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EVENIMENTE

liviu Muşat, directorul AdR Sud Muntenia, a prezentat în cadrul conferinţei de presă organizată la Conacul Bellu din urlaţi stadiul
implementării Programului operaţional Regional în Sud Muntenia

Vizită împreună cu jurnaliştii
la proiecte finanţate în cadrul Regio

» În data de 14 mai, Autoritatea
de Management din cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, împreună cu ADR Sud Muntenia
au organizat o vizită în teren la locul
de implementare a unor proiecte ce s-au
realizat cu sprijin financiar
nerambursabil prin Regio în judeţul
Prahova.

evenimentul destinat jurnaliştilor a constat
într-o scurtă prezentare a stadiului implementării
programului Regio la nivel naţional şi regional şi în
vizitarea a două proiecte implementate în localităţile urlaţi şi Câmpina.
În cadrul conferinţei de presă, ce a avut loc la
Conacul Bellu din urlaţi, şeful Autorităţii de Management pentru Programul operaţional Regional,
Cătălin Surdeanu, a declarat următoarele: „Am făcut o echipă foarte bună cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia încă de pe vremea
programelor de preaderare Phare, iar acest model
de succes de colaborare dintre AM POR şi ADR
www.adrmuntenia.ro

Managerul Centrului de Recuperare şi Reabilitare neuropsihiatrică
pentru Persoane Adulte cu Handicap urlaţi a prezentat noile
facilităţi obţinute cu fonduri Regio

http://regio.adrmuntenia.ro
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EVENIMENTE

liviu Muşat, directorul AdR Sud Muntenia, alături de Cătălin Surdeanu, şeful Autorităţii de Management pentru Programul operaţional
Regional, şi Horia laurenţiu Tiseanu, primarul municipiului Câmpina

Sud Muntenia trebuie replicat şi dus mai departe şi
în următoarea perioadă de programare, 2014 – 2020”.
În regiunea Sud Muntenia, până în data de 13
mai, la sediul Agenţiei au fost depuse 890 de proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio, Planul Integrat de dezvoltare urbană pentru Polul de dezvoltare – Municipiul Piteşti, PId-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
Integrate de dezvoltare urbană pentru 12 centre
urbane. În total au fost semnate 487 de contracte
de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 2.878.585.786,02 lei.
„În ceea ce priveşte stadiul implementării contractelor derulate cu fonduri nerambursabile prin
POR la nivel regional s-a intensificat ritmul de contractare şi onorare a cererilor de plată în cadrul proiectelor. De altfel, acest eveniment are rolul de a
arăta rezultate utilizării fondurilor europene derulate, precum şi valoarea adăugată a acestora în
dezvoltarea comunităților regionale şi locale”, a
declarat liviu Muşat, directorul AdR Sud Muntenia.
Prezentarea stadiului implementării Regio a
fost urmată de vizita în teren la locurile de implementare a celor două obiective Regio din judeţul
Prahova - Centrul de Recuperare şi Reabilitare neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap
urlaţi şi Calea daciei din municipiul Câmpina.
Proiectul „Lucrări de modernizare, rețele utilități, facilități de acces şi dotări la C.R.R.N.P.A.H.
www.adrmuntenia.ro

Calea daciei de la intrarea în municipiul Câmpina a fost cel de-al
doilea proiect vizitat împreună cu jurnaliştii

Urlați, județul Prahova” a primit finanţare în luna
decembrie 2011 în cadrul Axei prioritare 3, dMI 3.2
„Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”. Contractul
de finanţare are o valoare totală de 3.792.631,11 lei.
Cel de-al doilea obiectiv vizitat împreună cu jurnaliştii a fost proiectul „Modernizare Calea Daciei”
din municipiul Câmpina, finanţat în cadrul Axei prioritare 2, dMI 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv
construcția/reabilitarea şoselelor de centură”. Contractul a vizat decongestionarea traficului şi îmbunătăţirea accesului înspre şi dinspre Câmpina, prin
construirea unui pasaj rutier suprateran la intersecţia cu dn1 în municipiul prahovean. Valoarea totală
a contractului de finanţare a fost de 25.477.127,02 lei.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Regio sprijină îmbunătăţirea serviciilor
de asistenţă socială din judeţul Dâmboviţa

www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

joi, 16 mai, Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia a semnat un nou contract de finanţare în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătățirea
infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenţie 3.2 „Reabilitarea/
modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.
Beneficiarul finanţării este direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului dâmboviţa, care a primit fonduri nerambursabile Regio pentru proiectul „Modernizarea şi extinderea Complexului de Servicii Sociale
CASA SOARELUI”.
Valoarea totală a contractului de
finanţare este de 3.859.510,31 lei, din
care valoarea totală eligibilă este de
3.026.794,89 lei (fonduri nerambursabile fedR: 2.572.775,66 lei; valoare nerambursabilă din bugetul naţional:
393.483,33 lei; cofinanţare beneficiar:
60.535,90 lei).
Proiectul vizează îmbunătăţirea calităţii şi capacităţii infrastructurii serviciilor sociale din judeţul dâmboviţa,
prin reabilitarea, extinderea, modernizarea şi echiparea Complexului de
Servicii Sociale „Casa Soarelui”. Astfel,
cu sprijin financiar Regio va fi construit
un nou corp ce va fi dotat corespunzător activităţilor existente, iar clădirea
în care funcţionează deja Complexul
va fi reabilitată şi modernizată.
Perioada de derulare a contractului de finanţare este de 15 luni şi, în afara lucrărilor tehnice, prin acest proiect va fi înfiinţat Centrul de recuperare, socializare, consiliere a copilului cu
dizabilităţi, care se adresează copiilor
cu sindrom down, precum şi celor cu autism. furnizarea de asemenea servicii
contribuie la îmbunătăţirea performanţelor educaţionale ale copiilor şi integrarea acestora în societate.

