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EVENIMENTE
Liviu Mușat, directorul AdR Sud Muntenia și președintele Consiliului director al BRCT Călărași, a comunicat că programul actual intră într-o etapă
importantă a desfășurării sale, în sensul luării unor hotărâri care să asigure finalizarea lui cât mai aproape de indicatorii stabiliţi la început

Alocuţiunea directorului ADR Sud Muntenia,
Liviu Muşat, la cea de-a zecea reuniune a Comitetului
Comun de Monitorizare al Programului

» Directorul Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
Liviu Muşat, a participat, la Constanţa,
la cea de-a zecea reuniune a
Comitetului Comun de Monitorizare
al Programului de Cooperare
Transfrontalieră România - Bulgaria
2007 - 2013.

evenimentul a fost organizat de Autoritatea
de Management pentru Programul de Cooperare
Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013 Ministerul dezvoltării Regionale și Administraţiei
Publice din România, Autoritatea naţională - Ministerul dezvoltării Regionale din Bulgaria și Secretariatul Tehnic Comun pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 2013 - Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Graniţa România - Bulgaria.
Cu această ocazie a fost aprobat Raportul
www.adrmuntenia.ro

Anual de Implementare al Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 2013 pentru anul 2012 și, totodată, Secretariatul
Tehnic Comun al Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013 a oferit
informaţii detaliate privind stadiul implementării
programului, cu accent pe progresele fizice și financiare înregistrate până în prezent.
În cadrul reuniunii Comitetului Comun de Monitorizare, directorul Liviu Mușat, în calitate de președinte al Consiliului director al Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Graniţa România – Bulgaria, a declarat următoarele:
„În calitate de președinte al Consiliului Director al BRCT Călărași, organizaţie care îndeplinește
funcţia de Secretariat Tehnic Comun al Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria, permiteţi-mi, în numele meu și al celorlalţi
fondatori ai acestui birou, să vă felicit pentru realizările programului!
— continuare în pagina 3
http://regio.adrmuntenia.ro
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diţii financiare din lume și, implicit, din Europa, comunităţile în slujba cărora acţionăm văd în această
sursă de finanţare unica lor șansă la dezvoltare.
Cunoscându-vă cum aţi acţionat până acum,
nu pot fi decât încrezător că programul va fi un
succes, iar acest lucru ne poate da și mai multă încredere pentru perioada 2014 - 2020.
În încheiere, doresc să vă asigur că BRCT se va
bucura în continuare de tot sprijinul fondatorilor,
așa încât să-și poată duce la îndeplinire toate
atribuţiile ce îi revin în program. Este modul cum
înţelegem noi să punem în valoare o expertiză în
proiecte româno-bulgare de peste 200 de ani, atât
cât au acumulat angajaţii biroului.
Încă o dată, felicitări și succes suitei de reuniuni din aceste zile!”.
Conform regulamentelor europene privind instrumentele structurale, Comitetul Comun de Monitorizare are rolul de a superviza Programul și de
a asigura calitatea și eficacitatea implementării
Programului și a proiectelor din cadrul lui. Comitetul a fost înfiinţat și este alcătuit din reprezentanţi la nivel naţional, regional și local ai celor
două state.

Rolul Comitetului Comun de Monitorizare este de a superviza Programul și de a asigura calitatea și eficacitatea implementării acestuia

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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— continuare din pagina 2
Este deopotrivă meritul dumneavoastră, al
structurilor decizionale de la Sofia și București, al
beneficiarilor și al BRCT și sunt convins că experienţele pozitive înregistrate în această perioadă
vor fi continuate și multiplicate în viitor.
În curând se vor împlini 10 ani de la înfiinţarea
BRCT și, ca unul care a fost implicat zi de zi în
funcţionarea și dezvoltarea acestei organizaţii, de
la gestionarea programului Phare de Cooperare România - Bulgaria (adevărată școală pentru ceea ce
a urmat), până la actualul program, afirm că drumul nu a fost nici scurt, nici ușor, însă parcurgerea
lui este cu atât mai meritorie.
Aș vrea să mai adaug că programul actual intră
într-o etapă importantă a desfășurării sale, în sensul luării unor hotărâri care să asigure finalizarea
lui cât mai aproape de indicatorii stabiliţi la început. Va trebui să ne asigurăm că proiectele în derulare se vor finaliza așa cum ele au fost contractate, că riscurile de neimplementare ale unora vor
fi eliminate, că acolo unde nu se mai pot finaliza vor
fi reziliate și că vom fi în stare să cheltuim până la
ultimul euro alocat. Nu de alta, dar în actualele con-
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Deputata Simona Bucura-Oprescu,
în vizită de informare la sediul ADR Sud Muntenia

