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» Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia a semnat,
în data de 11 martie, la sediul
Ministerul Economiei, acordul-cadru
de delegare a atribuţiilor privind
implementarea Programului
Operaţional Sectorial Creşterea
Competitivităţii Economice (POSCCE)
2007 – 2013.

Astfel, Agenţia devine organism Intermediar
pentru Programul operaţional Sectorial „Creşterea
Competitivităţii Economice”, Axa prioritară 1 - un
sistem de producţie inovativ și eco-eficient, domeniul Major de Intervenţie 1.1 - Investiţii productive și pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM-urilor și domeniul
Major de Intervenţie 1.3 - dezvoltarea durabilă a
antreprenoriatului.
Prezentul acord a intrat în vigoare din data de
11 martie, odată cu semnarea acestuia de către Ministerul economiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice”, și Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia. durata prezentului acord acoperă întreaga perioadă
rămasă de implementare a PoSCCe, precum și o perioadă de cinci ani de la data închiderii PoSCCe în
România, așa cum aceasta este stabilită conform art.
89 din Regulamentul Consiliului (Ce) 1083/2006.
Prin intermediul Agenţiei, la nivelul regiunii
Sud Muntenia se vor desfășura următoarele operaţiuni din Axa 1:
Domeniul Major de Intervenţie 1.1 - Investiţii
productive și pregătirea pentru competiţia pe
piaţă a întreprinderilor, în special a IMM-urilor, cu
următoarele operaţiuni:
• 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile și intangibile;
• 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale;
www.adrmuntenia.ro

Acordul-cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea
PoSCCe a fost semnat la sediul Ministerului economiei în data
de 11 martie

• 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi pieţe și
internaţionalizare.
Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, cu următoarea
operaţiune:
• 1.3.2 Sprijin pentru consultanţă acordat
IMM-urilor.
În calitate de organism Intermediar pentru
PoSCCe, Agenţia va avea următoarele atribuţii:
evaluarea și contractarea cererilor de finanţare
depuse, verificarea cererilor de rambursare depuse de către beneficiarii de proiecte, efectuarea
de vizite de monitorizare la locul de implementare
a proiectelor, monitorizarea realizării indicatorilor
asumaţi în cadrul proiectelor, precum și asigurarea
respectării cerinţelor privind informarea și publicitatea pentru PoSCCe.
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

ADR Sud Muntenia a devenit Organism Intermediar
pentru Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice”
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Regio finanţează reabilitarea termică
a blocurilor de locuinţe din Sud Muntenia

www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

Agenţia pentru dezvoltare
Regională Sud Muntenia a organizat miercuri, 13 martie, un seminar de informare pentru potenţialii beneficiari de fonduri Regio, la sediul AdR din Călărași, începând cu ora 11:00.
La acest eveniment au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale de la nivelul municipiilor reședinţă de judeţ din
regiunea Sud Muntenia, care au
aflat noi informaţii despre oportunităţile de finanţare nerambursabilă din cadrul Axei prioritare
1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de
creştere”, domeniul major de intervenţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a
blocurilor de locuinţe”, precum și
despre completările aduse Ghidului solicitantului.
evenimentul a avut ca scop
sprijinirea potenţialilor beneficiari în vederea depunerii și implementării eficiente a proiectelor, în termenul prevăzut pentru
finalizarea investiţiilor finanţate
în cadrul acestui domeniu major
de intervenţie (termen limită: 31
iulie 2015), precum și pentru completarea corectă a cererilor de finanţare pentru acestea.
În cadrul domeniului major
de intervenţie 1.2 sunt finanţate
investiţii pentru creșterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe.
Astfel, cu fonduri nerambursabile Regio se pot reabilita blocuri/scări de blocuri ce au fost
construite în baza unor proiecte
elaborate în perioada 1950 –
1990.
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Seminarul de informare s-a desfășurat la sediul AdR Sud Muntenia

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Dialog despre economia locală
şi cea naţională cu Gheorghe Badea,
vicepreşedinte al Camerei de Comerţ
şi Industrie Argeş

A fost 2012 un an mai bun pentru economia
locală şi pentru cea naţională? Care sunt
perspectivele viitorului apropiat?
Iată două întrebări pentru care am încercat să
găsim răspunsul în economie, acolo unde se
produc schimbările, stând de vorbă cu domnul
ing. Gheorghe Badea, directorul Grupului
Industrial Componente (GIC), preşedinte al
Uniunii Generale a Industriaşilor din România
(UGIR 1903) şi vicepreşedinte al Camerei de
Comerţ şi Industrie Argeş.