4

liviu Muşat, directorul AdR Sud Muntenia, a fost prezent la Târgovişte pentru
semnarea contractului proiectului „Modernizarea Complexului de Servicii
Sociale CASA SOARELUI”

http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia

5

Buletin Informativ nr. 134 / 14 - 17 mai 2013

Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia va organiza în data de 22 mai, la Târgovişte,
prima şedinţă a Comisiei Regionale pentru elaborarea criteriilor de selecţie a proiectelor strategice ale
regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2014 – 2020.
În cadrul şedinţei se vor discuta proiectul Re-

gulamentului de organizare şi funcţionare al comisiei regionale, priorităţile de finanţare cuprinse
în proiectul Planului de dezvoltare Regională 2014
– 2020, precum şi propunerile de criterii de
selecţie a proiectelor strategice din portofoliul regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2014 – 2020.

Vernisajul expoziţiei „Priviri”,
la ADR Sud Muntenia

ADR Sud Muntenia va organiza în data de 22 mai, la ora 16:00,
la sediul central din Călăraşi, vernisajul expoziţiei fotografice „Priviri”
a tânărului fotograf Micuţ-Istrate Ilie.
Începând de miercuri, în holul Agenţiei vor fi expuse 20 de portrete realizate de tânărul artist de-a lungul anilor în diverse proiecte
fotografice personale.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

Prima şedinţă a Comisiei Regionale pentru
elaborarea criteriilor de selecţie a proiectelor
strategice ale regiunii Sud Muntenia
pentru perioada 2014 - 2020
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INFO REGIONALIZARE

liviu dragnea, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice este convins că regionalizarea va fi un proces de succes în România

Beneficiile organizării administraţiei publice
la nivel regional

» În data de 14 mai ac,
la Bruxelles, Liviu Dragnea a prezentat
câteva dintre obiectivele
Guvernului României pentru acest an:
regionalizarea şi descentralizarea,
stabilirea competenţelor regiunilor,
reforma administraţiei publice,
reforma finanţelor publice şi reforma
statutului funcţionarilor publici,
toate proiectele fiind gestionate
de Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice.

Ministrul liviu dragnea a declarat că regionalizarea poate contribui la scăderea birocraţiei şi a
termenelor de prelucrare a unor documentaţii. „Dacă vor rămâne opt regiuni, de exemplu, în România,
birocrația se poate micşora de opt ori, pentru că vom
www.adrmuntenia.ro

transfera către regiuni, pe măsură ce ele vor fi acreditate, competențele autorităților de management şi nu va mai fi nevoie pentru beneficiarii programelor europene să trimită toată documentația
la Bucureşti, unde se adună grămezi şi grămezi de
dosare de verificat, ceea ce înseamnă timp fizic.”,
a mai afirmat liviu dragnea.
demnitarul român a adăugat că experienţa multor state europene arată că organizarea administraţiei publice la nivel regional a adus beneficii şi că
s-a dovedit a fi un sistem bun, care a ajutat la dezvoltarea ţărilor respective. „Eu sunt foarte convins
că regionalizarea va fi un proces de succes în România, va fi finalizată în acest an ca şi constituire
a regiunilor şi a structurilor de conducere, urmând
ca în 2014 sau în 2015, cel mai târziu, să realizăm
întărirea cadrului instituțional pentru fiecare instituție regională care va fi înființată.”, a menţionat, în încheiere, liviu dragnea.
http://regio.adrmuntenia.ro
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INFO REGIONALIZARE
liviu dragnea, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi dacian Cioloş, comisarul european pentru agricultură, au convenit
că prioritatea o reprezintă funcţionarea camerelor agricole ca organisme care să sprijine agricultorii şi fermierii români

Discuţii despre procesul de regionalizare descentralizare şi posibilitatea de înfiinţare
a camerelor agricole în România