Subiectul întâlnirii a fost stadiul actual al implementării Programului operaţional Regional 2007
– 2013 în regiunea Sud Muntenia, deputata fiind interesată îndeosebi de situaţia proiectelor ce se derulează în Colegiul 3 Mioveni din judeţul Argeș.
În momentul de faţă, Mioveni este beneficiarul a trei proiecte cu finanţare nerambursabilă Regio: „Modernizarea străzii I.C. Brătianu din orașul
Mioveni, prin crearea a 2 benzi suplimentare”,„Implementarea unui sistem de supraveghere video
pentru creșterea siguranţei cetăţenilor din orașul
Mioveni” (finanţate în cadrul Axei prioritare 1, dMI
1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul „Centre urbane”), „Reabilitarea, modernizarea și dotarea cantinei sociale din orașul Mioveni și a centrului de sprijin la domiciliu pentru
persoanele vârstnice, Mioveni, judeţul Argeș” (realizat în parteneriat cu fundaţia Consorţiul pentru
dezvoltare Locală Mioveni și finanţat în cadrul Axei
prioritare 3, dMI 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/
dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor
sociale”).
de asemenea, deputata Simona Bucura-oprescu a fost interesată de stadiul de implementare a
proiectului „Reabilitare școala generală, sat Valea
Popii și școala sat Drăghici, comuna Mihăești, judeţ Argeș”, al cărui contract de finanţare a fost
semnat la începutul lunii aprilie și care are o valoare totală de 3.790.625,80 lei.
un alt subiect de discuţie important dezbătut
miercuri a vizat stadiul pregătirii viitoarei perioade
de programare, 2014 – 2020, prin elaborarea Planului de dezvoltare Regională (PdR) Sud Muntenia
și a portofoliului de proiecte regionale integrate,
menite să contribuie la realizarea priorităţilor și
măsurilor incluse în PdR și la îndeplinirea obiectivelor stabilite de România în ceea ce privește Strategia europa 2020.
www.adrmuntenia.ro
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» Miercuri, 12 iunie, deputata
Simona Bucura-Oprescu s-a aflat într-o
vizită de informare la sediul central al
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, unde s-a întâlnit cu
directorul Liviu Muşat.

doamna deputat Simona Bucura-oprescu, alături de Liviu Mușat,
directorul AdR Sud Muntenia

În același timp, având în vedere necesităţile
de finanţare identificate de mediul de afaceri argeșean, deputata Simona Bucura-oprescu și-a exprimat interesul privind organizarea unei sesiuni
de informare despre oportunităţile de finanţare
actuale și despre priorităţile regiunii de dezvoltare
Sud Muntenia pentru intervalul 2014 - 2020. În
acest sens, directorul Liviu Mușat a dat asigurări
că în viitorul foarte apropiat, AdR Sud Muntenia va
organiza o sesiune de informare destinată mediului
de afaceri de la nivelul judeţului Argeș.
http://regio.adrmuntenia.ro
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EVENIMENTE
forumul cooperării descentralizate româno-franceze are rolul de a încuraja cooperarea între autorităţile publice locale din cele două state

Forumul cooperării descentralizate
româno-franceze – ediţia a IV-a

În perioada 13 – 14 iunie, directorul AdR Sud
Muntenia, Liviu Mușat, a participat la lucrările forumului cooperării descentralizate româno-franceze – ediţia a IV-a, eveniment găzduit de Consiliul
judeţean Constanţa și Primăria Mnicipiului Constanţa și organizat cu sprijinul Ministerului dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice și al Ambasadei Republicii franceze la București.
Această ediţie a forumului a avut rolul de a
încuraja cooperarea între autorităţile publice locale, cu scopul afirmării principiilor de bună guvernare locală. Întâlnirea și discuţiile purtate în
cadrul evenimentului au pornit de la premisa că și
primarii din România, și primarii din franţa se confruntă cu aceleași probleme, iar rolul celor două
guverne este de a crea toate condiţiile pentru ca
sistemul de cooperare între colectivităţile din cele
două state să se dezvolte. Până în prezent s-au înregistrat 600 de astfel de colaborări România franţa, iar la această oră 250 de colaborări sunt
active și conduc la rezultate concrete.
România și franţa au, începând cu data de 13
iunie, un plan de acţiune comun pentru anul în
curs, privind cooperarea descentralizată între cele
două ţări în domeniile administraţiei publice, urbanismului, locuirii, construirii și protejării patrimoniului. documentul a fost semnat la Constanţa
www.adrmuntenia.ro

de viceprim-ministrul Liviu dragnea, ministrul dezvoltării regionale și administraţiei publice, și e.S.
Philippe Gustin, ambasadorul franţei la București,
în deschiderea forumului cooperării descentralizate România-franţa.
forumul reprezintă o formă de manifestare a
parteneriatului strategic încheiat între România și
franţa, care s-au angajat, prin acorduri guvernamentale, să sprijine structurile asociative ale autorităţilor publice locale în dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor între comunităţile locale din
cele două ţări.