Domnule director, cum apreciaţi închiderea
anului 2012 în mediul de afaceri al judeţului Argeş,
prin prisma evoluţiilor economico–financiare?
fără urmă de îndoială, criza economică și-a
pus amprenta pe mediul de afaceri local și nu puţine au fost situaţiile de insolvenţă, faliment sau
conservare în rândul firmelor mici, mijlocii, chiar
și al celor mari. Per total însă, rezultatele au fost
mai bune faţă de anul 2011, ritmul de creștere fiind categoric peste cel al economiei naţionale.
Pentru Grupul Industrial Componente, bilanţul
anului trecut este unul pozitiv, pentru că am găsit,
cred eu, o formulă potrivită de creștere, îmbinând
retehnologizarea cu un management cât mai eficient, orientat spre extinderea colaborărilor, optimizarea costurilor, accesarea fondurilor europene și îmbunătăţirea performanţei și a competitivităţii în general.
Cum vedeţi, domnule director, evoluţia anului în curs – 2013? Care sunt perspectivele?
eu, de regulă, sunt optimist, dar creșterea
preţurilor la gaze, carburanţi și energie se va resimţi acut în evoluţia costurilor tuturor produselor
din economia naţională – de la transporturi, turism
și servicii până la absolut toate produsele industriale – și acest fapt are posibile consecinţe dure
asupra competitivităţii atât pe piaţa internă, cât
și pe cea externă.
www.adrmuntenia.ro

