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Conferinţa regională
„Creşterea absorbţiei fondurilor structurale”

La acest eveniment au participat ministrul
fondurilor europene, eugen Teodorovici, directorul
AdR Sud Muntenia, Liviu Mușat, precum și reprezentanţi ai autorităţilor centrale și locale, ai instituţiilor cu atribuţii în gestionarea fondurilor structurale și de coeziune, beneficiari și consultanţi în
domeniu.
Scopul acestei întâlniri a fost de a identifica
probleme ce obstrucţionează procesul de utilizare
a instrumentelor structurale și posibile idei pentru
înlăturarea respectivelor dificultăţi.
directorul Liviu Mușat a prezentat, cu această
ocazie, proiectele din cadrul Planului Integrat de
dezvoltare urbană Pitești, ce se derulează cu finanţare nerambursabilă Regio. Astfel, în cadrul domeniului 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”,
Subdomeniul „Poli de dezvoltare urbană”, a fost depus Planul Integrat de dezvoltare urbană (PIdu) al
Municipiului Pitești, împreună cu 15 cereri de finanţare, din care trei cereri au fost retrase, iar pentru
12 s-au semnat contractele de finanţare pentru a
obţine fonduri nerambursabile în cadrul Regio.
Cele 12 proiecte din cadrul PIdu Pitești sunt
următoarele:
• „Sistem de supraveghere pentru creșterea
siguranţei și prevenirea criminalităţii în zona:
Podul Viilor – Parc Ştrand din municipiul Pitești” (valoare totală: 3.501.934,57 lei);
• „Creare Parc Lunca Argeșului” (valoare totală: 40.592.065,24 lei);
• „Modernizarea Podului Argeș” (valoare totală: 12.675.130,55 lei);
• „Modernizare pod peste Râul Doamnei, Pitești” (valoare totală: 4.082.072,15 lei);
• „Modernizare parcare Bowling” (valoare totală: 3.429.749,05 lei);
• „Modernizare Parc Ştrand” (valoare totală:
6.953.684,08 lei);
www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

» În data de 11 aprilie, Ministerul
Fondurilor Europene, prin Centrul de
Informare pentru Instrumente Structurale,
a organizat la Piteşti cea de-a patra
conferinţă regională privind „Creşterea
absorbţiei fondurilor structurale”.

Liviu Mușat, directorul AdR Sud Muntenia, Cristian Soare, prefectul
judeţului Argeș, eugen Teodorovici, ministrul fondurilor europene,
Mircea drăghici, deputat

• „Modernizare iluminat public în zona podul
Viilor - Calea Câmpulung” (valoare totală:
1.752.689,16 lei);
• „Modernizare străzi Lânăriei, Târgul din Vale,
Costache Negri din Municipiul Pitești” (valoare
totală: 18.815.828 lei);
• „Modernizare străzi zona II Calea Câmpulung din Municipiul Pitești” (valoare totală:
4.335.258,58 lei);
• „Realizare centru multifuncţional” (valoare totală: 17.304.217,88 lei);
• „Pasaj rutier Podul Viilor din Municipiul Pitești” (valoare totală: 40.868.230,72 lei);
• „PROIECT URBAN - Reabilitare infrastructură urbană în Municipiul Pitești” (valoare totală: 89.986.078,70 lei).
http://regio.adrmuntenia.ro
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Conferinţa de prezentare a stadiului implementării
proiectelor cu finanţare Regio din Târgovişte

Directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat:
Diploma de Excelenţă pentru sprijinul deosebit
acordat finanţării Polului de Creştere Ploieşti
şi Trofeul „Mihai Viteazul”

La sfârșitul lunii trecute, în cadrul conferinţei
de presă, organizată cu ocazia semnării a două
contracte de finanţare din Regio pentru dezvoltarea infrastructurii Polului de Creștere Ploiești - Prahova, președintele Consiliului pentru dezvoltare
Regională Sud Muntenia, Mircea Cosma, a înmânat
directorului AdR Sud Muntenia, Liviu Mușat, diploma de excelenţă pentru sprijinul deosebit acordat finanţării Polului de Creștere Ploiești, orașul lui
Mihai Viteazul, și Trofeul „Mihai Viteazul”, în semn
de preţuire pentru atașamentul faţă de cultura românească, pentru contribuţia deosebită adusă la
valorificarea tradiţiilor naţionale, pentru promovarea memoriei Primului unificator al ţărilor Române, acordat din partea Societăţii Cultural-Istorice
„Mihai Viteazul” Ploiești.
www.adrmuntenia.ro

