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EVENIMENTE

Liviu Muşat, directorul Agenţiei, alături de Marian drăgan, directorul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi, şi george Iacob,
prefectul judeţului Călăraşi

Directorul ADR Sud Muntenia,
la Târgul Judeţean al Firmelor de Exerciţiu

joi, 20 iunie, directorul AdR Sud Muntenia, Liviu Muşat, a participat la Călăraşi, la cea de-a treia
ediţie a Târgului judeţean al firmelor de exerciţiu.
evenimentul a fost organizat de Colegiul economic, în colaborare cu Camera de Comerţ, Industrie
şi Agricultură Călăraşi, Agenţia pentru dezvoltare
Regională Sud Muntenia, Inspectoratul şcolar judeţean şi Consiliul judeţean.
Au fost alături de elevi şi cadre didactice reprezentanţii administraţiei publice locale, instituţiilor descentralizate, precum şi ai mass-mediei locale.
În deschiderea evenimentului, directorul Agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia a
declarat următoarele:
„Sunt copleşit de ceea ce văd astăzi aici - un interes deosebit pentru ceea ce înseamnă spiritul antreprenorial cultivat din cele mai fragede vârste.
Ca reprezentant al unei instituţii regionale îmi doresc foarte mult ca acest tip de activitate să poată
fi extins până la nivel regional, la nivelul tuturor
celor şapte judeţe ale Sud Munteniei. Avem nevoie
de spirit antreprenorial mai mult decât oricând şi
sunt convins că acesta trebuie început şi cultivat de
la o vârstă fragedă. Este lucrul pe care îl faceţi dumwww.adrmuntenia.ro

neavoastră aici, deopotrivă cadre didactice şi elevi,
şi vreau să vă felicit pentru acest lucru. Vreau să cred
că acest tip de eveniment constituie un motiv de reflecţie şi pentru administraţia locală călărăşeană
asupra resursei umane deosebite pe care o constituiţi voi, tinerii călărăşeni, şi vă spun acest lucru din
proprie experienţă. De şase ani derulăm la nivelul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
un program în care pe perioada vacanţei de vară angajăm studenţi călărăşeni. Nu o să vă vină să credeţi
câţi copii de valoare sunt în Călăraşi, care, din păcate,
din cauza ofertei destul de timide pe care o au la terminarea studiilor se risipesc în cele patru zări. Cred că
nu numai în business vă puteţi găsi dumneavoastră
un viitor, eu cred că şi administraţia locală are nevoie de oameni ca voi, aplecaţi pentru business, iar
începutul poate fi aici.
Vă felicit şi vreau să reafirm că arhiva de proiecte
de la Agenţie, toate cele care s-au derulat până în momentul de faţă, vă stă la dispoziţie. Sunt convins că
poate fi un izvor de inspiraţie pentru dumneavoastră.
Încă o dată vă felicit şi vă doresc mult succes celor care
intraţi în competiţie şi de asemenea la etapele viitoare!”
(continuare în pagina 3)
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
Firma de exerciţiu este o metodă didactică
modernă şi interactivă, care are drept scop dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor prin
stimularea proceselor dintr-o firmă reală. Astfel,
elevii participă motivaţi la propria formare, dobândind competenţe esenţiale ce îi vor uşura inserţia pe piaţa muncii. Înţelegerea şi aplicarea în
mod optim a conceptului „firma de exerciţiu” vor
putea oferi elevilor o învăţare activă, bazată pe
practică, facilitându-le acestora trecerea de la
şcoală la viaţa activă.
Începând cu cea de-a doua ediţie, Târgul judeţean al firmelor de exerciţiu se organizează în
cadrul parteneriatului cu AdR Sud Muntenia şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi.

http://regio.adrmuntenia.ro
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Marţi, 25 iunie, Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia va organiza la Alexandria cea dea treia şedinţă a Comisiei Regionale pentru elaborarea criteriilor de selecţie a proiectelor strategice ale
regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2014 – 2020.
evenimentul va avea loc la sediul Consiliului judeţean Teleorman, începând cu ora 9:30.

Pe ordinea de zi vor fi supuse spre aprobare minuta şedinţei anterioare şi Regulamentul de organizare şi funcţionare agreat de toţi membrii comisiei,
se va prezenta şi dezbate grila propusă de evaluare
a criteriilor de selecţie a proiectelor strategice şi,
totodată, va fi prezentat stadiul portofoliului regional de proiecte.