Gheorghe Badea, directorul Grupului Industrial Componente Pitești

efectele negative pot duce la noi falimente,
scăderea pieţei, scăderea PIB-ului, un nou val de
creștere a ratei șomajului și de aici dezechilibre
puternice în viaţa economică și socială. dacă avem
în vedere cazurile oltchim Râmnicu Vâlcea, Arpechim Pitești sau al grupului metalurgic și siderurgic
Mechel, dar și altele asemenea, cred că perspectivele nu pot fi unele tocmai optimiste.
Ce rămâne atunci de făcut? Cum ar fi posibilă
o înviorare a producţiei şi a economiei, dată fiind
situaţia actuală?
Revigorarea ţine de o politică macroeconomică orientată spre rezultate, care să aibă în vedere facilităţi de anvergură pentru atragerea de
capital în economie. din punctul meu de vedere,
câteva intervenţii esenţiale ar putea face miracole
în economia naţională.
Prima dintre acestea este strâns legată de oferirea unor facilităţi fiscale precum:
(1) neimpozitarea profitului reinvestit;
(2) reducerea cu 50% a impozitului pe profit
al produselor de export;
(3) extinderea perioadei de graţie la plata impozitelor pentru activităţile de producţie nou infiinţate – de la trei la cinci ani.
Care ar fi efectele? Aceste măsuri ar stimula
investiţiile, ar face ca firmele să nu-și mai transfere profiturile în afara ţării, în te miri ce colţuri
http://regio.adrmuntenia.ro
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Gheorghe Badea, directorul Grupului Industrial
Componente Piteşti: „Fondurile europene,
colacul de salvare al economiei româneşti”
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lori… Am convingerea că doar reforme ferme, care
să se regăsească în modificări aduse Constituţiei,
mai pot tăia răul de la rădăcină!
Ce trebuie schimbat în tot acest sistem de
atragere a fondurilor europene?
În primul rând cred că trebuie să se înţeleagă
foarte bine faptul că un sistem funcţional urmărește și asistă un proiect de la intrare la ieșire, lucru care în prezent nu se întâmplă.
de aceea cred că toată această activitate trebuie să fie dirijată de o singură instituţie, de un
ministru și de o echipă de profesioniști capabili să
stabilească reguli clare. Așa cum a intrat un proiect, cu număr de îndosariere la registratură, așa
trebuie să și iasă, cu rezoluţia pe el, fără să-l facă
pe cel care depune un proiect să alerge de la o instituţie la alta și din ușă în ușă. AdR-urile, fiind
apolitice, au găsit formula de succes, ferite fiind
de fenomene de corupţie.
opus AdR-urilor însă, ministerele au dus la
apogeu birocraţia, incompetenţa, iresponsabilitatea. Iar filialele judeţene care ar fi trebuit să sprijine accesarea de fonduri au fost doar formal constituite, pentru că deciziile erau, de fapt, în mâna
regiilor de la capitală sau a ministerelor. Acest fenomen este nenatural, contrar tendinţelor europene și logicii reușitei!
Este deja cunoscut faptul că dumneavoastră şi Grupul Industrial Componente începeţi un
nou proiect cu sprijin european…
da, este adevărat, în curând GIC va începe lucrările la o clădire etalon pentru arhitectura urbană a municipiului Pitești – un modern centru de
afaceri realizat în proporţie de 70% din fonduri
structurale, mai exact, cu o contribuţie de 13 milioane de euro.
Proiectul își propune să ofere soluţii pentru o
serie de probleme ale comunităţii locale, de la
crearea de locuri de muncă la oferirea de facilităţi
pentru spaţii de expoziţie, târguri, birouri, consultanţă pentru absolut toate nivelurile.
Proiectul include o parcare subterană de 260
de locuri, organizată pe trei niveluri, deci este clar
de interes pentru foarte multe persoane. Avem termen de execuţie de 18 luni. dacă există voinţă și
sprijin instituţional – așa cum a fost în cazul nostru
cel oferit de AdR Sud Muntenia Călărași – iată că
se poate!
Sursa: www.ziarulargesul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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ale lumii, ci să-l reinvestească aici la noi, să creeze
noi capacităţi și locuri de muncă de care să beneficieze economia naţională. Pe de altă parte, statul nu va pierde din astfel de măsuri, pentru că
toate câștigurile se întorc în PIB și, implicit, în bunăstarea naţiunii.
Pe lângă stimulentele fiscale însă, întărirea
capacităţilor de atragere de fonduri europene este
sau trebuie să devină prioritate naţională și să vizeze investiţii în toate ramurile economice și, mai
ales, în infrastructură.
De ce credeţi că România a avut rezultate
aproape catastrofale în atragerea fondurilor
europene?
Sunt mulţi factori care au influenţat negativ
accesarea fondurilor europene, aș dori să mă
opresc doar asupra celor pe care îi consider esenţiali. În tot acest sistem au fost folosiţi ca intermediari AdR-urile (Agenţiile de dezvoltare regională) și ministerele.
funcţionând pe principiile onG-urilor și fiind
apolitice, AdR-urile și-au făcut treaba, drept dovadă fiind faptul că pe programul ReGIo din Sud
Muntenia fondurile au fost atrase în proporţie de
90%.
Partidele politice nu au avut posibilitatea să-și
impună favoriţii și să pună presiuni pentru propria
clientelă politică, astfel încât accesarea de fonduri
s-a făcut cu profesionalism. noi, Grupul Industrial
Componente, am avut o experienţă pozitivă în cooperarea cu AdR Sud Muntenia de la Călărași, drept
dovadă fiind contractarea mai multor proiecte cu
finanţare europeană, ale căror rezultate se văd
deja în dezvoltarea de noi capacităţi și crearea de
noi locuri de muncă.
Pe de altă parte însă, regretabil și dezastruos
a fost sistemul creat pentru accesarea fondurilor
europene la nivelul ministerelor, acolo unde birocraţia, iresponsabilitatea, corupţia și lipsa de conștiinţă au cunoscut cote alarmante, cu consecinţe
dureroase pentru toată economia României.
este cunoscut și recunoscut faptul că în serviciul acestor ministere lucrează clientela politică,
fapt ce a condus la o deprofesionalizare ameţitoare a tuturor serviciilor de specialitate și la imixtiuni dintre cele mai otrăvitoare.
Rezultatul? Rata de absorbţie ridicolă, înjositoare chiar pentru România, de 10-12%, o corupţie
generalizată și o inversare a oricărei scări de va-
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AdR Sud Muntenia, prin direcţia dezvoltare, editează periodic un Catalog al surselor de finanţare
nerambursabilă. Scopul editării acestei publicaţii
este de a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari
de fonduri nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite investiţii.
Astfel, sunt prezentate oportunităţile de finanţare ale celor șapte programe operaţionale ce
se derulează în prezent în România, Programul naţional pentru dezvoltare Rurală 2007 – 2013 și programele de cooperare transfrontalieră ce se implementează în zonele de graniţă ale ţării.
Totalul fondurilor europene alocate României
pentru perioada 2007 – 2013 este de peste 30 miliarde de euro, din care 19,667 miliarde reprezintă
fondurile structurale și de coeziune, restul reprezentând alocări financiare pentru dezvoltarea sectorului agricol și a economiei rurale.