Cele două distincţii au fost acordate de domnul Mircea Cosma,
președintele Consiliului pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia

http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

directorul AdR Sud Muntenia, Lide asemenea, domnul director Liviu Mușat, a participat în data de 10
viu Mușat a vorbit, cu această ocazie,
aprilie, la Târgoviște, la conferinţa de
despre stadiul pregătirii viitoarei pepresă organizată de Consiliul juderioade de programare, 2014 – 2020.
ţean dâmboviţa, pentru a prezenta staAstfel, Agenţia pentru dezvoltare Rediul implementării proiectului „Reagională Sud Muntenia a lansat procebilitarea și modernizarea Spitalului
sul de consultare publică asupra priJudeţean Dâmboviţa”, ce a primit fimului draft al analizei socio-econonanţare nerambursabilă în cadrul Remice și analizei SWoT, ambele părţi
gio. Contractul a fost semnat în sepcomponente ale Planului de dezvolLiviu Mușat, directorul
tembrie 2010 și are o valoare totală AdR Sud Muntenia
tare Regională 2014 – 2020. În scopul
de 83.106.684,78 lei, din care valoafundamentării priorităţilor de finanrea totală eligibilă este de 66.610.914,38 lei. du- ţare ale Planului de dezvoltare Regională Sud Munrata de implementare a proiectului este de 36 de tenia 2014 – 2020, s-au organizat la nivelul fiecărui
luni.
judeţ din Sud Muntenia întâlniri de lucru ale GruPână în prezent, la nivelul judeţului dâmbo- purilor Tematice Regionale, în cadrul cărora s-a
viţa s-au semnat contractele de finanţare pentru dezbătut analiza socio-economică a regiunii Sud
82 de proiecte ce se derulează cu sprijin nerambur- Muntenia și s-au făcut propuneri de măsuri indicasabil Regio.
tive de finanţare.

Info Regional Sud Muntenia
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În perioada 20 martie – 9 aprilie, Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat
o rundă de întâlniri de lucru destinate Grupurilor
Tematice Regionale. evenimentele au avut loc în
cele șapte judeţe ale regiunii de dezvoltare Sud
Muntenia, astfel:
• 20 martie, Târgovişte: Grupul Tematic Regional „Dezvoltarea durabilă a infrastructurii
locale și regionale” (60 de participanţi);
• 21 martie, Călăraşi: Grupul Tematic Regional „Educaţie și ocuparea forţei de muncă” (20
de participanţi);
• 22 martie, Alexandria: Grupul Tematic Regional „Protecţia mediului și eficienţă energetică” (51 de participanţi);
• 25 martie, Ploieşti: Grupul Tematic Regional „Dezvoltarea urbană durabilă” (63 de participanţi);
• 27 martie, Giurgiu: Grupul Tematic Regional „Sănătate și incluziune socială” (55 de participanţi);
• 28 martie, Piteşti: Grupul Tematic Regional
„Creșterea competitivităţii economiei regionale pe termen lung”; (37 de participanţi);
• 9 aprilie, Slobozia: Grupul Tematic Regional
„Agricultura și dezvoltarea rurală” (52 de participanţi).
La aceste workshop-uri au participat aproximativ 340 de persoane, reprezentând autorităţi publice locale, organizaţii neguvernamentale, mediul academic, precum și mediul privat.
În scopul fundamentării priorităţilor de finanţare ale Planului de dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014 – 2020, în cadrul celor șapte întâlniri de
lucru s-a dezbătut analiza socio-economică a regiunii Sud Muntenia și s-au făcut propuneri de măsuri indicative de finanţare. de asemenea a fost
prezentat un model de fișă de proiect, pe baza căruia vor fi colectate idei de proiecte strategice, integrate, cu impact major, pentru care există un acord partenerial al unităţii administrativ-teritoriawww.adrmuntenia.ro

