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joi, 28 martie, a avut loc reuniunea Grupului
Tematic Regional pe tema „Creșterea competiti-
vității economiei regionale”, întâlnire organizată
la sediul Consiliului județean Argeş.

La şedință au participat reprezentanți ai
autorităților publice locale, mediului academic şi
ai mediului privat şi s-au discutat subiecte legate
de stadiul elaborării analizei socio-economice, re-
vizuirea analizei SWoT, propuneri de priorități şi
măsuri de finanțare, încercându-se, totodată, să se
identifice idei de proiecte care să intre în porto-
foliul regional pe domeniul „Creșterea competiti-
vității economiei regionale”.

Începând cu luna martie 2013, Agenția pentru
dezvoltare Regională Sud Muntenia a lansat proce-
sul de consultare publică asupra primului draft al
analizei socio-economice şi analizei SWoT, părți
componente ale Planului de dezvoltare Regională
2014 – 2020. Ambele documente sunt variante de
lucru, ce vor fi actualizate cu date statistice la zi,
pe măsura publicării acestora. Totodată, fiind su-
puse consultării publice, ele vor fi îmbunătățite în
baza contribuțiilor şi propunerilor partenerilor re-
gionali. vă invităm să consultați documentele pu-
blicate pe site-ul nostru, la secțiunea Planificare

regională și parteneriate, link: http://www.adrmun -
tenia.ro/sta tic/55/planificare-regionala-si-
parteneriate.html şi să ne transmiteți observațiile,
comentariile şi propunerile dumneavoastră la
adresa de e-mail: programe@adrmuntenia.ro.
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Întâlnirea de lucru pentru
„Susţinerea sănătăţii
şi a protecţiei sociale”

Agenția pentru dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia a organizat miercuri, 27 martie, la Giurgiu,
o întâlnire de lucru a Grupului Tematic Regional
„Susținerea sănătății și a protecției sociale”.

În scopul fundamentării priorităților de finan -
țare ale Planului de dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia 2014 – 2020, în cadrul acestui workshop s-au
discutat subiecte legate de stadiul elaborării ana-
lizei socio-economice, revizuirea analizei SWoT,
propuneri de priorități şi măsuri de finanțare afe-
rente domeniului „Susținerea sănătății și a pro-
tecției sociale”. 

Grupul Tematic Regional „Susținerea sănătății și a protecției sociale”

Sala de şedințe a Consiliului județean Argeş a găzduit întâlnirea
Grupului Tematic Regional „Creșterea competitivității
economiei regionale”

Întâlnirea de lucru pentru
„Creşterea competitivităţii economiei regionale”

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


În data de 27 martie, directorul»
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, Liviu Muşat, a participat
la conferinţa de prezentare a proiectului
„PGF – Îmbunătăţirea accesului
comunităţii rome la fondurile europene”
(„PGF – Improved access for Roma
communities to EU Funds”). Evenimentul,
organizat de SC European Project
Consulting SRL, a avut loc
la Grand Hotel Continental Bucureşti. 

Proiectul este finanțat prin programul „Ma-
king the Most of EU Funds fos Roma” al open So-
ciety foundations şi are ca scop facilitarea acce-
sului la fonduri europene pentru comunitățile cu
populație majoritară de etnie romă din zona de
sud a României (județele dolj, Giurgiu, Călăraşi,
Ialomița şi municipiul Bucureşti) prin perfecționa-
rea personalului din cadrul autorităților publice lo-
cale şi onG-urilor şi generarea de proiecte cu finan -
țare nerambursabilă pentru susținerea şi dezvol-
tarea comunităților de romi. În funcție de nevoile
identificate la nivel de comunitate, personalul ad-
ministrativ local şi județean, precum şi reprezen-
tanți ai onG-urilor vor beneficia de training gratuit
în următoarele domenii: Manager de Proiect; ex-
pert Accesare fonduri europene; expert Achiziții
Publice.

În vederea atingerii obiectivelor proiectului,
se vor crea grupuri de lucru în fiecare județ, format
din experți ai instituțiilor locale, reprezentanți ai
partenerilor, onG-urilor şi comunităților de romi.
Scopul acestor grupuri de lucru este de a găsi, prin
colaborare, soluții la nevoile identificate şi de a
genera propuneri şi cereri de finanțare. 

„Prin proiect se vor specializa reprezentanți
ai comunităților de romi din județe ale regiunii Sud
Muntenia în problematica gestionării fondurilor
europene. Un proiect bine-venit într-o regiune în
care, spun statisticile, trăiesc 20% din cetățenii
români de etnie romă.”, a declarat directorul Liviu
Muşat privitor la PGf.
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domnul Liviu Muşat, directorul AdR Sud Muntenia, la conferința „PGF - Îmbunătățirea accesului comunității rome la fondurile europene”

Proiect pentru creşterea accesului romilor
la fondurile UE

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Vineri, 29 martie, Polul»
de Creştere Ploieşti - Prahova a primit
noi fonduri nerambursabile Regio
pentru două proiecte ce vizează
creşterea mobilităţii transportului
public prin reabilitarea liniilor
de tramvai 101 şi 102. 

Municipiul Ploieşti, în calitate de beneficiar al
celor două noi contracte semnate, a obținut finan-
țare în cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvol-
tării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”,
domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri inte-
grate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul „Poli
de creștere”, pentru proiectele „Creșterea mobi-
lității transportului public prin reabilitarea tra-
seului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de
rulare, stații cu peroane adaptate persoanelor cu
dizabilității, material rulant, elemente de sem-
nalizare și automatizare - etapa II” şi „Creșterea
mobilității transportului public prin reabilitarea
traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea
de rulare, stații cu peroane adaptate persoanelor
cu dizabilități, material rulant, elemente de sem-
nalizare și automatizare - etapa II: B-dul Republi-

cii ÷ Bucla Vest”. Cele două contracte de finanțare
au o durată de implementare de 28 de luni, iar va-
loarea totală a acestora este de 157.363.074,05
lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursa-
bilă din fedR este de 97.395.226,07 lei.

Primul proiect vizează realizarea lucrărilor de
modernizare a infrastructurii de transport public
aferentă liniei de tramvai 101, etapa II, pe o lun-
gime de 5,85 km cale simplă de rulare, şi a siste-
mului rutier adiacent.

valoarea totală a proiectului este de 73.695.135,10
lei, din care valoarea totală eligibilă este de
56.780.562,33 lei (fonduri fedR: 45.623.181,83 lei;
fonduri de la bugetul național: 10.021.769,25 lei;
cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 1.135.611,25
lei).

