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» În data de 25 iunie, directorul
ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat,
a participat la conferinţa de lansare
a proiectului privind reabilitarea
Ambulatoriului Spitalului de Psihiatrie
Săpunari din judeţul Călăraşi.

judeţul Călăraşi a semnat, în data de 1 aprilie,
contractul de finanţare pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului de Psihiatrie Săpunari, judeţul Călăraşi” în cadrul Regio, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, dMI 3.1 „Reabilitarea/ modernizarea/
echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.
directorul liviu Muşat a declarat în deschiderea conferinţei de lansare următoarele:
„Orice demarare de proiect este pentru noi un
moment important, mai ales când ştim că acest contract vine din lista de rezerve. El a fost dorit mult de
administraţia călărăşeană, de specialiştii de la spital
şi, bineînţeles, de locuitorii din acea zonă a judeţului.
Pentru acest proiect am semnat contractul de finanţare în data de 1 aprilie, la sediul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, alături
de domnul vicepremier Liviu Dragnea, şi sperăm ca
toate activităţile să se desfăşoare în timpul preconizat şi să se finalizeze la termen.
Noi vom fi, la fel ca şi în cazul celorlalte proiecte,
alături de echipa de implementare, alături de Consiliul judeţean, astfel încât proiectul să fie o reuşită şi
din punctul de vedere al procedurilor şi al legislaţiei.
Vreau să semnalez un aspect important - în momentul de faţă, judeţul Călăraşi este pe locul I ca număr de aplicaţii şi proiecte depuse şi finanţate în cadrul Domeniului major de intervenţie 3.1 al Programului Operaţional Regional. Judeţul are trei astfel
de aplicaţii – primul proiect a fost pentru Ambulatoriul de la Spitalul Judeţean Călăraşi, al doilea este
cel de la Spitalul orăşenesc din Lehliu şi iată, astăzi,
lansăm cel de-al treilea proiect aici.
Faţă de alte judeţe care au un potenţial economic mult mai ridicat, Călăraşiul obţine un rezultat
bun în cadrul acestui domeniu de finanţare şi vreau
www.adrmuntenia.ro

liviu Muşat, directorul AdR Sud Muntenia, alături de daniela
Brăileanu, directorul Spitalului de Psihiatrie Săpunari

să îi felicit pe toţi cei care au contribuit la acest lucru.
Vă doresc mult succes în implementare”.
Proiectul, ce a fost lansat în data de 25 iunie
la sediul Consiliului judeţean Călăraşi, are o valoare
totală de 2.203.789,76 lei, din care 1.674.166,81
lei reprezintă valoarea asistenţei nerambursabile
(fonduri fedR - 1.423.041,79 lei; fonduri din bugetul
naţional - 217.641,68 lei; cofinanţarea eligibilă a
beneficiarului - 33.483,34 lei).
Prin această investiţie se urmăreşte dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii judeţene de
servicii de sănătate mintală, prin reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Psihiatrie Săpunari, în vederea îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei din
judeţul Călăraşi. În urma implementării acestui
proiect, ce se va realiza în 18 luni, va creşte numărul de consultaţii, pacienţii nemaifiind astfel
redirecţionaţi către alte unităţi medicale, cum s-a
întâmplat până în prezent.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Lansarea proiectului de reabilitare
a Ambulatoriului Spitalului de Psihiatrie
Săpunari din judeţul Călăraşi
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În data de 27 iunie, la Piteşti a avut loc o întâlnire de lucru pe tema oportunităţilor de
finanţare pentru femeile antreprenor din judeţul Argeş, la care au participat doamna ministru delegat pentru Întreprinderi
Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri
şi Turism, Maria grapini, directorul Agenţiei pentru dezvoltare
Regională Sud Muntenia, liviu
Muşat, deputata Simona Bucuraoprescu, vicepreşedintele Consiliului judeţean Argeş, florin Tecău, şi preşedintele Asociaţiei oamenilor de Afaceri Argeş, Virgil
dumitru.
Seminarul intitulat „Oportunităţi de finanţare pentru femeia antreprenor” a fost organizat de către Asociaţia oamenilor de Afaceri Argeş, cu scopul
de a prezenta posibilităţile de
accesare a fondurilor europene
nerambursabile pentru femeile
antreprenor, în vederea iniţierii
sau dezvoltării unor afaceri, Schema de ajutor de minimis pentru
sprijinirea microîntreprinderilor, precum şi pentru a prezenta
exemple de bune practici şi proiecte de succes.
În cadrul acestui eveniment
destinat oamenilor de afaceri din
judeţul Argeş, directorul liviu
Muşat a oferit informaţii utile
despre ajutorul de minimis, care
se acordă IMM-urilor, prin alocări
de la bugetul de stat, sub formă
de sume nerambursabile. Aceste fonduri provin din bugetul Ministerului finanţelor Publice, fiind acordate în proporţie de 100%
www.adrmuntenia.ro

liviu Muşat, directorul AdR Sud
Muntenia, a oferit informaţii utile
despre ajutorul de minimis

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
activează în domeniul transportului rutier, pe o perioadă de trei
ani fiscali consecutivi.
Schema instituită prin Hg
nr. 274/2013 are ca obiectiv stimularea realizării de investiţii
de către întreprinderile mici şi
mijlocii şi crearea de noi locuri
de muncă.
emiterea acordurilor pentru finanţare se realizează de la
data deschiderii sesiunii până la
30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, în limita bugetului alocat
schemei.
Prima sesiune de depunere
se va derula în perioada 16 august –
31 octombrie 2013, în limita bugetului anual alocat schemei.