forumul reprezintă o formă de manifestare a parteneriatului
strategic încheiat între România și franţa

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, prin
reprezentanţii Direcţiei Dezvoltare
şi Comunicare, a participat, marţi,
11 iunie, la cea de-a IV-a reuniune
a Comitetului Interinstituţional
pentru Acordul de Parteneriat.

evenimentul a fost organizat de către Ministerul fondurilor europene, în cadrul căreia s-a discutat despre documentul cadru ce va stabili modul
de utilizare a fondurilor europene alocate României în perioada de programare 2014 – 2020 și principalii pași făcuţi de România până în prezent pentru utilizarea fondurilor alocate de ue pentru perioada 2014-2020. Acesta a fost publicat pe site-ul
Ministerului fondurilor europene, pe 6 iunie a.c.,
dată la care a și fost transmis Comisiei europene.
documentul consultativ cuprinde o primă viziune strategică privind utilizarea fondurilor europene structurale și de investiţii pentru intervalul
2014 - 2020 (ce a rezultat din analiza nevoilor de
dezvoltare și a potenţialului de creștere), precum
și o propunere indicativă privind alocarea fondurilor, respectiv elemente privind cadrul instituţional de implementare. Acordul de parteneriat a fost
elaborat respectând principiile prevăzute în proiectul de document metodologic propus de Comisia
europeană.
Proiectul Acordului de Parteneriat 2014 - 2020
este supus consultării publice, iar eventualele comentarii ale partenerilor de dialog vor fi avute în
vedere în scopul definitivării documentului.
Acordul de Parteneriat 2014-2020 va reflecta
recomandările Comisiei europene, dar și prevederile viitoarelor regulamente europene.
fondurile alocate României pentru următoarea perioadă de programare sunt în valoare de
circa 39 de miliarde de euro, din care 21,8 miliarde
de euro reprezintă fondurile aferente politicii de
coeziune.
Priorităţile de finanţare propuse României de
către Comisia europeană vizează îmbunătăţirea
www.adrmuntenia.ro

Acordul de Parteneriat 2014 - 2020 va reflecta recomandările
Comisiei europene și prevederile viitoarelor regulamente europene

capitalului uman prin creșterea ratei de ocupare
a forţei de muncă și politici mai bune privind incluziunea socială și educaţia, dezvoltarea unei infrastructuri moderne, promovarea competitivităţii
economice și a dezvoltării locale, optimizarea utilizării și protejării resurselor și activelor naturale,
respectiv modernizarea și consolidarea administraţiei naţionale și a sistemului judiciar.
CIAP este un for consultativ la nivel naţional,
care funcţionează sub coordonarea Ministerului
fondurilor europene și are un rol important în pregătirea corespunzătoare a României pentru utilizarea fondurilor nerambursabile care vor fi alocate
în exerciţiul bugetar al uniunii europene pentru
perioada 2014-2020.
CIAP are 12 secţiuni (comitete consultative),
din care zece sunt comitete tematice, iar alte
două sunt comitete reprezentative pentru dezvoltarea regională, respectiv pentru dimensiunea teritorială. CIAP și comitetele consultative sunt formate din reprezentanţi ai autorităţilor publice
centrale, regionale și locale, iar 30% din totalul
membrilor lor provin din mediul socio-economic,
academic și din domeniul cercetării știinţifice,
precum și din societatea civilă.
http://regio.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia, la cea de-a IV-a reuniune
a Comitetului Interinstituţional pentru Acordul
de Parteneriat
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EVENIMENTE

În cadrul evenimentului a fost prezentat procesul consultativ și au fost dezbătute domeniile generice în jurul cărora se vor structura
aceste consultări (foto arhivă)

Lansarea consultării naţionale asupra
priorităţilor Strategiei Naţionale în domeniul
cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării
pentru perioada 2014 – 2020

În data de 13 iunie a avut loc evenimentul de
lansare a consultării naţionale asupra priorităţilor
Strategiei naţionale în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării pentru perioada 2014
– 2020, ce s-a desfășurat la București. În cadrul
evenimentului a fost prezentat procesul consultativ și au fost dezbătute domeniile generice în jurul
cărora se vor structura aceste consultări.
unitatea executivă pentru finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, dezvoltării și Inovării – uefISCdI coordonează proiectul „Elaborarea
Strategiei Naţionale în domeniul cercetării, dezwww.adrmuntenia.ro

voltării tehnologice și inovării pentru perioada
2014 - 2020”, finanţat de Ministerul educaţiei naţionale. Proiectul este implementat împreună cu un
consorţiu format din 11 parteneri și 136 de parteneri asociaţi reprezentând organizaţii de cercetare, institute de învăţământ superior și companii
cu activitate de cercetare.
elaborarea Strategiei naţionale în domeniul
cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării pentru perioada 2014 - 2020 și a instrumentelor principale de implementare se va realiza printr-o abordare prospectiv-participativă.
http://regio.adrmuntenia.ro
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INFO REGIONALIZARE