Cel de-al doilea proiect presupune realizarea lu -
crărilor de modernizare a infrastructurii de trans-
port public aferentă liniei de tramvai 102, etapa
II, pe o lungime de 6,93 km cale simplă de rulare,
şi a sistemului rutier adiacent. 

valoarea totală a proiectului este de 83.667.938,95
lei, din care valoarea totală eligibilă este de 64.433.160,22
lei (fonduri fedR: 51.772.044,24 lei; fonduri de la
bugetul național: 11.372.452,78 lei; cofinanțarea
eligibilă a beneficiarului: 1.288.663,20 lei).
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Fonduri Regio pentru creşterea mobilităţii
transportului public din Ploieşti

domnul Mircea Cosma, preşedintele CpdR Sud Muntenia, alături de domnul Liviu Muşat, directorul AdR Sud Muntenia, la evenimentul
dedicat semnării celor două contracte

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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domnul Liviu Muşat, directorul AdR Sud Muntenia şi domnul Liviu dragnea, viceprim-ministru, alături de domnul Gheorghe Matei, primarul
comunei Mihăeşti, județul Argeş

Trei unităţi de învăţământ din judeţul Argeş 
vor primi finanţare nerambursabilă din Regio

Comunele Cicăneşti şi Mihăeşti din județul Ar-
geş au primit asistență financiară pentru reabili-
tarea şi modernizarea a trei şcoli prin Regio, în ca-
drul Axei prioritare 3 „Îmbunătățirea infrastruc-
turii sociale”, domeniul major de intervenție 3.4
„Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echi-
parea infrastructurii pentru formarea profesio-
nală continuă”.

unitatea administrativ-teritorială Cicăneşti,
în calitate de beneficiar, a semnat luni, 1 aprilie,
contractul de finanțare pentru proiectul „Reabili-
tare școală în satul Cicănești”. valoarea totală a
contractului este de 3.514.230,52 lei, din care va-
loarea eligibilă nerambursabilă este de 2.709.707
lei (fonduri nerambursabile fedR - 2.303.250,95 lei;
fonduri de la bugetul național - 352.261,91; cofi-
nanțarea eligibilă a beneficiarului - 54.194,14 lei).

obiectivul general a proiectului vizează îmbu-
nătățirea calității învățământului, prin consolida-
rea, reabilitarea şi dotarea şcolii generale din satul

Cicăneşti, în vederea asigurării unui proces educa-
țional la standarde europene.

Aici, după implemen tarea contractului, ce are
o perioadă de derulare de 16 luni, vor învăța 183 de
elevi, ce vor fi îndrumați în procesul educațional de
către 18 cadre didactice.

Cel de-al doilea proiect pentru care s-au ob-
ținut fonduri Regio este „Reabilitare Şcoala gene-
rală sat Valea Popii și Şcoala sat Drăghici, comuna
Mihăești, județul Argeș”. Beneficiarul contractului
- Comuna Mihăeşti a semnat, luni, contractul de
finanțare pentru reabilitarea celor două unități de
învățământ, în valoare totală de 3.790.625,80 lei,
din care 3.038.027 de lei reprezintă valoarea to-
tală eligibilă a proiectului. 

Cu sprijin financiar nerambursabil Regio se vor
consolida, reabilita şi dota cu echipamente şcolare
unitățile de învățământ obligatoriu din satele va-
lea Popii şi drăghici din comuna Mihăeşti, județul
Argeş, într-o perioadă de un an.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


județul Călăraşi a semnat, în data de 1 aprilie,
cel de-al doilea contract de finanțare în cadrul Re-
gio, Axa prioritară 3 „Îmbunătățirea infrastructurii
sociale”, domeniul major de intervenție 3.1 „Rea-
bilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii
serviciilor de sănătate”.

Proiectul „Reabilitarea, modernizarea și echi-
parea ambulatoriului Spitalului de Psihiatrie Să-
punari, județul Călărași” are o valoare totală de
2.203.789,76 lei, din care 1.674.166,81 lei reprezin -
tă valoarea asistenței nerambursabile (fonduri
fedR - 1.423.041,79 lei; fonduri din bugetul națio-
nal - 217.641,68 lei; cofinanțarea eligibilă a bene-
ficiarului - 33.483,34 lei). 

Prin această investiție se urmăreşte dezvolta-
rea şi modernizarea infrastructurii județene de
servicii de sănătate mintală, prin reabilitarea, mo-
dernizarea şi echiparea ambulatoriului de specia-
litate al Spitalului de Psihiatrie Săpunari, în vede-
rea îmbunătățirii stării de sănătate a populației din
județul Călăraşi. În urma implementării acestui
proiect, ce se va realiza în 18 luni, va creşte numă -
rul de consultații, pacienții nemaifiind astfel redi-

recționați către alte unități medicale, cum s-a în-
tâmplat până în prezent. de asemenea, datorită
echipării cu aparatură de specialitate a ambulato-
riului, la Spitalul de Psihiatrie Săpunari va scădea
timpul de diagnosticare a pacienților şi, totodată,
numărul de internări.
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Semnarea contractului de finanțare a proiectului „Reabilitarea,
modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului de Psihiatrie
Săpunari, județul Călărași”

Ambulatoriul Spitalului de Psihiatrie Săpunari
din judeţul Călăraşi va fi reabilitat prin Regio

Fonduri Regio pentru dezvoltarea
sistemului educaţional din judeţul Dâmboviţa

Luni, 1 aprilie, la sediul Ministerului dezvol-
tării Regionale şi Administrației Publice s-a semnat
contractul de finanțare pentru proiectul „Reabili-
tare, modernizare, extindere și echipare infras-
tructură educațională – Şcoala Bălteni, localitatea
Bălteni, comuna Conțești, județul Dâmbovița”.
Comuna Conțeşti, în calitate de beneficiar, va
primi pentru prima dată fonduri nerambursabile
Regio, în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătățirea
infrastructurii sociale”, domeniul major de inter-
venție 3.4 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvol-
tarea și echiparea infrastructurii pentru formarea
profesională continuă”.

valoarea totală a contractului de finanțare es -
te de 6.903.537,40 lei, din care valoarea eligibilă ne -
rambursabilă este de 5.316.164,89 lei (4.518.740,16

lei reprezintă fonduri nerambursabile fedR, 683.424,73
lei fonduri de la bugetul național, iar 114.000 de
lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului). 

Prin implementarea acestui proiect se va îm-
bunătăți calitatea infrastructurii de educație, prin
reabilitarea, modernizarea şi echiparea corespun-
zătoare a unității de învățământ din localitatea
Bălteni.

Astfel, se va asigura un spațiu adecvat desfă-
şurării procesului educațional pentru elevi şi cadre
didactice, ce va fi dotat în conformitate cu legis -
lația în vigoare, în vederea atingerii standardelor
europene. de rezultatele acestui proiect, ce are
ca durată de implementare 20 de luni, se preconi-
zează că va beneficia un număr de 244 de elevi pen -
tru următorii ani.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Fonduri Regio pentru reabilitarea şi modernizarea
Drumului Judeţean 603 din Giurgiu

În data de 1 aprilie, Judeţul»
Giurgiu a semnat cel de-al doilea
contract de finanţare în cadrul
Regio – Programul Operaţional
Regional 2007 – 2013
pentru reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii rutiere.