Târgoviște, 20 martie

Călărași, 21 martie

Alexandria, 22 martie

Ploiești, 25 martie

http://regio.adrmuntenia.ro
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Întâlniri de lucru ale
Grupurilor Tematice Regionale din Sud Muntenia
pentru pregătirea perioadei de programare
2014 - 2020
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EVENIMENTE

Giurgiu, 27 martie

le/ unităţilor administrativ-teritoriale implicate în
realizarea și implementarea acestuia, indiferent
de sursa de finanţare. fișa face parte din instrumentele de colectare de informaţii și consultare
publică utilizate în procesul de elaborare a Planului de dezvoltare Regională 2014 – 2020.
una dintre activităţile principale desfășurate
de AdR Sud Muntenia este cea de elaborare a Planului de dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014 2020. elaborarea acestui document se face în parteneriat, atât la nivel judeţean, cât și la nivel regional, cu autorităţile publice locale, instituţii deconcentrate, mediul academic, mediul privat, patronate/ sindicate, onG-uri constituite în Comitetul Regional pentru elaborarea planului, Grupuri tematice regionale și Grupuri de parteneriat local.
Începând din luna martie 2013, Agenţia pentru
dezvoltare Regională Sud Muntenia a lansat procesul de consultare publică asupra primului draft al
analizei socio-economice și analizei SWoT, ambele
părţi componente ale Planului de dezvoltare Regională 2014 – 2020. documentele vor fi actualizate cu date statistice la zi, pe măsura publicării acestora. Totodată, fiind supuse consultării publice,
vor fi îmbunătăţite în baza contribuţiilor și propunerilor partenerilor regionali. Materialele pot fi
consultate pe site-ul nostru, la secţiunea Planificare regională și parteneriate, link: http://www.adrmuntenia.ro/static/55/planificare-regionala-siparteneriate.html.
www.adrmuntenia.ro

Pitești, 28 martie

Slobozia, 9 aprilie

http://regio.adrmuntenia.ro
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Catalogul surselor
de finanţare
valabil în luna aprilie
2013

Pentru a veni în sprijinul partenerilor săi, Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia
editează periodic un catalog al surselor de finanţare nerambursabilă. Pentru oportunităţile de finanţare disponibile pentru luna aprilie 2013, publicaţia poate fi accesată de pe site-ul nostru, la
secţiunea Bibliotecă - documente utile, link:
http://www.adrmuntenia.ro/documente/66/documente-utile.html.

ADR-urile, incluse
ca solicitanţi eligibili
pe programul de
asistenţă tehnică

» Autoritatea de Management
pentru Programul Operaţional Asistenţă
Tehnică (AM POAT) a anunţat modificarea
Documentului Cadru de Implementare a
POAT, în sensul extinderii categoriilor de
beneficiari eligibili pentru trei domenii
majore de intervenţie.

Modificarea a vizat includerea Agenţiilor pentru
dezvoltare Regională ca beneficiari în cadrul dMI 3.2
„Funcţionarea Centrului de Informare pentru Instrumentele Structurale”, dar și a Agenţiei naţionale a funcţionarilor Publici ca beneficiar în cadrul dMI
1.3 „Formare orizontală în domeniul gestionării programelor/proiectelor”. Totodată, conform noii versiuni a dCI PoAT, în cadrul dMI 1.1 „Sprijin pentru managementul și implementarea instrumentelor structurale” vor putea depune cereri de finanţare și Ministerul Sănătăţii, Consiliul Concurenţei, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul pentru Societatea Informaţională.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

POSDRU lansează
spre consultare
noi ghiduri
de finanţare!

oI PoSdRu AnofM a publicat spre consultare publică schiţele Ghidului Solicitantului Condiţii specifice pentru dMI 4.1 „Calitate în
serviciile de ocupare” – cerere de propuneri
de tip strategic și dMI 4.2 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare” – cerere de propuneri de tip strategic.
Propunerile, sugestiile și opiniile privind
îmbunătăţirea acestor documente se transmit
la adresa de e-mail: oiposdru@anofm.ro până
în data de 15 aprilie 2013.

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Planul regionalizării României,
reorganizarea administrativă a ţării, a fost
prezentat, cu ajutorul mai multor hărţi
de vicepremierul Liviu Dragnea, în data
de 7 aprilie, în cadrul unei emisiunii tv.