noua ediţie a Catalogului surselor de finanţare este disponibilă pe
site-ul AdR Sud Muntenia, la secţiunea Bibliotecă - Documente utile

Pentru oportunităţile de finanţare disponibile
pentru luna martie 2013, publicaţia poate fi accesată pe website-ul Agenţiei, www.adrmuntenia.ro,
secţiunea Bibliotecă - Documente utile.

Ministrul Fondurilor Europene:
În martie se vor achita 1,2 miliarde de lei
beneficiarilor fondurilor europene

Beneficiarii de fonduri europene își vor încasa la
timp banii pentru facturile eligibile datorită schimbărilor implementate în sistem, se arată într-un comunicat
al Ministerului fondurilor europene. În trecut s-au înregistrat restanţe la plata facturilor ca urmare a blocării
finanţărilor de la uniunea europeană. de exemplu, în cazul Programului operaţional Sectorial dezvoltarea Resurselor umane (PoSdRu) perioada medie de plată a
facturilor a fost de aproximativ 70 de zile. Potrivit contractelor de finanţare, sumele datorate beneficiarilor
PoSdRu ar fi trebuit achitate în cel mult 45 de zile.
„Schimbăm radical abordarea în relaţia cu beneficiarii: vrem ca plata la timp a facturilor să devină regulă în sistem, fondurile UE să ajungă cât mai repede
la beneficiari şi astfel să susţinem revigorarea economiei. În această lună, Autorităţile de Management pentru şase programe operaţionale vor achita 1,2 miliarde
de lei beneficiarilor de fonduri europene”, a declarat
ministrul fondurilor europene, eugen Teodorovici.
www.adrmuntenia.ro

Autorităţile de Management vor avea la dispoziţie
suma menţionată pentru plata facturilor restante, ca
urmare a aprobării de către Guvernul României a unui
împrumut de la Trezorerie. finanţarea va asigura fondurile de care au nevoie Autorităţile de Management
pentru PoSdRu, PoR (Programul operaţional Regional), PoS Mediu (Programul operaţional Sectorial Mediu), PoS CCe (Programul operaţional Sectorial Creșterea Competitivităţii economice), PodCA (Programul
operaţional dezvoltarea Capacităţii Administrative) și
PoAT (Programul operaţional Asistenţă Tehnică).
Cele mai mari sume au fost alocate pentru PoR aproximativ 408 milioane de lei, PoS Mediu - 322 de
milioane de lei, respectiv PoSdRu - 258 de milioane de
lei. fondurile vor fi virate Autorităţilor de Management
prin intermediul ministerelor responsabile. Împrumutul
contractat de la Trezorerie va fi rambursat din sumele ce
urmează să fie încasate de la Comisia europeană.
Sursa: www.fonduri-structurale.ro
http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Catalogul surselor de finanţare
- martie -
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OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

noua pagină de internet a Ministerului fondurilor europene a fost lansată pe 13 martie