Viceprierul Liviu dragnea susţine angajarea răspunderii Gunernului în ceea ce privește proiectul regionalizării

Liviu Dragnea: „Susţin în continuare
angajarea răspunderii pe regionalizare”

Vicepremierul Liviu dragnea a declarat zilele
trecute în cadrul unui interviu televizat că susţine
în continuare varianta angajării răspunderii Guvernului pe proiectul de regionalizare, precizând că
este o „fereastră de oportunitate”. dragnea a fost
întrebat dacă susţine în continuare varianta în care
pachetul de legi privind regionalizarea să fie adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului.
„O susţin în continuare, pentru că mi se pare
un proiect uriaș, poate primul proiect de ţară de
la Revoluţie încoace. Eu cred că pentru un asemenea proiect, Guvernul, într-adevăr, își poate angaja răspunderea în faţa Parlamentului, pentru că
nu cred că proiectul de regionalizare merită să riscăm să-l dezbatem un an și ceva în Parlament, în
condiţiile în care important este să prindem această fereastră de oportunitate, care poate e unică,
2013”, a argumentat dragnea, menţionând că în
această situaţie s-ar putea opta pentru alegeri directe la stabilirea primelor conduceri de regiuni.
Anterior, vicepremierul a fost întrebat dacă urmărește să devină șeful unei regiuni administrative,
după finalizarea procesului.
„Nu vreau asta, deoarece calendarul este urwww.adrmuntenia.ro

mătorul: după aprobarea modificărilor la Constituţie, care sperăm să se întâmple în octombrie noiembrie - decembrie, vrem să aprobăm legislaţia efectivă de înfiinţare a regiunilor și care să
stabilească atribuţiile și competenţele ce trebuie
să meargă la regiuni, inclusiv reședinţa acestora.
Spre finalul anului să aibă loc alegerile la regiuni,
alegerile probabil indirecte, să fie decât aleșii locali cei care votează”, a susţinut vicepremierul în
emisiunea respectivă.
el a precizat că din 2016 președinţii regiunilor
și consilierii regionali ar urma să fie aleși în aceeași
zi cu primarii și consiliile judeţene, în același sistem de vot direct din partea cetăţenilor. Vicepremierul a susţinut că în cazul numărului de consilieri
regionali ar opta mai degrabă pentru varianta în
care fiecare judeţ să beneficieze de același număr
de reprezentanţi în Consiliul Regional, respectiv
între 7 și 10 reprezentanţi pe judeţ. dragnea și-a
exprimat speranţa că până la sfârșitul anului 2014
se va reuși acreditarea regiunilor în discuţiile cu
Comisia europeană, astfel încât acestea să poată
fi eligibile pentru a accesa fonduri europene.

Sursa: www.ziarulprahova.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia
a publicat pe site-ul instituţiei, www.adrmuntenia.ro,
pentru a veni în sprijinul partenerilor săi, Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă active în luna iunie.
Pentru oportunităţile de finanţare disponibile
pentru această lună, publicaţia poate fi accesată
la secţiunea Bibliotecă - documente utile, link:
http://www.adrmuntenia.ro/documente/66/documente-utile.html.

Propunerea eliminării procedurii de achiziţie
pentru beneficiarii privaţi

Beneficiarii privaţi de fonduri
europene, mai exact în cadrul
proiectelor finanţate cu mai puţin
de 50% din fonduri publice, ar putea să nu mai fie obligaţi să efectueze proceduri de achiziţie pentru bunurile sau serviciile prevăzute în proiect. este o propunere
lansată de eugen Teodorovici, ministrul fondurilor europene, care
a explicat, în cadrul unei conferinţe de presă, că odată ce beneficiarul a primit aprobarea pentru
a efectua anumite cheltuieli, pentru a derula un proiect, nu ar trebui să ne intereseze de unde achiziţionează un utilaj, de exemplu.
Important este să atingă indicatorii prevăzuţi în proiect și să se
asigure că bunul sau serviciul achiziţionat are un preţ corect și îndeplinește condiţiile necesare pentru a atinge rezultatele prevăzute
în proiect.
eliminarea procedurii de achiziţie înseamnă inclusiv eliminarea
condiţiilor referitoare la conflictul
de interese între achizitor și contractant.
Sursa: www.hotnews.ro

