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Marilena Bogheanu– Director ADR SV OLTENIA
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Situatia implementarii POR in regiunea Sud-Vest Oltenia
Pana la data de 30 septembrie 2013 la sediul ADR SV Oltenia au fost depuse 911 proiecte pentru finantare prin POR in valoare solicitata de
1,16 miliarde euro, dintre care 332 proiecte au fost respinse sau retrase de catre solicitant. Asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 579
proiecte ramase este de 911,50 milioane euro. Dintre acestea:
-

469 proiecte au fost contractate, in valoare solicitata de 640,60 milioane euro, dintre care 37 contracte au fost reziliate.

- 110 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
- buget alocat: 191,01 milioane euro

Planuri integrate de dezvoltare urbana

● Poli de crestere (buget: 95,5 milioane euro) - Municipiul Craiova
- 18 proiecte depuse in valoare solicitata de 137,39 milioane euro

Pentru sub-domeniul de interventie Centre Urbane, termenul
limita de depunere a fost 31 martie 2009, ora 16.00.

- 15 proiecte contractate in valoare de 95,35 milioane euro
- 1 proiect respins
- asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 2 proiecte ramase: 27,78 mill euro
● Poli de dezvoltare urbana (buget: 38,2 milioane euro)- Municipiul Ramnicu Valcea
- 13 proiecte depuse in valoare solicitata de 59,04 milioane euro
- 2 proiecte respinse
- 9 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 27,82 milioane euro.
- asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 2 proiecte ramase:18,12 mil. euro
● Centre urbane (buget: 57,3 milioane euro)
- 51 proiecte depuse in valoare solicitata de 92,54 milioane euro
- 6 proiecte respinse
- 42 proiecte contractate in valoare solicitata de 82,73 milioane euro
- asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 3 proiecte ramase: 4,87 mill euro.

Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de
locuinte

- buget alocat: 22,80 milioane euro
-13 proiecte depuse, aflate in evaluare, in valoare solicitata de 14,90 milioane euro.

Incepand cu data de 03 decembrie 2012, pot fi depuse cereri de
finantare, depunerea fiind continua, pana la depasirea cu 50% a
alocarii financiare.

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 330,74 milioane euro
- 16 proiecte respinse sau retrase de solicitant
- 21 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 175,99 milioane euro
- asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 12 proiecte ramase: 83,03 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.

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: 31,62 milioane euro
- 16 proiecte depuse in valoare solicitata de 55,29 milioane euro
- 2 proiecte respinse sau retrase de solicitant
- 12 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 32,65 milioane euro
- asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 2 proiecte ramase: 1,52 milioane euro

- buget alocat: 13,66 milioane euro
- 55 proiecte depuse in valoare solicitata de 28,24 milioane euro
- 13 proiecte respinse sau retrase de solicitant
- 33 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 15,49 milioane euro
- asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 9 proiecte ramase: 4,54 milioane euro
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- buget alocat : 13,66 milioane euro
3.3. Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale
de interventie in situatii de urgenta;

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.

- 2 proiecte depuse in valoare solicitata de 13,01 milioane euro
- 2 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 13,01 milioane euro

- buget alocat: 39,12 milioane euro
-

50 proiecte depuse in valoare solicitata de 90,35 milioane euro
9 proiecte respinse sau retrase de solicitant
31 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 51,47 milioane euro
asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 10 proiecte ramase: 18,49 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 105,29 milioane euro
- 16 proiecte respinse sau retrase de solicitant
- 12 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 29,85 milioane euro
- 1 contract reziliat in valoare de 8,27 milioane euro
- asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 8 proiecte ramase: 23,20 milioane euro
- buget alocat: Bugetul a fost realocat catre alte domenii din POR.

4.2. Reabilitarea centrelor industriale poluante si neutilizate si
pregatirea pentru noi activitati;

- 1 proiect depus in valoare solicitata de 0,69 milioane euro.
- 1 proiect respins

Bugetul a fost realocat catre alte domenii din POR.

- buget alocat: 38,83 milioane euro
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.

Sesiunea 1
-

61
31
30
11

proiecte depuse in valoare solicitata de 5,71 milioane euro
proiecte respinse sau retrase de solicitant
proiecte contractate cu o valoare solicitata de 2,72 milioane euro
contracte reziliate in valoare solicitata de 1,01 milioane euro

Sesiunea a 2-a
-

476 proiecte depuse in valoare solicitata de 67,96 milioane euro
216 proiecte respinse sau retrase de solicitant
233 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 34,74 milioane euro
22 contracte reziliate in valoare solicitata de 3,06 milioane euro
asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 34 proiecte ramase: 4,30 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.

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. Depunerea este continua, pana la depasirea cu 50% a alocarii financiare.

- buget alocat: 35,44 milioane euro
- 16 proiecte depuse in valoare solicitata de 51,90 milioane euro
- 1 proiect respins
- 10 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 37,19 milioane euro
- asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 5 proiecte ramase: 14,27 milioane euro

- buget alocat: 45,86 milioane euro
- 54 proiecte depuse in valoare solicitata de 108,20 milioane euro
- 18 proiecte respinse sau retrase de solicitant
- 19 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 41,54 milioane euro
- 3 contracte reziliate cu o valoare solicitata de 10,57 milioane euro
- asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 17 proiecte ramase: 30,97 milioane euro
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Construirea unui pasaj subteran in vederea descongestionarii traficului rutier din Zona
Metropolitana Craiova – realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersectia strazii Aries
cu strada A.I.Cuza si respectiv cu strada Imparatul Traian in vederea preluarii traficului
auto pe Bvd Carol, str.Aries

Pasajul este construit în zona
Universitate din Craiova, pe sub
intersecţia străzii Arieş cu Alexandru
Ioan Cuza. Pasajul avea ca termen de
finalizare 18 noiembrie 2013, la 18 luni
de la începerea lucrărilor, însă a fost
finalizat mai devreme.