În data de 27 iunie, directorul Agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, va participa, la Piteşti, alături de doamna ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism, Maria grapini, şi deputata Simona Bucura-oprescu, la întâlnirea de lucru destinată mediului privat din
judeţul Argeş. Scopul organizării acestui eveniment este
de a prezenta oportunităţile de finanţare pentru femeile antreprenor, precum şi Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor.
Ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor, cu respectarea prevederilor H.g. nr. 274/15.05.2013 şi ale
Regulamentului (Ce) nr. 1.998/2006, prin alocări de la
bugetul de stat, din bugetul Ministerului finanţelor Pu-

blice, sub formă de sume nerambursabile, în proporţie
de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, în limita echivalentului în lei al valorii maxime de 200.000 de euro, respectiv 100.000 de
euro în cazul întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului rutier, pe o perioadă de
trei ani fiscali consecutivi. IMM-urile vor putea beneficia
de ajutoare de minimis pentru realizarea de investiţii şi
încurajarea participării active a acestora la redresarea
economiei româneşti prin crearea de noi locuri de muncă.
Prima sesiune de depunere a cererilor se va derula
în perioada 16 august - 31 octombrie 2013, cu posibilitatea prelungirii, pentru emiterea acordurilor pentru
finanţare, în limita bugetului alocat pentru aceasta.

În data de 4 iulie, Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia va organiza la Călăraşi, la sediul
instituţiei, şedinţa de constituire a Comitetului Regional de Planificare Sud Muntenia.
Potrivit prevederilor Memorandumului guvernului pentru aprobarea acţiunilor şi documentelor privind pregătirea accesării şi implementării fondurilor
europene în perioada 2014 – 2020, la nivelul fiecărei
regiuni de dezvoltare se constituie Comitetul Regional
pentru elaborarea Planului de dezvoltare Regională,

organizat şi coordonat de Agenţia pentru dezvoltare.
În contextul pregătirii etapei de programare pentru următoarea perioadă de programare, Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia elaborează
Planul de dezvoltare Regională 2014 - 2020, document
ce va sta la baza Planului de dezvoltare naţională.
Mai multe detalii despre acest eveniment contactaţi Serviciul Strategii, dezvoltare, cooperare/ direcţia
dezvoltare şi Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax:
0242/313.167, e-mail: programe@adrmuntenia.ro.

Întâlnire de lucru privind oportunităţile de finanţare
pentru femeile antreprenor din judeţul Argeş

Prima şedinţă a Comitetului Regional de Planificare
Sud Muntenia

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Ședinţa Comisiei Regionale pentru elaborarea
criteriilor de selecţie a proiectelor strategice ale
regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2014 - 2020
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» Viceprim-ministrul Liviu Dragnea,
ministrul dezvoltării regionale şi
administraţiei publice, a subliniat în
data de 20 iunie, la Cluj-Napoca, că
reşedinţele viitoarelor regiuni trebuie
stabilite după criterii funcţionale, în
localitatea care asigură cele mai bune
fluxuri comerciale, economice şi
demografice, iar instituţiile regionale
vor putea fi înfiinţate în celelalte
centre urbane importante.

La cea de-a patra dezbatere publică în plan local, organizată de Ministerul dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice, Liviu dragnea a prezentat
calendarul pregătirii procesului de regionalizare:
„Suntem acum în plin proces de dezbatere publică, la sfârşitul lunii iulie – începutul lunii august se
finalizează acest pachet de dezbateri prin ţară. După fiecare dezbatere, toate întrebările, toate propunerile, toate ideile sunt procesate şi contribuie
la analiza noastră”, a declarat viceprim-ministrul.
„În perioada august – prima jumătate a lunii
septembrie vor continua analizele în grupul de lucru academic (al Consiliului Consultativ pentru Regionalizare). Septembrie va fi o lună plină de dezbateri la Bucureşti, cu participare internaţională,
în care prezentăm proiectul regionalizării mult mai
aproape de final, cu accent foarte mare pe competenţele şi atribuţiile care se transferă la regiuni
şi în plan local. În momentul în care putem vorbi oficial de noţiunea de regiune, după revizuirea Constituţiei, proiectul va fi pe masa Guvernului, care
îl poate înainta Parlamentului”, a adăugat ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
Cu privire la propunerile de desfiinţare a comunelor sau judeţelor, viceprim-ministrul Liviu dragnea a declarat că se poate discuta despre o asociere a comunelor, pentru realizarea de proiecte sau
interese comune şi despre o eventuală comasare
a lor instituţională voluntară, după o perioadă de
funcţionare în asociere, subliniind: „Comuna, ca
www.adrmuntenia.ro

vicepremierul Liviu dragnea a afirmat că reşedinţele viitoarelor
regiuni trebuie stabilite după criterii funcţionale

unitate administrativă, nu se poate desfiinţa, pentru că nu are niciun câştig. În plus, nu putem începe trei procese uriaşe în acelaşi timp.”
dezbaterea de la Cluj-napoca privind procesul
de regionalizare - descentralizare face parte din
seria de consultări organizate de MdRAP, începând
din luna mai a.c., în fiecare regiune de dezvoltare.
Primele trei au avut loc la Iaşi, Craiova şi Timişoara. dezbaterile în plan local reprezintă una dintre
etapele procesului de pregătire a proiectului de
regionalizare - descentralizare.
Informaţii suplimentare cu privire la proces
sunt disponibile pe site-ul ministerului, în secţiunea regionalizare.mdrap.ro.

