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PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 
 TREI NOI CONTRACTE SEMNATE ÎN CADRUL POR 2014-2020  

LA NIVELUL REGIUNII SV OLTENIA  
 

In data de 02.02.2018 la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Olteniaa avut loc  
semnarea a trei noi contracte de finanţare în cadrul priorităţii de investiţii 3.1B– Sprijinirea eficienţei 

energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile- 
Operaţiunea B – Clădiri Publice. 

Contractele au fost semnate de către doamna Marilena Bogheanu - Director General ADR SV 
OLTENIA şi respectiv, domnul Teodosescu Mădălin Ady- Primarul Oraşului Balş şi domnul Marius 
Screciu- Primarul Municipiului Drobeta Turnu Severin. 

Cele trei  contracte sunt: 
I. 

 Creşterea eficienţei energetice a corpului principal al şcolii Gimnaziale M ihail 

Drumeş, str. Nicolae Balcescu, nr. 51, Balş-Olt 

 Beneficiar: UAT Balş 

Acest contract, are o valoare totala de 2.041.533,31 lei din care finanţarea nerambursabilă este de 
1.524.994,25 lei (337.598 euro). 

 În cadrul acestui proiect se vor realiza următoarele lucrări: 
  - Lucrări de reabilitare termică a anvelopei.  
  - Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei 

calde de consum.  
  - Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru 

consum propriu (centrală pe biomasă) . 
  - Lucrarile de reabilitare/ modernizare a instalaţiei de iluminat în clădiri.  
  - Lucrări de intervenţie/activităţi aferente investiţiei de bază (măsuri conexe) care 

contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanţare (care nu conduc la 
creşterea eficienţei energetice) 

  - Repararea elementelor de construcţie ale faţadei  
  - Construirea acoperisului tip şarpantă 
 
II. 

 Reabilitarea Gradiniţei nr. 20 Drobeta Turnu Severin 

 Beneficiar: UAT Drobeta Turnu Severin 

Acest contract, are o valoare totala de  1.277.766,17 lei din care finanţarea nerambursabilă este 
de 1.096.661,46 lei ( 242.774,61 euro). 

În cadrul proiectului  se vor realiza următoarele lucrări: 
  - Izolarea termică a peretilor exteriori  
  - Izolarea termică a subsolului 
  - Înlocuirea tâmplăriei exterioare 
  - Amenajarea unei Camere a Centralei Termice la parterul clădirii 
  - Montarea panourilor fotovoltaice, inclusiv a bateriilor, pentru asigurarea iluminatului 

artificial; 
  - Înlocuirea totală a instalaţiei electrice de alimentare şi distibuţie a energiei electrice 

aferente iluminatului, inlcusiv aparatelor de comandă şi control; 
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III. 

 Reabilitarea Gradinitei cu program prelungit Nr.29, Drobeta Turnu Severin 

 Beneficiar: UAT Drobeta Turnu Severin 

Acest contract, are o valoare totala de  877.010,50 lei din care finanţarea nerambursabilă este de 
748.212,78  lei (165.636,41 euro). 

În cadrul proiectului  se vor realiza următoarele lucrări: 
  - Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii împreună cu măsurile conexe. 
  - Reabilitare termicăa a sistemului de încăalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de 

consum 
  - Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi termice pentru 

consum propriu. 
  - Reabilitare/modernizare instalaţie de iluminat. 
 
Aceste trei proiectete se adaugă celor două deja  semnate în cadrul  priorităţii de investiţii 

care vizează investiţii în reabilitarea termică a clădirilor publice. 
Până la aceasta dată, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, prin Programul Operaţional 

Regional 2014-2020, s-au contractat 207 proiecte, în valoare solicitată de aproximativ 286 milioane 

Euro.  
 
Sursa : Comunicatul de presă din data de 02.02.2018 al ADR SV Oltenia- (http://www.adroltenia.ro/trei-noi-contracte-
semnate-in-cadrul-por-2014-2020-la-nivelul-regiunii-sv -oltenia/) 

 
ALTE 20 CONTRACTE DE FINANŢARE SEMNATE ÎN CADRUL  

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 

 PENTRU SPRIJINIREA MEDIULUI DE AFACERI DIN REGIUNEA SUD-VEST 
OLTENIA  

  

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia vă informează că, în perioada 14-19 
februarie  s-au semnat 20 noi contracte de finanţare în cadrul Axei Prioritare 2, respectiv 19 contracte în 
cadrul Priorităţii de investiţii 2.2- Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi 
dezvoltarea serviciilor - şi un contract de finanţare, în cadrul Priorităţii de Investiţii 2.1, Operaţiunea A – 
microîntreprinderi. 