Ministerul Fondurilor Europene are o nouă
pagină de internet: www.fonduri-ue.ro

Începând din data de 13 martie, pagina web a
Ministerului fondurilor europene este www.fonduri-ue.ro, unde pot fi găsite toate informaţiile
despre fondurile europene alocate României. Mult
mai important, www.fonduri-ue.ro este unicul site
ce oferă o imagine de ansamblu despre finanţările
ue și informaţii referitoare la programele operaţionale pentru atragerea și absorbţia acestora.
Pe www.fonduri-ue.ro, vizitatorii pot afla inwww.adrmuntenia.ro

formaţii detaliate despre rata de absorbţie, actuala și viitoarea perioadă de programare, dar și prevederile legislaţiei în vigoare. În plus, site-ul conţine informaţii utile potenţialilor beneficiari, ca de
exemplu documentele de bază pentru cei care vor
să obţină finanţări (Ghidul solicitantului), reglementările referitoare la elaborarea proiectelor, instituţiile la care se depun proiectele de finanţare.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Pentru domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii
României ca destinaţie turistică”, alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel naţional.
Coordonatele organismului Intermediar pentru dMI 5.3 al PoR: direcţia Gestionare fonduri Comunitare pentru Turism din cadrul Ministerului
dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în
calitate de organism Intermediar, tel.: 0372-144.003,
0372-144.004, e-mail: georgiana.florescu@mturism.ro,
site: www.inforegio.ro.
www.adrmuntenia.ro

Pitești, PId-ul Polului de Creștere Ploiești și Planuri
Integrate de dezvoltare urbană pentru 12 centre
urbane. Până în prezent au fost semnate 480 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 2.688.375.449,76 lei. din cele 480 de
contracte semnate 33 de proiecte au fost reziliate.

ADR Sud Muntenia este Organism
Intermediar pentru Regio și are
responsabilităţi delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre
posibilităţile de finanţare din Regio
puteţi obţine contactând experţii
Serviciului Comunicare:
0242/331.769, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167,
e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIO

Până în data de 15 martie 2013, la sediul Agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia au
fost depuse 889 de proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul operaţional Regional), Planul Integrat de dezvoltare urbană pentru Polul de dezvoltare (PIdu) - Municipiul
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Începe renovarea şi reabilitarea
centrului istoric al municipiului Câmpulung,
cu fonduri Regio

Argeş

Sursa: www.ziarobiectiv.ro

Călăraşi

Caravana fondurilor europene
va ajunge la Călăraşi

Agenţia de Plăţi pentru dezvoltare Rurală și
Pescuit, împreună cu Ministerul Agriculturii și dezvoltării Rurale și Agenţia de Plăţi și Intervenţie
pentru Agricultură au lansat, la sfârșitul lunii februarie, campania „Caravana fondurilor europene
pentru satul românesc”, desfășurată sub sloganul
„PNDR vine în satul tău”.
Campania se va realiza sub formă de caravană
informativă, în cadrul căreia 15 rulote expoziţionale vor parcurge un traseu în toate judeţele ţării.
Aceste caravane vor efectua săptămânal deplasări
în localităţile din mediu rural, timp de 10 luni.
Astfel, cel puţin 160.000 de beneficiari și solicitanţi de fonduri europene vor primi informaţii
privind accesarea fondurilor disponibile în acest
moment prin PndR și derularea fondurilor de către
fermierii, investitorii și autorităţile locale care
www.adrmuntenia.ro

Centrul istoric al Câmpulungului va fi reabilitat prin proiectul
Kretzulescu, estimat la 41,3 milioane de lei