Ședinţa Comisiei
Regionale pentru
elaborarea
criteriilor de
selecţie a
proiectelor
strategice ale
regiunii
Sud Muntenia
pentru perioada
2014 - 2020

În data de 25 iunie, Agenţia
pentru dezvoltare Regională Sud
Muntenia a organizat la Alexandria
cea de-a treia şedinţă a Comisiei
Regionale pentru elaborarea criteriilor de selecţie a proiectelor
strategice ale regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2014 – 2020.
evenimentul a avut loc la sediul
Consiliului judeţean Teleorman.
În cadrul acestui eveniment
au fost aprobate minuta şedinţei
anterioare şi Regulamentul de organizare şi funcţionare agreat de
toţi membrii comisiei şi, totodată,
s-au prezentat grila propusă de
evaluare a criteriilor de selecţie a
proiectelor strategice şi stadiul
portofoliului regional de proiecte.

În cadrul şedinţei de la Alexandria au fost
prezentate grila de evaluare a criteriilor
de selecţie a proiectelor strategice şi
stadiul portofoliului regional de proiecte

http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

Oportunităţi de finanţare
pentru dezvoltarea mediului
de afaceri argeşean

3

Info Regional Sud Muntenia

4

Buletin Informativ nr. 140 / 24 iunie - 1 iulie 2013

EVENIMENTE

la conferinţa de semnare a contractului, alături de liviu Muşat, directorul AdR Sud Muntenia, au fost prezenţi Mircea Cosma, preşedintele
Consiliului judeţean Prahova şi Iulian Bădescu, primarul municipiului Ploieşti

Regio finanţează un nou proiect
din cadrul Polului de Creştere Ploieşti

În data de 28 iunie, directorul Agenţiei pentru
dezvoltare Regională Sud Muntenia, domnul liviu
Muşat, a semnat un contract de finanţare în cadrul
Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile
a oraşelor - poli urbani de creştere”, domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de creştere”. Beneficiarul este unitatea administrativ-teritorială Ploieşti, care primeşte asistenţă financiară pentru proiectul „Realizarea parcului municipal Ploieşti Vest,
inclusiv a căilor de acces şi a reţelei edilitare specifice - Centru de Excelenţă în Afaceri pentru Tinerii Întreprinzători”.
Valoare totală a proiectului este de 12.057.946,20
lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din
fedR este de 3.341.955,19 lei, cofinanţarea eligibilă a beneficiarului este de 4.075.555,11 lei, iar
valoarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile este de 1.956.266,45 lei. Contractul de finanţare se va
implementa în 18 luni, perioadă de timp în care va
fi realizată o structură de afaceri destinată sprijinirii tinerilor întreprinzători din Ploieşti. Potrivit indicatorilor stabiliţi prin proiect, la finalizarea acestuia vor putea funcţiona în noua structură de afaceri
www.adrmuntenia.ro

nouă IMM-uri şi vor fi create 40 de locuri de muncă.
la conferinţa de semnare a contractului de finanţare, directorul AdR Sud Muntenia a declarat
următoarele:
„Iată că ne apropiem de finalul listei de proiecte pe care Ploieştiul şi Polul de Creştere Ploieşti o au în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013. Acest proiect vine în sprijinul
mediului anteprenorial, mai ales în rândul tinerilor, pentru că acesta vizează întocmai un centru
de afaceri pentru tinerii întreprinzători. Este un
proiect de 12 milioane de lei, din care 3.300.000
de lei sunt bani din Programul Operaţional Regional, iar 4.075.000 de lei provin din contribuţia municipalităţii. Durata de implementare este de 18
luni, iar printre obiective se regăseşte construirea
de spaţii de birouri şi două săli, ce vor fi puse la
dispoziţie pentru activităţi în acest domeniu. Centrul de excelenţă se va adresa IMM-urilor şi tinerilor care doresc să demareze afaceri în domenii
precum: servicii de ecologizare, servicii de consultanţă în domeniul protecţiei mediului, evaluări
de mediu, servicii de ecoturism, precum şi servicii
de proiectare.”
http://regio.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia, la Forumul
Comunicatorilor REGIO