În data de 16 mai a.c., la sediul Ministerului
dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
(MdRAP) a avut loc o întrevedere între vice-premierul liviu dragnea şi dacian Cioloş, comisarul
european pentru agricultură.
discuţiile s-au referit la procesul de regionalizare – descentralizare, la pregătirea programelor
europene pentru perioada 2014 - 2020 şi la posibilitatea de înfiinţare a camerelor agricole în România.
Cu privire la regionalizare - descentralizare,
comisarul european dacian Cioloş s-a arătat interesat să afle cele mai recente evoluţii ale procesului, pentru a putea prezenta în cunoştinţă de
cauză, în discuţiile cu alţi reprezentanţi ai Comisiei europene, elementele ce ţin de necesitatea şi
utilitatea procesului pentru România.
„Specialiştii au prezentat deja primele studii
cu privire la regionalizare. Ce avem acum de făcut
este o analiză atentă a avantajelor şi dezavantajelor pentru diverse variante de regionalizare şi,
desigur, dezbaterile programate. Țelul nostru este
să ajungem la coeziune, prin cooperare, şi nu la fărâmițare, prin competiție, aşa cum s-a întâmplat în
unele regiuni în ultimii ani.”, a declarat liviu dragnea.
www.adrmuntenia.ro

„Bazele procesului de regionalizare se pun în
acest an şi de felul în care sunt proiectate acum
structurile sale şi atribuțiile regionale depinde în
bună măsură succesul viitoarelor programe europene în România. Chiar dacă atribuțiile de la centru ar putea fi transferate la regiuni treptat, cred
că ar fi în avantajul României să poată prezenta cât
mai rapid o planificare clară a modului în care se
va face acest transfer.”, a afirmat dacian Cioloş.
Referitor la posibilitatea de înfiinţare, în România, a camerelor agricole, cei doi au convenit că
prioritatea o reprezintă funcţionarea lor ca organisme care să acorde sprijin agricultorilor şi fermierilor români, inclusiv îndrumare cu privire la accesarea banilor europeni.
În ceea ce priveşte viitoarea perioadă de programare europeană, 2014-2020, discuţiile au vizat
modul în care pregătirile României în acest domeniu trebuie corelate cu înfiinţarea viitoarelor regiuni administrative. Astfel, este necesară existenţa unei definiri clare a atribuţiilor atât a actualelor
organisme implicate în procesul de gestionare a
programelor europene (autorităţi de management,
organisme intermediare etc.), cât şi a viitoarelor structuri regionale.

Sursa: www.mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 134 / 14 - 17 mai 2013

Începând cu data de 15 mai, Ministerul dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pune la
dispoziţia publicului informaţiile de actualitate cu
privire la procesul de regionalizare - descentralizare, în secţiunea dedicată din site-ul MdRAP,
www.mdrap.ro.
Secţiunea găzduieşte informaţii actualizate
permanent despre cadrul organizatoric şi legislativ
al procesului de regionalizare - descentralizare,
etapele procesului, activitatea Consiliului Consultativ pentru Regionalizare (ConReG) şi a Comitetului Tehnic Interministerial pentru Regionalizare descentralizare (CTIRd), precum şi documentele
oficiale adoptate în domeniu. MdRAP vă invită să consultaţi această secţiune pentru informaţii despre
evoluţia procesului, despre dezbaterile organizate
de minister şi studiile sau analizele prezentate de
specialişti la aceste evenimente, ca şi comunicatele sau materialele de presă difuzate de minister.
Pe site sunt disponibile, alături de informaţii text, fişiere foto-video de la evenimente, sau cu
cele mai recente declaraţii publice ale reprezentanţilor ministerului pe această temă.
Secţiunea Regionalizare-descentralizare este
organizată după următoarea structură:
• despre regionalizare;
• ConReG - Consiliul Consultativ pentru Regionalizare;
• CTIRd - Comitetul Tehnic Interministerial pentru Regionalizare – descentralizare;
• Întâlniri şi dezbateri;
• Studii şi sinteze;
• Presă.
noua secţiune din site-ul MdRAP este unul dintre instrumentele de comunicare prin care ministerul îşi propune să menţină un nivel cât mai ridicat de informare cu privire la evoluţia procesului
şi la activitatea MdRAP în domeniu. Site-ul completează celelalte forme de comunicare utilizate
de minister în mod curent: declaraţiile şi comunicatele de presă (format text şi video), postările pe
conturile facebook şi Twitter, prezentările şi publicaţiile de pe Slideshare şi Issuu sau buletinul electronic săptămânal.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: www.mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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MDRAP a lansat pe site-ul propriu secţiunea
Regionalizare - descentralizare
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Schema de minimis aprobată de Guvern are un buget de 100 de milioane de euro

Schema de ajutor de stat pentru IMM-uri,
aprobată prin ordonanţa guvernamentală

» Guvernul a aprobat, în ultima
şedinţă, ordonanţa privind ajutorul
de stat destinat IMM-urilor

„Ieri (miercuri, 15 mai, n.r.) am aprobat în şedința de guvern OUG pentru acordarea ajutorului de
minimis de 200.000 de euro destinat IMM-urilor
pentru cheltuieli de investiții”, a declarat Maria Grapini, ministrul delegat pentru IMM-uri, turism şi mediu
de afaceri într-o postare pe o reţea de socializare.
noua schema de ajutor de minimis are un buget de aproape 100 de milioane de euro, iar oficialii din Ministerul finanţelor au estimat că vor beneficia de acest program aproape 1.000 de IMM-uri.
Antreprenorii vor beneficia de această schemă
de finanţare cu condiţia să creeze şi să menţină pe
o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea inwww.adrmuntenia.ro