 
 
 
 
 Proiectele, a căror valoare solicitată totală este de 60,46 milioane lei vizează investiţii în domenii 

precum:  
 Activităţi referitoare la sănătatea umană 
 Tăierea şi rindeluirea lemnului 
 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 
 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 
 Lucrări de pregatire a terenului 
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 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 
 Fabricarea încalţămintei 
 Fabricarea de mobilă 
 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 
 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 
 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de 

transmisie 
 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 
 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci 

 
Până la această dată, în cadrul POR 2014-2020, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, au fost 

semnate 227 contracte de finanţare, în valoare nerambursabilă de 1.336 miliarde lei. 
 
In cadrul Axei Prioritare 2 au fost semnate 195 contracte de finanţare, în valoare nerambursabilă 

de 206,66 milioane lei, după cum urmează: 
- PI 2.1 -  165 contracte semnate, în valoare nerambursabilă de 116,72 milioane lei 
- PI 2.2 -  30 contracte semnate, în valoare nerambursabilă de 89,94 milioane lei 
 
La nivelul biroului de informare din cadrul ADR SV Oltenia, potenţialii beneficiari şi beneficiarii 

POR 2014-2020, pot primi îndrumare şi consiliere pentru realizarea activităţilor specifice legate de 
depunere a cererilor de finanţare şi implementarea contractelor.  

 
Date de contact: Tel: 0251412780, Fax: 0351463966, e-mail: office@adroltenia.ro 
 

Sursa : Comunicatul de presă din data de 19.02.2018 al ADR SV Oltenia-  (http://www.adroltenia.ro/alte-20-contracte-de-

finantare-semnate-in-cadrul-programul-operational-regional-2014-2020-pen tru-sprijinirea-mediului-de-afaceri-din -regiunea-
sud-vest-oltenia/) 

 

 

AFIR A PUBLICAT FIŞELE DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII DOSARELOR 
CERERILOR DE PLATĂ DEPUSE ÎN CADRUL SUB-MĂSURII 19.2 - INVESTIŢII 

 
În conformitate cu prevederile fişei sub-măsurii 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi 

animare” din cadrul PNDR 2014-2020, Grupurile de Acţiune Locală au sarcina verificării conformităţii 
cererilor de plată pentru proiectele implementate în cadrul sub-măsurii 19.2 „Sprijin pentru 
implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”. 

 
 În vederea implementării în condiţii optime a sub-măsurii 19.2 şi pentru evitarea situaţiilor în 

care dosarele cererilor de plată pot fi declarate neconforme din lipsă de corelare a procedurilor GAL cu 
procedurile Agenţiei, au fost publicate pe site-ul AFIR următoarele documente: 

 
 Fişa de verificare administrativă a DCP - pentru sm 6.2 transa 1 - Secţiunea A: 

Verificarea conformităţii documentelor ataşate la Dosarul Cererii de Plată; 
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 Fişa de verificare administrativă a DCP - pentru sm 6.2 transa 2 - Secţiunea A: 
Verificarea conformităţii documentelor ataşate la Dosarul Cererii de Plată; 

 Fişa de verificare administrativă a DCP - pentru tranşe de plată aferente sm 6.4 - 
Secţiunea A: Verificarea conformităţii documentelor ataşate la Dosarul Cererii de Plată; 

 Fişa de verificare administrativă a DCP - pentru avans -Secţiunea A: Verificarea 
conformităţii documentelor ataşate la Dosarul Cererii de Plată. 