sunt deja beneficiari ai fondurilor europene. Scopul acestei campanii este absorbţia corectă a fondurilor nerambursabile acordate prin PndR, pentru
că în mediu rural există un deficit de informaţie în
acest sens.
Campania este implementată prin proiectul
„Organizarea de sesiuni de diseminare a informaţiilor şi dezbateri publice” și este finanţată cu fonduri europene în cadrul Măsurii 511 „Asistenţă tehnică”.
Pe site-ul Agenţiei, www.apdrp.ro, s-a creat o
secţiune dedicată acestei campanii în care cei interesaţi pot consulta calendarul caravanei, locul
unde se află aceasta și unde va ajunge, evenimentele aflate în desfășurare, precum și documentele
cu detalii despre desfășurarea campaniei.
Sursa: www.radiovocescampi.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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după îndelungi așteptări, licitaţii peste licitaţii
și la fel de multe contestaţii, autorităţile din Câmpulung au desemnat câștigătorul proiectului Kretzulescu, ce se derulează cu finanţare europeană din
Regio, estimat la 41,3 milioane de lei. SC Grup Corint
SA, firmă din Alba Iulia, a fost desemnată să renoveze
și să reabiliteze centrul istoric al Câmpulungului.
Proiectul ce vizează reabilitarea zonei istorice și
de agrement Complex – Parc Kretzulescu trenează de
mult timp, în primul rând pentru faptul că la licitaţiile organizate de specialiștii Primăriei Câmpulung s-au înscris șase din cele mai puternice firme
de construcţii din ţară, printre care și SC Romconstruct Holding Grup, firmă patronată de Vasile Turcu, unul dintre acţionarii de la fC dinamo. SC Grup
Corint SA a ofertat un preţ de 24,7 milioane de lei,
aproximativ 60% din valoarea iniţială estimată de
proiectanţi și și-a adjudecat astfel una dintre lucrările de anvergură desfășurate în judeţul Argeș.
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CJ Dâmboviţa va recupera
150 de miliarde de lei din corecţiile financiare
de la Spitalul Judeţean Târgovişte
Dâmboviţa

biect, alături de câţiva profesionişti pe care îi am
în Consiliul judeţean, la Direcţia Juridică. Am reuşit să obţinem o suspendare a executării corecţiilor financiare pentru Spitalul judeţean printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă dată de Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie. Asta ne va permite ca, de acum
încolo, până când se va soluţiona fondul cauzei,
să primim integral sumele pentru cererile de decontare făcute în cadrul Programului Operaţional
Regional, la proiectul Spitalului judeţean.”, a declarat Adrian ţuţuianu, președintele Cj dâmboviţa.
Sursa: www.ziardambovita.ro

Amenajarea
Ambulatoriului Spitalului Vadu Lat,
realizată cu fonduri europene prin programul Regio
Giurgiu

Ambulatoriul Spitalului de neuropsihiatrie de
la Vadu Lat va fi amenajat cu fonduri europene, în
baza unui proiect depus în anul 2009, la Agenţia
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia.
Proiectul va fi finanţat prin Programul operaţional Regional și are o valoare de 14 miliarde de
lei vechi.
Concret, este vorba despre modernizarea și
echiparea unor încăperi aflate într-un corp de clădire al spitalului din Vadu Lat, spaţii în prezent improprii pentru desfășurarea unui act medical de
calitate.
Suprafaţa ce va fi amenajată prin fonduri nerambursabile Regio este de 132 de metri pătraţi.
de asemenea, cabinetele medicale vor fi dotate cu mobilier și cu aparatură de specialitate.
durata de implementare a proiectului este de 12
luni, acum urmând a se desfășura licitaţia pentru
lucrări și, dacă totul va merge conform planului,
investiţia ar putea fi finalizată în luna decembrie
a acestui an.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: www.informatiadegiurgiu.ro

Ambulatoriul Spitalului Vadu Lat va fi modernizat prin programul
Regio

http://regio.adrmuntenia.ro
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Consiliul judeţean dâmboviţa va recupera 150
de miliarde lei din corecţiile financiare de la Spitalul judeţean de urgenţă Târgoviște. Înalta Curte
de Casaţie și justiţie a decis definitiv și irevocabil
suspendarea executării silite a corecţiilor financiare aplicate la proiectul de la Spitalul judeţean
de urgenţă dâmboviţa și la cel al drumului Sudului.
Până la soluţionarea cazului pe fond, Consiliul judeţean dâmboviţa va primi integral sumele pentru
cererile de decontare făcute în cadrul Programului
operaţional Regional la cele două proiecte extrem
de importante pentru judeţ: „Am două veşti foarte
bune, rezultat al implicării unor profesionişti în su-
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Costin Costea, elev în clasa a X-a la Colegiul naţional din Slobozia, a inventat tricoul care încarcă telefonul mobil