vestiţiei:
• cinci locuri de muncă, din care cel puţin două
locuri de muncă pentru persoane care nu au avut
contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în
cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 de
euro, inclusiv;
• şapte locuri de muncă, din care cel puţin trei
locuri de muncă pentru persoane care nu au avut
contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în
cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 de euro
până la 200.000 de euro, inclusiv.
Ajutorul de minimis se plăteşte după efectuarea cheltuielilor eligibile aprobate prin acordurile
pentru finanţare şi verificarea la faţa locului de
către reprezentanţii MfP a cheltuielilor eligibile
efectuate de întreprinderi.
Sursa: www.finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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AnCS a publicat listele proiectelor selectate şi propuse pentru finanţare pentru operaţiunea 2.1.1.
„Proiecte de cercetare în parteneriat între universitățile/ institutele de cercetare - dezvoltare şi întreprinderi” şi pentru operaţiunea 2.3.2. „Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor şi crearea de noi locuri de muncă pentru CD”.
Solicitanţii proiectelor selectate pentru finanţare vor fi contactaţi, pe parcursul lunilor mai şi iunie
2013, de către responsabilii cu întocmirea contractului de finanţare din regiunea în care se va implementa proiectul, în vederea stabilirii valorii asistenţei financiare nerambursabile acordată (aprobată)
în urma analizei eligibilităţii activităţilor şi cheltuielilor din Cererea de finanţare, având în vedere regulile de eligibilitate şi propunerile evaluatorilor.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

2014 - 2020: Nevoile de finanţare pentru noua
perioadă de programare, dezbătute la Bucureşti

Coaliţia onG-uri pentru fonduri Structurale a
organizat, în data de 14 mai, la Bucureşti, dezbaterea privind programarea perioadei financiare
2014 - 2020 şi nevoile de finanţare ale potenţialilor
beneficiari, care a avut la bază concluziile consultărilor locale organizate de Coaliţie la Iaşi, Târgu
Mureş şi Piteşti.
Referitor la pregătirea următoarei perioade financiare, în cadrul conferinţei s-a atras atenţia
asupra modalităţilor de lucru ale Comitetelor Consultative Tematice, dar şi al Comitetului Interinstituţional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP),
având în vedere că până în momentul de faţă nu
au reuşit să aducă puncte de vedere relevante pentru configurarea cadrului de programare 2014 2020. Mai mult, comitetul organizat la nivelul Ministerului Muncii, familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice nu mai este funcţional din
decembrie 2012, reprezentanţii Ministerului fondurilor europene (Mfe) susţinând că vor prelua atribuţiile acestuia.

Până la începutul lunii iunie
va fi trimis Comisiei un document martor
al Acordului de Partneriat

Prezentă la dezbatere, Mihaela Toader, directorul unităţii de Analiză, Progamare şi evaluare din
cadrul Mfe a prezentat calendarul de elaborare a
documentelor programatice pentru 2014 - 2020:
www.adrmuntenia.ro

• iunie 2013 - transmiterea către Ce a documentului martor al Acordului de Parteneriat;
• august 2013 - elaborarea primei versiuni a
Programelor operaţionale;
• septembrie 2013 - transmiterea către Ce a
primului draft privind Programele operaţionale;
• septembrie 2013 - transmiterea către Ce a
unui prim draft al Acordului de Parteneriat.
În ceea ce priveşte analiza nevoilor de finanţare elaborată de Coaliţia onG-uri pentru fonduri
Structurale cu sprijinul fundaţiei „Alături de Voi”
România, fundaţiei Alpha Transilvana şi Asociaţiei
„Partener pentru Tine”, discuţiile s-au axat pe integrare socială a grupurilor dezavantajate, ocupare, economie socială, mediu, dezvoltare rurală, educaţie, sănătate, administraţie şi bună guvernare.
Concluziile trasate în cadrul dezbaterii vizează:
• asigurarea unui sistem de servicii integrate
pentru persoanele vulnerabile;
• asigurarea unui loc de muncă, dincolo de calificările/ certificările acordate;
• favorizarea educaţiei non-formale în detrimentul celei formale;
• facilitarea accesului la formare pentru persoanele care nu au absolvit formă de învăţământ
obligatoriu;
• facilitarea accesului la finanţare a întreprinderilor sociale.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro
http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

POSCCE: Au fost publicate listele proiectelor
propuse spre finanţare pe O.2.1.1. şi O.2.3.2.!
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» Comisia Europeană,
împreună cu oameni de
ştiinţă şi factori de decizie
politică din cele 14 ţări
participante la Strategia
Dunării, printre care şi
România, au lansat joi,
16 mai, şase grupuri
ştiinţifice pentru susţinerea
dezvoltării economice
în regiune.