Sursa: www.mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Ministerul Fondurilor Europene
(MFE) a selectat 39 de firme cu activităţi
în domeniul recrutării de personal
pentru a asigura evaluarea rapidă a
proiectelor, a cererilor de rambursare
a fondurilor europene depuse
de beneficiari, dar şi pentru verificarea
contractelor de achiziţii publice
încheiate în cadrul proiectelor finantaţe
din fonduri comunitare.

„Îi invităm pe toţi cei care au expertiza necesară pentru a evalua cererile de finanţare şi pentru
a verifica facturile depuse de beneficiari să se adreseze firmelor selectate pentru a ni se alătura în
acest proiect care va duce la finalizarea evaluării
proiectelor şi a verificării cererilor de rambursare,
dar şi la accelerarea ratei de absorbţie”, a declarat
ministrul fondurilor europene, eugen Teodorovici.
În perioada imediat următoare vor fi selectaţi
experţii propuşi de societăţile comerciale selectate pentru ca aceştia să înceapă să presteze servicii pentru Autorităţile de Management, organismele Intermediare sau pentru Agenţiile pentru
dezvoltare Regională. experţii urmează să fie plătiţi din fonduri europene contractate prin intermediul unui proiect finanţat prin Programul operaţional Asistenţă Tehnică.
firmele selectate de Mfe pentru a pune la dispoziţia Autorităţilor de Management, organismelor
Intermediare sau Agenţiilor pentru dezvoltare Regională experţi sunt:
1. S.C. WYg International Consulting S.R.L. –
Bucureşti;
2. S.C. B2B ConSuLTIng S.R.L –Timişoara, judeţul Timiş;
3. S.C. RogePA S.R.L. - Baia Mare, judeţul Maramureş;
4. S.C. Primavera design S.R.L. – deva, judeţul
Hunedoara;
www.adrmuntenia.ro

5. S.C. ConSTRAIn S.R.L. – Bucureşti;
6. S.C. euRo BeST TeAM S.R.L.- Bucureşti;
7. S.C. euzone Consultancy network S.R.L. –
Bucureşti, în calitate de lider al asocierii, în asociere cu S.C. Mondo Cariere S.R.L. – Petroşani;
8. S.C. Quanta Resurse umane S.R.L. – Bucureşti;
9. S.C. euRoReCRuT BuSIneSS S.R.L. – Bucureşti;
10. S.C. QueST AdvISoRS S.R.L. – Bucureşti;
11. S.C. InPulse Partners S.R.L. – Bucureşti;
12. S.C. Centrul de excelenţă pentru Resurse
Comunitare S.R.L. - Baia Mare, judeţul Maramureş;
13. oPRIŞAnu v. CăTăLIn vIoReL – P.f.A. - Buzău, judeţul Buzău;
14. Centrul de formare Profesională, orientare, Consiliere şi Plasare a forţei de Muncă „Formatemp” – Bucureşti;
15. S.C. ATTA AffAIRS S.R.L. - Alba-Iulia, judeţul Alba;
16. S.C. Confero finance S.R.L. - Bucureşti;
17. S.C. InTeLL PSY HuMAn ReSouRCeS S.R.L.
– Bucureşti;
18. S.C. estudia Consult S.R.L. - Bucureşti;
19. S.C. eXeLo Training & development S.R.L.
- Bragadiru, judeţul Ilfov;
20. S.C. TeRRAMARA InveSTMenT ConSuLTAnCY S.R.L. - Bucureşti, în asociere cu S.C. feRoM TRAInIng S.R.L. - Bucureşti şi cu S.C. foRMAToR S.R.L. – Bacău, judeţul Bacău;
21. S.C. RoMAIR ConSuLTIng S.R.L. & S.C.
TRenKWALdeR S.R.L – Bucureşti;
22. Innovacion y desarrollo Local S.L., Madrid
Sucursala Bucureşti;
23. S.C. Acquisition Career Management S.R.L.
- Ploieşti, judeţul Prahova;
24. S.C. ARCHIdATA S.R.L - Milano, în asociere
cu S.C. Projects development Consultants S.R.L. –
Bucureşti;
(continuare în pagina 7)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 139 / 17 - 21 iunie 2013

7

34. S.C. Regional Consulting & Management
S.A. - Cluj napoca, judeţul Cluj;
35. S.C. Key to Success S.R.L. – Bucureşti;
36. S.C. fonduri Structurale and Management
Consulting S.R.L. - Bucureşti, lider al asocierii cu
S.C. Advice group Media S.R.L. şi cu S.C. Partners
Consulting S.R.L.;
37. S.C. eurofinance Acces & Consulting S.R.L.
- Bucureşti;
38. S.C. YTd LogISTIC S.R.L. - Bucureşti;
39. S.C. Premium Partners S.R.L. - Bucureşti.
Adresele la care pot fi contactate firmele
de mai sus sunt disponibile pe pagina web a
Mfe.