Ministrul dezvoltării a arătat rezultatele unui
studiu, în cadrul căruia românii au identificat care
oraș din regiunea lor poate fi considerat pol de
dezvoltare. Iar argumentele folosite au servit
drept criterii în conceperea hărţilor. „Este un sondaj pe care l-am realizat în ultimele luni”, a punctat vicepremierul Liviu dragnea.
Vicepremierul a explicat că există trei tipuri
de regiuni. Prima, numită monopolară, are un singur centru urban de dezvoltare, și toată „mișcarea” regiunii se întâmplă în acest centru. Marele
dezavantaj al acestui tip de regiune este că zonele
periferice rămân subdezvoltate. „De exemplu, regiunea Sud-Est este cea mai afectată. După cum
am observat, toţi cei de aici merg spre București,
care nici măcar nu este în interiorul ei, de aceea ne
gândim dacă nu cumva să includem aici Bucureștiul”, a spus dragnea.
Zona Sibiu - Brașov este exemplul pentru cel
de-al doilea tip de regiune, bipolară, unde sunt două centre de dezvoltare. Însă nici în acest caz, potrivit vicepremierului, periferia nu o duce prea bine. dragnea a precizat că ceea ce își doresc autorităţile în acest moment este regiunea multipolară, „astfel ca toare orașele reședinţe de judeţ să se
dezvolte, să eliminăm polarizarea puternică, așa
cum este ea acum”.
una dintre hărţile prezentate de dragnea în
cadrul emisiunii arăta nivelul de dezvoltare a regiunilor, iar Timișul, Clujul, Sibiu - Brașov și Ilfovul
sunt de departe cele mai avansate zone din România. La polul opus se află judeţe ca Mehedinţi și
Botoșani.
Vicepremierul a explicat de asemenea de ce
este important ca regionalizarea să fie măcar stabilită la 31 decembrie. deoarece aceasta face
parte din programarea pentru perioada 2014 - 2020
a uniunii europene de finanţare, ce prevede în primul rând redistribuirea fondurilor de dezvoltare
pentru ţările membre. or, modul în care va fi tratată România din această perspectivă depinde în
www.adrmuntenia.ro

Viceprim-ministru Liviu dragnea

totalitate de modul în care se va face reformarea
administrativă. Astfel, a mai spus dragnea, toate negocierile cu comisarii europeni, strategiile discutate se bazează pe acest lucru, iar dacă nu se va reuși până la data amintită, în următorii opt ani nu
se va putea realiza.
„Un lucru este importan de știut. Gurvernul nu
intenţionează ca la 31 decembrie să fie totul gata.
Intenţia noastră este să existe înfiinţate regiunile
administrative, să aibă structură de conducere.
Într-un an, doi, trei, instituţiile trebuie să fie personalizate. În funcţie de cum se vor dezvolta, se vor
transforma în autorităţi de management și vor avea legătură directă cu Bruxelles-ul”, a expus dragnea. domnia sa a dat exemplul managementului
problemelor de educaţie în interiorul unei regiuni.
„Administrarea efectivă să fie la autorităţile locale, nu să meargă ministrul (Educaţiei – n.r.) să
dea cu bidineaua, el trebuie să facă politici naţionale. Va exista politica naţională, iar în cadrul fiecărei regiuni, dar și judeţ, mici completări cu specificul de acolo”.
Acesta a mai spus că „trebuie să existe un prefect regional, și în fiecare judeţ, câte un subprefect”.
Sursa: www.pressalert.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Planul regionalizării României
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„De ce trebuie să facem regionalizarea în acest
an? Vă spun foarte sincer, foarte deschis: într-adevăr, nici Comisia Europeană, nici Uniunea Europeană nu ne forţează cu aceste regiuni, dar, în același
timp, sunt niște adevăruri nescrise, nerostite. Este,
va fi aproape imposibil ca, după ce începe noul exerciţiu financiar 2014-2020, să mai putem schimba
actuala structură administrativă, pe baza căreia noi
negociem în acest an Acordul de parteneriat și să
spunem, la mijlocul următoarei perioade de programare, că sistemul administrativ trebuie schimbat, pentru că atunci trebuie să începem un proces
serios de reacreditare a tuturor instituţiilor și
structurilor din mecanismele de absorbţie a fondurilor europene. Vreau să vă dau un exemplu de la
nivel local și o să vedeţi, în prezentările care urmează,
ce diferenţă uriașă este între nivelul de dezvoltare rural și ce diferenţă este în urban. O să vedeţi, de asemenea, niște hărţi care pe mulţi o să vă pună pe gânduri
și o să vă facă să vă gândiţi serios de ce am așteptat