Cele şase grupuri se vor axa
pe domeniile terenuri şi sol, apă,
bioenergie, aer, schimbul de date şi specializarea inteligentă.
Prezentate la reuniunea la
nivel înalt desfăşurată la Bratislava, grupurile respective vor furniza dovezi ştiinţifice în sprijinul
Strategiei pentru regiunea dunării şi vor promova cooperarea ştiinţifică în întreaga regiune. la
evenimentul de lansare au participat, printre alţii, premierul slovac Robert fico şi vicepreşedintele Comisiei europene Maros Sefcovic, responsabil pentru administraţie şi relaţii interinsituţionale. România a fost reprezentată de ministrul delegat pentru
învăţământ superior, cercetare
ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, Mihnea Costoiu.
„Strategia UE pentru regiunea Dunării îşi propune să impulsioneze creşterea şi crearea de locuri de muncă în regiune printr-o
mai bună elaborare a politicilor
şi o finanțare mai eficientă”, a afirmat, în deschiderea reuniunii,
Maros Sefcovic. „Ştiința poate să
aducă un ajutor real prin furnizarea de date bazate pe elemente
www.adrmuntenia.ro

Strategia pentru regiunea dunării a fost lansată în anul 2011, la doi ani de la solicitarea
uniunii europene

concrete către factorii de decizie
politică, ajutându-i să ia decizii
în cunoştință de cauză pentru o regiune care se mândreşte cu diversitatea să geopolitică şi economică impresionantă”, a adăugat el.
„Acesta este un excelent exemplu de cooperare transnațională pe plan ştiințific şi politic,
stabilind un punct de referință
pentru Uniunea Europeană şi în
afara acesteia. Aceste grupuri
pot stimula performanța ştiințifică şi economică din regiune”, a
declarat comisarul european pentru cercetare, inovare şi ştiinţă,
Maire Geoghegan-Quinn.
Grupurile vor reuni comunitatea ştiinţifică din cele 14 ţări
din regiunea dunării, implicând
majoritatea academiilor ştiinţifice din regiune, precum şi Conferinţa Rectorilor din Regiunea
dunării /care implică 54 de universităţi/ şi multe alte organizaţii din domeniul cercetării, potri-

vit comunicatului. Acestea vor încuraja cooperarea nu numai în rândul oamenilor de ştiinţă, ci şi între oamenii de ştiinţă şi factorii
de decizie politică şi vor încuraja
o mai bună integrare a rezultatelor ştiinţifice în procesul de elaborare a politicilor. În timp ce
comunitatea ştiinţifică se va întruni periodic, factorii de decizie
politică vor participa o dată pe
an la reuniuni de informare.
Cele 14 ţări participante la
Strategia dunării sunt Germania,
Austria, ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Bulgaria,
România, Croaţia, Serbia, Bosnia şi
Herţegovina, Muntenegru, ucraina şi Republica Moldova. În regiune trăiesc peste 100 de milioane de persoane. Strategia pentru
regiunea dunării a fost lansată în
anul 2011, la doi ani de la o solicitare oficială primită din partea guvernelor statelor membre ale ue.
Sursa: www.pesurse.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Comisia Europeană lansează şase
grupuri ştiinţifice noi în sprijinul Strategiei Dunării

Info Regional Sud Muntenia
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BRCT Călăraşi a anunţat recent că Autoritatea de Management a reluat procesul de plată a cererilor de rambursare

BRCT Călăraşi / S-a reluat procesul de plată
a cererilor de rambursare depuse de beneficiarii
Programului de Cooperare Transfrontalieră
România - Bulgaria 2007 - 2013

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră (BRCT) Călăraşi pentru Graniţa România - Bulgaria informează beneficiarii Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007
- 2013 asupra demersului pozitiv al Comisiei europene, care a creditat contul Programului cu sumele
reprezentând fondurile fedR. Astfel, Autoritatea
de Management a reluat procesul de plată a cererilor de rambursare depuse de beneficiari.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: www.cbcromaniabulgaria.eu

http://regio.adrmuntenia.ro
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Noi măsuri pentru creşterea
gradului de absorbţie a fondurilor europene

INFO REGIO

nivelul prefinanţărilor acordate într-o singură
tranşă de care beneficiază cele opt Agenţii pentru
dezvoltare Regională, care au calitatea de beneficiari de fonduri europene, a fost majorat la 35%, în
urma unor modificări legislative adoptate în şedinţa de Guvern de miercuri, 15 mai. Până acum,
Agenţiile pentru dezvoltare Regională puteau primi prefinanţări de maximum 10% din valoarea proiectelor implementate.
Majorarea prefinanţărilor acordate acestui tip
de beneficiari urmăreşte creşterea gradului de absorbţie a instrumentelor structurale şi evitarea dezangajării automate în acest an. datorită acestor
modificări, ce facilitează utilizarea fondurilor ue
de către Agenţiile pentru dezvoltare Regională,
organismele intermediare îşi vor putea desfăşura
activitatea în condiţii optime. AdR-urile îşi pot finanţa cheltuielile de organizare şi funcţionare în
urma contractării de fonduri europene din axele
prioritare de Asistenţă Tehnică ale programelor
operaţionale.
Pentru majorarea cotei de prefinanţare a organismelor Intermediare pentru Regio au fost modificate în şedinţa de Guvern de miercuri prevederile normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenţă, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 218/2012. Modificările au fost efectuate deoarece au fost înregistrate blocaje la nivelul fluxurilor financiare generate de nivelul redus al cotei de prefinanţare.
Sursa: www.fonduri-ue.ro

POR la bilanţ.
Implică-te în îmbunătăţirea Programului!