Proiectul „Reabilitare și modernizare DJ603:
Naipu (DN6) - Schitu - Mirău - Stoenești - Ianculești
- Uzunu - Mihai Bravu - Comana (DJ411)” va fi rea-
lizat cu fonduri nerambursabile în cadrul Axei prio-
ritare 2.1 „Îmbunătățirea infrastructurii de trans-
port regionale și locale”, domeniul major de in-
tervenție 2.1 „Reabilitarea și modernizarea rețe-
lei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv
construcția - reabilitarea șoselelor de centură”.

valoare totală a contractului de finanțare este de
75.119.841,08 lei, din care valoarea totală eligibilă
este de 60.148.225 de lei (asistența nerambursa-
bilă din fedR - 52.028.214,63 lei; valoarea eligibilă ne -
rambursabilă din bugetul național - 6.917.045,85 lei;
cofinanțarea eligibilă a beneficiarului - 1.202.964,52 lei).

Proiectul, ce se va realiza în 26 de luni, constă
în reabilitarea şi modernizarea drumului județean
603, pe o lungime totală de 36,222 km, şi construi-
rea unui pod peste râul Câlniştea, în lungime de
100 m. Reabilitarea infrastructurii rutiere pe tra-
seul naipu (dn6) - Schitu - Mirău - Stoeneşti - Ian-
culeşti - uzunu - Mihai Bravu - Comana (dj411) va
facilita accesul agenților economici la centrele co-
merciale urbane, la nodurile generatoare de trafic şi
la obiectivele turistice şi culturale aflate în aceas -
tă zonă, fapt ce va genera în timp accelerarea dez-
voltării economice a localităților aflate pe dj 603.
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viceprim-ministrul Liviu dragnea alături de vasile Mustățea, preşedintele Consiliului județean Giurgiu

http://regio.adrmuntenia.ro
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Identificarea potenţialului regiunii Sud Muntenia
de producere a energiei regenerabile

Agenția pentru dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia a găzduit, în calitate de co-organizator, ală-
turi de Centrul pentru Promovarea energiei Curate
şi eficiente în România eneRo, workshop-ul cu
tema „Identificarea potențialului Regiunii de Dez-
voltare Sud Muntenia pentru dezvoltarea proiec-
telor de producere a energiei din surse regenera-
bile pe terenuri marginale”.

evenimentul a avut loc marți, 2 aprilie, la se-
diul central al AdR Sud Mun tenia şi a fost organizat
în cadrul proiectului „De la terenuri marginale la am -
plasamente pentru producerea energiei din surse
regenerabile” (M2ReS - website: www.m2res.eu),
finanțat prin Programul de Cooperare Transnațio-
nală Sud-estul europei.

Cu acest prilej a fost prezentat studiul realizat
de către eneRo, în scopul evaluării potențialului
regiunii Sud Muntenia de a implementa proiecte
de obținere a energiei din surse regenerabile pe
terenuri marginale (zone unde terenul şi mediul au

fost grav compromise anterior, de tipul: depozite
de deşeuri închise, terenuri degradate, terenuri cu
productivitate scăzută, foste zone miniere, foste
zone militare etc.). În acest sens, specialiştii im-
plicați în proiect au menționat faptul că la nivelul
regiunii noastre vor fi selectate cinci amplasa-
mente pentru care vor fi elaborate studii de pre-
fezabilitate.

La întâlnire au participat reprezentanți ai
administrației publice locale din regiune, care şi-
au exprimat interesul de a se implica în proiectul
eneRo. Cu această ocazie au fost identificate câ-
teva terenuri ce pot fi încadrate în categoria te-
renuri marginale, pretabile dezvoltării proiectelor
de producere a energiei din surse regenerabile. To-
todată, reprezentanții unei societăți comerciale
au prezentat câteva modele de utilizare a pompe-
lor alimentate cu energie solară şi, de asemenea,
au furnizat exemple de bune practici în implemen-
tarea acestui tip de proiecte.

Workshop-ul găzduit de AdR Sud Muntenia s-a bucurat de participarea largă a reprezentanților autorităților locale - primării şi consilii
județene din regiunea Sud Muntenia

http://regio.adrmuntenia.ro
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Rata de absorbţie a fondurilor europene
a crescut cu peste 70% în ultimele 11 luni

Rata de absorbție a fondurilor ue s-a majorat
de la 7,46% la începutul lunii mai 2012 la 12,82%
la data de 25 martie 2013, avansul înregistrat fiind
de peste 70%. după reluarea plăților de către Co-
misia europeană pe Programul operațional Secto-
rial dezvoltarea Resurselor umane (PoS dRu) la în-
ceputul lunii februarie, gradul de absorbție a fi-
nanțărilor europene a început să crească.

Ca urmare a majorării semnificative din ulti-
mele 11 luni, fondurile europene atrase de Româ-
nia depăşeau 2,46 miliarde de euro la data de 25
martie a.c.. În acelaşi timp, finanțările atrase de
la Comisia europeană ajung însă la 4,57 miliarde
de euro, în condițiile în care acestea includ atât

valoarea pre-finanțărilor, cât şi pe cea a sumelor
rambursate.

În data 25 martie a.c., pe Programul opera-
țional Regional se înregistra cea mai mare rată de
absorbție, de aproape 24,70%, în creştere cu a -
proape 10 puncte procentuale față de începutul
lunii mai 2012. Pe Programul operațional Sectorial
Mediu, gradul de absorbție era de aproape 13%, în
urma unui avans cu 8,5% înregistrat în ultimele 11
luni.

evoluția ratei absorbției în cazul fiecărui pro-
gram operațional este prezentată în graficul de
mai sus.

Sursă: www.fonduri-ue.ro
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Regionalizarea, „medicament teritorial”
pentru absorbţia fondurilor europene

Marţi, 2 aprilie, Ministerul»
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice şi Academia Română
au organizat prima dezbatere publică
oficială pe tema regionalizării
şi descentralizării.

La eveniment au participat membrii Comite-
tului Consultativ pentru Regionalizare Conreg – or-
ganism cu rol strategic care va propune profilul vii-
toarelor regiuni administrativ-teritoriale, dar şi re-
prezentanți ai Guvernului, Parlamentului, autori-
tăților publice locale şi societății civile.

În pofida faptului că numărul, profilul, supra-
fața şi reşedința viitoarelor regiuni de dezvoltare
nu au fost încă stabilite, regionalizarea este privită
ca principală soluție în reducerea decalajelor de
dezvoltare şi, mai ales, în facilitarea unei mai bune
absorbții a fondurilor europene.