» În ideea simplificării
implementării proiectelor derulate
cu finanţare europeană, ministrul
Eugen Teodorovici intenţionează ca,
până la finalul lunii iunie, să abroge
Ordinul nr. 1050/2012, emis de MAEUR
(n.r. Ministerul Afacerilor Europene)
privind achiziţiile publice.
Procedura îi priveşte direct pe
beneficiarii privaţi de fonduri
europene.

europene cu un nivel foarte ridicat de corecţii financiare pentru astfel de situaţii. (...) Directiva
Europeană nu e Biblia. Dacă acolo spune clar că nu
e loc să-l oblig pe privat să facă astfel de proceduri, de ce să-l oblig pe privat ? Nu are sens. Trebuie să-şi ia un echipament de pe piaţă, i-am dat
banii pe acel echipament. Eu trebuie să urmăresc
că omul acela a dat banii pe echipamentul de care
a spus că are nevoie pentru a face nu ştiu ce la el
în companie. Va fi responsabilizat pentru că el va
spune că dacă ia un echipament mai ieftin, va rămâne cu bani pe care-i va băga în dezvoltarea
companiei. (...) Comisia Europeană şi Uniunea Europeană gândesc că acel privat e mai responsabil,
ştie mai bine ce face cu banii lui, decât eu, ca stat.
Eu, ca stat, sunt pus să gestionez un ban care nu
e al meu. De aceea, mai mare e riscul la mine decât la un privat. În cazul unui privat vorbim de banii lui. Pe care, dacă nu-i gestionează bine, îi
pierde şi a doua zi închide firma”, a declarat ministrul fondurilor europene, citat de Agerpres.
Pentru implementarea acestei decizii, ministrul Teodorovici aşteaptă acum un răspuns scris din
partea Comisiei europene, după ce, în ultimele
discuţii purtate cu oficialii ue, măsura a fost susţinută. Abrogarea se va putea realiza prin ordin de
ministru, aşa cum a şi fost adoptată de altfel.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Se doreşte abrogarea Ordinului nr. 1050/2012,
privind achiziţiile publice

„Nici Directiva Europeană nu impune o astfel
de abordare, nici OUG 34. Deci, numai noi am venit după aceea şi am fost mai duri decât a trebuit
să fim. Este un element care va duce la evitarea
acestor situaţii, pentru că se ştie foarte bine - cu
cât încerci să fi mai exact în anumite chestiuni,
cu atât greşeşti mai mult. Pentru că un beneficiar
privat, în loc să se concentreze pe ceea ce are de
făcut, pe proiect, stă să culeagă oferte nu ştiu de
unde, de prin ziare, pe o procedură foarte complexă. Fără să vrea, greşeşte, pentru că la nivelul
său poate nu are această expertiză de a face o astfel de procedură de achiziţie publică. Motiv pentru care noi venim după aceea, îi dăm corecţie financiară şi uite aşa România apare în topul ţărilor
www.adrmuntenia.ro

Sursa: www.fonduri-ue.ro
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(continuare din pagina 6)
25. S.C. Lugera & Makler Romania S.R.L. - Bucureşti;
26. S.C. global Administration Consulting
S.R.L. - Bucureşti;
27. S.C. RoMACTIv BuSIneSS ConSuLTIng
S.R.L. – Bucureşti;
28. S.C. KPMg RoMÂnIA S.R.L. – Bucureşti;
29. S.C. SMART InTegRATIon S.R.L. – sat ostratu, judeţul Ilfov;
30. S.C. von Consulting S.R.L. – Bucureşti;
31. S.C. AdeCCo RoMAnIA S.R.L. - Bucureşti;
32. S.C. Actual Consulting S.R.L. - Bucureşti;
33. S.C. e.C.P.M.C. Consult & Learning S.R.L.
Petroşani, judeţul Hunedoara;
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE
În cadrul Programului operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” au fost contractate 425 de proiecte, cu 117% mai mult decât
alocarea programului

PODCA / Proiecte din fonduri europene
pentru modernizarea administraţiei publice
româneşti