Suprafata totala de teren intravilan necesara realizarii lucrarilor pentru executia pasajului
auto este de 31.870 mp, inclusiv amenajarea strazilor colectoare de suprafata, din care:


5.200 mp suprafata ocupata de pasjului proiectat (2.180 mp), inclusiv rampele (3.020 mp)

Aceasta este cea de-a doua mare
lucrare de infrastructură urbană
inaugurată în Craiova în ultimii ani, după
pasajul suprateran de pe principala
arteră rutieră din oraş, Calea Bucureşti,
care a fost finalizat anul trecut.



7.810 mp strada amenajata la nivelul existentului (bretele)



15.780 mp parte carosabila modernizata



3.980 mp trotuare



1.280 mp spatii verzi

Valoarea proiectului este de
59.081.772,23 lei, din care 1.048.115,37
lei reprezintă cofinanţarea de la bugetul
local, 19.727.455,88 lei valoare
nerambursabilă din bugetul naţional şi
38.306.200,98 lei contribuţia Uniunii
Europene.
Pasajul are doua benzi rutiere,
cate una pentru fiecare sens de
circulatie , cu una dintre intrari / iesiri
in tunel situata pe bulevardul Carol I, iar
cealalta intrare / iesire – pe strada
Aries.
Lungimea pasajului subteran,
inclusiv rampele, este de L = 405,32 m,
din care:
- rampa Carol - 116,53 m
- rampa Aries – 103,95 m
- structura pasaj – 184,84 m
6
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Centru Multifuncţional Craiova –Pavilionul Central
In data de 10.10.2013 a avut loc evenimentul prilejuit de finalizarea proiectului ―Execuţie Centru
Multifuncţional Craiova –Pavilionul Central”, implementat de Primaria Municipiului Craiova in perioada august 2010-octombrie 2013.
Aceasta investitie, in valoare totala de

Nelipsit de pe agenda publica a ultimelor luni, Acordul de parteneriat
asistentaal financiara
reprezinta
Guvernuluinerambursabila,
Romaniei cu Comisia
un proiect
important,
pe un
care
Primaria
MunicipiuEuropeana,
este
subiect
pe cat
de
lui Craiova
l-a
realizat
pentru:
dezbatut, pe atat de delicat.
86.770.371,58 lei din care 32.461.496,88 lei



sprijinirea mediului de afaceri din regiune



stimularea si sustinerea de catre administra-




O primă formă a documentului care
stabileşte modul în care vor fi cheltia publica a activitatilor economice ale
tuiţi banii europeni în perioada
agentilor economici, in special ale IMM –
2014-2020, a generat, recent, critiurilor
cile Comisiei Europene, care l-a
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si in viiale exterioare,
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Ambulatoriul din Rovinari va primi finantare de peste 850.000 euro
prin Programul Operational Regional
Un nou contract de finantare in cadrul Programului Operational Regional a
fost semnat de catre
Doamna Marilena Bogheanu
- Director al Agentiei pentru
Dezvoltare Regionala SudVest Oltenia si Domnul Dorin
Filip - Primarul Orasului
Rovinari, Judetul Gorj
Proiectul
semnat,
„Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului de Specialitate al
Spitalului Orasenesc Rovinari” are un buget total de
4.779.897,08 lei din care finantarea
nerambursabila
este de 3.697.689,66 lei
(852.002,22 euro).
Prin implementarea acestui contract va fi reabilitata si modernizata cladirea
ambulatoriului integrat al Spitalului orasenesc Rovinari prin lucrari de consolidare,
vor fi modernizate instalatiile electrice, sanitare si de incalzire interioare. De asemenea se vor dota cu echipamente cabinetele existente in ambulatoriu (interne,
oftalmologie, pediatrie, recuperare medicina fizica si balneologie), cat si acelea care
vor fi infiintate (cardiologie, neurologie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice,
gastro-enterologie, oncologie medicala, chirurgie). In plus, se va realiza si constructia unei gospodarii de apa, ce va asigura rezerva de apa pentru ambulatoriu.

8
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Reabilitarea monumentului istoric Cetatea Sucidava
Orasul Corabia, judetul Olt
Nelipsit de pe agenda publica a ultimelor luni, Acordul
de parteneriatmonuProiectul
„Reabilitarea
al Guvernului
cu Comisia
mentului
istoric Romaniei
Cetatea
Sucidava in
Europeana, este un subiect pe cat de
Orasul Corabia, judetul Olt si introdezbatut, pe atat de delicat.

ducerea acestuia in circuitul turistic‖
primă formă
documentului
care
are unObuget
totalade
14.606.552,53
lei,
stabileşte
modul
în
care
vor
fi
cheldin care finantarea nerambursabila este
tuiţi banii europeni în perioada
de 10.813.776,36 lei (2.419.622 euro).
2014-2020, a generat, recent, criticile Comisiei Europene, care l-a
catalogat "incoerent şi fără priorităţi
Prin implementarea acestui conclare", astfel încât trebuie refăcut
va fi
modernizat Muzeul multipână
în septembrie.

tract
functional de sit pentru punerea în
Eugen Teodorovici a explicat că
valoare a obiectelor de patrimoniu
proiectul a marcat debutul diadescoperite
arheologic
logului în
cu situl
Comisia
EuropeanăSucidavape
Celei si
vorsubiect
fi restaurate
obiectivele
de
acest
şi că deja se
lucrează
pentruexistente.
remediereaDe
deficienţelor
patrimoniu
asemenea va fi
semnalate de la Bruxelles. „Eu nu
realizat
un traseu interior de vizitare de
am niciun fel de temere că
aproximativ
580 m si vor fi reabilitate 3
România nu va fi gata, în toamnă,
drumuri
dedocument
acces catre
sit-ul
arheologic
cu un
de bună
calitate”,
a
mai spus Eugen
Teodorovici,
asigu- benzi,
de aproximativ
1050m,
pe doua
rand
toate eforturile
precum
si ocaparcare
de 400 actualui
mp.
cabinet sunt canalizate in aceasta
directie.