www.adrmuntenia.ro

23 de ani de la Revoluţie până astăzi ca să demarăm
acest proces, să vedeţi ce diferenţe uriașe de dezvoltare sunt în ţara noastră, care este diferenţa de dezvoltare între anumite judeţe, orașe și rural și urban.
Nu se va pune problema niciodată ca o regiune
adminstrativă sau un proces de regionalizare să
pună sub semnul întrebării caracterul unitar al statului român. Nu trebuie să ne fie frică de lucrul acesta, pentru că transferul de competenţe către
autorităţile locale înseamnă, de fapt, să ducem puterea mai aproape de oameni. Niciodată o instituţie
judeţeană, care acum este condusă de la București,
unde conducerea este numită de la București, nu
va fi interesată de modul în care percep oamenii
serviciile pe care ea le furnizează. Dacă le vom
trece la consiliul judeţean sau la primărie, primarii
și președinţii de consilii judeţene vor fi primii interesaţi ca oamenii să fie mulţumiţi, pentru că ei
vor avea acest instrument.”

Sursa: www.mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Vice-ministrul Liviu Dragnea, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în
deschiderea dezbaterii cu tema „Procesul de regionalizare - descentralizare în România”:
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Revista Regio promovează Programul operaţional Regional și rezultatele acestuia. Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră de informare, echipa redacţională vă solicită sprijinul în vederea îmbunătăţirii conţinutului și aspectului revistei. de aceea, vă rugăm să accesaţi pagina de internet a programului
www.inforegio.ro, la secţiunea Informare și publicitate, sub-secţiunea evaluare, link: http://www.inforegio.ro/chestionar/index.html de unde puteţi descărca acest chestionar pentru a-l completa electronic. după
completare, chestionarul va fi trimis la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro. Vă asigurăm de confidenţialitatea
Sursa: www.inforegio.ro
răspunsului dvs., chestionarul fiind prelucrat fără numele persoanei care l-a trimis.

POR / Modificarea Manualului de Identitate Vizuală
pentru proiectele cu finanţare REGIO

Pentru armonizarea tuturor documentelor emise în cadrul proiectelor cu
finanţare Regio și pentru aplicarea unitară a elementelor de identitate vizuală, a fost modificat Manualul de identitate Vizuală (MIV) al programului, care a
ajuns, astfel, la cea de-a patra ediţie.
Modificarea se referă la logo-ul
utilizat pentru MdRAP în cadrul materialelor de informare și promovare, ce
conţine denumirea descriptivă a ministerului, și nu sigla grafică ce apare pe
site-ul Ministerului.
Readucem aminte tuturor beneficiarilor de
fonduri nerambursabile ReGIo obligativitatea de a
aplica prevederile acestei ediţii a MIV, indiferent
de data semnării contractului de finanţare. În această variantă au fost corelate măsurile prevăzute în
MIV ediţia a III-a, emisă în 2012, cu cele din Anexa
a II-a contractelor de finanţare.
de asemenea sunt aduse clarificări și în ceea
ce privește materialele de presă, paginile web sau
alte materiale de promovare.
una dintre modificările relevante, datorită
obligativităţii tuturor beneficiarilor de a publica un
anunţ de presă la demararea și finalizarea proiectului, este eliminarea modelului de anunţ de presă.
Astfel, pentru promovarea proiectului se va folosi doar macheta comunicatului de presă, cu scriewww.adrmuntenia.ro