Programul operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (PodCA) evoluează favorabil:
cele 1.371 de proiecte depuse, din care 425 au fost
contractate (ceea ce reprezintă 117% faţă de alocarea programului), demonstrează că interesul beneficiarilor pentru posibilităţile de finanţare oferite a fost deosebit de mare. Aceasta a fost concluzia celei de-a XII-a reuniuni a Comitetului de
Monitorizare a programului, ce a avut loc la Bucureşti, în data de 17 iunie.
Cu această ocazie a fost aprobat Raportul
Anual de Implementare a programului pentru anul
2012 şi au fost prezentate stadiul implementării,
rezultatele evaluării intermediare pentru perioada
2010 - 2012, precum şi stadiul activităţilor de comunicare. Astfel, până în data de 31 mai 2013 a fost
finalizat un număr de 305 proiecte, în valoare de
89,65 de milioane de euro. În acest moment, absorbţia naţională a ajuns la 32,9% (prefinanţare şi
contribuţie fSe) raportat la plăţile efectuate, iar
Comisia europeană a rambursat 24,63% din alocarea fSe pentru întreaga perioadă de programare
2007 - 2013.
unul dintre proiectele de succes finanţate din
www.adrmuntenia.ro

PodCA, prezentat la întâlnire, este „Managementul financiar performant al fondurilor structurale
- instrument de dezvoltare durabilă a unităţilor
administrativ-teritoriale” (cod SMIS: 15543), realizat de Asociaţia directorilor economici şi Contabililor din judeţele din România.
Programul operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” este finanţat din fondul Social european şi sprijină modernizarea administraţiei publice româneşti, Ministerul dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice fiind autoritate de
management. Beneficiarii programului sunt autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale,
structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, organizaţiile neguvernamentale
cu activitate relevantă în domeniul administraţiei
publice şi mediul universitar.
Comitetul de Monitorizare al PodCA, format
din reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai mediului universitar, ai
societăţii civile şi ai partenerilor sociali, are un rol
decizional şi strategic în implementarea programului, analizând periodic rezultatele acestuia.
Sursa: www.fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Informare privind rata de schimb leu/ euro
utilizată începând cu 1 iulie 2013, pentru DMI 4.3

Autoritatea de Management pentru Programul
operaţional Regional 2007 – 2013 (AM PoR) va utiliza o rată de schimb fixă de 4,34 Ron/euR în procesul de verificare şi avizare a contractelor de finanţare, respectiv de verificare a încadrării cuantumului finanţării nerambursabile solicitate în li-

mita de minimis. Rata de schimb menţionată mai
sus va fi utilizată la verificarea contractelor de finanţare transmise AM PoR spre avizare începând
cu data de 1 iulie 2013, până la 31 decembrie
2013.
Sursa: www.finantare.ro

Situaţia proiectelor depuse
la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 20 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 Piteşti, PId-ul Polului de Creştere Ploieşti şi 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 490 de contracte semnate, 33 de proiecte
au fost reziliate.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIO

Autoritatea de Management pentru Programul operaţional Regional 2007 - 2013 din cadrul Ministerului dezvoltării Regionale şi Adminstraţiei Publice a emis Instrucţiunea nr. 108, privind modificarea
procesului de evaluare, selecţie şi contractare pentru proiectele depuse în cadrul Programului operaţional Regional 2007 - 2013.
Textul integral este publicat pe site-ul nostru, la secţiunea Clarificări utile, link: http://regio.adrmuntenia.ro/s22/clarificari-utile/

Info Regional Sud Muntenia

10

Buletin Informativ nr. 139 / 17 - 21 iunie 2013

INFO POS CCE

Prima sesiune de depunere a cererilor de finanţare pe schema de minimis se va derula în perioada 16 august - 31 octombrie 2013

S-a amânat data de depunere a proiectelor
pentru schema de ajutor de minimis
pentru IMM-uri!

» Ministerul Finanţelor Publice
anunţă modificarea datei de deschidere
a primei sesiuni de depunere a Cererilor
de Acord pentru finanţare în baza H.G.
nr. 274/2013, privind instituirea unei
scheme de ajutor de minimis pentru
sprijinirea investiţiilor realizate de
întreprinderile mici şi mijlocii.

Amânarea a survenit ca urmare a consultării
mediului de afaceri şi a semnalelor sosite din partea acestora cu privire la termenele de emitere şi
de valabilitate a unor documente anexate Cererii
de acord pentru finanţare.
www.adrmuntenia.ro

Prima sesiune de depunere se va derula în perioada 16 august – 31 octombrie 2013, în limita bugetului anual alocat schemei. Cererile de acord
pentru finanţare, însoţite de documentele justificative, conform prevederilor Hg nr. 274/2013, se
depun la Registratura generală a Ministerului finanţelor Publice, str. Apolodor, nr. 17, sectorul 5,
Bucureşti, menţionându-se pe plic: „Unitatea de
implementare a schemei de ajutor de minimis”.
Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 400 milioane de lei.
orice informaţii referitoare la schema de ajutor de minimis se pot obţine în urma transmiterii
unei solicitări scrise pe adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia
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Școlile din Mihăeşti,
reabilitate cu fonduri Regio