Ialomiţa

Un elev ialomiţean –
inventatorul viitorului

» Un elev ialomiţean este
supranumit de către reprezentanţii
Şcolii de Tehonologie Revoluţionară,
inventatorul viitorului.

elev în clasa a X-a la Colegiul naţional din Slobozia, Costin Costea a câștigat 5.000 de euro în cadrul unui concurs naţional de inventică, bani cu
care își va dezvolta ideea unui tricou cu panouri
solare ce poate încărca telefonul mobil folosind
energia naturală. Pasionat de mecatronică și de
www.adrmuntenia.ro

tehnologia telecomunicaţiilor, micul inventator al
tricoului revoluţionar spune că în cadrul platformei
educaţionale a făcut cunoștinţă și cu alţi colegi,
ale căror invenţii vor revoluţiona viitorul.
Tricoul care încarcă telefonul mobil ar putea
ieși pe piaţă în mai puţin de trei luni și va fi comercializat în magazine la un preţ orientativ de
130 de lei. de asemenea, cei interesaţi de idee pot
comanda tricouri personalizate și adaptate nevoilor telefonului.

Sursa: www.radiocampus.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Prahova

În judeţul Prahova se vor construi
patru parcuri fotovoltaice

energie regenerabilă la sfârșitul lunii iunie 2013.
Compania germană a introdus, deja, cablul subteran de transport al energiei electrice care face legătura cu postul de transformare, amplasat undeva
în apropierea sediului firmei de mobila „Relaxa”.
Pe lângă achitarea la bugetul local a sumei de
37.000 de lei, reprezentând contravaloarea autorizaţiei de construire, un alt avantaj pentru comună este acela că, la finalul investiţiei, compania
germană urmează să creeze circa 10 locuri de
muncă.
Pe raza comunei Baba Ana mai sunt prevăzute
a se construi, tot de către investitori străini, alte
trei parcuri fotovoltaice ale căror documentaţii
sunt în curs de autorizare de către instituţiile abilitate. Acestea vor ocupa, în total, aproximativ 90
ha, teren pe care firmele străine l-au închiriat de
la persoanele fizice din zonă, pe o perioadă de 25
– 49 de ani, contravaloarea chiriei fiind, după spusele primarului, de 1000 de euro/ha/an.
Sursa: www.ziarulprahova.ro

Centrul Alexandriei
ar putea fi reabilitat pe bani europeni

Teleorman

Pietonalul municipiului Alexandria este, după
cum se știe, unic la nivel naţional. de aceea, un proiect de reabilitare a lui ar însemna foarte mult nu
atât pentru Alexandria, cât pentru nevoia de conservare a unor elemente unice ce singuralizează
niște zone la nivel naţional, lucru pe care primarul
Victor drăgușin l-a adus în discuţie de mai multe ori.
din resursele municipiului, însă, demararea unei
lucrări semnificative de reabilitare ar fi destul de
dificilă, mai ales că se dorește nu doar refacerea pavajului de marmură, ci și crearea unor spaţii speciale pentru vânzarea de carte veche, de flori și de artă,
după modelul unor orașe importante din lume. Însă
obţinerea de fonduri europene în acest scop ar putea schimba în totalitate situaţia.
În cadrul ultimei ședinţe a Consiliului Local Alexandria a fost aprobată întocmirea proiectului „Modernizarea străzii Libertăţii, tronson cuprins între
www.adrmuntenia.ro

strada Ion Creangă şi strada Bucureşti în municipiului Alexandria”. Aprobarea acestui proiect a fost necesară, pentru că în vederea aplicării la un program
cu finanţare europeană și guvernamentală proiectul trebuie să corespundă actualelor necesităţi și exigenţe în domeniul finanţării externe. deoarece proiectul întocmit în anul 2009 nu mai este de actualitate, în sensul că preţurile nu mai corespund din cauza inflaţiei, a fost necesară rescrierea proiectului „Reabilitarea străzii Libertăţii pe tronsonul cuprins între strada Ion Creangă şi strada Bucureşti, în vederea
conferirii unui caracter de centru civic acestei zone“.
Astfel, s-a propus aprobarea întocmirii proiectului menţionat în faza de studiu de fazabilitate,
proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuţie
pentru aplicarea la un program de finanţare europeană sau guvernamentală.
Sursa: www.ziarulteleormanul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