În opinia premierului Ponta, prezent la eveni-
ment, beneficiile regionalizării sunt net superioare
eventualelor costuri, în condițiile în care adminis-
trația publică din România este supercentralizată
şi, implicit, costisitor de administrat. „În acest mo-
ment, o guvernare centrală supercentralizată nu
este o guvernare eficientă, nu este o guvernare su -
ficient de responsabilă și suficient de legitimă.
Cred că la zona regiunilor, la județe, la orașe, a -
ceste puteri pot fi administrate mult mai bine, pot
fi mult mai eficiente și pot fi mai aproape de ce-
tățean”, a declarat prim-ministrul.

În mod particular, regionalizarea va conduce
la creşterea capacității instituționale de a imple-
menta proiecte finanțate din fonduri europene,
capacitate afectată în prezent de birocrație şi cen-
tralizarea excesivă a atribuțiilor guvernului cen-
tral. de altfel, acesta este şi motivul pentru care
regionalizarea este încurajată de instituțiile euro-
pene, cu toate că nu este o condiție obligatorie.
„Nu ne este cerută regionalizarea de către Comisia
Europeană sau Uniunea Europeană, dar este o idee
salutată de partenerii noștri europeni dintr-un mo -
tiv simplu: capacitatea noastră instituțională de
a absorbi fonduri europene. Cât timp vom ține to-
tul la București la niște autorități de management

din niște ministere, nu vom avea suficientă capa-
citate administrativă și suficientă eficiență în ab-
sorbția fondurilor europene”, a declarat premierul
victor Ponta.

Conform ministrului dezvoltării regionale şi
administrației publice, Liviu dragnea, organizate
ca unități administrativ-teritoriale distincte, re-
giunile vor fi suficient de mari şi vor avea sufici -
entă putere administrativă pentru a „genera pro-
iecte de anvergură regională, a pune în comun tot
potențialul din fiecare județ, toate resursele uma -
ne, materiale, naturale, financiare, pentru a putea
susține dezvoltarea echilibrată”, rămânând toto-
dată suficient de aproape de cetățeni pentru a cu-
noaşte şi înțelege nevoile acestora.

Procesul de regionalizare este necesar mai a -
les în contextul în care celelalte state europene
au deja o tradiție în guvernarea descentralizată,
multe dintre regiunile celorlalte state membre fi-
ind integrate în adevărate rețele de cooperare la
nivel european, care favorizează reducerea deca-
lajelor de dezvoltare nu doar între regiuni, ci şi în-
tre țări. „Descentralizarea trebuie privită ca un me -
dicament teritorial. Dacă nu facem acest pas, ju-
dețele nu vor putea ține pasul cu regiunile celor-
lalte state europene”, a adăugat domnul Ioan Ia-
noş, profesor universitar la facultatea de Geogra-
fie a universității Bucureşti.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

Prima dezbatere publică pe tema regionalizării a fost organizată
de Ministerul dezvoltării Regionale şi Administrației Publice,
împreună cu Academia Română

http://www.fonduri-structurale.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Ministerul Fondurilor Europene emite
primele documente despre pregătirile

pentru perioada de programare 2014 - 2020
România îşi stabileşte priorităţile»

pentru absorbţia fondurilor europene
alocate în perioada 2014-2020

Ministerul fondurilor europene a făcut publice
o serie de documente referitoare la pregătirile
pentru perioada de programare 2014-2020. Acțiu-
nile din acest an sunt cruciale pentru utilizarea efi-
cientă a fondurilor ue alocate în următoarea pe-
rioadă de programare.

Printre principalele documente făcute publice
pe site-ul Mfe menționăm: „Foaia de parcurs pen-
tru pregătirea Acordului de Parteneriat și a Pro-
gramelor Operaționale în perioada 2014-2020”,
„Inventarul principalelor strategii sectoriale pen-
tru perioada 2014-2020 în România”, „Prioritățile pre -
liminare pentru atragerea fondurilor europene în
perioada de programare 2014-2020”, „Calendarul
indicativ al consultărilor sectoriale și regionale”.

Aceste documente au fost discutate în cadrul
celei de-a treia reuniuni a Comitetului Interinsti-
tuțional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP), care
a avut loc la mijlocul lunii martie 2013.

„Foaia de parcurs pentru pregătirea Acordului
de Parteneriat și a Programelor Operaționale în
perioada 2014-2020” prevede termenele pentru fi-
nalizarea principalelor acțiuni în vederea pregătirii
viitoarei perioade de programare.

Prima versiune a Acordului de Parteneriat – do-
cumentul strategic național prin care se stabilesc
prioritățile de utilizare a banilor alocați de uni-
unea europeană-, va fi transmisă Comisiei euro-
pene la sfârşitul lunii mai a.c..

„Inventarul principalelor strategii sectoriale
pentru perioada 2014 - 2020 în România” prezintă
principalele documente elaborate pentru dezvol-
tarea țării precum: „Strategia națională de redu-
cere a sărăciei 2014-2020”, „Strategia pentru să-
nătate 2014-2020”, „Master planuri generale pen-
tru transport”, „Strategia națională pentru cer-
cetare, dezvoltare tehnologică și inovare”.

„Calendarul indicativ al consultărilor secto-
riale și regionale” indică termenele propuse pen-

tru întâlnirile tematice cu partenerii de discuție.
Consultările de acest tip urmează să înceapă

săptămâna viitoare şi să se finalizeze la mijlocul
lunii mai 2013. Condiționalitățile ex-ante sunt im-
puse de Comisia europeană în scopul creşterii per-
formanțelor politicii de coeziune în perioada 2014-
2020 şi reprezintă condiții ce au legătură directă
şi impact imediat asupra realizării eficiente a
obiectivelor specifice stabilite la nivelul unei prio-
rități de investiții. Conform propunerii de regula-
ment, condiționalitățile ex-ante pot fi îndeplinite
cel mai târziu până la 31 decembrie 2016.

Cu toate acestea, condiționalitățile care au
legătură directă cu stabilirea priorităților de finan-
țare de la nivelul documentelor de programare
sunt solicitate a fi îndeplinite înainte de aprobarea
Programelor operaționale, întrucât influențează
deciziile de stabilire a priorităților.

Totodată, au fost publicate şi Memorandumu-
rile privind aprobarea planurilor de acțiuni pentru
îndeplinirea condiționalităților ex-ante aferente
care au fost deja aprobate de Guvernul României.

fondurile alocate României pentru următoarea
perioadă de programare sunt în valoare de circa 39
de miliarde de euro, din care aproximativ 21,8 de mi -
liarde de euro sunt fondurile structurale şi de coe -
ziune, iar 7,1 miliarde de euro reprezintă totalul fon -
durilor destinate agriculturii şi dezvoltării rurale.