Argeş

domiciliu pentru persoanele vârstnice”.
Simona Bucura-oprescu a fost interesată şi de
stadiul implementării proiectului de reabilitare a
şcolilor din valea Popii şi drăghici, ambele din comuna Mihăeşti, al cărui contract de finanţare a fost
semnat la începutul lunii aprilie şi care are o valoare totală de aproape 3.8 milioane lei.
un alt subiect de discuţie important a vizat
stadiul pregătirii viitoarei perioade de programare,
2014-2020, prin elaborarea Planului de dezvoltare
Regională (PdR) Sud Muntenia şi a portofoliului de
proiecte regionale integrate. directorul Liviu Muşat a dat asigurări că, în viitorul foarte apropiat, AdR
Sud Muntenia va organiza o sesiune de informare
destinată mediului de afaceri din judeţul Argeş.
Sursa: ziarulargesul.ro

Macheta viitorului pod peste dunăre

Călăraşi

România şi Bulgaria vor lucra
pentru al treilea pod peste Dunăre,
între Călăraşi şi Silistra

România şi Bulgaria vor lucra pentru realizarea
celui de-al treilea pod peste dunăre între cele
două ţări, care să lege Călăraşi de Silistra. La acest
acord au ajuns preşedinţii celor două ţări, la cel
de-al XvIII-lea Summit al şefilor de stat din europa
Centrală, la Bratislava.
Cele două ţări vor analiza diferite posibilităţi
de finanţare a acestui proiect, printre care fonduwww.adrmuntenia.ro

rile structurale ale ue, programul de cooperare
transfrontalieră sau Strategia ue privind regiunea
dunării.
vineri, 14 iunie, a fost inaugurat oficial podul
Calafat - vidin, cel de-al doilea peste dunăre între
România şi Bulgaria. Primul pod, cel de la giurgiu Ruse, a fost dat în folosinţă în anul 1954.

Sursa: obiectiv-online.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEŢE

deputata Simona Bucura-oprescu, în vizita sa
recentă la sediul Agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, s-a întâlnit cu directorul Liviu Muşat, pentru a discuta despre stadiul actual
al implementării Programului operaţional Regional
2007-2013 în regiunea Sud Muntenia. discuţiile au
vizat cu precădere situaţia proiectelor ce se derulează în Colegiul 3 Mioveni - Argeş. Conform analizei efectuate, în momentul de faţă, oraşul Mioveni este beneficiarul a trei proiecte cu finanţare
nerambursabilă Regio: „Modernizarea străzii I.C.
Brătianu, prin crearea a două benzi suplimentare”, „Implementarea unui sistem de supraveghere video pentru creşterea siguranţei cetăţenilor din oraş” şi „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea cantinei sociale şi a centrului de sprijin la

Info Regional Sud Muntenia
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Pensiune din masivul Leaota

Dâmboviţa

Proiect de 350 de milioane de euro:
7.000 de locuri de cazare
în şapte ministaţiuni ecoturistice
în masivul Leaota

Autorităţile din dâmboviţa se gândesc să dezvolte turismul şi în masivul Leaota, acolo unde, împreună cu judeţele vecine Argeş şi Braşov, vor să pună
bazele a şapte ministaţiuni ecoturistice, unde localnicii să îşi poată valorifica produsele tradiţionale.
Ideea a fost lansată de faţă cu preşedintele
Autorităţii naţionale pentru Turism (AnT), Răzvan
filipescu, care a venit în dâmboviţa pentru a-şi
arăta susţinerea faţă de turismul de aici. „Pe partea de investiţii am discutat despre proiectele din
staţiunea montană, despre oportunităţile realizării unei staţiuni de schi şi mă bucură faptul că sunteţi printre puţinele destinaţii care au un imens
potenţial în ceea ce priveşte realizarea unui produs turistic integrat. Aveţi şansa să realizaţi o zonă turistică ce să incorporeze toate formele de turism şi să se ridice la standardele pe care cu toţii
ni le dorim”, a spus şeful AnT, Răzvan filipescu.
Proiectul presupune crearea a şapte ministawww.adrmuntenia.ro

ţiuni turistice în zona Leaota, plecând de la cabana
Leaota. Repartizarea ar fi următoarea: trei pe teritoriul judeţului Argeş şi patru pe teritoriul judeţului dâmboviţa. Se doreşte crearea a peste 7.000
de locuri de cazare, hoteluri şi pensiuni, 18 kilometri de pârtii olimpice naturale, pârtie pentru
bob şi patinoare artificiale.
„Este întocmit de mai multă vreme un studiu
de fezabilitate. Ar implica o colaborare între judeţele Dâmboviţa şi Argeş. Sperăm să obţinem finanţare pe exerciţiul 2014 - 2020, tot din fonduri
europene, prin Programul Operaţional Regional.
Lucrul acesta este deja discutat cu Argeş, dar, ca
să fiu exact, noi am discutat cu toate judeţele din
jur, pentru că vor avea prioritate la finanţare proiecte integrate, ce rezolvă problemele mai multor
judeţe. Au un impact regional”, a declarat Adrian
ţuţuianu, preşedintele Consiliului judeţean.