www.adrmuntenia.ro

eugen Teodorovici, ministrul fondurilor europene

http://regio.adrmuntenia.ro
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Catalogul Surselor de
Finanţare - iunie 2013
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Ministrul fondurilor europene, eugen Teodorovici,
a efectuat, în data de 10 iunie, o vizită de lucru la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu oficiali ai Comisiei europene, printre care Walter deffaa, director general
pentru politică regională, francisco Merchan Cantos,
director audit în cadrul direcţei Generale pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale și incluziune,
respectiv cu Panayotis Stamatopoulos, șef unitate în
cadrul direcţei Generale piaţă internă și servicii.
discuţiile ministrului fondurilor europene cu Walter deffaa, director general pentru Politică Regională
și urbană, au vizat gestionarea fondurilor europene
în actuala perioadă de programare, dar și pregătirile
României pentru viitoarea perioadă de finanţare.
„Atât stadiul actual de implementare, inclusiv
deblocarea celor două programe operaţionale ce sunt
încă presuspendate, cât și procesul de programare
pentru perioada 2014-2020 au o importanţă deosebită pentru România. În ceea ce privește următorul
exerciţiu financiar, prioritatea noastră este să îmbunătăţim calitatea documentelor de programare, în
conformitate cu noile cerinţe la nivel european și ţinând cont de lecţile învăţate în perioada 2007-2013”,
a declarat ministrul fondurilor europene, eugen Teodorovici.
Tot în cadrul acestei întâlniri, cei doi oficiali au
discutat evoluţiile și măsurile luate pentru reluarea
plăţilor de către Comisia europeană pe Programul
Sectorial Transport (PoS Transport) și pe Programul
operaţional Sectorial Creșterea Competitivităţii economice (PoS CCe).
În cadrul întrevederii cu francisco Merchan Cantos, director audit în cadrul direcţei Generale pentru
ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale și incluziune, ministrul fondurilor europene a prezentat informaţii referitoare la implementarea Programului
operaţonal Sectorial dezvoltarea Capacităţii Administrative, respectiv a Programului operaţonal Sectorial dezvoltarea Resurselor umane.
PoS Transport și PoS CCe sunt încă presuspendate, însă autorităţile române au luat măsurile necesare pentru reluarea plăţilor de către Comisie în perioada următoare. Ca urmare a măsurilor implemenwww.adrmuntenia.ro

eugen Teodorovici, ministrul fondurilor europene, a discutat cu
reprezentanţii Comisiei europene despre gestionarea fondurilor
europene în actuala perioadă de programare

tate de Guvernului României, în acest an Comisia a
reluat plăţile pe alte două programe care au fost presuspendate din cauza deficienţelor apărute în utilizarea fondurilor europene în perioada 2009 - 2011.
Mai precis, în februarie 2013 a fost deblocat PoS dRu,
iar în prezent rata de absobţie aferentă acestui program s-a dublat, majorându-se de la 7,73% la sfârșitul
lunii ianuarie 2013 la 16,28% în prezent. Totodată, la
sfârșitul lunii aprilie, Comisia a reluat plăţile pe patru
axe ale Programului operaţional Regional. Rata de
absorbţie aferentă acestui program a crescut de la
24,70% la sfârșitul lunii aprilie la 29,56% în prezent.

Sursa: www.bursa.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici,
a discutat la Bruxelles despre stadiul
absorbţiei fondurilor europene
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INFO REŢEA REGIO
organismul Intermediar Regional pentru Programul operaţional Sectorial dezvoltarea Resurselor umane Sud Muntenia a lansat trei cereri
de propuneri de proiecte

POS DRU: Lansări de cereri de propuneri
de proiecte la nivelul regiunii Sud Muntenia

organismul Intermediar Regional pentru Programul operaţional Sectorial dezvoltarea Resurselor umane Sud Muntenia a lansat următoarele cereri de propuneri de proiecte:
1. Cerere de propuneri de proiecte de tip
grant nr. 129, domeniul Major de Intervenţie 5.1,
„Fii activ pe piaţa muncii în Regiunea Sud Muntenia!”
2. Cerere de propuneri de proiecte de tip
grant nr. 138, domeniul Major de Intervenţie 5.2,
„Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forţei de muncă în Regiunea Sud Muntenia”
3. Cerere de propuneri de proiecte de tip grant
nr. 147, domeniul Major de Intervenţie 6.3, „Şanse
egale și respect în regiunea Sud Muntenia”
Conform celor precizate, în fiecare ghid de
condiţii specifice deschiderea sistemului electronic ACTIonWeB se va face în data de 17 iunie 2013,
ora 10:00, și se va închide în data de 1 iulie 2013,
ora 16:00.
La nivelul organismului Intermediar Regional
pentru Programul operaţional Sectorial pentru
www.adrmuntenia.ro

dezvoltarea Resurselor umane Sud Muntenia funcţionează din data de 3 iunie 2013, ora 9:00, până
în data de 27 iunie, ora 14:00, biroul de help-desk,
cu următoarele date de contact:

Cererea de propuneri de proiecte nr. 129:

- adresa de e-mail: helpdesk129@fsesudmuntenia.ro, tel.: 0242/314.042, 0242/314.048, persoană de contact: Mihaela olteanu