la forum au fost prezenţi peste 100 de reprezentanţi ai AM PoR, responsabili de comunicare ai
organismelor Intermediare pentru PoR şi membri
ai Reţelei de comunicatori Regio, din cadrul altor
instituţii ce îndeplinesc funcţii de informare şi promovare PoR.
Cu această ocazie, reprezentanţii Agenţiilor pentru dezvoltare regională au discutat despre cele mai
utile şi de impact instrumente de comunicare folosite
la nivel de regiune în perioada 2007 – 2013 pentru promovarea programului, iar membrii Reţelei au vorbit
despre metodele de mediatizare a impactului rezultatelor proiectelor realizate în comunitatea în care
locuiesc, ce au primit finanţare nerambursabilă prin
Programul operaţional Regional.
la nivelul AdR Sud Muntenia, cele mai utile instrumente de comunicare utilizate au fost vizitele
destinate reprezentanţilor mass-media la proiectele
Regio implementate în regiunea noastră şi pagina şi
contul de facebook ale Agenţiei.
Începând cu anul 2011, acţiunile de informare şi
publicitate întreprinse de Agenţie s-au axat, în principal, pe promovarea proiectelor de succes prin care
comunităţile locale au reuşit să se dezvolte în urma
investiţiilor prin Regio. În acest sens, pentru creşterea
gradului de conştientizare a impactului programului
în regiunea noastră s-a organizat o serie de evenimente destinate reprezentanţilor mass-media din Sud
Muntenia, ce au constat practic în vizitarea locurilor
de implementare a proiectelor derulate în judeţele
din Sud Muntenia (Argeş, Călăraşi, dâmboviţa, giurwww.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

» În perioada 26 – 28 iunie,
ADR Sud Muntenia, prin experţi
din cadrul Serviciului Comunicare,
a participat la Forumul
Comunicatorilor REGIO, eveniment
organizat de Autoritatea de
Management pentru Programul
Operaţional Regional din cadrul
Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice.
Evenimentul s-a desfăşurat
în staţiunea Mamaia, Hotel Riviera.
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la nivelul AdR Sud Muntenia, cele mai utile instrumente de
comunicare au fost vizitele destinate mass-media la proiectele
Regio şi pagina şi contul de facebook ale Agenţiei

giu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman).
Aceste vizite au fost organizate începând cu anul
2011, cu scopul de a mediatiza bunele practici şi pentru a crea o imagine pozitivă în rândul publicului larg
asupra modului de utilizare a fondurilor europene alocate prin Regio.
Proiectele promovate au primit asistenţă financiară din toate domeniile majore de intervenţie ale
Regio, acestea vizând dezvoltarea infastructurii urbane, rutiere, de sătătate, a infrastructurii sociale, dezvoltarea sistemului educaţional, a mediului privat,
precum şi a patrimoniului cultural şi îmbunătăţirea
infrastructurii de turism.
Cel de-al doilea instrument de comunicare util
şi de foarte mare impact folosit pentru promovarea
Regio este reprezentat de contul de profil şi pagina
facebook ale Agenţiei. Acestea au fost create în luna
august 2011 şi până în prezent totalizează peste 2.460
de prieteni şi peste 500 de like-uri.
forumul Comunicatorilor Regio are ca obiectiv
consolidarea reţelei de comunicatori, realizarea schimbului de experienţă între membrii acesteia, precum
şi informarea cu privire la stadiul de implementare a
programului.
http://regio.adrmuntenia.ro
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În data de 8 iulie, Agenţia pentru dezvoltare
Regională Sud Muntenia va organiza o selecţie pentru
angajarea, pe perioada vacanţei de vară, a unor
studenţi care urmează cursurile unei facultăţi economice sau tehnice, în ani terminali. Aceştia vor
lucra pe bază de contract individual de muncă pe
durată determinată, în una dintre cele mai moderne instituţii din regiunea Sud Muntenia.
Selecţia studenţilor se va face pe baza CV-urilor (CV europass). Pentru a participa la selecţie,
doritorii trebuie să depună CV-ul europass, însoţit
de o adeverinţă care să ateste faptul că au statutul
de student şi urmează cursurile unei instituţii de
învăţământ superior – studii la zi, în ani terminali,
cuprinzând şi precizarea expresă a perioadei de
vacanţă. Interviul la care vor fi chemaţi candidaţii
selectaţi va avea loc în data de 8 iulie, ora 10:00,
la sediul AdR Sud Muntenia.
Programul destinat în exclusivitate studenţilor
se derulează începând cu anul 2007.
Prin această iniţiativă, Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia doreşte să ofere avantajul familiarizării studenţilor cu programele finanţate de uniunea europeană şi cu un mediu de
lucru performant. Totodată, se doreşte ca acest
program să contribuie la dezvoltarea profesională

ulterioară a studenţilor. În plus, se oferă posibilitatea încheierii unor contracte de muncă la terminarea studiilor.
despre acest program, directorul AdR Sud Muntenia, liviu Muşat, a declarat, în cadrul unui eveniment destinat tinerilor, următoarele:
„De şase ani derulăm la nivelul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia un program
în care, pe perioada vacanţei de vară, angajăm studenţi. Nu o să vă vină să credeţi câţi copii de valoare sunt în regiunea noastră, care, din păcate,
din cauza ofertei destul de timide pe care o au la
terminarea studiilor se risipesc în cele patru zări.
Pentru noi este o mare bucurie să primim în rândurile noastre tineri valoroşi. Este al şaselea an în
care condiţiile ne-au permis să angajăm studenţi
şi sperăm ca iniţiativa noastră să contribuie la dezvoltarea lor profesională ulterioară. În plus, oferim posibilitatea încheierii unor contracte de
muncă full time la terminarea studiilor, iar acest
lucru poate constitui un aport la efortul de a păstra în regiune persoane calificate”.
Mai multe detalii despre concurs puteţi citi pe
site-ul Agenţiei, link: www.adrmuntenia.ro/stiri/
744/agen tia-pentru-dezvoltare-regionala-sudmuntenia-relanseaza-programul-destinat-i.html.