rea în banda gri a tipului de material
pentru mass-media folosit. În conţinutul materialului de promovare prin
mass-media se vor introduce în mod
obligatoriu, pe lângă textul de promovare a proiectului, următoarele informaţii: titlul proiectului, numele beneficiarului, al programului (Programul
operaţional Regional), al Autorităţii de
Management (MdRAP), al organismului
Intermediar, valoarea totală a proiectului, inclusiv finanţarea nerambursabilă, dată publicării și datele de contact ale beneficiarului finanţării.
o altă modificare prevăzută în varianta consolidată a MIV este introducerea textului „Material
gratuit” la publicaţiile de tip broșuri, reviste, pliante, ghid, catalog etc. În cazul afișului se face clarificarea că acesta conţine caseta tehnică, precum
și datele de contact ale beneficiarului, pe lângă
elementele de identitate vizuală obligatorii.
În ceea ce privește paginile web realizate din
fondurile proiectului sau propuse în cererea de finanţare pentru a fi realizate în cadrul proiectului,
este obligatoriu ca beneficiarul să introducă în partea superioară a site-ului siglele prevăzute în manual și fiecare siglă va avea un link către site-ul instituţiei pe care o reprezintă.
Sursa: www.finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Revista REGIO / Chestionar de îmbunătăţire
a conţinutului şi aspectului materialului
de informare privind implementarea Regio
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Situaţia proiectelor depuse
la nivelul regiunii Sud Muntenia

Pentru domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii 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 144 076,
fax: 0372 144 001, e-mail: iulia.munteanu@mdrt.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. de asemenea au fost semnate 487 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 2.878.585.786,02 lei. din cele 487 de
contracte semnate, 33 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 12 aprilie 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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Argeş

Bugetul de la Câmpulung pe 2013,
construit pentru fonduri europene

Consiliul Local Câmpulung a aprobat bugetul
pentru 2013, în valoare de 54.567.500 de lei, aproape
identic ca valoare cu cel de anul trecut. Pentru anul
acesta, municipalitatea va utiliza aproximativ 25 milioane de lei pentru funcţionare și aproximativ 7 milioane de lei pentru investiţii. Cea mai mare parte a
fondurilor alocate investiţiilor se vor îndrepta către
partea de cofinanţare a proiectelor derulate cu fon-

Călăraşi

duri europene. Cel mai important proiect, cel al reabilitării centrului istoric, ce va presupune reamenajarea celor două parcuri „Kretzulescu” și „Mersi”, a
zonei bulevardului „Pardon” și a zonei primăriei, a
început săptămâna trecută.
„Am acordat prioritate pentru cofinanţarea proiectelor cu fonduri europene. Anul acesta se finalizează lucrările cu fonduri UE la Colegiile «Dinicu Golescu» și «Carol I», iar proiectul nou început, «Parcul
Kretzulescu», ce prevede reabilitarea întregului centru istoric, va fi finalizat în 2014.”, a declarat primarul Călin Andrei privind bugetul pe anul în curs.

Sursa: www.ziarulargesul.ro

Primăria Călăraşi a semnat proiectul
„Acces curat în zona transfrontalieră
Călăraşi - Silistra”

În data de 9 aprilie, la sediul BRCT Călărași,
primarul municipiului Călărași, daniel Ştefan drăgulin, a semnat contractul pentru finanţarea proiectului „Acces curat în zona transfrontalieră Călărași - Silistra”.
Cu un buget total de un milion de euro, proiectul va fi implementat de Institutul naţional de Cercetare dezvoltare pentru Inginerie electrică din
București, în calitate de partener lider, alături de
Primăria Călărași, Municipalitatea Silistra, Institutul naţional de Cercetare-dezvoltare Turbomotoare din România, universitatea din Ruse „Angel Kanchev” și Asociaţia Municipalităţilor Riverane dunării „Dunărea”, Belene.
Pornind de la nevoia de îmbunătăţire a transportului în zona transfrontalieră Călărași - Silistra,
proiectul își propune îmbunătăţirea accesibilităţii
în această zonă, prin promovarea unui transport
rutier și fluvial nepoluant și eficient energetic. Se
vor realiza două studii, unul pentru dezvoltarea sistemului comun de transport rutier și fluvial, iar cel
de-al doilea privind posibilităţile de a folosi energia „curată” pentru acest sistem.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: www.actualitateacalarasi.ro

daniel Ştefan drăgulin, primarul municipiului Călărași

http://regio.adrmuntenia.ro
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» La Câmpulung, cea mai mare parte
a fondurilor alocate investiţiilor se vor
îndrepta către partea de cofinanţare a
proiectelor derulate cu fonduri europene
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Cinci şcoli dâmboviţene
„luptă” pentru titlul de şcoală europeană