Sursa: www.finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


12Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 129 / 27 martie - 5 aprilie 2013

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

O
PO

RTU
N

ITĂ
ŢI D

E FIN
A

N
ŢA

RE

Reuniune la nivel ministerial a Forumului Naţional
al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării 

Ministrul afacerilor externe, Titus Corlățean,
în calitatea de preşedinte executiv, a condus în
data de 28 martie a.c, la sediul MAe, reuniunea la
nivel ministerial a forumului național al Strategiei
ue pentru Regiunea dunării. La invitația să, la eve-
niment au participat: viceprim-ministrul, ministrul
dezvoltării regionale şi administrației publice,
domnul Liviu nicolae dragnea, ministrul mediului
şi schimbărilor climatice, doamna Rovana Plumb,
ministrul fondurilor europene, domnul eugen or-
lando Teodorovici, ministrul delegat pentru între-
prinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi turism,
doamna Maria Grapini.

Temele abordate în cadrul forumului național
au fost: prezentarea priorităților României pentru
anul 2013 în implementarea Strategiei dunării, in-
clusiv din perspectiva includerii obiectivelor Stra-
tegiei în cadrul viitoarei perspective financiare a
ue (2014 - 2020), precum şi pregătirea celui de-al
doilea forum Anual al Strategiei dunării, organizat
de țara noastră şi Comisia europeană. 

În cadrul alocuțiunii sale, ministrul Titus Cor-
lățean a evidențiat prioritățile României pentru
anul 2013: dezvoltarea de proiecte cu impact ma-
croregional, asigurarea finanțării Strategiei din
fonduri europene în cadrul viitoarei perspective fi-
nanciare a ue, respectiv consolidarea profilului Ro-
mâniei în cadrul Strategiei şi impulsionarea gene-
rării de proiecte macroregionale prin organizarea
de către România a celui mai important eveniment
anual al Strategiei – forumul Anual.

Ministrul Titus Corlățean a atras atenția asu-
pra importanței Strategiei, un proiect de interes
național şi o inițiativă politică importantă a Româ-
niei la nivelul ue. Astfel, în intervenția sa, şeful
diplomației române a arătat că factorul esențial
pentru succesul Strategiei dunării este generarea
de proiecte integrate şi fezabile, de către actorii
din mediul public şi privat românesc, împreună cu
parteneri din statele riverane. În acest sens, mi-
nistrul afacerilor externe a menționat câteva din
proiectele derulate, coordonate de România sau
cu o consistentă participare românească, referi-
toare la îmbunătățirea condițiilor de navigație şi
modernizarea infrastructurii portuare, manage-

mentul inundațiilor, dezvoltarea de centre de trans -
fer tehnologic, înființarea unui fond Regional pen-
tru cercetare şi inovare, îmbunătățirea educației
vocaționale. un alt proiect important inițiat de Ro-
mânia, la care ministrul Corlățean a făcut referire
este crearea la Murighiol a unui Centru Internațio-
nal pentru studiul ecosistemului dunăre-deltă-Ma-
rea neagră, care are parteneri europeni, Comisia
europeană, SuA şi japonia.

Ministrul afacerilor externe a evidențiat ne-
cesitatea asigurării finanțării Strategiei din fonduri
europene, în viitoarea perspectivă financiară 2014-
2020, prin integrarea obiectivelor Strategiei în ca-
drul Acordului de Parteneriat, care va fi încheiat
cu Comisia europeană, dar şi în programele opera -
ționale naționale, sectoriale sau de cooperare te-
ritorială transnațională. În acest sens, a arătat că
România şi Comisia europeană vor organiza la Bu-
cureşti, în zilele de 16 şi 17 aprilie, o importantă re -
uniune privind identificarea modalităților de inte-
grare a Strategiei dunării în procesul de programa -
re a fondurilor europene. La aceasta vor participa

domnul Titus Corlățean, ministrul afacerilor externe a condus
reuniunea la nivel ministerial a forumului național al Strategiei ue
pentru Regiunea dunării

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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toate statele riverane şi serviciile relevante ale
Comisiei europene.

Şeful diplomației române a subliniat, de ase-
menea, importanța găzduirii, de către România, a
principalului eveniment politic al Strategiei dunării
- forumul Anual, eveniment de anvergură, cu par-
ticipare consistentă la nivel ministerial. Acesta va
reuni, la Bucureşti, în toamna acestui an, peste
800 de reprezentanți din statele regiunii dunărene,
instituții europene, autorități locale şi regionale,
ai mediului de afaceri, academic şi asociativ. fo-
rumul Anual este organizat de Guvernul României
şi Comisia europeană.

de asemenea, în cadrul reuniunii comisarul eu -
ropean pentru politică regională, johannes Hahn,
a adresat un mesaj video participanților, prin care
a evidențiat oportunitățile de cooperare deschise
de Strategia dunării la nivel regional, cooperare cu
impact pozitiv asupra dezvoltării economice so-
ciale şi economice a României, precum şi rolul sem-
nificativ jucat de România în cooperarea cu statele
riverane, prin coordonarea de către România a do-
meniilor prioritare navigabilitate şi turism ale Stra-
tegiei dunării.

În acelaşi timp, înaltul oficial european a su-
bliniat importanța includerii Strategiei dunării în
cadrul viitoarei perspective financiare a ue: „Pen-
tru că acum intrăm în perioada decisivă a pregă-
tirii de noi programe, este esențial ca strategiile
macroregionale să fie integrate în planificarea vii-

toarei perioade.”
Comisarul european a salutat parteneriatul cu

România în organizarea, la Bucureşti, a forumului
Anual al Strategiei dunării, (28 - 29 octombrie
2013), exprimând speranța că „forumul poate de-
veni principalul eveniment anual care să ofere
orientarea de viitor a Strategiei”.

vicepremierul şi ministrul dezvoltării regio-
nale şi administrației publice, domnul Liviu drag-
nea, a susținut importanța dezvoltării unor proiec -
te cu impact regional în zona dunării, subliniind ne -
cesitatea corelării obiectivelor din Strategia dună-
rii cu programele operaționale naționale, întrucât
nu există fonduri special dedicate Strategiei ca a -
tare. Pentru a asigura finanțarea din fonduri euro-
pene a proiectelor din cadrul Strategiei dunării,
vicepremierul Liviu dragnea a arătat că există do -
uă opțiuni, fie constituirea unei liste de proiecte
strategice asumate de Guvern, fie includerea în vii -
toarele programe operaționale naționale a unor
domenii de intervenție, care să permită finanțarea
proiectelor Strategiei.

Ministrul fondurilor europene, domnul eugen
Teodorovici, a subliniat importanța identificării de
proiecte concrete realizabile în zona dunării, în
perspectiva definirii cadrului de finanțare 2014-
2020. A subliniat că se doreşte ca obiectivele Stra-
tegiei dunării să fie reflectate corespunzător în
Acordul de Parteneriat.