14 ani de activitate neîntreruptă
la ADR Sud Muntenia

La Mulţi Ani, Zoli!

În data de 1 iulie, colegul nostru Zoltan Horvath împlineşte 14 ani de activitate neîntreruptă
în cadrul AdR Sud Muntenia!
dorim să îl felicităm pe Zoli pentru contribuţia
sa de-a lungul anilor la implementarea programului
de preaderare PHARe, continuând cu monitorizarea proiectelor derulate prin Programul operaţional Regional 2007 – 2013 în judeţul Ialomiţa.
de asemenea, îi mulţumim pentru implicarea
şi colegialitatea dovedite în calitate de preşedinte
al Sindicatului Agenţiei.
La Mulţi Ani plini de realizări!
www.adrmuntenia.ro

Zoltan Horvath - 14 ani de activitate neîntreruptă în cadrul
AdR Sud Muntenia

http://regio.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia relansează programul
destinat în exclusivitate studenţilor
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» Viceprim-ministrul Liviu Dragnea,
ministrul dezvoltării regionale
şi administraţiei publice, a vorbit,
la dezbaterile locale din Galaţi şi Constanţa,
despre continuarea pregătirilor pentru
procesul de regionalizare descentralizare a României.

„Constituţia trebuie revizuită, România trebuie modernizată şi vom face toate demersurile,
vom aplica toate mecanismele administrative legale necesare pentru ca aceste două mari obiective să fie duse la final”, a declarat viceprim-ministrul liviu dragnea la galaţi.
declaraţia a avut loc în contextul în care, în
paralel cu seria dezbaterilor locale organizate de
Ministerul dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice pentru acest proces, la nivelul Curţii Constituţionale au fost luate anumite decizii cu privire
la organizarea referendumului pentru revizuirea
Constituţiei.
În condiţiile în care includerea în Constituţie a
noţiunii de „regiune” ca unitate administrativ-teritorială se poate face numai în urma unui referendum, liviu dragnea a precizat: „Vă spun cu toată
seriozitatea că proiectul de revizuire a Constituţiei
şi proiectul de regionalizare nu se abandonează, indiferent de decizia Curţii Constituţionale”.
Cu privire la priorităţile procesului, ministrul
dezvoltării regionale a subliniat că miza reală nu
o reprezintă sediul regiunii, ci atribuţiile care vor
fi transferate de la guvern către judeţe, către localităţi şi către regiuni şi modul în care vor fi finanţate programele de dezvoltare regională, în aşa fel
încât să nu mai apară situaţii în care autorităţile
locale constată că investiţiile pe care le propun nu
primesc alocări de fonduri.
„Proiectul de regionalizare este parte din strategia de dezvoltare a acestei ţări. Este vorba de
o strategie pe care o realizează ministerul nostru şi
care este aproape gata. Regionalizarea este parte
integrantă din această strategie naţională de dezvoltare”, a mai spus viceprim-ministrul liviu dragnea.
dezbaterile de la galaţi şi Constanţa privind
procesul de regionalizare - descentralizare fac parwww.adrmuntenia.ro

Vicepremierul liviu dragnea, prezent la dezbaterile locale din
galaţi şi Constanţa, a declarat că proiectul de regionalizare este
parte din strategia de dezvoltare a acestei ţări

te din seria de consultări organizate de MdRAP, începând din luna mai a.c., în fiecare regiune de dezvoltare. Primele au avut loc la Iaşi, Craiova, Timişoara şi Cluj. 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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Regionalizarea, parte a Strategiei naţionale
de dezvoltare
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» Granturile SEE şi norvegiene
au fost lansate în data de 28 iunie,
în prezenţa ministrului norvegian
al justiţiei şi securităţii publice,
doamna Grete Faremo, a ministrului
fondurilor europene, Eugen
Teodorovici, şi a ministrului justiţiei,
Robert-Marius Cazanciuc.