la iniţiativa Ministerului dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice, Banca Mondială lansează,
în colaborare cu portalul de informare în domeniul
fondurilor europene - www.fonduri-structurale.ro,
un sondaj cu scopul de a contura o imagine de ansamblu din perspectiva beneficiarilor PoR asupra
implementării programului (beneficii, obstacole,
recomandări pentru perioada viitoare).
obiectivele sondajului:
• evaluarea modului în care beneficiarii PoR au
colaborat cu Agenţia de dezvoltare Regională şi,
respectiv, cu Autoritatea de Management a Programului operaţional Regional (PoR);
www.adrmuntenia.ro

• evaluarea mecanismelor de sprijin disponibile
beneficiarilor pe întreg parcursul proiectului (de
la deschiderea unei axe până la etapa de post-implementare);
• colectarea informaţiilor despre dificultăţile
întâmpinate în accesarea fondurilor PoR şi posibile
recomandări ale beneficiarilor pentru rezolvarea
dificultăţilor în perspectiva perioadei 2014 - 2020.
Sondajul este adresat beneficiarilor PoR,
toate răspunsurile sunt anonime, iar timpul estimat pentru completarea chestionarului este de
aproximativ 12 - 15 minute.
Sursa: www.mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor 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 economiei, în calitate de organism Intermediar, Blvd.
dinicu Golescu, nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal
010873, Bucureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/
144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro
www.adrmuntenia.ro

PId-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri Integrate
de dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane.
Până în prezent 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 de proiecte au fost reziliate.

ADR Sud Muntenia este Organism
Intermediar pentru Regio şi 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 17 mai 2013, la sediul Agenţiei
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 890 de proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul operaţional Regional), Planul Integrat de dezvoltare urbană
pentru Polul de dezvoltare (PIdu) – Municipiul Piteşti,
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3 milioane de euro
pentru un parc fotovoltaic la Curtea de Argeş

Argeş

Călăraşi

Sursa: www.interesargesean.ro

Dezvoltarea durabilă
a judeţului Călăraşi,
în contextul regionalizării

Miercuri, 15 mai, sala de şedinţe a IjP Călăraşi
s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru participanţii
la Conferinţa judeţeană „Dialogul social regional,
factor de stabilitate şi coeziune socială în contextul regionalizării României”, organizată de Confederaţia Sindicală naţională „Meridian”, în parteneriat cu federaţia Agricultorilor „Fermierul”, cu
sprijinul Instituţiei Prefectului judeţul Călăraşi.
la acest eveniment au participat preşedintele
CSn Meridian, Ion Popescu, directorul AdR Sud
Muntenia, liviu Muşat, numeroşi factori decizionali
de la nivelul judeţului Călăraşi – prefectul George
Iacob, primari, reprezentanţi ai autorităţilor publice deconcentrate şi descentralizate – parlamentarii călărăşeni daniel florea şi Vasile Iliuţă, precum şi secretarii de stat francisk Iulian Chiriac (Ministerul Sănătăţii) şi dumitru daniel Botănoiu (MAdR),
chestorul principal de poliţie lucian Guran (director general adjunct în cadrul MAI).
Conferinţa a fost concepută ca un cadru de
dezbatere referitor la dezvoltarea durabilă a judeţului Călăraşi, în contextul regionalizării, al descentralizării şi al Politicii de dezvoltare Regională
a României în perspectiva 2014 – 2020.
În cuvântul de deschidere, prefectul judeţului
Călăraşi şi-a manifestat încrederea în rolul esenţial
al dialogului social în sprijinul modernizării României: „Nu voi vorbi despre regionalizare şi descentralizare, fiindcă ştim cu toții că acestea sunt prowww.adrmuntenia.ro

municipiului Curtea de Argeş. Proiectul, realizat cu
fonduri europene, are o valoare nerambursabilă de
15 milioane de lei, plus contribuţia locală de 2%.
„Energia ce va putea fi produsă în acest mod va
acoperi consumul de energie al instituțiilor publice din Curtea de Argeş, precum şi iluminatul
public”, a mai spus primarul nicolae diaconu.

liviu Muşat, directorul AdR Sud Muntenia,
alături de daniel florea, deputat

cese ample, menite să reducă decalajele economice dintre regiuni, prin creşterea substanțială a absorbției fondurilor europene. În spiritul democrației, aceste obiective pot fi atinse doar cu acordul
şi implicarea majorității cetățenilor. Dialogul social tripartit, între sindicate, patronate şi administrație reprezintă cea mai corectă cale de a ne
asigura că fiecare dintre noi înțelege şi decide corect pentru viitorul comun”.
Sursa: www.infomuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEŢE

În municipiul Curtea de Argeş, lângă cimitirul
de la Capu dealului va apărea în curând un parc
fotovoltaic cu o putere de 0,5 megawaţi. „Proiectul a fost depus în martie 2010 şi apoi dat la o parte până de curând, când am fost anunțați că am
obținut finanțare pentru el. Au fost depuse peste
2.000 de proiecte de acest gen, iar noi am obținut
finanțarea”, a declarat nicolae diaconu, primarul