Cererea de propuneri de proiecte nr. 138:

- adresa de e-mail: helpdesk138@fsesudmuntenia.ro, tel.: 0242/314.042, 0242/314.048, persoană de contact: Mihaela olteanu

Cererea de propuneri de proiecte nr. 147:

- adresa de e-mail: helpdesk147@fsesudmuntenia.ro, tel.: 0242/314.042, 0242/314.048, persoană de contact: Mihaela olteanu
Ghidurile Solicitantului - Condiţii specifice
pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte și
Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale 2013 pot
fi accesate pe www.fsesudmuntenia.ro și pe
www.fseromania.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor depuse
la nivelul regiunii Sud Muntenia
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PId-ul Polului de Creștere Ploiești și Planuri Integrate
de dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane. de
asemenea au fost semnate 490 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de
2.887.298.246,46 lei. din cele 489 de contracte
semnate, 35 de proiecte au fost reziliate.

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.
***
oRGAnISMuL InTeRMedIAR PenTRu TuRISM:
Ministerul economiei, direcţia Gestionare fonduri
Comunitare pentru Turism - Blvd. dinicu Golescu,
nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poștal 010873, București, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001,
e-mail: adita.stanca@mturism.ro

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.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIO

Până în data de 10 iunie 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 Pitești,
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Argeş

Şcoala nr. 19 Piteşti se modernizează
cu fonduri nerambursabile Regio

Aproape 20 de milioane de lei. La atât se ridică valoarea proiectului de extindere și reabilitare termică a Şcolii nr. 19 din Găvana. Mare parte
din fonduri provine din resurse europene nerambursabile alocate prin programul Regio.
Cu acești bani se are în vedere extinderea cu

încă trei corpuri de clădire, cuprinzând 19 săli de
clasă, crearea unui centru de informare, a unui cabinet fonetic de limbi moderne, dar și a unei săli de
cursuri cu 100 de locuri.
Va fi creat și un spaţiu pentru servirea mesei,
dar vor fi realizate și cabinete psihologice, logopedice și 12 grupuri sanitare, din care două pentru
persoane cu dizabilităţi. Totodată, corpurile de
clădire existente vor fi reabilitate termic prin placarea faţadelor.

Sursa: ziarulargesul.ro

La Călăraşi va fi lansat proiectul
„Spiritul Dunării în Comunităţile Portuare”

Călăraşi

» La Călăraşi va fi lansat
proiectul „Spiritul Dunării
în Comunităţile Portuare”

Muzeul dunării de jos Călărași, în parteneriat
cu Muzeul de Artă Constanţa și Galeria de Artă
Ruse, Bulgaria, lansează proiectul „Spiritul Dunării
în Comunităţile Portuare (SDCP)”, finanţat de fondul european pentru dezvoltare Regională prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România Bulgaria 2007 - 2013.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de
235.371,05 euro și are la bază experienţa și rezultatele proiectului anterior Spiritul dunării CBC, derulat în perioada 2008-2009.
Proiectul „Spiritul Dunării în Comunităţile
Portuare” este implementat în zonele Constanţa,
Călărași și Ruse, Bulgaria, în perioada 12.02.2013
– 11.02.2014 și își propune să crească vizibilitatea
asupra patrimoniului cultural și geografic comun,
stabilit de dunăre, realizarea unor legături economice și sociale în zona de frontieră româno-bulgară, abordare ce va sensibiliza opinia comunităţilor portuare cu privire la exploatarea oportunităţilor comune și soluţionarea problemelor actuale
la nivel transfrontalier. Conferinţa de lansare a
proiectului va avea loc în ziua de 20 iunie.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: actualitateacalarasi.ro

Muzeul dunării de jos, Călărași

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Valoarea proiectului de
extindere şi reabilitare termică
a Şcolii nr. 19 din Găvana este
de aproape 20 de milioane de lei
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Biserica de lemn din Onceşti,
comuna Voineşti, veche de 200 de ani,
reabilitată cu fonduri Regio
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Dâmboviţa

Biserica de lemn din oncești, comuna Voinești

restaurarea și valorificarea turistică a Bisericii de
lemn din Oncești, modernizarea și crearea infrastructurii și utilităţilor conexe” și are ca scop modernizarea și crearea utilităţilor conexe acestui
obiectiv, monument istoric de categorie A, în scopul transformării comunei Voinești într-un obiectiv
turistic. Pentru aceasta, autorităţile au prins în
proiect modernizarea drumului comunal, ce face
legătura monumentului istoric cu dj 702 B. Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni.