granturile au o valoare totală de aproximativ
306 milioane de euro şi sunt alocate pentru perioada de până în 2016. ele sunt destinate să susţină programe şi proiecte din 21 de domenii, precum justiţie şi afaceri interne, protecţia mediului,
cercetare, sănătate, cultură, societate civilă şi îmbunătăţirea condiţiilor sociale pentru populaţia
romă.
„Granturile asigură o platformă excelentă
pentru întărirea cooperării noastre în multe domenii, inclusiv justiţie şi afaceri interne”, a afirmat ministrul faremo în timpul lansării din data
de 28 iunie. Cu această ocazie au fost semnate patru acorduri de programe. În cadrul acestor programe, contribuţia statelor donatoare însumează
25 milioane de euro, ceea ce reprezintă 85% din
valoarea totală a acestora, 15% fiind contribuţia
statului român.
„Suma substanţială a finanţărilor acordate
prin intermediul granturilor SEE şi norvegiene
pentru această perioadă înseamnă un sprijin puternic pentru România în scopul implementării de
proiecte în domenii precum justiţia, protecţia mediului, energie, societate civilă, cercetare, cultură”, a declarat ministrul Teodorovici.
Conform cadrului instituţional convenit, Ministerul justiţiei şi Ministerul Afacerilor Interne din
România vor gestiona fondurile alocate pentru domeniile justiţie şi afaceri interne. Aceste finanţări
vor fi folosite, printre altele, în sprijinul sistemului
judiciar român, în scopul implementării noilor coduri juridice. Totodată, programele norvegiene vor
reprezenta un sprijin important pentru eficientizarea activităţii serviciilor de probaţiune şi îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie. de asemenea, fiwww.adrmuntenia.ro

nanţările vor fi folosite pentru a combate violenţa
domestică, pentru a susţine cooperarea dintre poliţia din România şi norvegia în lupta împotriva grupurilor criminale organizate şi a traficului de persoane.
Ministrul justiţiei, Robert - Marius Cazanciuc,
a salutat prezenţa ministrului norvegian al justiţiei
la acest eveniment important pentru guvernul şi
sistemul judiciar român: „Granturile norvegiene
reprezintă o oportunitate excelentă pentru noi de
a dezvolta cooperarea şi parteneriatul dintre ţările noastre. Asistenţa acordată va sprijini sistemul judiciar român pentru a funcţiona mai eficient şi mai transparent, în beneficiul tuturor cetăţenilor.”
graturile See şi norvegiene vor fi folosite pentru a îmbunătăţi condiţia populaţiei de etnie romă
prin intermediul mai multor tipuri de măsuri. Astfel, cel puţin 10% din fondurile aferente programelor relevante (minimum 14 milioane de euro) sunt
destinate măsurilor luate în beneficiul populaţiei
de etnie romă.
finanţările vor facilita, de asemenea, parteneriatele strategice şi pe termen lung între entităţile publice şi private din ţara noastră şi din norvegia.
Prin Acordul pentru Spaţiul economic european (See), trei dintre ţările AelS – norvegia, Islanda şi liechtenstein, fac parte din piaţa internă
europeană şi contribuie la dezvoltarea socială şi
economică prin intermediul granturilor See şi norvegiene. norvegia este principalul stat donator,
contribuind cu 97% din totalul finanţărilor. granturile See şi norvegiene sunt menite să întărească
relaţiile bilaterale dintre statele donatoare şi România.
Pentru perioada de finanţare de până în 2012,
România a beneficiat de aproape 100 milioane de
euro pentru proiecte în domenii cheie, precum
protecţia mediului, producţia sustenabilă, sănătate şi îngrijirea copilului, moştenirea culturală şi
pentru ong-uri. 65 de proiecte specifice şi peste 100
de proiecte dezvoltate de ong-uri au fost implementate, rata de absorbţie ajungând la 85%.
Sursa: www.fonduri-structurale.ro
http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

S-au lansat granturile SEE şi norvegiene,
în valoare de aproximativ 306 milioane de euro
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Comisia europeană a comunicat oficial autorităţilor române reluarea plăţilor prin intemediul
Programului operaţional Sectorial (PoS) Transport,
ca urmare a măsurilor implementate de guvernul
României. Comisia a decis reluarea plăţilor pe
Axele prioritare 1 şi 2 ale programului, cele care
au fost afectate de decizia de sistare a plăţilor. În
perioada presuspendării programului, România nu
a transmis declaraţii de cheltuieli către Comisia
europeană nici pe Axele prioritare 3 şi 4, deoarece
sistarea plăţilor a fost cauzată de deficienţe înregistrate la nivelul întregului sistem de management şi control al programului.
la începutul lunii februarie 2013, Comisia europeană a decis reluarea plăţilor pe Programul ope-

raţional dezvoltarea Resurselor umane. În prezent,
rata de absorbţie înregistrată la nivelul acestui program a ajuns la 16,28%, nivel dublu faţă de cel înregistrat la sfârşitul lunii februarie.
la sfârşitul lunii aprilie 2013, Comisia a reluat
plăţile pe Programul operaţional Regional, fapt
care a dus la majorarea ratei de absorbţie aferentă
acestui program de la 24,70% la 29,56%.
datorită deblocării PoSdRu şi PoR, dar şi a altor măsuri implementate de guvernul României
pentru creşterea vitezei de utilizare a fondurilor
europene, rata de absorbţie a ajuns la 15,18%, comparativ cu 11,47% la sfârşitul lunii decembrie 2012,
respectiv cu 7,46% la 30 aprilie 2012.
Sursa: www.fonduri-ue.ro

ANRMAP: Instrucţiuni emise în aplicarea
prevederilor art. 188 din OUG nr. 34/2006

» Autoritatea Naţională pentru
Reglementarea şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice (ANRMAP) a anunţat
publicarea în Monitorul Oficial al
României, partea I, nr. 371 din
21.06.2013, a Instrucţiunilor nr. 1/2013,
emise în aplicarea prevederilor art. 188,
alin. (2), lit. d), şi art. 188, alin. (3), lit. c)
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
34/2006, privind atribuirea contractelor
de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii.