Info Regional Sud Muntenia
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S-a inaugurat Complexul
de Servicii Sociale Floare de Colţ din Târgovişte
Dâmboviţa

A V-a ediţie a Simpozionului Internaţional
de Geografie, la Ateneul „Nicolae Bălănescu”

Giurgiu

Municipiul Giurgiu va găzdui, în zilele de 17 şi
18 mai, cea de-a V-a ediţie a Simpozionului Internaţional de Geografie „Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action”, organizat de facultatea de Geografie a universităţii „Spiru Haret” din
Bucureşti.
la această manifestare ştiinţifică vor participa
187 de specialişti, doctoranzi, masteranzi şi studenţi de la toate universităţile din România şi de
la importante universităţi din străinătate. lucrările destinate masteranzilor şi studenţilor vor avea
loc la sediul facultăţii, în Bucureşti, în prima parte
a zilei de 17 mai, urmând ca specialiştii să se deplaseze la Giurgiu, cu o scurtă oprire la Parcul natural Comana, pentru lucrările conferinţei ce se
vor desfăşura la Ateneul „Nicolae Bălănescu”, începând cu ora 15:30.
Pentru municipiul Giurgiu se va deschide oportunitatea de a fi promovat turistic, mai ales că aici
www.adrmuntenia.ro

Ateneul nicolae Bălănescu, Giurgiu

există obiective turistice inedite, unele unicat, dar
mai puţin cunoscute.
evenimentul are toată susţinerea din partea
Primăriei Giurgiu, Centrului Cultural local „Ion Vinea”, mass-mediei locale şi sponsorilor.
Sursa: www.jurnalgiurgiuvean.ro
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEŢE

Preşedintele Cj dâm„S-au înlocuit geaboviţa, Adrian ţuţuianu,
muri, uşi şi a fost realizaşi directorul direcţiei Getă această curte interioanerale de Asistenţă Soră, care pentru noi este un
cială şi Protecţia Copilumare avantaj pentru că,
lui Târgovişte, Cristiana
odată, putem să acordăm
Bucur, au tăiat în data de
mai multă atenție bene16 mai panglica inauguficiarilor noştri şi apoi purală la Complexul de Sertem să ne realizăm mai bivicii Sociale Floare de Colț
ne activitățile în acest cendin Târgovişte, care a be- Inaugurarea Complexului de Servicii Sociale „Floare de Colț”, Târgovişte tru. De asemenea, începând
neficiat de lucrări de izode astăzi, avem prezența
lare termică faţade şi amenajări exterioare, inclu- permanentă a pazei. În această curte funcționează
siv lucrări de delimitare incintă.
trei instituții-Şcoala Specială, de Direcția de Proteclucrările, în valoare de 183.756 de lei, au fost ția Copilului, dar şi DAS, cu Centrul de Zi şi cu canrealizate în 23 de zile şi au constat în refacerea fi- tina. Consider că prin aceste lucrări noi am simplinisajelor interioare şi exterioare, degradate ca ur- ficat puțin lucrurile şi ne-am separat atribuțiile”,
mare a formării condensului pe anumite porţiuni, a declarat Cristiana Bucur, directorul dGASPC dâma precipitaţiilor cât şi a calităţii slabe a finisajelor boviţa, la inaugurarea obiectivului.
Sursa: www.gazetadambovitei.ro
existente, reabilitarea termică şi lucrări noi.

Info Regional Sud Muntenia
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Festivalul „Ionel Perlea” –
Ediţia a XXII-a

Ialomiţa

Prahova

laureaţilor.
Vizând formarea unei tradiţii în ceea ce priveşte evocarea personalităţii şi cunoaşterea operei
marelui muzician român Ionel Perlea, festivalulconcurs îşi propune să valorifice şi să promoveze
creaţia de gen, precum şi încurajarea şi profesionalizarea tinerilor interpreţi ai liedului, în general.
de asemenea, îşi propune să stimuleze arta interpretativă a pianiştilor acompaniatori.

Sursa: www.cicnet.ro

Policlinica din Câmpina
va fi renovată cu fonduri Regio

În data de 14 mai, Ministerul dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul operaţional Regional, împreună cu AdR Sud Muntenia – organism Intermediar pentru PoR –, au organizat un
eveniment de promovare a rezultatelor implementării Regio în judeţul Prahova. În vizita împreună
cu jurnaliştii la locul de implementare a Căii daciei
din municipiul Câmpina, primarul Horia Tiseanu, a
declarat că se aşteaptă finanţarea Policlinicii, pentru care a fost depus la AdR Sud Muntenia proiectul
„Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Câmpina”.
Cererea de finanţare depusă de administraţia locală, în urmă cu trei ani, la AdR, în vederea obţinerii de fonduri nerambursabile prin Programul operaţional Regional, Axa prioritară 3, dMI 3.1.
Proiectul a fost declarat eligibil şi conform din
punct de vedere administrativ, iar apoi a intrat în
etapa de evaluare tehnică şi financiară, ultima înaintea semnării contractului de finanţare. „Domnul
Liviu Muşat ne-a dat o veste foarte bună. Pentru
noi, modernizarea Policlinicii Municipale este un
proiect important. Clădirea în care funcționează
Policlinica a fost construită în anul 1938 şi necesită
o reabilitare completă, iar lucrările şi apoi dotarea
necesară le vom realiza cu fonduri europene, în cea
mai mare parte”, a declarat primarul Horia Tiseanu.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: ph-online.ro