Sursă: www.fonduri-ue.ro

La reuniunea la nivel ministerial a forumului național al Strategiei ue pentru Regiunea dunării au participat domnul viceprim-ministru Liviu
nicolae dragnea, ministrul mediului şi schimbărilor climatice, doamna Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene, domnul eugen orlando
Teodorovici, ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi turism, doamna Maria Grapini

http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Programul RO09 „Fondul pentru ONG-uri”
se lansează oficial pe 18 aprilie 2013

În cadrul Programului Ro09, care este parte a
Mecanismului financiar al Spațiului economic eu-
ropean (See) 2009-2014, un buget total de 30.000.000
de euro va fi disponibil pentru finanțarea proiec-
telor societății civile din România.

obiectivul general al programului este spriji-
nirea dezvoltării societății civile şi consolidarea
contribuției la justiția socială, democrație şi dez-
voltare durabilă.

Peste o treime din alocarea bugetară pentru
finanțarea proiectelor va acoperi domenii esen-
țiale legate de democrație, drepturile omului, in-
clusiv drepturile minorităților (etnice, religioase,
lingvistice şi privind orientarea sexuală), bună gu-
vernare şi transparentă, democrație participativă,
combaterea rasismului şi xenofobiei, antidiscrimi-
nare, inegalități sociale, sărăcie şi excluziune so-
cială, inclusiv în mediul rural, egalitate de gen.

20 de procente din alocarea totală a progra-
mului vor fi dedicate furnizării de servicii sociale
şi servicii de bază pentru grupurile vulnerabile, în
timp ce minim 10% din alocarea totală a progra-
mului va urmări finanțarea organizațiilor şi activi-

tăților ce vizează copii şi tineri.
de asemenea, o sumă importantă va fi alocată

protecției mediului şi schimbărilor climatice.
În cadrul programului vor fi disponibile fonduri

pentru cooperare bilaterală, cu scopul de a sprijini
căutarea de parteneri pentru proiectele în parte-
neriat cu țările donatoare şi de a încuraja activi-
tățile de networking şi schimb de experiență între
aplicanții din România şi entități din statele dona-
toare (Regatul norvegiei, Islanda, Principatul Lie-
chtenstein).

Acestea urmăresc creşterea cooperării între
entități din statele beneficiare şi statele do natoare,
pentru a îmbunătăți cunoaşterea, înțelege rea reci-
procă şi pentru a-şi împărtăşi rezultatele.

operatorul Programului în România este fun-
dația pentru dezvoltarea Societății Civile (fdSC),
în parteneriat cu fundația pentru Parteneriat (fP)
şi Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi
(CRCR), în baza acordului de implementare semnat
în data de 12 februarie 2013, la Bruxelles, cu ofi-
ciul Mecanismului financiar.

Sursa: www.finantare.ro

30.000.000 de euro vor fi disponibili pentru finanțarea proiectelor societății civile din România
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POR: Grad de contractare a fondurilor
de 101%!

Viceprim-ministrul»
Liviu Dragnea, ministrul
dezvoltării regionale şi
administraţiei publice, a
semnat, în data de 1 aprilie,
32 de contracte de finanţare
în cadrul Programului
Operaţional Regional 2007-
2013, pentru proiecte
în valoare totală de
400 milioane de lei.

„Vă doresc succes și vreau să vă a -
sigur că aveți la noi permanent sprijin
pentru implementarea proiectelor pen -
tru care am semnat astăzi con tracte -
le de finanțare. Aici, la minister, am ac -
celerat termenele, am organizat ac-
tivitatea astfel încât să nu întârziem
nicio procedură, niciun document. Sun -
tem interesați să facem tot ce ține de

noi pentru că fondurile absorbite să
fie cât mai aproape de pla fonul alocat
pentru Programul Opera țional Regio-
nal.”, a declarat Liviu dragnea, adre-
sându-se beneficiarilor finanțărilor.

este vorba de proiecte cu impact
economic şi social ridicat, extrem de
importante pentru localitățile în care
se implementează, de la dotări pen-
tru echipajele de intervenții în situa-
ții de urgență, la centre pentru spri-
jinirea afacerilor, reabilitări de şcoli
şi drumuri, amenajări şi sisteme de
management informatizat pentru trans -
portul în comun, la investiții în centre
sociale şi medicale şi în infrastructura
turistică şi culturală.

noile contracte semnate contri-
buie la evoluția pozitivă a programu-
lui, în prezent gradul de contractare
fiind de 101%.

Sursa: www.mdrap.ro

domnul viceprim-ministru Liviu dragnea a semnat 32 de contracte de finanțare, în data de 1 aprilie

A apărut numărul
lunii martie 2013
al revistei Regio!

numărul 20 al revistei Regio,
luna martie 2013, este dedicat
dezvoltării urbane.

Totodată, în paginile revistei
găsiți un interviu cu domnul In -
dermit Gill, economist-şef la Ban -
ca Mondială, cu titlul: „Româ nia
are un mare a vantaj față de al -
te țări în curs de dezvoltare: fa -
ce parte din cel mai important
bloc economic al lumii, UE”.

În secțiunea Regio în Româ-
nia din revistă puteți citi despre:

• Bucureşti-un oraş european,
văzut prin ochii unui străin;

• un parc pentru clujeni, cu
fonduri europene;

• Regio construieşte o par-
care verde în Constanța;

• un proiect, mai multe be -
neficii;

• Regio sprijină infrastructu -
ra urbană - trandafiri din bani
europeni în Parcul Rozelor din
Timişoara;

• Suceava - finanțare Regio
de peste 3 milioane de lei - cen -
trul pentru susținerea tradiții-
lor bucovinene - un centru de
afaceri dedicat meşteşugurilor
tradiționale;

• Trei proiecte cu mare im-
pact social;

• Ştiri regionale;
• 2014 - 2020 - Strategii euro -

pene pentru dezvoltarea urbană.
Revista poate fi găsită la se diul

Ministerului dezvoltării Regio -
nale şi Administrației Pu blice,
Punctul de informare,stra da Apo -
lodor, nr. 17, latu ra nord, sector 5,
Bucureşti sau pe site-ulmdrap.ro,
la secțiunea Comunicare, sub -
secțiunea Pu blicații.

Sursă: www.mdrap.ro

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

ADR Sud Muntenia este Organism
Intermediar pentru Regio şi are
responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre
posibilitățile de finanțare din Regio
puteți obține contactând experții
Serviciului Comunicare:
0242/331.769, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167,
e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Până în data de 1 aprilie 2013, la sediul Agenției
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 889 de proiecte, prin care se solicită finan-
țare nerambursabilă prin Regio (Programul opera-
țional Regional), Planul Integrat de dezvoltare ur-
bană pentru Polul de dezvoltare (PIdu) – Municipiul

Piteşti, PId-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
Integrate de dezvoltare urbană pentru 12 centre
urbane. de asemenea au fost semnate 487 de con-
tracte de finanțare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 2.878.585.786,02 lei. din cele 487 de
contracte semnate, 33 proiecte au fost reziliate.