elaborarea acestor instrucţiuni reprezintă îndeplinirea unui angajament asumat în faţa Comisiei
europene, ca urmare a recomandărilor cu privire la
formularea de instrucţiuni, instrumente ajutătoare
necesare autorităţilor contractante în procesul de
achiziţie publică, în vederea întăririi capacităţii administrative a acestora.
Instrucţiunile au ca scop îndrumarea autorităţilor contractante în ceea ce priveşte modalitatea de
www.adrmuntenia.ro

formulare a cerinţelor de calificare ce vizează capacitatea profesională, necesitate izvorâtă ca urmare a numeroaselor respingeri ale documentaţiilor
de atribuire, cauzate de formulări restrictive ale
cerinţelor de calificare privind studiile, pregătirea
profesională şi calificarea persoanelor responsabile
pentru îndeplinirea contractului.
Aşadar, instrucţiunile nr. 1/2013 reprezintă o
armonizare a practicilor în domeniul achiziţiilor publice din partea principalilor „actori” implicaţi, respectiv Autoritatea naţională pentru Reglementarea
şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, unitatea de Coordonare şi Verificare a Achiziţiilor Publice, Consiliul
naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi Autoritatea de Audit, şi au scopul de a genera o abordare
unitară a prevederilor din domeniul achiziţiilor publice.
Actul normativ a primit acceptul serviciilor tehnice din cadrul Comisiei europene, respectiv dgMarkt.
Textul Instrucţiunilor nr. 1/2013 poate fi vizualizat pe site-ul AnRMAP, la secţiunile Legislaţie şi în
Legislaţie > Legislaţie naţională > Achiziţii publice
a site-ului www.fonduri-ue.ro.
Sursa: www.fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Comisia Europeană a comunicat oficial reluarea
plăţilor prin Programul Operaţional Transport
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Clinica elITeCITYdenT a fost modernizată prin fonduri fedR

Dezvoltarea mediului privat din Sud Muntenia:

S-a finalizat o nouă investiţie
realizată prin Regio

» Marţi, 25 iunie, a avut loc
conferinţa de finalizare a proiectului
„Modernizare Clinică Stomatologică”,
finanţat cu fonduri nerambursabile în
cadrul Programului Operaţional
Regional 2007- 2013, Axa prioritară 4
„Sprijinirea dezvoltării mediului de
afaceri regional şi local”, Domeniul
major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea
dezvoltării microîntreprinderilor”.

SC elITeCITYdenT SRl din municipiul olteniţa, judeţul Călăraşi, în calitate de beneficiar, a
obţinut asistenţă nerambursabilă modernizarea

unei clinici stomatologice. Valoarea totală a contractului a fost de peste 835 de mii de lei, din care
valoarea totală eligibilă a fost de aproximativ 675
de mii de lei, fonduri fedR. Proiectul a vizat extinderea activităţii, crearea de servicii stomatologice noi, neexistente pe piaţa locală din olteniţa,
precum şi achiziţionarea de echipamente specifice
dotate cu tehnologii performante de ultimă oră.
Astfel, aici s-au creat servicii noi pe plan local,
respectiv a serviciului de ortodonţie, a serviciului
de implantologie şi a serviciului de radiografie digitală.
Prin această investiţie s-au creat patru locuri
de muncă, prin utilizarea resursei de forţă de
muncă locală din olteniţa.

Autoritatea de Management pentru Programul
operaţional Regional 2007-2013 a publicat Corrigendum nr. 3 la ghidul solicitantului pentru AXA 1,
dMI 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”. Corrigendum nr.

3 este în vigoare începând din data de 1 iulie 2013.
documentul este publicat pe site-ul nostru, la secţiunea ghidul Solicitantului, link: http://regio.adrmuntenia.ro/s618/domeniul-de-interventie-12-sprijinirea-investitiilor-in-eficienta-energetica-a-b/.

Corrigendum nr. 3 la Ghidul Solicitantului pentru DMI 1.2 „Sprijinirea
investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 140 / 24 iunie - 1 iulie 2013

Situaţia proiectelor depuse
la nivelul regiunii Sud Muntenia
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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.

Pentru domeniul major de intervenţie 5.3
„Promovarea potențialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivității României ca destinație 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 - B-dul. 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

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.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Până în data de 1 iulie 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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Argeş

Se deschide un parc tehnologic industrial
şi ştiinţific la Mioveni!

Călăraşi

drumurile europene: e 70, e 68 şi A1, acces la calea
ferată (Cf Piteşti – Câmpulung).
Zona se învecinează în partea de nord şi cu
strada I.C. Brătianu, în prezent realizându-se lucrări de modernizare a acesteia: pe strada I.C. Brătianu se vor crea 4 benzi de circulaţie (această lucrare cuprinde inclusiv modernizarea podului peste
râul Argeşel).
Consiliul local Mioveni va asigura utilităţile de
bază necesare derulării activităţilor economice,
respectiv: apă potabilă şi industrială, canalizare,
alimentare cu gaze naturale, racordarea la energie
electrică (în prezent nu există decât reţea de medie tensiune şi joasă tensiune), reţele de comunicaţii.

Prima ediţie a Zilei Dunării,
la Călăraşi

Sursa: www.proarges.ro

» Sâmbătă, 29 iunie, sute de
călărăşeni au ales să-şi petreacă ore
de calitate în cadrul evenimentelor pe
care primăria le-a pregătit, în
colaborare cu Descoperă Rowmania,
campania maestrului Ivan Patzaichin.

Proiectul Ziua Dunării - ziua peştelui dunărean, pe care Primăria Călăraşi l-a accesat şi derulat în cadrul Programului operaţional de Pescuit
2007-2013, s-a dovedit a fi foarte bine primit de
către călărăşeni. Sute de oameni s-au bucurat de
eforturile municipalităţii de a sărbători dunărea
aşa cum se cuvine.
Programul artistic al micilor şi marilor interpreţi locali, expoziţia de bărci, standuri cu echipamente de pescuit, expoziţia de artă fotografică,
concursurile de gătit cu specific pescăresc, de pescuit şi, nu în ultimul rând, competiţia efervescentă
de canotcă 10+1 pe braţul Borcea, toate acestea s-au
derulat de Ziua Dunării pe parcursul a câtorva ore,
pe o vreme frumoasă şi prielnică sărbătorii.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: www.arenamedia.ro

2013 a fost primul an în care au fost organizate evenimente în
cadrul Zilei Dunării - ziua peştelui dunărean

http://regio.adrmuntenia.ro
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la iniţiativa Primăriei Mioveni, joi, 4 iulie, se
va deschide cel mai nou Parc Tehnologic Industrial
şi Știinţific, pe o suprafaţă de aproximativ 36 ha,
cu posibilitatea de extindere în viitor, până la 80
– 100 ha.
Amplasarea acestui parc va fi în zona Bemo,
vizavi de SC PIRouX SA. În prezent se realizează
un studiu de oportunitate pentru crearea în zona
menţionată şi a unui parc fotovoltaic (sunt alocate
aproximativ 3 ha pentru amplasarea de panouri fotovoltaice). Zona industrială avută în vedere, prevazută în Planul urbanistic general al oraşului Mioveni, este adecvată realizării unei asemenea platforme industriale datorită proximităţii şi accesibilităţii faţă de nodurile principale de infrastructură,
respectiv: vecinătatea cu dn 73 d, 15 km faţă de
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Biserica din Voineşti,
reabilitată cu fonduri Regio

Dâmboviţa
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Aceasta poartă hramul „Duminica tuturor sfinţilor” şi „Sfântul Ioan”, este din lemn şi a fost construită în 1814. fiind într-o stare avansată de degradare şi, în acelaşi timp, monument istoric, restaurarea ei se impunea cu necesitate şi urgenţă.
Pentru proiectul de restaurare, denumit „Reabilitarea, restaurarea şi valorificarea turistică a Bisericii de lemn din Onceşti, modernizarea şi crearea infrastructurii şi utilităţilor conexe” s-au alocat 4,9 milioane de lei, bani ce provin din fonduri
europene.

Sursa: www.semnal.eu

Giurgiu

INFO JUDEŢE

» Autorităţile locale dâmboviţene
au obţinut finanţare europeană pentru
restaurarea bisericii de lemn din
Onceşti, comuna Voineşti.

Biserica din Voineşti

Proiect european pentru
managementul deşeurilor pentru
navigaţia interioară pe Dunăre

Peste şase luni de muncă a fost realizată în
cadrul proiectului Co-WAndA – „Convenţie pentru
managementul deşeurilor pentru navigaţia interioară pe Dunăre”, astfel pregătind drumul spre
un sistem îmbunătăţit de management a deşeurilor
în regiunea dunării, uşor de folosit de către utilizatori. după debutul de succes din octombrie 2012,
consorţiul proiectului, alcătuit din 11 parteneri, s-a
dedicat în întregime muncii. Pentru a facilita implementarea unui sistem modern de management
al deşeurilor de pe dunăre, armonizat la nivel
transnaţional, trebuie realizate o multitudine de
sarcini în decursul celor 24 de luni, reprezentând
durata proiectului. Încă de la început s-a avut în
vedere o abordare interdisciplinară, în baza unei
reţele solide de stakeholderi şi observatori, ce a
fost realizată în cadrul proiectului anterior WAndA.
În vara anului 2013 se vor derula acţiuni pilot
ce vor permite navelor să predea reziduurile de hidrocarburi de la bord în mod gratuit, la anumite
www.adrmuntenia.ro

puncte de colectare. dacă doriţi să vă implicaţi în
aceste acţiuni pilot, trebuie să obţineţi o vinietă
electronică de pe site-ul proiectului Co-WAndA.
Aceasta e la un click distanţă: http://www.cowandaproject.eu/pilotaction/.
Pentru mai multe informaţii despre proiect,
vă rugăm să vizitaţi site-ul Co-WAndA http://www.cowandaproject.eu/.
Sursa: www.jurnalgiurgiuvean.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Ialomiţa