Policlinica din Câmpina

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEŢE

În perioada 17 – 19 mai, în municipiul Slobozia
va avea loc festivalul şi Concursul de interpretare
a liedului „Ionel Perlea”, ediţia a XXII-a, cu participare internaţională. evenimentul este organizat de Consiliul judeţean Ialomiţa, în cloaborare
cu Centrul Cultural uneSCo „Ionel Perlea” şi uniunea Criticilor Muzicali „Mihail Jora”. Concursul
de interpretare este programat în două concerte:
17 şi 18, orele 16:30-19:00. ziua de 19 mai este destinată decernării premiilor şi concertului de gală al

Info Regional Sud Muntenia
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Realizarea proiectului privind hidrocentrala de la Seaca va duce la dezvoltarea economică a zonei municipiului Turnu Măgurele

Teleorman

Hidrocentrala de la Seaca,
subiect de negociere la Beijing

Aflat la zimnicea, la Parada europei, liviu dragnea a declarat pentru unul dintre ziarele locale că
s-a renunţat la proiectul hidrocentralei de la Islaz,
de pe râul olt, care a fost deocamdată amânat,
dar că un alt proiect hidroenergetic, de mai mare
anvergură, va fi demarat în zona municipiului
Turnu Măgurele. este vorba despre hidrocentrala
de la Seaca, un proiect vechi de 35 de ani, care a
fost inaugurat în toamna anului 1978 în prezenţa
lui nicolae Ceauşescu şi Tudor jivkov.
Ambiţia lui Ceauşescu de a construi această hidrocentrală era atât de mare încât, iniţial, a propus
ca proiectul să fie finanţat integral de România.
după doi ani, criza datoriei externe a determinat închiderea lucrărilor, care au fost reluate în 1986,
dar au fost oprite definitiv în 1990, când a început
dezastrul economiei româneşti. Până şi barăcile
organizării de şantier au fost vândute proaspeţilor
privatizaţi, una dintre ele ajungând o cârciumă celebră în Turnu Măgurele, la începutul anilor ’90.
la ora la care liviu dragnea vorbea la zimnicea despre demararea proiectului de la Seaca, ministrul energiei, Constantin niţă, va participa, la
Beijing, la cel de-al III-lea forum de Afaceri ChinoRomân, în cadrul căruia va prezenta proiectul priwww.adrmuntenia.ro

vind hidrocentrala de la Seaca.
Marţi, la o reuniune la care au participat 100
dintre cei mai importanţi investitori chinezi, ministrul român a făcut următoarea declaraţie: „Interesul nostru pentru investitorii chinezii este foarte
mare, având în vedere schimburile comerciale existente, de peste 3,16 miliarde de dolari, care ne
dau speranța că putem să acționăm împreună mai
bine pentru viitor. (…) Avem oportunități de afaceri, avem proiecte, dumneavoastră aveți bani. Important ar fi să unim cele două elemente care pot
să conducă la câştig pentru toată lumea.”
Printre obiectivele propuse de niţă investitorilor chinezi se numără şi două hidrocentrale, cea
de la Seaca şi cea de la Tarniţa lăpuşteşti, din Ardeal. Iar de cele două investiţii s-a arătat interesată compania China Geahouba Group Corporation
(CGGC), care este una dintre cele mai importante
companii de investiţii în infrastructură de transport, energie, turism şi construcţii civile şi industriale.
dacă se va realiza acest proiect, zona Turnu
Măgurele va cunoaşte un boom economic şi nu va
mai depinde exclusiv de combinatul chimic de aici.
Sursa: www.ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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fonduri-structurale.ro / 16 mai 2013
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Argeşul / 16 mai 2013

REVISTA PRESEI

administratie.ro / 16 mai 2013

Telegrama / 15 mai 2013

fonduri-ue.ro / 15 mai 2013

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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ePiteşti.ro / 15 mai 2013

REVISTA PRESEI

obiectiv / 10 mai 2013
Prahova / 13 mai 2013

jurnal de Argeş / 9 mai 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 poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel. / 0242/331.769;
Fax / 0242/313.167;
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul judeţean ARGeŞ

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: Piaţa
Victoriei, nr. 1, et. II, cam. 105, mun. Piteşti,
jud. Argeş
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. Târgovişte, 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 şi de către Ministerul dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului operaţional Regional 2007 – 2013.
Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
Reţelei de Informare ReGIo Sud Muntenia
şi 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. Ploieşti, 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

direcţia dezvoltare şi Comunicare

Daniela TRAIAN - director adjunct
Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare
Diana NEAGU
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 / 17 mai 2013

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare
săptămână, instituţia şi activităţile pe care dumneavoastră le
desfăşuraţi. 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) şi va fi distribuit electronic
săptămânal tuturor membrilor Reţelei de Informare ReGIo Sud
Muntenia, membrilor Consiliului pentru dezvoltare Regională Sud
Muntenia, consiliilor judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
reprezentanţilor 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.