12

Dâmboviţa

rezultatele urmând să fie publicate pe site-ul:
www.edu.ro.
Certificatul „Şcoala europeană” este valabil timp
de trei ani, iar concursul se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar implicate în programe europene din domeniul educaţiei și formării
profesionale.
La ediţia din 2012, Şcoala „Coresi” din Târgoviște
a obţinut cel mai mare punctaj, 179 de puncte, clasându-se pe primul loc al unităţilor de învăţământ
preuniversitar ce a primit certificatul de Şcoală Europeană 2012. La distanţă mică s-a clasat, pe locul al
III-lea, Grupul Şcolar Industrial Moreni, cu 172 de
puncte.
Sursa: www.gazetadambovitei.ro

Primarul municipiului Giurgiu a primit
vizita ministrului pentru Bundesrat, Afaceri Europene
şi Internaţionale al landului Baden-Württemberg
Giurgiu

Ministrul pentru Bundesrat, Afaceri europene
și Internaţionale al landului Baden-Württemberg,
Peter friedrich, aflat, în data de 5 aprilie, în vizită
de lucru la Giurgiu, a spus că Germania poate oferi
din experienţa pe care a acumulat-o în relaţia cu
franţa în ceea ce privește realizarea proiectelor
transfrontaliere. „Este impresionant să văd ceea
ce v-aţi propus să faceţi aici. Cum sunt interesat de
proiectele concrete, am hotărât ca după discuţia
de la București cu reprezentanţii Guvernului să vin
în teritoriu să cunosc ce proiecte aveţi și care se
pot încadra în programul de dezvoltare privind
strategia Dunării și să vă oferim din experienţa
noastră transfrontalieră cu partenerii francezi", a
spus Peter friedrich.
Cu această ocazie, au fost prezentate proiectele de dezvoltare a municipiului, dar și a euroregiunii Giurgiu - Ruse, cele mai importante fiind cele de realizare a unui port de mărfuri și de agrement la dunăre, de dezvoltare a Zonei Libere și un
proiect cultural între Giurgiu și Ruse.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: www.administratie.ro

Peter friedrich, ministrul pentru Bundesrat, Afaceri europene și
Internaţionale al landului Baden-Württemberg a fost oaspetele lui
nicolae Barbu, primarul municipiului Giurgiu

http://regio.adrmuntenia.ro
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Cinci unităţi de învăţământ dâmboviţene s-au înscris în competiţia pentru obţinerea certificatului de
Şcoală europeană în 2013. Inspectorul școlar Mihaela
Anton a declarat că este vorba despre Colegiul naţional „Constantin Cantacuzino” și Grupul Şcolar „Voievodul Mircea”, care și-au depus documentaţia pentru a doua reconfirmare a certificatului de Şcoală Europeană, pe care l-au obţinut acum trei ani, Liceul
de Arte „Bălașa Doamna”, pentru a III-a reconfirmare,
și Colegiul economic „Ion Ghica” și Colegiul naţional
„Nicolae Titulescu”, pentru a IV-a reconfirmare.
Pe baza rezultatelor obţinute la evaluarea candidaturilor școlilor înscrise în competiţie, MeCTS va
stabili numărul de școli premiate și va organiza festivitatea de decernare a titlului „Şcoala europeană”,
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Ialomiţa

Parlamentul a decis ca Regia Autonomă RAdef să redea autorităţilor locale
din Slobozia cinematograful Ialomiţa și
Grădina de Vară, pentru a fi folosite conform scopului lor iniţial, pentru difuzarea
de filme și pentru evenimente culturale.
La nivel naţional, în multe cazuri, Regia Autonomă RAdef s-a străduit să evite
predarea cinematografelor și grădinilor de
vară.
deputatul ialomiţean Marian neacșu
a declarat că „aceste două obiective din municipiul reședinţă al judeţului Ialomiţa trebuie să redevină urgent spaţii de cultură
în folosul cetăţenilor din Slobozia, prin investiţii de reabilitare și modernizare”.

