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Agenția pentru Dezvoltare Regională București  Ilfov 

Departamentul Promovare Regionala si Investitii 



Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana 

a facut posibil accesul la fonduri dedicate  

dezvoltarii regionale 

 

 

Obiectivul programului  REGIO : 

Sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, durabile  si echilibrate 
teritorial a Regiunilor României 

 

• Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane; 

• Îmbunatatirea accesibilitatii în regiuni ; 

• Cresterea calitatii infrastructurii sociale a regiunilor; 

• Cresterea competitivitatii regiunilor ca locatii pentru afaceri;  

• Cresterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Regiunilor. 



 
Etapele parcurse de un proiect REGIO 

  

• Elaborarea si depunerea dosarului Cererii de Finantare 

 

• Evaluarea proiectului 

 

• Semnarea contractului de finantare 

 

• Implementarea proiectului:  
– Efectuarea activitatilor proiectului /executia lucrarilor de constructie 

– Elaborarea si depunerea rapoartelor de progres si a cererilor de rambursare   

 

• Finalizarea proiectului  

 

• Monitorizarea proiectului dupa implementare (3-5 ani) 



Factori de succes pentru un proiect REGIO  
   

• Identificarea nevoilor / problemelor si prioritizarea lor 

 

• Stabilirea clara a obiectivelor 

 

• Evaluarea realista a resurselor detinute : umane, materiale, financiare 

 

• Experienta echipei  responsabila cu managementul proiectului 

 

• Identificarea riscurilor potentiale in  

implementarea proiectului si  

elaborarea unor planuri de prevenire 

 



Elaborarea documentatiei Cererii de Finantare 
 

 

• Respectarea tuturor conditiilor prevazute in Ghidul Solicitantului 

 

• Documentatie tehnica de calitate  

(Studiu de fezabilitate/ Proiect Tehnic) 

 

• Bugete realiste si corect intocmite  

 

• Planificarea activitatilor proiectului  

in concordanta cu procedurile legale : 

achizitii publice, publicitate etc, 

 

• Obtinerea tuturor avizelor /certificatelor  solicitate 

 

 

 

 



Evaluarea proiectului 

 

• Evaluarea se face pe baza unor grile de evaluare care sunt anexate 
Ghidului Solicitantului  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

• Acceptarea proiectului la finantare pe baza punctajul obtinut de acesta 



 
Precontractare 

  

 

• Elaborarea Proiectului Tehnic (PT)  

 

 

• Actualizarea autorizatiilor si avizelor  

si a documentelor financiare 

 

 

• Vizita la fata locului  
 

 

 

 

• Semnarea contractului de finantare   intre : beneficiar + OI ADRBI + 
AMPOR 

 



Implementarea proiectului (1) 
 

Beneficiarul de finantare trebuie sa respecte procedurile de implementare si 
raportare solicitate de AM POR  

 

• Principalele probleme  pot apare la: 

– organizarea licitatiilor publice                         

pentru achizitionarea de  lucrari de constructii 

 

– desfasurarea propriu zisa a lucrarilor  

de constructii 

 

– finantarea proiectului  (obtinerea unor 

credite bancare 

 

 



Implementarea proiectului (2) 
 
Probleme  la  elaborarea Rapoartelor de progres: 

 

• Nu se respecta formatul standard  

 

• Nu se completeaza corect informatiile  din  

sectiunile: 

 

 

 
VI   Stadiul activitatilor prevazute in 
contract  

 
VII  Rezultatele proiectului 

 
XI  Cerinte cu privire la publicitatea 
proiectului 
 
 



Implementarea proiectului (3) 
 

 

Probleme la elaborarea Cererilor de Rambursare a Cheltuielilor: 

 

• Completarea eronata a tabelelor din  

Cererea de Rambursare: 

 

–Greseli la calculul valorilor solicitate la rambursare 

–Deducerea eronata a procentului aferent  

cofinantarii si/sau prefinantarii 

 

 

 

• Nu sunt atasate toate documentele justificative  

lipsa : extrase de cont, centralizator  de lucrari, facturi  

 



 
Implementarea proiectului (4) 

  

Concluzii – principalele dificultati: 

 

• Organizarea licitatiilor publice 

 

• Finantarea  activitatilor / lucrarilor 

 

• Echipa de management / consultant  

fara experienta 

 

 



Accesarea cu succes a fondurilor europene prin REGIO 
 

- Respectarea tuturor  procedurilor  solicitate  de catre  

 OI si AM:  achizitii publice, publicitate, rapoarte de progres, 

cereri de rambursare a cheltuielilor 

 

- Adaptarea  continua la conditiile  economice si  

legislative in schimbare  

 

- Aplicarea unui management de proiect performant 

 

- Comunicarea si buna colaborare cu factorii implicati  : ADRBI, furnizori, 
consultanti, banci etc 

 



 

 

 

Va mulțumim pentru atenție ! 

 

Agentia pentru Dezvoltare Regională Bucuresti-Ilfov  

Organism Intermediar pentru Regio - Programul Operational Regional  

Str. M. Eminescu nr.163, sector 2, Bucuresti  

Tel/fax: 021.315.96.59; 021.315.96.65;  

Email: helpdesk@adrbi.ro  

anacristina.adumitroaei@adrbi.ro 

www.regioadrbi.ro  
Investim în viitorul tãu! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operational Regional si co-finantat 

de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã. 