Cu ocazia evenimentul
informare a mai
Primaria
orasului de
Corabia
parteneriat
la
primit cuintema—Acordul
cadrul PORdepeste
4,3 milioane
nivelul unitatilor administrativlei finantare nerambursabila pentru reterito ria le. Pe rioa d a de proabilitarea
si refunctionalizarea
gramare
2014-2020—, organizat Ambulade
toriului
deluni,
specialitate
MFE
19 august, laintegrat.
Buzau, ministrul Eugen Teodorovici, a declarat:
„Dorinta mea si a Guvernului Romaniei este de a mentine si in viitoarea perioada de programare
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Informare cu privire la planificarea si programarea documentelor pentru
POR 2014-2020
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.
Planul de Dezvoltare Regionala
va cuprinde Analiza socioeconomica, Analiza SWOT a
Regiunii, Strategia de dezvoltare
regionala pentru perioada 20142020, indicatori de realizare,
estimarea
necesarului
de
finantare,
sistemul
de
implementare si monitorizare,
precum si o listă orientativa a
proiectelor
strategice
din
regiune ce vor putea fi finantate
în perioada 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.
In vederea finalizarii PDR 20142020,
este
necesara
definitivarea
Strategiei
de
Dezvoltare Regionala, ce con-

tine descrierea detaliata a prioritatilor si masurilor pentru
viitorul exercitiu financiar.
Dezbaterea strategiei va fi
sustinuta in cele 6 Grupuri de
lucru tematice deja constituite
la nivel regio-nal, respectiv:
Infrastruc-tura
regională;
Competitivitate economică si
CDI; Resurse umane, piata
muncii,
servicii
sociale;
Agricultură si dezvoltare rurală;
Turism si dezvoltare durabilă;
Dezvoltare urbana.

în vederea finanţării acestora cu
precădere din fonduri europene
în perioada 2014-2020. În vederea realizarii acestui demers, a
fost definit un un model de fisa
de proiect pentru transpunerea
ideilor de investitii în fise de
proiect, astfel încât acestea să
poată fi centralizate si ulterior
ierarhizate în functie de corelarea acestora cu prioritătile
formulate în Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Vest Oltenia si tintele Strategiei Europa
2020.

In perioada urmatoare, se va
continua
activitatea
de
elaborare a Strategiei de
Dezvoltare Regionala pentru
perioada 2014-2020.

In perioada martie-iulie 2013 ADR
SV Oltenia a colectat si a centralizat fisele de proiecte transmise de
autoritatile publice locale din regiune.

Definirea strategiei de dezvoltare a regiunii se întemeiază pe
analiza aprofundata a situației
economico-sociale existente, a
nevoilor și a potențialului de
dezvoltare, ținând cont totodată
de oportunitățile și provocările
din mediul intern si extern.
Portofoliu de proiecte
Pentru definitivarea Planului de
Dezvoltare Regionala 2014-2020,
care va contine si o lista de
proiecte prioritare, ADR SV Oltenia a solicitat APL din regiune
(consiliilor judetene, precum si
celor 40 de orase si municipii) sa
transmita proiectele relevante
pentru a fi incluse in portofoliu
regional. Scopul urmărit a fost
constituirea unui portofoliu de
proiecte prioritare ale regiunii,

Fisele de proiect au fost completate pentru urmatoarele
domenii prioritare: Infrastructura de transport, Infrastructura
sociala, Infrastructura educationala,
Competitivitate
economică, CDI, Resurse umane,
piata muncii, servicii sociale,
Agricultură si dezvoltare rurală,
Turism si dezvoltare durabilă,
Dezvoltare urbana. Separat, au
fost centralizate proiectele propuse de Zona Metropolitana
Craiova. In luna octombrie, ADR
SV Oltenia a transmis catre AM
POR un material cu exemple de
proiecte strategice aflate in
portofoliul regional pentru perioada 2014-2020.
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Strategia de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia
pentru perioada 2014-2020
Definirea strategiei de dezvoltare a regiunii se întemeiază pe analiza aprofundata a situației
economico-sociale existente, a nevoilor și a potențialului de dezvoltare, ținând cont totodată de
oportunitățile și provocările din mediul intern si extern.
Pentru perioada 2014 – 2020, Strategia de Dezvoltare Regională este un document integrator, care își
propune armonizarea politicilor şi strategiilor existente în diferitele domenii ale vieţii economice şi sociale
cu impact la nivel regional. Pentru implementarea Strategiei de dezvoltare regionala și prin intermediul
fondurilor europene este necesară asigurarea corelării acesteia cu politica de coeziune a UE. În acest sens,
au fost luate în considerare obiectivele europene promovate prin Strategia Europa 2020 și s-a asigurat corelarea cu obiectivele tematice şi priorităţile de investiţii, promovate prin propunerile de regulamente pentru perioada 2014 –2020. La nivel regional, obiectivele sunt urmatoarele:
Obiectivul General:
Obiectivul Strategic Global pentru perioada 2014-2020 este dezvoltarea durabila si echilibrata a regiunii Sud-Vest Oltenia in vederea reducerii disparitatilor existente intre regiunea SV Oltenia si celelalte
regiuni ale tarii in scopul cresterii nivelului de trai al cetatenilor.
Obiective Specifice:
Pentru atingerea obiectivului general al PDR 2014-2020, au fost stabilite urmatoarele obiective
specifice, corelate cu prioritatile de finantare:


Cresterea atractivitatii regionale si dezvoltarea durabila a regiunii prin imbunatatirea infrastructurii, valorificarea potentialului agricol, a zonelor urbane si a potentialului turistic,



Cresterea competitivitatii regionale prin sprijinirea intreprinderilor, dezvoltarea infrastructurii
specifice cercetarii/inovarii si calificarea resurselor umane;



Protectia si imbunatatirea mediului prin cresterea calitatii infrastructurii de mediu si cresterea
eficientei energetice

Definirea priorităților și măsurilor de dezvoltare la nivel regional pentru viitoarea perioadă de programare 2014-2020 a reprezentat un proces participativ, realizat prin implicarea actorilor regionali
relevanți, fiind astfel create premisele necesare pentru identificare nevoilor reale de dezvoltare ale regiunii Sud-Vest Oltenia.