Sursa: dambovita.semnal.eu

http://regio.adrmuntenia.ro
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Ateneul „Nicolae Bălănescu” a găzduit prima parte a întâlnirii „Giurgiu pe drumul dezvoltării economice - întâlnire cu mediul de afaceri giurgiuvean”

Giurgiu

„Giurgiu pe drumul
dezvoltării economice” - întâlnire
cu mediul de afaceri giurgiuvean

» Oficiul Teritorial pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii
şi Cooperaţie Ploieşti, Primăria
Municipiului Giurgiu, Centrul de
Afaceri Transfrontalier Danubius şi
Patronatul Tinerilor Întreprinzători
din România au organizat în data de
18 iunie întâlnirea „Giurgiu pe drumul
dezvoltării economice - întâlnire cu
mediul de afaceri giurgiuvean”.

Prima parte a întâlnirii a avut loc la sediul Ateneului „Nicolae Bălănescu”, acolo unde au fost invitaţi reprezentanţi ai mediului de afaceri local,
tineri întreprinzători, dar şi giurgiuveni interesaţi
să pătrundă în mediul de afaceri. Pentru toţi aceştia le-au stat la dispoziţie cu informaţii şi soluţii
la problemele pe care le întâmpină, secretarul de
stat în cadrul Ministerului pentru IMM şi Turism,
doamna Anca Ionescu, prefectul judeţului, nina Carmen Crişu, primarul nicolae Barbu, directorul CAT giurgiu, Clara Mărculescu, şeful oTIMMC Ploieşti, george Brezoi, dar şi Răzvan Lungu, reprezentantul
www.adrmuntenia.ro

Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România.
La această întâlnire au fost prezenţi şi subprefectul de Ruse vesko Marinov şi directorul executiv
al euroregiunii danubius, Lili ganceva, cei doi salutând ideea organizării unei astfel de adunări. Toţi
invitaţii de la prezidiu le-au vorbit tinerilor despre
posibilităţile de a demara o afacere sau de a primi
ajutor din partea statului, în cazul societăţilor relativ noi pe piaţă, dar şi despre deschiderea pe
care fiecare instituţie în parte o are spre a le sta
la dispoziţie. În acest context, Răzvan Lungu a făcut o prezentare referitoare la posibilitatea înfiinţării la giurgiu a unui incubator de afaceri.
A doua parte a întâlnirii s-a desfăşurat în sala
de şedinţe a Consiliului Local giurgiu şi a fost dedicată oamenilor de afaceri locali, secretarul de
stat Anca Ionescu discutând cu aceştia despre problemele pe care le întâmpină şi care şi-ar putea
găsi rezolvare la ministerul pe care îl reprezintă.
Acţiunea a fost catalogată drept oportună de către
edilul municipiului, nicolae Barbu, care a declarat
că administraţia locală încurajează proiectul construirii la giurgiu a unui incubator de afaceri.
Sursa: www.administratie.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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2012, anul energiei „verzi”
în Ialomiţa: Investiţii 20 de milioane de lei
pentru exploatarea
resurselor regenerabile

14

Ialomiţa

energia regenerabilă rămâne principala sursă
de atragere a investitorilor străini în judeţul Ialomiţa. deşi au fost făcute planuri şi proiecţii cu privire la dezvoltarea unor afaceri în domeniul industriei, producătorii de energie „verde” sunt cei care
au ajuns primii în Bărăgan.

Afacerişti din ţări precum olanda, Spania,
franţa, germania sau danemarca au investit în Ialomiţa peste 20 de milioane de lei în centrale eoliene sau parcuri fotovoltaice.
Toate acestea numai anul trecut. de exemplu,
un întreprinzător din Spania a primit deja autorizaţia de construcţie pentru un parc eolian de 58
MW, pe care intenţionează să-l înfiinţeze la gheorghe doja.o firmă din danemarca va construi la
giurgeni parcul fotovoltaic de 8 MW, ce va asigura
energia electrică pentru Consiliul judeţean Ialomiţa, Spitalul judeţean Ialomiţa, precum şi alte
câteva instituţii publice. Tot la giurgeni, un alt investitor spaniol va construi un parc eolian cu o capacitate de 300 MW.
Sursa: adevarul.ro

S-a inaugurat fabrica Lufkin
din Parcul industrial Ariceştii Rahtivani

Prahova

» În data de 19 iunie a avut loc
evenimentul de inaugurare a fabricii
Lufkin Romania, aflată în Parcul
industrial Ariceştii Rahtivani, din
apropiere de Ploieşti. Grupul Lufkin,
specializat în producţia de echipamente
pentru industria de petrol şi gaze, a
finalizat unitatea de producţie din
Ariceştii Rahtivani la trei ani după ce şi-a
anunţat intenţia de a dezvolta proiectul.