Sursa: www.observator24.ro

INFO JUDEŢE

Grădina de Vară
şi cinematograful Ialomiţa
revin municipalităţii

13

Grădina de vară din Slobozia

Muzeul Ceasului, unic în România,
va fi restaurat şi consolidat cu fonduri Regio

Prahova

Clădirea Muzeului Ceasului „Nifaptului că ofertanţii nu au reușit
colae Simache” din Ploiești, unic în
să îndeplinească toate criteriile desreţeaua muzeelor din România, va fi
tul de severe impuse prin documenrestaurată și consolidată cu fontaţia tehnică datorită faptului că
duri europene. Proiectul de peste
această clădire este una specială și
opt milioane de lei, finanţat prin
o clădire de patrimoniu, a trebuit
Programul operaţional Regional
să reluăm licitaţia. Suntem în faza
2007-2013, a fost lansat joi, 4 aprifinală de evaluare tehnică a oferlie, la sediul Consiliului judeţean Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”
tanţilor pe această lucrare. ProbaPrahova. Contractul de finanţare
bil că luna viitoare vom avea un repentru acest proiect a fost semnat în luna iulie a zultat final”, a afirmat șeful direcţiei Integrare euanului trecut, iar durata prevăzută de implemen- ropeană din cadrul Cj Prahova, Marius nicolae.
tare a acestuia este de 36 de luni.
Lucrările vor viza consolidarea structurii, reAutorităţile publice au anunţat, joi, că terme- facerea modenaturii faţadelor, a tâmplăriei, a fininul de realizare a investiţiei s-a scurtat. „Imediat sajelor interioare, a tencuielilor, a pardoselilor, exdupă semnarea contractului, conform graficului de tinderea instalaţiilor electrice, de apă și canalizaimplementare, am demarat procedura de achizi- re. de asemenea, se vor executa lucrări de amenaţionare a lucrărilor de servicii și a lucrărilor de con- jare exterioară, trotuare de protecţie, alei, împrejstrucţii. Din păcate, în toamna anului 2012, din ca- muire, spaţii verzi.
Sursa: www.semnal.eu
uza unor contestaţii ridicate de ofertanţi, dar și a
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Autostrada Sudului a devenit
o prioritate pentru vicepremierul Liviu Dragnea
Teleorman

www.adrmuntenia.ro
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Vicepremierul Liviu dragnea a declarat că realizarea unei autostrăzi a sudului, care să treacă
prin judeţele Teleorman, olt și dolj, se numără
printre primele 10 proiecte majore ale guvernului
și va fi realizată din investiţii private.
un prim pas spre realizarea Autostrăzii Sudului
este elaborarea studiului de prefezabilitate, ce va
fi finalizat în luna iunie. „Autostrada Sudului este
autostrada București - Alexandria - Roșiori - Slatina - Craiova și cu conexiune la podul peste Dunăre,
la Calafat și în sus, spre Lugoj. În luna iunie se finalizează studiul de prefezabilitate, a cărui elaborare a început în decembrie. În paralel, s-au realizat destule contacte cu companii străine care să
realizeze această autostradă prin concesiune, în
sensul executării de către aceste companii din fonduri proprii, urmând ca ei să își recupereze banii din
exploatarea autostrăzii”, a declarat Liviu dragnea.
În context, Liviu dragnea a subliniat că salvarea de sărăcie a judeţelor din zona de sud a ţării,
dar și din celelalte regiuni, poate veni de la regionalizare, datorită atragerii unor importante fonduri europene. „Prin regionalizare vom avea trei
paliere de finanţare: fondurile europene, bugetele locale și bugetele regionale. Aceste trei compo-

nente de finanţare pot duce la capăt aceste proiecte pe care le dorim cu toţii. Să realizăm în fiecare
comună un minim obligatoriu de obiective: apă,
canalizare, drumuri, școli, dispensare, farmacii, biserici renovate. Important e că în fiecare an avem
această abordare strategică”, a conchis vicepremierul.

http://regio.adrmuntenia.ro
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Argeșul / 10 aprilie 2013

15

Semnal / 9 aprilie 2013

REVISTA PRESEI

Republicanul / 8 aprilie 2013

Prahova / 8 aprilie 2013

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Adevărul / 3 aprilie 2013

Top / 8 aprilie 2013

REVISTA PRESEI

fonduri-structurale.ro / 8 aprilie 2013

fonduri-ue.ro / 8 aprilie 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 / 12 aprilie 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.