Pentru domeniul major de intervenție 5.3 „Pro -
movarea potențialului turistic și crearea infras-
tructurii necesare în scopul creșterii atractivității
României ca destinație turistică”, alocarea finan-
ciară în valoare de 150.355.934 de euro este dis-
tribuită la nivel național.

* * *
Coordonatele organismului Intermediar pen-

tru dMI 5.3 al PoR: direcția Gestionare fonduri Co-
munitare pentru Turism din cadrul Ministerului
dez voltării Regionale şi Administrației Publice, în
calitate de organism Intermediar, tel.: 0372 144 003,
0372 144 004, e-mail: georgiana.florescu@mturism.ro,
site: www.inforegio.ro.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Întâlnire cu tema
„Oportunităţi de investiţie în judeţul Argeş”

În data de 29 martie a.c. a avut loc la Consiliul
județean Argeş o întâlnire cu tema „Oportunități
de investiție în județul Argeș”. La eveniment au
participat preşedintele Consiliului județean Argeş,
Constantin nicolescu, prefectul Cristian Soare,
ataşatul comercial al Ambasadei Austria în Româ-
nia, Arnulf dresser, preşedintele A.o.A. Argeş, vir-
gil dumitru, Constantin dârzan -  energy Services
Group, reprezentanții firmei austriece doppel-
mayr, fisher Gernot şi Corneliu jitaru, reprezen-
tantul Ministerului dezvoltării Regionale, primarii
comunelor Albeşti de Argeş, Arefu, Brăduleț şi
dâm bovicioara, precum şi oameni de afaceri din

domeniul turismului hotelier şi agenții de turism din
județul Argeş.

Cu acest prilej a fost prezentat masterplanul
pe turism montan al județului Argeş, împreună cu
proiectele de investiții în domeniul turismului ale
zonelor Cumpăna – vidraru, Cetatea Poienari, otic,
Ghițu – Moliviş şi dâmbovicioara.

În prim pas a fost făcut în vederea investițiilor
turistice, fiind deja semnat contractul între A.d.I.
Moliviş şi firma austriacă doppelmayr, care va rea-
liza lucrările de infrastructură la viitoarea stațiune
turistică Moliviş.

Sursa: www.proarges.ro

Argeş

Bella Spa, primul
centru ultramodern de înfrumuseţare
din Călăraşi realizat cu fonduri Regio!

În cea de-a doua parte a lunii martie a fost inau -
gurat Bella Spa, cel mai modern centru de relaxare
şi remodelare corporală din Călăraşi, realizat cu
finanțare nerambursabilă Regio! valoarea investi-
ției se ridică la un milion de lei, din care 800.000
de lei sunt nerambursabili, suma acoperind partea
de dotare cu echipamente, modernizarea spațiului
fiind făcută din fonduri proprii. 

Centrul Bella Spa este dotat cu hammam, jacuzzi,
saună uscată, saună cu infraroşu, echipamente pen -
tru masaj anticelulitic, terapeutic şi de relaxare,
aparat de presoterapie pentru drenaj limfatic, vi-
bromasaj şi cromoterapie.

un alt aparat interesant este Huber Motion
Lab, un echipament de fitness cu 400 de programe
şi funcții folosit până de curând doar în domeniul
recuperării medicale.

La inaugurare, alături de managerul Alina
jipa, s-a aflat şi directorul Agenției pentru dezvol-
tare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, care a
declarat că se bucură că instituția pe care o con-
duce contribuie la dezvoltarea de noi afaceri în
municipiul Călăraşi.

Sursa: www.obiectiv-online.ro

Călăraşi

domnul Liviu Muşat, directorul AdR Sud Muntenia, a inaugurat,
alături de doamna Alina jipa, managerul Bella Spa, noul centru
de înfrumusețare

http://www.obiectiv-online.ro
http://www.proarges.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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„Oportunităţi de afaceri
în judeţul Dâmboviţa”, un eveniment

ce a reunit factori decisivi
pentru viitorul judeţului Dâmboviţa

Târgovişte a fost, în data de 4 aprilie, gazda
unui eveniment important pentru dezvoltarea ju-
dețului dâmbovița, la care au luat parte reprezen-
tanți ai administrației locale, dar şi naționale.

În cadrul evenimentului „Oportunități de afa-
ceri în județul Dâmbovița”, desfăşurat la Centrul
Internațional de Conferințe al universității „Vala-
hia”, au fost prezentate proiecte aflate în derulare
în județ, posibile proiecte de viitor în zone neva-
lorificate până acum, unde există potențial şi re-
surse pentru dezvoltarea Târgoviştei.

Dâmboviţa

evenimentul s-a desfăşurat la Centrul Internațional de
Conferințe al universității „Valahia”

În această perioadă, Compania»
Naţională Administraţia Porturilor
Dunării Fluviale SA Giurgiu (APDF)
implementează cu succes proiectul
CO-Wanda (Convention for Waste
Management for Inland Navigation on
the Danube) pentru managementul
deşeurilor privind navigaţia interioară
pe Dunăre.

directorul general Matei Cristian a declarat pri-
vitor la acest proiect următoarele: „CO-Wanda este
un sistem de ultimă generație pentru managemen-
tul deșeurilor generate de nave, este practic un pas
înainte pentru protecția mediului. Necesitatea im -
plementării unui astfel de proiect este dată de fap -
tul că fluviile nu au granițe atunci când își croiesc
drum pe diferite meleaguri, conectând asemenea unui
sistem circulator, țări și continente, influențând oa -
menii și natura. Pe lângă faptul că reprezintă eco-
sisteme unice și de neprețuit, aceste surse de apă au

servit mereu drept căi navigabile și coridoare de
transport. În actuala etapă, cel mai lung fluviu din Uni -
unea Europeană, Dunărea, capătă din ce în ce mai
multă importanță în calitate de cale navigabilă in-
ternațională. Din moment ce fluviul asigură legătu -
ra între 10 țări, în drumul său spre Marea Neagră, trans -
portul pe această cale navigabilă se realizează în ma -
re parte dincolo de granițele naționale, creând nevo -
ia de a livra deșeurile generate de nave în regiunile
îndepărtate față de locul de origine al voiajelor”.

Co-Wanda urmăreşte să pună bazele pentru un
viitor acord internațional vizând managementul
deşeurilor generate de nave. 