Lucrările de construcţie a fabricii de componente şi sisteme de extracţie a petrolului de lângă
Ploieşti au fost demarate în octombrie 2010. Reprezentanţii companiei afirmau atunci că, prin
această investiţie, a cărei valoare se ridică la 126
milioane de dolari, vor fi create peste 300 de noi
locuri de muncă. echipamentele produse sunt deswww.adrmuntenia.ro

tinate în proporţie de 80% exportului în Rusia, Asia
Centrală, Africa de nord, orientul Mijlociu şi Asia
de est.
„Inaugurarea fabricii reprezintă un pas esenţial pentru strategia noastră de dezvoltare la nivel
global. Expansiunea geografică ne va permite să
deservim şi mai bine clienţii noştri şi anticipăm că
unitatea deschisă în România va reprezenta un
centru strategic pentru pieţele din Emisifera Estică”, apreciază jay glick, Ceo şi preşedinte al
companiei Lufkin Industries.
Americanii de la Lufkin Industries dispun în
parcul logistic de lângă Ploieşti de o suprafaţă totală de 330.000 mp, din care peste 28.000 este reprezentată de zona efectivă de producţie, circa
12.000 reprezintă spaţiile de birouri, în timp ce
3.600 mp este o hală ce asigură service-ul sau mentenanţa echipamentelor.

Sursa: www.wall-street.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Afacerile cu energie regenerabilă
atrag investitorii străini în judeţul
Ialomiţa. O analiză a reprezentanţilor
Consiliului Judeţean Ialomiţa arată că
anul trecut au fost investiţi în proiecte
de construire a centralelor eoliene şi a
parcurilor fotovoltaice 20 de milioane
de lei.

Info Regional Sud Muntenia
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Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor” are o valoare totală de 21,5 milioane de euro

Teleorman

A fost semnat contractul de colectare
şi transport deşeuri la nivelul
judeţului Teleorman

un contract de colectare şi transport deşeuri
la nivelul judeţului Teleorman a fost semnat la
sfârşitul săptămânii trecute între firma desemnată
câştigătoare în urma licitaţiei - Polaris M Holding
SRL Constanţa şi Consiliul judeţean Teleorman,
care a implementat proiectul „Sistem integrat de
management al deşeurilor”.
Mugur Băţăuş, director executiv în cadrul Cj
Teleorman, a declarat că operatorul privat pentru
aceste activităţi a fost stabilit după un lung şir de
contestaţii, finalizate cu o serie de reevaluări, în
conformitate cu decizia definitivă şi irevocabilă a
Curţii de Apel Bucureşti.
Proiectul iniţiat de Cj Teleorman are o valoare
totală de circa 21,5 milioane de euro şi a fost finanţat prin Programul ISPA, contribuţia beneficiarului fiind de 7%. Conform prevederilor memorandumului de finanţare, încheiat între Comisia europeană şi guvernul României, Cj a încredinţat unor
www.adrmuntenia.ro

operatori privaţi, pe baza licitaţiilor publice, operarea deşeurilor în depozitul de la Mavrodin şi, respectiv, colectarea şi transportul acestora de pe întreg teritoriul judeţului. Anterior, la începutul lunii
martie din acest an, Cj a încheiat contractul de
operare a deşeurilor în depozitul ecologic de la Mavrodin, cu firma eco Sud SRL, desemnată câştigătoare, de asemenea, după mai multe contestaţii
finalizate la instanţa de judecată.
Lucrările la Sistemul integrat de management
al deşeurilor din judeţul Teleorman s-au încheiat
în anul 2009, dar, ulterior, au apărut mai multe
probleme tehnice ce au întârziat punerea în funcţiune. Şi în prezent mai există litigii nerezolvate
între Cj Teleorman şi constructor, un consorţiu germano-austriac, care, la vremea respectivă, a câştigat licitaţia internaţională pentru materializarea
proiectului cu bani europeni.
Sursa: www.administratie.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Arena / 21 iunie 2013

fonduri-structurale.ro / 18 iunie 2013

REVISTA PRESEI

ePiteşti.ro / 16 iunie 2013

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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ziarul Prahova / 15 iunie 2013

semnal.eu / 14 mai 2013

advertising4u.ro / 13 iunie 2013

REVISTA PRESEI

Curierul zilei / 17 iunie 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 / 21 iunie 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.