Domenii prioritare ale Planului de Dezvoltare Regională Sud- Vest Oltenia 2014 - 2020


Dezvoltare urbana durabila



Cresterea competitivitatii economice a regiunii



Dezvoltarea infrastructurii regionale si locale



Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii sociale ( sanatate, educatie, servicii sociale)



Dezvoltarea turismului, valorificarea patrimoniului natural si a mostenirii cultural-istorice



Dezvoltarea resurse umane in sprijinul unei ocupari durabile si a incluziunii sociale



Dezvoltare rurala durabila si modernizarea agriculturii



Protectia mediului si cresterea eficientei energetice
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Analiza SWOT a regiunii Sud-Vest Oltenia
PUNCTE TARI


Conectivitate si accesibilitate: Regiune de tranzit cheie intre Banat si Muntenia (Bucuresti), Regiunea SV Oltenia este traversata
de 3 Axe prioritare ale retelei europene de transport (TEN-T): Axa prioritara 7 rutiera, Axa prioritara 18 fluviul Dunarea, Axa prioritara 22 (feroviara). Podul Calafat-Vidin si integrarea acestuia in coridorul IV Pan European asigura conectivitatea regiunii cu
partea de sud a Europei.



Cel mai mare producator de energie din Romania cu resurse energetice regenerabile;



Fluviul Dunarea, o resursa importanta pentru industrie si turism, strabate regiunea pe o distanta de 387 km (de-a lungul judetelor
Mehedinti, Dolj si Olt) ;



Aeroportul International Craiova se afla la sapte kilometri de centrul orasului Craiova, pe soseaua Craiova-Bucuresti (DN65, E574)
si asigura conectivitatea cu orasele importante din Europa.



Suprafete intinse de terenuri agricole, cu soluri fertile, propice unei agriculturi moderne, performante si ecologice (Regiunea
Oltenia dispune de o suprafata agricola totala de 1.810.676 ha, reprezentand 12,3% din suprafata agricola a tarii)



Regiunea este bogata in resurse minerale (carbune, izvoare minerale, roci de constructie, sare, petrol, etc);



Zone de concentrare a industriei moderne: Slatina - aluminiu, cu numeroase investitii de capital international, Ford – a doua
mare companie de automobile din Romania



Potential turistic si cultural diversificat: arii protejate, parcuri naturale, munti, pesteri, zone rurale nepoluate, ape minerale si
statiuni balneare, pescuit si vanatoare, atractii culturale, manastiri in zone pitoresti;



Universitatea din Craiova este unul din cele mai importante centre universitare din tara;



Existenta fortei de munca cu o buna educatie initiala;



Existenta structurilor de sprijinire a afacerilor;

PUNCTE SLABE


Infrastructura de transport insuficient dezvoltata; (inexistenta unei autostrazi sau drumuri expres in regiune)



Infrastructura de afaceri pentru agricultura insuficient dezvoltata;



Ponderea ridicata a populatiei ocupate in agricultura, cu un aport redus la formarea produsului intern brut regional si o
rentabilitate scazuta a activitatilor agricole datorata faramitarii terenurilor, unitatilor productive mici, mecanizarii reduse etc (In
anul 2011, la nivelul Regiunii Oltenia, sectorul agricol concentra 40% din populatia ocupata civila si contribuia cu un procent de
aproximativ 10% la formarea PIB regional)



Ultimul loc in tara ca si numar de IMM-uri /regiuni si cel mai mic numar de IMM-uri cu capital strain din tara;



Prezenta unor zone monoindustriale - Regiunea Oltenia include mai multe zone monoindustriale situate indeosebi in judetul Gorj.



Infrastructura de utilitati si mediu insuficient dezvoltata (apa, canalizare, epurare, gaze, managementul deseurilor, comunicatii),
in mediul rural, dar si in multe orase;



Calitatea scazuta a infrastructurii de sanatate;



Nivel scazut de investitii in Cercetare, Dezvoltare, Inovare si grad redus de punere in practica a rezultatelor cercetarii/ inovarii
(legatura slaba intre cercetare/dezvoltare si mediul de afaceri)



Eficienta energetica scazuta in sectorul public si privat (afaceri si locuinte);



Disparitati intre mediul urban si mediul rural in ceea ce priveste activitatea economica, sociala (educatie, sanatate, servicii
sociale) si dezvoltarea resurselor umane;



Corelare slaba intre sistemul educational si piata muncii; dificultati de incadrare a tinerilor si a grupurilor dezavantajate pe piata
muncii;
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Cea de-a cincea reuniunea Comitetului Interinstituţional
pentru Acordul de Parteneriat
ADR SV Oltenia a participat la cea de-a cincea reuniune a Comitetului Interinstitutional pentru
Acordul de Parteneriat (CIAP), eveniment organizat de Ministerul Fondurilor Europene. Reuniunea a avut
ca principal subiect de discutie Acordul de parteneriat propus de Romania pentru perioada 2014-2020.
Prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014 - 2020 a fost elaborată în urma unui amplu proces
de consultare a partenerilor de dialog, fiind organizate patru reuniuni ale CIAP şi 21 de focus-grupuri la
nivel local sau regional. În acelaşi timp, la nivelul ministerelor de linie coordonatoare ale comitetelor
consultative subsecvente CIAP au fost organizate grupuri de lucru dedicate aspectelor sectoriale
Acest document, elaborat de Ministerul Fondurilor Europene, stabileşte modalitatea în care vor fi
concentrate investiţiile din fondurile europene structurale şi de investiţii pentru a promova
competitivitatea, convergenţa şi cooperarea, în vederea încurajării obţinerii unei dezvoltări inteligente,
bazate pe creştere economică şi incluziune socială si detaliază cadrul instituţional - Autorităţile de
Management şi Organismele Intermediare, respectiv prezintă principiile implementării efective a
fondurilor în conformitate cu prevederile pachetului legislativ al uniunii europene.
În acest sens, implementarea fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020 se va
realiza într-un sistem mult mai bine coordonat, fiind stabilite atribuţii de autoritate de management
numai la nivelul a trei ministere:






Ministerul Fondurilor Europene pentru managementul a patru programe operaţionale: Infrastructura
mare (transport, mediu şi energie); Competitivitate (cercetare - dezvoltare, Agenda digitală);
Capital uman şi Asistenţă Tehnică;
Ministerul dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru managementul programelor de
dezvoltare regională, a programelor dedicate cooperării teritoriale europene şi a programului
Capacitate Administrativă;
Ministerul Agriculturii şi dezvoltării Rurale pentru managementul programelor dedicate agriculturii,
dezvoltării rurale şi pescuitului şi acvaculturii.

Coordonarea va ţine seama, pe de-o parte, de lecţiile învăţate în perioada 2007-2013 şi va urmări
eficientizarea procesului de implementare şi reducerea poverii administrative, iar pe de altă parte,
concentrarea tematică a fondurilor va asigura obţinerea unui impact semnificativ al investiţiilor,
respectiv continuitatea intervenţiilor sustenabile din actuala perioadă de programare.
Ministerul Fondurilor Europene, în spiritul principiului parteneriatului şi al transparenţei
instituţionale, încurajează partenerii de dialog să contribuie cu propuneri şi observaţii asupra acestui
prim proiect al acordului de parteneriat, astfel încât

documentul să reflecte opiniile naţionale, dar şi să
răspundă exigenţelor tehnice ale CE, în scopul utilizării
eficiente a fondurilor europene structurale şi de investiţii.
Prima versiune a Acordului de Parteneriat, disponibil
pentru consultare pe pagina de web www.fonduri-ue.ro.
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Principalele provcari ale Romaniei definite in
Acordului de Parteneriat
I. Competitivitatea (Promovarea competitivității
economice și a dezvoltării locale)
Se va acorda o mare atenţie cercetării şi
dezvoltării, activităţilor bazate pe cunoaştere, iar
ţinta, fixată prin Strategia UE este ca în anul 2020
să ajungem, la fel ca toate celelalte state membre,
ca investiţiile în cercetare, dezvoltare, inovare,
făcute atât de stat, cât şi de sectorul privat, să
reprezinte 2% din PIB.
Nevoile identificate în
creşterea Competitivităţii sunt:

Acord

pentru



crearea unui mediu public de CercetareDezvoltare mai compact şi mai modern,
care
să
se
concentreze
pe
nevoile economiei, schimbările sociale şi tehnologi
ile în care România are potenţial de clasă mondi
ală,
în
conformitate
cu
principiile specializării
inteligente
şi
pentru a creşte gradul de comercializare şi internalizare a cercetării



promovarea unei culturi a antreprenoriatului şi inovării în întregul sistem educaţional şi în companii.

II. Oamenii şi societatea (Ameliorarea capitalului
uman prin creșterea ratei de ocupare a forței de
muncă și politici mai bune privind incluziunea socială și educația)
Ţintele de la acest capitol sunt legate de
educaţie, sărăcie şi ocupare. Astfel, România trebuie să ajungă la un procent de ocupare de 75%,
pentru grupa de vîrstă 20 – 64 de ani. În 2012, procentul era de 63,8%.
De asemenea, numarul copiilor care părăsesc şcoala la o vârstă mică trebuie să fie în
2020 mai mic de 11,3 %; în 2012 era de 17,4%.
Vor trebui rezolvate deficitul de forţă de
muncă calificată, angajarea scăzută din mediul rural, ocuparea scăzută la femei şi persoane mai în

vârstă, şi este nevoie de măsuri speciale pentru tinerI
III. Infrastructura (Dezvoltarea infrastructurii moderne pentru creştere şi locuri de muncă)
Creşterea economică a României este împiedicată de infrastructura subdezvoltată şi depăşită, se
spune în Acord.
În perioada 2014—2020 se va aloca anual 2%
din PIB pentru întreţinere şi proiecte de investiţii în
sectorul transport.
Principalele direcţii de dezvoltare sunt:
 Îmbunătăţirea accesibilităţii României şi a regiunilor şi conectivităţii acestora cu pieţele
 Îmbunătăţirea sustenabilităţii sistemului mixt de
transport din România şi atractivităţii alternativelor la transportul rutier
 mbunătăţirea şi modernizarea transportului urban,
ţinându-se
seama
de
decongestionarea aglomeraţiilor urbane.
IV. Resursele (Optimizarea utilizării şi protecţiei resurselor naturale şi activelor)
Ţintele fixate prin Strategia UE 2020: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră
(comparativ cu anul 1990), creşterea la 20% a ponderii
energiei regenerabile în consumul final brut de energie
şi creşterea cu 19% (10Mtoe estimate) a eficienţei energetice.
V. Guvernanţa (Modernizarea şi consolidarea administraţiei naţionale şi a sistemului judiciar)
Ţintele sunt:
reformarea
politicilor
publice,
îmbunătăţirea procesului
de
reglementare şi
guvernare, transparenţă şi accesibilitate în administraţia publica

creşterea eficienţei şi transparenţei şi scăderea
birocraţiei în cadrul administraţiei publice
 creşterea eficienţei, transparenţei, accesibilităţii
şi consecvenţei sistemului judiciar etc.
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Corespondenta dintre Provocarile de dezvoltare ale Romaniei si
Obiectivele tematice ale Strategiei Europa 2020

Provocări de dezvoltare

Obiectiv tematic (OT)

1. Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării
COMPETITIVITATEA

2. Îmbunătățirea accesului, utilizării și calității tehnologiilor informatice și de comunicare
3. Creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, a sectorului agricol și a sectorului pescuitului și acvaculturii 102
8. Promovarea ocupării și sprijinirea mobilității forței de muncă

OAMENII ȘI
SOCIETATEA

9. Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei
10. Investirea în educație, competențe și învățare pe tot parcursul
vieții
2. Îmbunătățirea accesului, utilizării și calității tehnologiilor informatice și de comunicare

INFRASTRUCTURA

7. Promovarea transportului durabil și eliminarea blocajelor apărute
în infrastructura rețelelor importante
4. Sprijinirea trecerii la o economie cu emisii scăzute de dioxid de
carbon în toate sectoarele
RESURSELE

5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și
gestionarea riscurilor
6. Protejarea mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor
11. Creșterea capacității instituționale și o administrație publică
eficientă

GUVERNANȚA

2. Îmbunătățirea accesului, utilizării și calității tehnologiilor informatice și de comunicare
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In complementaritate cu gestionarea fondurilor europene si elaborarea strategiei de dezvoltare
regionala, Agentia este preocupata de lansarea unor initiative de dezvoltare a regiunii, pe
domenii diverse, precum agricultura, sanatatea, educatia, promovarea oprtunitatilor de
investitii, clusteringul, dezvoltarea urbana, managementul informational, turismul medical si de infrumusetare, infrastructura de afaceri, infrastructura de transport.

Abordarea strategica de dezvoltare a domeniului agriculturii
Marilena Bogheanu, Director ADR SV Oltenia
cu legume si fructe a unor
suprafete agricole mai mari si
ar genera premisele dezvoltarii
de mici fabrici.

Agentia pentru Dezvoltare
Regionala Sud-Vest Oltenia a
prezentat Consiliilor Judetene
din regiune oportunitatea si necesitatea constituirii unui Sistem
de integrat de desfacere a produselor agricole prin intermediul
fondurilor europene.
Acesta ar putea constitui
unul dintre proiectele care sa fie
incluse in portofoliul de proiecte
strategice de la nivel regional si
in viitorul Program de dezvoltare
a agriculturii romanesti pentru
perioada 2014- 2020.
Sistemul integrat ar putea
include o Piata de gross la nivelul regiunii cu cinfrastructuri de
afaceri specifice in fiecare judet
sau zona agricola, care sa includa spatii de colectare, pe tipuri

puri de produse (cereale, legume, fructe), centre de refrigerare si ambalare, centre de prelucrare si servicii de transport.
Din sistem vor face parte
centre de colectare organizate in
localitati in care se practica intensiv agricultura si exista un numar mare de producatori.
Intregul sistem poate fi
coordonat prin intermediul unor
Burse agricole - o astfel de
infrastructura de afaceri a fost
creata in orasul Corabia, judetul
Olt, proiect finantat prin POR
2007- 2013.
Dezvoltarea acestor piete
de gross, in care sa existe
condtiile pentru preluare,
sortare, pastrare, procesare si
transport, ar incuraja cultivarea

Extrapoland la nivel
national, prin
crearea cate
unui sistem integrat in fiecare
regiune, sustinut prin proiecte
strategice finantate din fonduri
europene, se poate crea
Reteaua nationala a pietelor
de gross. Aceasta infrastructura
va fi completata cu un
mecanism de functionare ce ar
putea fi sustinut
de
autoritatile publice locale sau
centrale si ulterior gestionat de
societati de administrare.
Impactul generat de
realizarea unui astfel de
mecanism ar conduce la
stimularea
productiei
autohtone prin reglementarea
sistemelor de desfacere pe
modelul pietelor de gross,
oferind
agricultorilor
posibilitatea
de
vinde
produsele in mod eficient si
civilizat, contribuind la crearea
de noi locuri de munca in
domeniile
dezvoltate
pe
orizontala.
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Propunere pentru o noua investitie Centrul Stiintei si Tehnologiei la Craiova
In contextul in care creșterea economica
depinde, din ce in ce mai mult, de avansul
stiinței si tehnicii, atat la nivelul produselor si
serviciilor, cat si la nivelul modelelor de afaceri
si de dezvoltare durabila, Agentia pentru
Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia a inaintat
Consiliului Judetean Dolj o propunere pentru o
noua investitie, respectiv construirea unui
Centru Stiintific la Craiova care sa cuprinda si un
Observator Astronomic.
O posibila locatie a viitorului Centru
Stiintific ar putea fi platforma industriala din
vecinatatea Aeroportului International Craiova.
Centrul Stiintei si Tehnologiei ar putea fi
impartit pe, cel putin, trei sectiuni:
 Oameni de stiinta si inventatori: va





Inventica: o sectiune interactiva, in cadrul careia sa



se desfasoara mici experimente de mecanica,
anatomie, chimie, biofizica, inginerie, robotica, IT,
demonstratii de optica, termodinamica, etc.
Sectiunea se va adresa tuturor categoriilor de varsta,
vizitatorii patrunzand intr-un mediu plin de viata,
confruntandu-se cu provocari de inginerie si design
pentru a crea si testa ideile lor. Astfel, vizitatorii pot
evalua, atat in scop stiintific cat si didactic,
performanta si durabilitatea inventiilor lor si pot
aborda o gama larga de alte posibilitati ingenioase si
procese cauza-efect.
Observatorul Astronomic va fi gandit ca o sectiune

cuprinde
date
despre
figurile
marcante din istoria Olteniei in
domeniul
stiintei
si
inventicii,
precum Henry Coanda, Nicolae
Coculescu, Petrache Poenaru, Gogu
Constantinescu, Stefan Odobleja,
Nicolae Vasilescu-Karpen, s.a.md.
Oltenia
industriala:
cu
spatii
expozitionale generoase, care sa
ilustreze trecutul si prezentul in
materie de progres economic al
Olteniei si sa reflecte traditia
industriala in domenii precum:
industria hidroelectrica (Portile de
Fier), producerea si prelucrarea
aluminiului
(Slatina,
„Cetatea
aluminiului”), producerea de apa
grea la Halânga (RAAN - singurul
producător de apă grea în regim
industrial din Europa), industria
constructoare de nave (Drobeta Tr.
Severin), industria chimica, industria
alimentara, industria viniviticola (cu
demonstratii de producere a mustului
si fabricarea vinului, degustari si
miniexpozitie cu vanzare de vinuri
selectionate din regiune), constructia
de automobile (Ford Craiova), etc.

distincta a Centrului, in cadrul careia sa se permita
publicului larg observarea obiectelor spatiale din
apropierea Pamantului, intelegerea functionarii
telecomunicatilor cu satelitii artificiali, analize
spectrale prin radiotelescop, activitatea solara si
vremea spatiala, s.a.md.
Construirea si administrarea acestui Centru Stiintific,
care sa cuprinda un Observator astronomic performant, va oferi,
in plus, posibilitati de transfer tehnologic si tehnologii secundare
in domeniul tehnologiei de varf, fiind astfel un competitor
veritabil in industria CDI si permitand orasului nostru sa se
alature retelei Europene a Observatoarelor Astronomice ESO.
Suntem convisi de faptul ca, finanțarea acestei investiții
in următoarea perioada de programare, 2014-2020, va contribui
major la creșterea atractivitatii regiunii noastre.
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Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia anunta constituirea a doua clustere la
nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia:


in sectorul constructiilor -„Construct Cluster Oltenia”



in sectorul agricol -„AGROPRO Oltenia Cluster”

„AGROPRO Oltenia Cluster”
Regiunea sud-vest Oltenia beneficiaza de
un potential agricol foarte ridicat, acesta
reprezentand un avantaj care trebuie fructificat si
orientat catre cresterea socio-economica, intr-o
arie geografica de interese comune. In scopul
valorificarii acestui potential, Agentia pentru
Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia a initiat
crearea unui cluster in acest sector.



agricultura prin
interconectarea
abilitati, competente si cunostinte;


Scopul acestui demers este de a crea un
cadru de dialog între entitati ce provin din medii
diverse (academic, privat, public, societate civila)
cu preocupari in sectorul agricol.

de

oameni,

Asigurarea armonizarii si reprezentarii intereselor
societatilor cu profil agricol constituite in regiunea
sud-vest Oltenia si ale învatamantului superior de
profil din regiune;


Semnarea Acordului de Colaborare pentru
constituirea Clusterului in domeniul agriculturii si
dezvoltarii mediului rural,
„AGROPRO Oltenia
Cluster”, a facut posibila dezbaterea, la nivelul
regiunii, într-un larg cadru partenerial,
problemelor cu care se confrunta acest sector.

Cresterea ratei de ocupare a fortei de munca in

Colaborarea cu institutile, organizatiile, clusterele/
polii de competitivitate din tara si strainatate
specializate in industria agricola;



Dezvoltarea si promovarea serviciilor si produselor
membrilor clusterului;



Participarea si/sau initierea de proiecte de inovare,
dezvoltare si planuri de afaceri în domeniul agricol;

Printre obiectivele clusterului, asumate în
comun de membrii sai, se numara:


Cresterea competitivitatii în sectorul
agricol in regiunea sud-vest Oltenia,
prin participarea pe pietele de
desfacere;



Crearea unei abordari comune pentru
stabilirea prioritatilor in vederea
asigurării dezvoltarii intregii regiuni sud
-vest Oltenia din punct de vedere
economic si social;



Sustinerea perfectionarii profesionale a
membrilor clusterului;
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„Construct Cluster Oltenia”
Nelipsit de pe agenda publica a ultimelor luni, Acordul de parteneriat
constituirea
acestui cu
cluster
al Prin
Guvernului
Romaniei
Comisia
s-au pus
bazele
cresterii
si
modernizarii
Europeana, este un subiect pe cat de
industriei
constructiilor
regiunii,
dezbatut,
pe atat la
denivelul
delicat.
prin realizarea de parteneriate durabile si

O primă
formă
documentului
asumarea
unui plan
deaactiuni
cu impactcare

stabileşte modul în care vor fi cheltuiţi banii europeni în perioada
regionale.
2014-2020, a generat, recent, criticile Comisiei Europene, care l-a
Structura acestui cluster este variata,
catalogat "incoerent şi fără priorităţi
acoperind aspecte complexe ale dezvoltarii regionale:
clare", astfel încât trebuie refăcut
până în septembrie.
asupra dezvoltarii economice si sociale



Catalizatori: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia

EugenInstitutii
de educatie,
formarecă
profesionala si cercetare : Universitatea din Craiova –
Teodorovici
a explicat
Facultatea de Mecanica

proiectul a marcat debutul diaInstitutii de Cercetare – Dezvoltare: IPA S.A. Craiova
logului
cu Comisia Europeană pe
acest Firme
dinşi
domeniul
Elpreco, STEEL Construct etc.
subiect
că dejaproductiei:
se lucrează
pentru
Firme
din domeniuldeficienţelor
constructiilor civile si industriale – Recon S.A., AXH Construct, GMC Activ
remedierea
semnalate
Firme din
proiectarii
de constructii civile si industriale: GETRIX S.A, Factor Srl
de domeniul
la Bruxelles.
„Eu nu
a m n
Dealeri
i c i u nmateriale
f e l d e det econstructii:
m e r e c ăCIROMAT, Progopo Impex
România
Firmenu
dinva
domeniul
în constructii industriale si civile: S.C. Montaj SRL
fi gata,instalatiilor
în toamnă,
cu un document de bună calitate”, a
mai spus Eugen Teodorovici, asiguAstfel, prin parteneriatul între institutii ce acopera o gama larga de activitati convergente, se
rand ca toate eforturile actualui
creaza conditiile necesare pentru a pune in aplicare un plan de actiuni comun pentru dezvoltarea
cabinet sunt
canalizate
aceasta avand o colaborare bine definita în plan organizational.
Clusterului
„Construct
ClusterinOltenia”,
directie.