 
Fişele de verificare a conformităţii Dosarelor cererilor de plată depuse în cadrul sub-măsurii 19.2 

– Invstiţii pot fi descărcate de pe site-ul AFIR –
(https://portal.afir.info/informatii_generale_informatii_utile_tipizate) 

Fişele de verificare publicate sunt  aferente  proiectelor  de investiţii cu  obiective  care  se 
încadrează în prevederile Regulamentului (UE) 1305/2013 la următoarele articole:  

 
 art. 19, alin. (1) litera a) → codificare 19.2 – 6.2; 
 art. 19, alin. (1), lit. b) →  codificare 19.2 – 6.4; 

 

 

Sursa: Comunicatul de presă din data de 21.02.2018 al AFIR – 
(https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20COMUNICATE%20DE%20PRESA/Informari_2018/Informare%20privind%20fi%C
8%99ele%20de%20verificare%20a%20conformit%C4%83%C8%9Bii%2019.2%20-%2062,%2064.pdf) 

 

 

 

 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 

2014-2020 (POCU) 
 

9,7 MILIOANE EURO BANI EUROPENI PENTRU INTEGRAREA TINERILOR PE 
PIAŢA MUNCII 

 

 

Doamna Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, a semnat, împreună cu doamna Cristiana 
Barbu, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, contractele de finanţare pentru 
3 proiecte care vizează integrarea tinerilor şomeri pe piaţa muncii. 

Acestea au o valoare totală de aproximativ 9,7 milioane euro şi sunt finanţate prin Programul 
Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU). Pentru regiunea Bucureşti Ilfov, contractul de finanţare 
are o valoare de 1,3 milioane euro, iar pentru celelalte regiuni de dezvoltare valoarea este de 8,4 mil. 
euro. 

Două dintre proiecte vizează schemele naţionale de ucenicie şi stagii şi oferă sprijin financiar 

nerambursabil angajatorilor care organizează programe de ucenicie la locul de muncă şi/sau stagii 

pentru absolvenţii de învăţământ superior. 
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Astfel, angajatorii care organizează programe de ucenicie şi/sau programe de stagii pot depune la 
ANOFM/ AJOFM solicitări pentru sprijin financiar nerambursabil, prin intermediul acestor măsuri, după 
cum urmează: 
 

 Angajatorul care încheie un contract de ucenicie beneficiază de 1.125 lei/lună/ucenic, în 
perioada de derulare a contractului (12 luni, 24 luni, 36 luni, în funcţie de nivelul de 
calificare al programului). 

 
 Angajatorul care încheie un contract de stagiu beneficiază de 1.350 lei/lună, în perioada 

derulării contractului de stagiu (6 luni). 
 

Solicitările de sprijin financiar se pot depune la Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei 

de M uncă din regiunile eligibile: Nord-Est, Nord-Vest, Sud–Vest Oltenia şi Bucureşti-Ilfov. 

 

Cel de-a treilea proiect, având o valoare de 460.000 euro, vizează activarea tinerilor NEETs 
(Not in Education, Employment or Training /care nu sunt înscrişi într-un program de educaţie, ocupare 
sau formare profesională). Concret, prin acordarea unei prime de activare, se urmăreşte stimularea 

ocupării în rândul tinerilor. 

 
Astfel, un tânăr domiciliat/cu reşedinţa într-una din regiunile Centru, Sud –Est şi Sud Muntenia, 

înregistrat la AJOFM şi care se angajează pentru o perioadă mai lungă de 3 luni (după data înregistrării 
sale la AJOFM), beneficiază de 500 lei net (prima de activare/ se acordă o singură dată). 
 

Îndemnăm tinerii şomeri să se adreseze Agenţiilor Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 
pentru a beneficia nu doar de sprijinul financiar prevăzut prin aceste proiecte finanţate din fonduri 
europene, dar şi de orientare profesională pentru a-şi găsi mai uşor un loc de muncă, a declarat doamna 
Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene. 
 

La rândul său, preşedintele ANOFM, doamna Cristiana Barbu, a subliniat importanţa 
implementării proiectelor, arătând că  acestea vin atât în sprijinul tinerilor, dar şi al angajatorilor care 
au nevoie de forţă de muncă. 
 

Proiectele descrise fac parte din Programul România angajează, destinat şomerilor, în special 
tinerilor NEETs şi urmăreşte creşterea ocupării, în conformitate cu obiectivele stabilite prin Programul 
de Guvernare. 
 

Contactele AJOFM pot fi găsite pe site-ul ANOFM www.anofm.ro. 
 
Sursa: Comunicatul de presă din data de 19.02.2018 al MFE –  
(http://www.fonduri-ue.ro/presa/comunicate/2393-9-7-milioane-euro-bani-europeni-pentru-integrarea-tinerilor-pe -piata-
muncii) 

 

 

 

 