Sursa: ziardambovita.ro

Colaborare culturală între Primăria
municipiului Giurgiu şi Ambasada Sloveniei

Giurgiu

Ambasada Republicii Slovenia la București, în
colaborare cu Primăria municipiului Giurgiu și Centrul de Proiecte Culturale al Primăriei București ArCub au organizat de curând, în România, un
mini-turneu al Teatrului Koper din Slovenia. În
acest sens, echipa artistică a spectacolului de muzică și dans „Cenușăreasa și eu” a fost prezentă în
Giurgiu, în sala Atenului „Nicolae Bălănescu”.
Spectacolul creat pentru a se adresa nu doar copiilor, dar și adulţilor, a fost urmărit la Giurgiu de un
public variat, începând cu cei mici, extrem de entuziasmaţi de personajele acestei producţii, și înwww.adrmuntenia.ro

cheind cu seniorii care au apreciat momentele de muzică și balet. din sală nu a lipsit nici e.S. doamna
jadranka Šturm Kocjan, ambasadorul Sloveniei în
România, care a fost însoţită de edilul-șef al municipiului Giurgiu, nicolae Barbu, acest proiect reprezentând debutul unei colaborări culturale româno-slovene ce se dorește a fi de durată. În acest
sens, excelenţa Sa a vorbit despre un proiect european ce se dorește a se derula chiar din toamna
acestui an, arătându-se încântată de colaborarea
pe care o are cu administraţia locală giurgiuveană.
Sursa: www.primariagiurgiu.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Biserica de lemn din oncești este una din multele minuni isvorâte din credinţa și patima pentru
frumos a tărâmului de pe Valea dâmboviţa. de mai
bine de două veacuri, un astfel de lăcaș de închinare a fost păstrat cu sfinţenie în satul oncești,
din comuna dâmboviţeană Voinești. Biserica de
lemn din oncești, comuna Voinești, judeţul dâmboviţa, poartă hramul „Duminica Tuturor Sfinţilor”
și „Sfântul loan”. datând din anul 1814, biserica
din oncești prezintă valori documentare și artistice
demne de păstrat, mai ales într-o zonă unde numărul vechilor biserici de lemn rămase este redus.
Biserica, aflată într-o stare de degradare avansată,
este înscrisă pe noua listă a monumentelor istorice. drept urmare, autoritaţile locale au făcut
toate demersurile necesare și au reușit să obţină
finanţare europeană pentru reabilitarea bisericuţei din lemn. 4,9 milioane de lei este valoarea proiectului „Reabilitarea, restaurarea și valorificarea
turistică a Bisericii de lemn din Oncești, modernizarea și crearea infrastructurii și utilităţilor conexe”, banii fiind din surse europene. Anul viitor,
când vor fi finalizate lucrările de reabilitare, biserica de lemn din oncești va împlini 200 de ani. deja
s-a început derularea proiectului „Reabilitarea,
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S-a deschis „Salonul de Tehnologii şi
Echipamente pentru Energii Regenerabile”
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Ialomiţa

re pe harta municipiilor care organizează expoziţii, având în vedere că, după regionalizare, ne vom
întoarce undeva în trecut, ca oraș. Ceea ce încercăm să promovăm și să prezentăm este de utilitate
publică”, a declarat nicolae Stanca, președintele
Camerei de Comerţ și Industrie Ialomiţa.
Acesta a declarat că manifestarea de la Slobozia
are ca scop atragerea atenţiei asupra folosirii raţionale
a resurselor. „De la această manifestare ne dorim
o schimbare conceptuală vizavi de resursele Terrei. Trebuie să lăsăm în urmă cel puţin ceea ce am
primit. Trebuie protejate și sursele de energie și mediul, și noi, ca oameni“, a mai adăugat nicolae Stanca.

Sursa: www.observator24.ro

Prahovenii au atras
peste 53 de milioane de euro prin PNDR

Prahova

Peste 53 de milioane de euro din fonduri europene au ajuns în judeţul Prahova în ultimii ani,
prin intermediul Programului naţional de dezvoltare Rurală (PndR) 2007-2013. Banii au fost folosiţi,
printre altele, pentru investiţii în modernizarea exploataţiilor agricole, în îmbunătăţirea și dezvoltarea infrastructurii agricole silvice sau în sprijinirea
fermelor de semi-subzistenţă. Prahovenii se dovedesc a fi campioni în ceea ce privește atragerea de
fonduri europene. numai prin PndR 2007-2013, în
Prahova au ajuns, în ultimii ani, peste 53 de milioane de euro. Potrivit datelor făcute publice de către Agenţia de Plăţi pentru dezvoltare Rurală și Pescuit (APdRP), numărul total al proiectelor contractate este de 515, valoarea nerambursabilă a lor fiind de aproximativ 84 de milioane de euro. Astfel,
un număr de 112 proiecte în valoare totală de aproximativ 2,6 milioane de euro au fost contractate în
cadrul Măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”.
din suma totală s-au plătit, până în prezent, 1,8
milioane de euro. de asemenea, au fost efectuate
plăţi în valoare de peste 5,4 milioane de euro, pe
Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”.
Pe această măsură au fost contractate 31 de proiecte, a căror valoare totală depășește 10,5 milioane
www.adrmuntenia.ro