Tot mai multe companii străine sunt interesate, în ultima vreme, să investească în producţia
de energie regenerabilă din România. Interesul respectiv este motivat de faptul că aceste companii
primesc gratuit de la stat, în funcţie de cantitatea
de energie „verde” livrată în sistemul energetic
naţional, până la șase certificate verzi (a căror valoarea variază între 27 și 56 de euro, bucata) și pe
care, ulterior, furnizorii energiei electrice sunt
obligaţi să le cumpere de la aceștia.
Printre judeţele în care au optat să investească producătorii surselor alternative de energie
figurează și Prahova. de exemplu, pe raza comunei
Baba Ana, o companie din Germania a început, cu
puţin timp în urmă, construirea primului parc fotovoltaic din zonă (n.n. – vor urma și altele), investiţie ce se ridica la peste 3 milioane de euro.
Cele 13 hectare de teren pe care se vor monta
panourile fotovoltaice de captare a energiei solare
au fost cumpărate de la localnici. Panourile fotovoltaice ar urma să producă primii kilowaţi de
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Ziarul Prahova / 8 martie 2013

obiectiv Argeșean / 10 martie 2013

REVISTA PRESEI

Informaţia de Giurgiu / 12 martie 2013

Advertising4u.ro / 13 martie 2013

Actualitatea de Călărași / 13 martie 2013

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Arena / 13 martie 2013

Argeș expres / 13 martie 2013

REVISTA PRESEI

Ministerul fondurilor europene / 13 martie 2013

infoMuntenia / 13 martie 2013
obiectiv / 13 martie 2013

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CăLăRAŞI

Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași
Tel. / 0242/331.769;
Fax / 0242/313.167;
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul judeţean ARGeŞ

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeș, sediul Consiliului judeţean Argeș: Piaţa
Victoriei, nr. 1, et. II, cam. 105, mun. Pitești,
jud. Argeș
Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul judeţean dÂMBoVIţA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
dâmboviţa: B-dul Independenţei, nr. 1, et. IV,
cam. 101, mun. Târgoviște, jud. dâmboviţa
Tel. / 0245/220.647
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul judeţean GIuRGIu

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul judeţean IALoMIţA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax / 0243/234.806
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro
newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către
Agenţie și de către Ministerul dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului operaţional Regional 2007 – 2013.
Pe lângă aceste noutăţi, se dorește informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
Reţelei de Informare ReGIo Sud Muntenia
și despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în judeţele regiunii.

Biroul judeţean PRAHoVA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Prahova, sediul Consiliului judeţean Prahova,
B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam. 626/627,
mun. Ploiești, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro

Biroul judeţean TeLeoRMAn

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Teleorman, sediul Consiliului judeţean
Teleorman: Str. dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. Teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358
Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro

Serviciul Comunicare

Daniela TRAIAN - Şef Serviciu Comunicare
Diana NEAGU
Cristina RADU
Mădălina CILIBEANU
Alexandra GHERASIM
Marius CHIRCĂ
Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
info.regio@adrmuntenia.ro
Website / www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
Editor / Serviciul Comunicare
Data publicării / 15 martie 2013
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare
săptămână, instituţia și activităţile pe care dumneavoastră le
desfășuraţi. dacă sunteţi interesaţi să promovaţi activitatea instituţiei
dvs., vă rugăm să ne transmiteţi un scurt material de informare
(maxim 1.500 de caractere cu tot cu spaţii), împreună cu 1 - 2 poze,
cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie publicat în
viitoarea ediţie a newsletter-ului.

Materialele de informare vor fi transmise la adresa de e-mail
comunicare@adrmuntenia.ro. newsletter-ul va fi publicat pe site-ul
Agenţiei (http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit electronic
săptămânal tuturor membrilor Reţelei de Informare ReGIo Sud
Muntenia, membrilor Consiliului pentru dezvoltare Regională Sud
Muntenia, consiliilor judeţene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice,
reprezentanţilor mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor
dedicate (portalurilor de știri economice), precum și publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