Entitatea de management a clusterului este Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest
Cu ocazia evenimentul de informare
Oltenia, avand, printre principale atributii, coordonarea activitatii clusterului, promovarea initiativelor
cu tema—Acordul de parteneriat la
clusterului, precum si coordonarea realizarii si implementarii unui plan de actiuni privind dezvoltarea
nivelul unitatilor administrativacestuia.

terito ria le. Pe rioa d a de programare 2014-2020—, organizat de
MFE luni, 19 august, la Buzau, ministrul Eugen Teodorovici, a declarat:
„Dorinta mea si a Guvernului Romaniei este de a mentine si in viitoarea perioada de programare
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Extinderea cu un an a perioadei in care Romania
poate cheltui fondurile europene alocate pentru
anii 2011 si 2012
Comisia pentru Dezvoltare Regionala a Parlamentului European a votat in favoarea
propunerii Comisiei europene de aplicare a regulii „N+3” pentru Romania si Slovacia.
Aceasta inseamna ca Romania va mai avea la dispozitie inca un an pentru a cheltui fondurile
europene alocate pentru anii 2011 si 2012.
In cazul aplicarii regulii „N+3”, Romania va putea cheltui fondurile europene alocate pentru
anul 2011 pana in data de 31 decembrie 2014, iar pe cele alocate pentru 2012 pana in data de 31
decembrie 2015. In acelasi timp trebuie subliniat faptul ca termenul final pentru cheltuirea
fondurilor europene alocate in actuala perioada de programare ramane neschimbat: pana in data
de 31 decembrie 2015.
„Pentru ca regula „N+3” să se aplice, decizia luata de Comisia pentru Dezvoltare Regionala
trebuie sa fie confirmata, in octombrie a.c., de votul final in Plenul Parlamentului European. Dupa
aprobarea de catre Parlamentul European, plafonul privind riscul de dezangajare automata a
fondurilor se va reduce semnificativ. Extinderea perioadei pe care Romania o are la dispozitie
pentru a cheltui sumele alocate pentru anii 2011 si 2012 va compensa incapacitatea autoritatilor
romane din perioada 2009 - 2011 in a atrage fondurile alocate Romaniei”, a declarat ministrul
fondurilor europene, Eugen Teodorovici.

ANRMAP: Ordonanta nr.34/2006, privind achizitiile
publice, completata cu noile prevederi
Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP)
a elaborat un document ce cuprinde prevederile OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor
de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,
consolidate cu dispozitiile legislatiei secundare date
in aplicarea legislatiei primare, precum si cu dispozitiile legislatiei tertiare relevante, astfel incat
corespondenta dintre prevederile legislatiei primare,
secundare si tertiare sa fie uşor de urmarit si de
corelat.
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Noua procedura prin care beneficiarii privati isi vor face achizitiile pe proiecte
Beneficiarii din mediul privat vor derula o procedura simplificata in cazul achizitiilor de bunuri de peste
30.000 de euro, a celor de servicii cu o valoare cuprinsa in intervalul 30.000-200.000 de euro, respectiv a achizitiilor de lucrari cu o valoare cuprinsa in intervalul 100.000 – 5.000.000 de euro, ca urmare a abrogarii Ordinului
de ministru nr. 1.050/2012. Actul normativ a fost abrogat prin emiterea unui Ordin semnat de ministrul Fondurilor
Europene, Eugen Teodorovici, care va intra in vigoare la data publicarii acestuia in Monitorul Oficial. Noul Ordin
reglementeaza procedura simplificata pe care o vor respecta beneficiarii de fonduri europene din sectorul
privat.

Potrivit noii proceduri, beneficiarii din mediul privat vor publica anunturile de achizitii intr-o sectiune a paginii web a Ministerului Fondurilor Europene, www.fonduri-ue.ro, fara a suporta niciun cost. Apoi,
din toate ofertele primite o vor alege pe cea pe care o considera cea mai buna, argumentand optiunea facuta prin
intocmirea unei note justificative. In acest mod va fi respectat principiul transparentei impus de cerintele Comisiei Europene. Beneficiarii care nu vor publica anunturile de achizitii pe pagina web a Ministerului Fondurilor
Europene vor fi sanctionati prin aplicarea unei corectii de 25%. In acelasi timp, cei care ulterior nu vor publica pe
site-ul mentionat numele castigatorilor selectati, vor suporta corectii de 5%. O alta imbunatatire semnificativa
adusa de noul Ordin este eliminarea obligativitatii reluarii procedurii de achizitie daca nu sunt primite cel putin
trei oferte conforme.
Prin Ordinul de ministru 1.050/2012 au fost impuse beneficiarilor privati proceduri de achizitie similare cu
cele care trebuie respectate de beneficiarii din sectorul public, chiar daca legislatia europeana nu contine astfel
de prevederi.

“Beneficiarii din mediul privat cofinanteaza proiectele pe care le implementeaza din resurse proprii si,
din acest motiv, sunt motivati sa utilizeze eficient resursele pe care le au la dispozitie”, a explicat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Beneficiarii care la data intrarii in vigoare a noului Ordin deruleaza achizitii conform vechilor reglementari nationale pot opta pentru anularea procedurilor de achizitii si reluarea acestora conform noii proceduri.
Autoritatile de Management ale programelor operationale au obligatia ca in termen de cinci zile lucratoare de la
data intrarii in vigoare a noului Ordin, sa modifice procedurile si orice alte reglementari pentru ca acestea sa fie
conforme cu prevederile Ordinului.
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