de euro. Pentru Măsura 123 „Creșterea valorii adăugate a produselor agicole și forestiere” au fost contractate, la nivelul judeţului Prahova, 37 de proiecte, cu o valoare totală de aproximativ 36 de milioane de euro, din care s-au plătit, până în acest
moment, 22 de milioane de euro. Cele mai multe
proiecte au fost contractate pe măsura privind sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă (273),
beneficiarii primind până acum 1,2 milioane de
euro din valoarea totală de aproximativ două milioane de euro. Totodată, prahovenii au primit bani
prin PndR pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi. Astfel, au fost contractate, la nivelul judeţului, 30 de proiecte (patru milioane de
euro), pentru care s-au plătit deocamdată 2,9 milioane de euro. o sumă mare (22,4 milioane de
euro) va ajunge în judeţ pentru renovarea și dezvoltarea satelor. În acest sens au fost semnate contracte de finanţare cu 11 benficiari, iar până acum
s-au plătit 18,5 milioane de euro. Sume ceva mai
mici s-au primit, până în acest moment, pentru îmbunătăţirea și dezvoltarea infrastructurii agricole
și silvice și pentru încurajarea activităţilor turistice
- 600.000 de euro, respectiv 850.000 de euro.
Sursa: www.republicanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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joi, 12 iunie, în incinta Centrului Cultural „Ionel Perlea” s-a deschis oficial „Salonul de Tehnologii și Echipamente pentru Energii Regenerabile”,
sub organizarea Camerei de Comerţ, Industrie și
Agricultură Ialomiţa. În total vor fi prezenţi 14
expozanţi, dintre care opt din Ialomiţa.
Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Ialomiţa și-a început programul manifestărilor expoziţionale din acest an cu „Salonul de Tehnologii și
Echipamente pentru Energii Regenerabile”. Acesta
va cuprinde mai multe secţiuni, printre care se numără energia regenerabilă, arhitectură, construcţii sau protecţia mediului.
„Ne dorim ca Slobozia să rămână în continua-

Info Regional Sud Muntenia
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Liviu dumitrașcu (centru), noul prefect al judeţului Teleorman

Liviu Dumitraşcu, instalat oficial
la conducerea Prefecturii Teleorman

Teleorman

» Liviu Dumitraşcu este noul prefect
al judeţului Teleorman. Până de curând
a ocupat funcţia de director executiv
al AJOFM Teleorman.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 340 din 4 iunie
2013, publicată în Monitorul oficial cu numărul 334
din 7 iunie a.c., Liviu dumitrașcu a fost numit,
„pentru exercitarea cu caracter temporar, prin detașare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman”. În baza respectivei
hotărâri de Guvern, în data de 11 iunie a avut loc
instalarea oficială a lui Liviu dumitrașcu la conducerea Instituţiei Prefectului Teleorman, la ceremonia de depunere a jurământului și de preluare a
sarcinilor specifice înaltei funcţii de demnitar al
statului fiind prezent Constantin Mihart, director
general în Ministerul Afacerilor Interne.
La acţiunea de instalare pe post a noului prefect de Teleorman au participat șefi de servicii și
www.adrmuntenia.ro

salariaţi din cadrul Instituţiei Prefectului, conducerea Consiliului judeţean Teleorman, șefii unităţilor deconcentrate din judeţ, un mare număr de
primari, unii dintre deputaţii și senatorii teleormăneni, precum și reprezentanţii presei locale.
Liviu dumitrașcu dispune de o apreciabilă experienţă profesională, anterior venirii la conducerea prefecturii lucrând în mediul privat, respectiv
la Koyo România SA și la BCR, după care a ocupat
funcţii de conducere la Comisariatul judeţean pentru Protecţia Consumatorilor și la Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de Muncă Teleorman. noul prefect, interimar, a dat asigurări că va
acţiona permanent, cu maximă transparenţă, pentru transpunerea întocmai a hotărârilor Guvernului
în teritoriu, pentru respectarea Constituţiei și a legilor ţării, pentru asigurarea ordinii publice, pentru legalitatea hotărârilor adoptate de către Consiliile Locale și Consiliul judeţean Teleorman.

Sursa: www.ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Argeșul / 13 iunie 2013

radiovocescampi.ro / 7 iunie 2013

REVISTA PRESEI

Semnal / 10 iunie 2013

fabricadebani.ro / 10 iunie 2013

ziare.com / 10 iunie 2013

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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fonduri-ue.ro / 10 iunie 2013

REVISTA PRESEI

advertising4u.ro / 10 iunie 2013

www.adrmuntenia.ro

ziarul dâmboviţa / 8 iunie 2013

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

direcţia dezvoltare și Comunicare
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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.