Parcul dendrologic de la Amara,
cel mai mare din sud-estul Europei

Sursa: www.radiocampus.ro

Prahova

INFO JUDEŢE

Staţiunea şi plajele din Amara sunt pregătite
să primească valurile de turişti din această vară.
Investiţiile de aici au fost realizate cu sprijin
financiar nerambursabil prin Regio. Centrele de
agrement funcţionează de la deschiderea oficială
a sezonului estival, atât pentru locuitorii din zonă,
cât şi pentru turiştii din ţară sau străinătate. În
acest an, administraţia locală Amara va organiza
mai multe festivaluri, noi sau cu tradiţie, pentru
ca turiştii să plece la finalul vacanţei cu amintiri
şi experienţe inedite.
Atracţia de anul acesta, la Amara, va fi parcul
dendrologic, cel mai mare din sud-estul europei.
În weekend-uri turiştii se pot delecta şi cu
filme proiectate la grădina Cinemascop Amara.

14

Parcul dendrologic Amara

Colaborare interculturală între Prahova
şi Raionul Cimişlia din Republica Moldova

» Vineri, 28 iunie, o delegaţie a
Consiliului Judeţean Prahova a plecat
în Republica Moldova pentru a duce
bustul Regelui Burebista, ce urmează
să fie amplasat în localitatea Selemet,
Raionul Cimişlia.

Bustul a fost realizat la iniţiativa preşedintelui
Cj Prahova, Mircea Cosma, şi cu sprijinul financiar
al Societăţii Cultural-Istorice „Mihai Viteazul”.
Bustul, din bronz masiv, este opera sculptorului ploieştean george dumitru şi va fi amplasat în
centrul comunei Selemet.
Ceremonia de dezvelire a acestuia va avea loc
la jumătatea lunii iulie, în prezenţa oficialităţilor
locale şi a unei delegaţii prahovene, ce va fi condusă de preşedintele Consiliului judeţean Prahova,
Mircea Cosma.
Proiectul s-a bucurat de sprijinul autorităţilor
din Selemet, care au făcut demersurile necesare
pentru ca bustul să fie amplasat în centrul localităţii.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: www.ziarulprahova.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Victor Ponta a dezvăluit faptul că a discutat cu oficialităţile bulgare despre necesitatea unui Proiect de anvergură pentru valorificarea
potenţialului energetic: hidrocentrală pe dunăre în zona comunei Seaca

Investiţii româno-bulgare:
construirea unei noi hidrocentrale pe Dunăre

Teleorman

În urmă cu mai bine de 30 de ani, conducătorii
din acea perioadă ai statului român şi ai celui bulgar au pus piatra de temelie la construirea unei hidrocentrale pe dunăre, în zona comunei teleormănene Seaca. un obiectiv comun ce nu a fost însă
finalizat, partea bulgară neputând asigura partea
sa de cofinanţare. Viabilitatea unui asemenea proiect de anvergură, care să valorifice potenţialul
energetic al dunării, a determinat guvernele român şi bulgar să reia tema construirii unei astfel
de hidrocentrale, ultima abordare în acest sens
având loc la finele săptămânii trecute, la Sofia.
la încheierea vizitei sale în capitala Bulgariei,
unde a avut o întâlnire de consultări cu prim-ministrul Plamen oreşarski, Victor Ponta a dezvăluit
faptul că a discutat cu oficialităţile bulgare despre
necesitatea începerii lucrărilor la o nouă hidrocentrală pe dunăre, în acest sens existând interes din
partea ambelor ţări.
În opinia premierului Ponta, o hidrocentrală
www.adrmuntenia.ro

pe dunăre va fi în mod sigur utilă şi pentru România
şi pentru Bulgaria. „Avem potenţialul, avem şi investitori, trebuie doar s-o realizăm”, a declarat
premierul român. din motive lesne de înţeles, Victor Ponta nu a dezvăluit locul de amplasament al
noii hidrocentrale, precizând doar că „locul este
cunoscut”, despre noua hidrocentrală de la Seaca
vorbind cu câteva săptămâni mai înainte vicepremierul liviu dragnea.
Începerea construcţiei hidrocentralei de pe
dunăre ar însemna pentru România realizarea unui
obiectiv extrem de important, de valorificare a capacităţii energetice a fluviului, dar şi punerea la
dispoziţia teleormănenilor şi a specialiştilor din
alte judeţe ale ţării a câteva mii de locuri de
muncă. Ar fi cel mai important obiectiv economic
construit în perioada postdecembristă în Teleorman, într-un judeţ în care investiţiile de până
acum au fost nesemnificative.
Sursa: www.ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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gazeta de Prahova / 28 iunie 2013
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Arena / 29 iunie 2013

REVISTA PRESEI

advertising4u / 21 iunie 2013

Ziarul Prahova / 29 iunie 2013

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Ziare-pe-net.ro / 28 iunie 2013
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Ziarul Prahova / 15 iunie 2013
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Ziarul Prahova / 24 iunie 2013
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CălăRAȘI

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 ARgeȘ

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 / 1 iulie 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.