Proiectul Co-WAndA este realizat în cadrul
Programului de Cooperare Transnațională Sud-estul
europei al uniunii europene, care urmăreşte să îm-
bunătățească dezvoltarea echilibrată, integrarea
şi concurența în spațiul european prin cofinanțarea
proiectelor selectate. obiectivele proiectului sus-
țin prioritățile programului mai ales în privința pro-
tecției mediului şi dezvoltării durabile. 

Sursa: www.jurnalgiurgiuvean.ro

Compania Naţională
APDF Giurgiu continuă implementarea

proiectului CO-WANDA

Giurgiu

http://www.jurnalgiurgiuvean.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Infrastructură de transport naval
pe Dunăre în zona Feteşti – Giurgeni

Șase porturi turistice şi de»
agrement la Dunăre şi pe braţul Borcea

Consiliul județean Ialomița a propus, în cadrul
unei şedințe, aprobarea realizării unui proiect pri-
vind înființarea unei infrastructuri de transport na-
val pe dunăre în zona feteşti – Giurgeni.

Având în vedere obiectivul programului Ten-T
de finanțare a studiilor, proiectelor şi lucrărilor în
domeniul transporturilor (aerian, naval, rutier, fe-
roviar) ce se adresează extinderii şi modernizării
rețelei trans-europene de transport, Consiliul jude -
țean Ialomița urmăreşte obținerea unei finanțări
pentru documentația tehnico-economică pentru
re alizarea unor porturi turistice cu deschidere la
brațul Borcea al dunării, destinate vaselor de croa-
zieră şi ambarcațiunilor de mici dimensiuni.

valoarea totală a etapei I a proiectului, res-
pectiv de realizare a Studiului de fezabilitate, este
de 154.000 de euro, din care 77.000 de euro sunt
fonduri nerambursabile, iar restul reprezintă con-
tribuția proprie a județului Ialomița.

Sursa: www.obiectiv.net

Ialomiţa

județul Ialomița ar putea beneficia de o nouă infrastructură de
transport naval pe dunăre în zona feteşti - Giurgeni

Mircea Cosma,
în vizită culturală la Chişinău

În perioada 1 - 3 aprilie, o delegație a Cj Prahova condusă de preşedin-
tele Mircea Cosma a efectuat o vizită culturală în capitala Republicii Moldova,
dedicată manifestărilor prilejuite de împlinirea a 80 de ani de la naşterea
poetului nichita Stănescu. expoziția omagială „80 de ani de la nașterea poe-
tului Nichita Stănescu” a fost vernisată în data de 2 aprilie la Chișinău, la
Biblioteca Națională a Moldovei, în colaborare cu Institutul Cultural Român
„Mihai Eminescu”. Preşedintele Institutului Cultural Român, Andrei Marga,
care şi-a prezentat propriile viziuni despre opera marelui poet, a subliniat
că nichita Stănescu este cel care a schimbat poezia în România. „Nichita Stă-
nescu a izbutit două praguri - a schimbat poezia în România și ne-a lăsat o
conștiință nouă asupra condiției poeziei în literatura română”, a declarat
Andrei Marga. noul director al Institutului Cultural Român la Chişinău, valeriu
Matei, a precizat că aceasta nu va fi singura manifestare dedicată lui nichita
Stănescu în acest an, urmând ca poetul să fie omagiat şi în luna decembrie,
atunci când se vor împlini 30 de ani de la moartea sa. 

Sursa: www.ph-online.ro

Prahova

domnnul Mircea Cosma a
fost oaspetele Academiei
de Ştiințe a Moldovei

http://www.ph-online.ro
http://www.obiectiv.net

http://regio.adrmuntenia.ro
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Se va scurta drumul
spre Bulgaria

Oficiali ai administraţiei»
judeţene au fost prezenţi zilele
trecute în Bulgaria, unde au prezentat
stadiul implementării unui proiect
transfrontalier, finanţat din Fondul
European de Dezvoltare Regională şi
cofinanţat de România şi Bulgaria.

Proiectul constă în reabilitarea infrastructurii
dj 504/ dj 506 – Alexandria/ de 70, precum şi re-
pararea şi reconstrucția a două drumuri din distric-
tul Pleven. Până la data prezentării proiectului în
Bulgaria, investiția era realizată în proporție de
circa 35%. Pentru partea română, importanța pro-
iectului constă în asigurarea unei legături mai
scurte şi mai rapide între municipiul reşedință de
județ şi punctul de trecere a frontierei româno-
bulgare. Proiectul urmează a fi finalizat până la
sfârşitul acestui an.

Sursa: www.ziarulmara.ro

Teleorman

http://www.ziarulmara.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Curierul Zilei / 3 aprilie 2013 Argeşul / 2 aprilie 2013

Gazeta dâmboviței / 2 aprilie 2013

Actualitatea Prahoveană / 2 aprilie 2013

http://regio.adrmuntenia.ro
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fonduristructurale.ro / 2 aprilie 2013 Radio voces Campi / 2 aprilie 2013

Telegrama / 1 aprilie 2013

Portalul de Administrație Publică / 1 aprilie 2013

Ziarul Mara / 31 martie 2013

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către

Agenție şi de către Ministerul dezvoltării Regionale şi Administrației Publice,
în vederea promovării Programului operațional Regional 2007 – 2013.

Pe lângă aceste noutăți, se doreşte informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale
Rețelei de Informare ReGIo Sud Muntenia

şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în județele regiunii.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CăLăRAŞI

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

Biroul județean ARGeŞ

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
Argeş, sediul Consiliului județean Argeş: Piața
victoriei, nr. 1, et. II, cam. 105, mun. Piteşti,
jud. Argeş
Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul județean dÂMBovIţA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
dâmbovița, sediul Consiliului județean
dâmbovița: B-dul Independenței, nr. 1, et. Iv,
cam. 101, mun. Târgovişte, jud. dâmbovița
Tel. / 0245/220.647
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul județean GIuRGIu

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

Biroul județean IALoMIţA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
Ialomița, Piața Revoluției, nr. 1, et. Iv,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomița
Tel./fax / 0243/234.806
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul județean PRAHovA

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

Biroul județean TeLeoRMAn

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
Teleorman, sediul Consiliului județean
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 / 5 aprilie 2013

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare
săptămână, instituția şi activitățile pe care dumneavoastră le

desfăşurați. dacă sunteți interesați să promovați activitatea instituției
dvs., vă rugăm să ne transmiteți un scurt material de informare

(maxim 1.500 de ca ractere cu tot cu spații), împreună cu 1 - 2 poze,
cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie publicat în

viitoarea ediție 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
Agenției (http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit electronic

săptămânal tuturor membrilor Rețelei de Informare ReGIo Sud
Muntenia, membrilor Consiliului pentru dezvoltare Regională Sud

Muntenia, consiliilor județene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării Regionale şi Administrației Publice,

reprezentanților mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor
dedicate (portalurilor de ştiri economice), precum şi publicului larg.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro

