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Întâlnirea anuală a membrilor
Reţelei REGIO Sud Muntenia

www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

Miercuri, 24 iulie, Agenţia pentru dezvoltare
Regională Sud Muntenia a organizat, la Călăraşi,
cea de-a cincea ediţie a Întâlnirii anuale a Reţelei
de Informare ReGIo Sud Muntenia. În cadrul acestui eveniment au fost prezentate stadiul implementării Programului operaţional Regional 2007 –
2013 la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, cele mai utile instrumente de comunicare şi
promovare utilizate de Agenţie, precum şi informaţii despre pregătirea Planului de dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014 - 2020. din partea AdR
Sud Muntenia, în calitate de coordonator al Reţelei
Regio, au participat daniela Traian, director adjunct direcţia dezvoltare şi Comunicare, Mariana
vişan, director adjunct direcţia organism Intermediar PoR, Cristina Radu, şef Serviciu Comunicare,
precum şi experţii de comunicare.
În vederea promovării impactului implementării programului Regio în Sud Muntenia, cele mai
utile instrumente de comunicare utilizate de Agenţie au fost reprezentate de organizarea vizitelor
în teren la proiectele Regio, evenimente destinate
mass-mediei din Sud Muntenia, şi pagina şi contul
de facebook ale Agenţiei. Începând cu anul 2011,
acţiunile de informare şi publicitate realizate de
AdR s-au axat, în principal, pe promovarea proiectelor de succes finanţate prin Regio. În ceea ce priveşte vizitele în teren, acestea au fost organizate
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.
un alt subiect discutat în cadrul întâlnirii de
miercuri a vizat prezentarea unor exemple de proiecte de succes derulate cu finanţare europeană
nerambursabilă în judeţele Prahova (proiectele
realizate în cadrul Polului de Creştere Ploieşti Prahova, Argeş (cele trei proiecte realizate de Primăria oraşului Topoloveni) şi Ialomiţa (proiectele
din staţiunea balneară Amara).
În ultima parte a evenimentului destinat
membrilor Reţelei Regio s-au purtat discuţii despre
stadiul pregătirii Planului de dezvoltare Regională
Sud Muntenia 2014 – 2020. Până în prezent au avut
loc dezbateri pe marginea analizei socio-econo-
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La întâlnirea anuală a comunicatorilor Regio au fost prezenţi
40 de participanţi

mice a regiunii noastre, s-au stabilit priorităţile de
finanţare, indicatorii de monitorizare pentru următoarea perioadă de programare, precum şi criteriile de selecţie a proiectelor strategice, ce vor
fi anexă la Planul de dezvoltare Regională Sud
Muntenia 2014 – 2020.
Întâlnirea anuală, la care au participat 40 de
persoane, a fost organizată cu sprijinul Axei prioritare 6 „Asistenţă tehnică”, finanţată din ReGIo,
aceasta având scopul de a disemina rezultatele implementării Programului operaţional Regional, precum şi de a facilita un schimb de experienţă între
membrii Reţelei de Informare Regio Sud Muntenia.
Până în prezent, Reţeaua Regio include 90 de
membri, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai direcţiilor deconcentrate, ai organizaţiilor
non-guvernamentale, ai organismelor Intermediare, ai camerelor de comerţ, ai instituţiilor academice şi ai asociaţiilor profesionale.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Întrunirea Organismelor Intermediare din regiunea
Sud Muntenia, la cea de-a cincea ediţie

Întâlnirea de lucru, ce s-a desfăşurat la sediul
Agenţiei, a avut ca scop facilitarea unui schimb de
experienţă între organismele Intermediare responsabile de implementarea Programelor operaţionale în
regiunea de dezvoltare Sud Muntenia. În acest sens,
fiecare organism Intermediar a prezentat stadiul derulării Programului operaţional de care este responsabil, situaţia proiectelor depuse şi contractate, precum şi tipurile de probleme întâmpinate de aplicanţi
în implementarea contractelor de finanţare.
de asemenea, un alt subiect de interes pentru
participanţi aflat pe agenda întâlnirii a vizat pregătirea Planului de dezvoltare Regională Sud Muntenia
2014 - 2020. Până în prezent au fost definitivate analizele socio-economică şi SWoT ale regiunii noastre,
s-au stabilit priorităţile de finanţare, indicatorii de
monitorizare pentru următoarea perioadă de programare, precum şi criteriile de selecţie a proiectelor
strategice, ce vor fi anexă la Planul de dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014 – 2020. La nivelul regiunii
noastre s-au primit aproape 2.000 de fişe de proiecte,
ce au valoare de aproximativ 9,5 miliarde de euro.
La acest eveniment au participat reprezentanţi
ai următoarelor organisme Intermediare: organismul Intermediar pentru Programul operaţional Regional 2007 - 2013, organismul Intermediar pentru
Programul operaţional Sectorial Creşterea Competi-

www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

» Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia a organizat vineri, 26 iulie,
cea de-a cincea sesiune de informare
destinată Organismelor Intermediare
din regiunea Sud Muntenia.

Sediul AdR Sud Muntenia a găzduit cea de-a cincea sesiune de informare
destinată organismenlor Intermediare din regiunea Sud Muntenia

tivităţii economice, Biroul Regional de Cooperare
Transfrontalieră România – Bulgaria, APIA Călăraşi,
organismul Intermediar pentru PoS Mediu, organismului Intermediar Regional Sud Muntenia pentru
dezvoltarea Resurselor umane, Asociaţia fLAG dunărea Călărăşeană.
Întâlnirea de lucru este finanţată prin Regio, Axa
prioritară 6 „Asistenţă tehnică”, şi a avut scopul de
a disemina rezultatele Programului operaţional Regional, precum şi de a facilita un schimb de experienţă între organismele Intermediare responsabile
de implementarea Programelor operaţionale în regiunea Sud Muntenia.
La sesiunea de lucru, Agenţia pentru dezvoltare
Regională Sud Muntenia a fost reprezentată de directorul adjunct organism Intermediar PoR, Mariana
vişan şi directorul adjunct dezvoltare şi Comunicare,
daniela Traian.

http://regio.adrmuntenia.ro
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Încep lucrările de reabilitare a Muzeului Ceasului
„Nicolae Simache”, finanţate prin Regio!

Fonduri Regio pentru dezvoltarea sistemului educaţional
din judeţul Prahova

vineri, 26 iulie, s-a semnat primul contract de finanţare ce vizează infrastructura educaţională în
judeţul Prahova, pentru proiectul „Reabilitare, consolidare, extindere Liceu Tehnologic Măneciu, Prahova”.
Comuna Măneciu, în calitate de beneficiar, va
primi fonduri nerambursabile Regio, în cadrul Axei
prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”,
domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea/
modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii pentru formarea profesională continuă”.
valoarea totală a contractului de finanţare
este de 8.589.784,69 lei, din care valoarea eligibilă
nerambursabilă este de 6.701.881,70 lei (5.696.599,45
lei reprezintă fonduri nerambursabile fedR, 871.244,61
lei fonduri de la bugetul naţional, iar 134.037,64
de lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului).
www.adrmuntenia.ro

Contractul de finanţare prevede reabilitarea,
extinderea şi consolidarea a două corpuri de clădire,
dotarea cu echipamente informatice, precum şi
conectarea la internet.
Prin implementarea acestui proiect se va îmbunătăţi calitatea infrastructurii educaţionale a Liceului Tehnologic Măneciu, care include învăţământ
primar, gimnazial, liceal, seral, precum şi şcoală de
arte şi meserii. În urma investiţiei realizate cu fonduri nerambursabile Regio, se va asigura un spaţiu
adecvat desfăşurării procesului educaţional pentru
elevi şi cadre didactice, ce va fi dotat în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea atingerii
standardelor europene. de rezultatele acestui proiect, ce are ca durată de implementare 24 de luni,
vor beneficia 1.417 elevi.
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

vineri, 26 iulie, s-a semnat
Lucrările de restaurare şi concontractul de lucrări pentru reabisolidare propuse prin proiect urlitarea Muzeului Ceasului „Nicolae
mează să recupereze întreg reperSimache”, finanţat în cadrul protoriul de finisaje şi decoraţii, regramului Regio. ordinul de încedându-se în acest fel edificiului vapere a execuţiei lucrărilor este dat
loarea arhitecturală originară. Ludin 29 iulie, iar în data de 31 iulie
crările vizează consolidarea structuva fi predat amplasamentul către
rii, refacerea modenaturii faţadelor,
constructor.
a tâmplăriei, a finisajelor interioare,
Muzeul va fi reabilitat cu ajuto- Muzeul Ceasului, Ploieşti
a tencuielilor, a pardoselilor, extinrul fondurilor Regio aferente Axei
derea instalaţiilor electrice, de apă
prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşe- şi canalizare. de asemenea se vor executa lucrări de
lor - poli urbani de creştere”, Subdomeniul „Poli de amenajare exterioară, trotuare de protecţie, alei,
creştere”. valoarea totală a contractului de finanţare împrejmuire, spaţii verzi.
este de 7.949.234,58 lei, din care valoarea totală eliPatrimoniul Muzeului Ceasului „Nicolae Simagibilă este de 6.271.031,95 lei (5.038.774,17 lei fon- che” numără în prezent peste 4.000 de piese şi comduri nerambursabile fedR; 1.106.837,14 lei fonduri din ponente specifice, de mare valoare şi atractivitate,
bugetul naţional; 125.420,64 lei cofinanţarea eligibilă ilustrând evoluţia sistemelor de măsurat timpul din
a beneficiarului).
secolele al XvI-lea – al XIX-lea, de la primele ceasuri
durata de implementare este de 36 de luni, pe- - cadranele solare, ceasurile arzătoare, cu apă sau cu
rioadă de timp în care va fi restaurat şi consolidat mo- nisip -, până la ceasornicele mecanice, cutiile muzinumentul de arhitectură de importanţă naţională şi cale ce funcţionează cu mecanismele de la ceasoruniversală, unic în reţeaua muzeelor din România.
nice, precum şi ceasurile bijuterii.
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» România poate
transmite documentele
pentru rambursarea
cheltuielilor eligibile
efectuate în cadrul
proiectelor majore
finanţate din
Programul Operaţional
Sectorial Mediu
(POS Mediu)
înainte de emiterea
deciziei de aprobare
de către
Comisia Europeană.

Această măsură pentru accelerarea absorbţiei fondurilor
europene este reglementată de
Hotărârea Guvernului privind modificarea HG nr. 759/2007, privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate în cadrul
operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, act normativ aprobat în şedinţa Guvernului României de miercuri, 24
iulie.
Cheltuielile ce vizează proiecte majore finanţate de la bugetul de stat, dar care nu au fost
încă aprobate de Comisie, sunt
considerate eligibile şi vor fi rambursate din program după emiterea ordinului de aprobare. Până
în prezent, Autoritatea de Management PoS Mediu nu a avut niciun proiect major refuzat de căwww.adrmuntenia.ro

tre Comisie, în special datorită
faptului că aceste proiecte sunt
în prealabil discutate şi agreate
informal cu oficialii Comisiei europene.
de asemenea, Guvernul României a aprobat ordonanţa privind reglementarea unor măsuri
fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la
conformitatea cu legislaţia din
domeniul achiziţiilor publice pentru proiecte finanţate din PoS
Mediu.
Ca urmare a promovării acestui act normativ vor fi suportate
de la bugetul de stat corecţiile
financiare aplicate:
• în cazul contractelor de
achiziţie publică, a căror procedură de atribuire a fost iniţiată
înainte de data de 10 iunie
2011;
• în cazul contractelor de achiziţie publică, a căror procedură de atribuire a fost iniţiată
după data de 10 iunie 2011, pentru care există înscrisă opinia
„fără observaţii” de către uCvAP/CvAP;
• în cazul contractelor de
achiziţie publică a căror procedură de atribuire a fost iniţiată
începând cu data de 1 octombrie
2011, pentru care documentaţia
de atribuire a fost evaluată şi aprobată de AnRMAP.

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

România poate solicita
mai repede Comisiei Europene
rambursarea cheltuielilor
făcute în cadrul proiectelor
majore eligibile din POS Mediu

5

Ministerul
Fondurilor Europene
aşteaptă propuneri
şi observaţii pentru
simplificarea
achiziţiilor private
până miercuri,
31 iulie

Ministerul fondurilor europene iniţiază consultarea pentru simplificarea achiziţiilor
realizate de beneficiarii privaţi. Puteţi transmite propuneri şi observaţii la adresa de
e-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro până miercuri, 31
iulie 2013.
Proiectul de ordin este disponibil în secţiunea Legislaţie
-> Legislaţie naţională -> Legislaţie generală privind gestionarea asistenţei comunitare
nerambursabile a site-ului Ministerului fondurilor europene
- http://www.fonduri-ue.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Plenul Comisiei europene

Precizări referitoare la documentul
consultativ pentru Acordul de Parteneriat,
transmis Comisiei Europene

» România a transmis Comisiei
Europene, în data de 6 iulie a.c.,
documentul consultativ pentru
elaborarea Acordului de Parteneriat
pentru 2014 - 2020.

Asa cum indică şi titulatura acestuia, documentul este unul de lucru. Pe baza acestui document de lucru, ce reprezintă un prim punct de plecare în dialogul informal, se poartă negocieri cu
serviciile Comisiei europene pentru pregătirea viitorului exerciţiu financiar şi pentru identificarea
celui mai bun mod de utilizare eficientă a fondurilor europene alocate României. În acest scop,
autorităţile române trebuie să se asigure că modul
în care vom folosi fondurile europene în 2014 2020 îi va permite ţării noastre să recupereze decalajele existente, în comparaţie cu alte state din
ue, încadrându-se în acelaşi timp în linia priorităţilor stabilite la nivel european.
Acordul de Parteneriat pentru 2014 - 2020 urwww.adrmuntenia.ro

mează să fie transmis Comisiei de către autorităţile române în toamna acestui an. Până la momentul transmiterii Acordului de Parteneriat, autorităţile române şi serviciile Comisiei europene poartă un dialog informal ce constă în întâlniri şi schimb
de corespondenţă. Schimbul de opinii dintre autorităţile române şi serviciile Comisiei este unul constructiv, iar, ca urmare a discuţiilor purtate în cadrul dialogului informal, documentul consultativ va
fi revizuit conform concluziilor agreate de ambele
părţi.
documentul consultativ pentru Acordul de
Parteneriat pentru 2014 - 2020 reprezintă un prim
punct de plecare în construirea dialogului cu Comisia şi demararea negocierilor informale, astfel încât autorităţile române să primească încă din stadiu incipient al elaborării recomandările şi orientările Comisiei. Menţionăm că reprezentanţii Comisiei europene au apreciat public transmiterea
din timp a acestui document de către România.
Sursa: www.fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Conform raportului realizat de Banca Mondială,

Autoritatea de Management pentru Programul
operaţional Regional, în colaborare cu Banca Mondială au organizat în data de 25 iulie, un atelier de
lucru pe tema rapoartelor realizate de experţii
Băncii Mondiale în contractul de asistenţă tehnică
în cadrul căruia sunt analizate colaborarea şi cooperarea între Autoritatea de Management şi organismele Intermediare, respectiv analiza şi dezvoltarea unor instrumente de sprijin direct pentru
beneficiari.
Cu această ocazie s-a prezentat raportul intermediar ce vizează colaborarea dintre Autoritatea de Management şi organismele Intermendiare,

raportul realizat pentru componenta de sprijin direct pentru beneficiari, precum şi rezultatele unui
sondaj realizat de experţii Băncii Mondiale în rândul beneficiarilor de fonduri Regio.
Raportul a relevat faptul că PoR a fost programul care a funcţionat cel mai bine, datorită relaţiei bune de colaborare dintre Autoritatea de Management cu organismele Intermediare de la nivel
regional şi datorită implicării Agenţiilor în sprijinirea beneficiarilor de fonduri Regio în procesul de
implementare a proiectelor. În acest moment, rata
de absorbţie a Programului operaţional Regional a
ajuns la 35%.

Producţie publicitară finanţată prin Regio

Luni, 22 iulie, a avut loc conferinţa de finalizare a proiectului pe fonduri europene „Retehnologizare atelier de producţie materiale publicitare”.
Proiectul a demarat în decembrie 2011, iar
finalizarea lui a avut ca rezultate achiziţia de echipamente de producţie publicitară de ultimă generaţie în Argeş. „A fost o mare realizare pentru noi
că am putut accesa aceste fonduri europene prin
intermediul cărora am achiziţionat echipamente
de vârf pentru realizarea materialelor destinate
publicităţii indoor şi outdoor de cea mai bună calitate, precum şi foarte multe elemente pentru
decoraţiuni interioare, piese de mobilă şi decoraţiuni unice. Pe viitor, având în vedere reuşita acestui proiect, intenţionăm să mai accesăm fonduri
europene pentru a implementa şi alte proiecte”,
a declarat managerul proiectului, Costin Mocăiţă.
Proiectul finanţat prin Programul operaţional
Regional 2007 - 2013 - Axa prioritară 4 „Sprijinirea
dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”,
domeniul de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, intitulat „Retehnologizare atelier de producţie materiale publicitare”
a fost derulat de SC euro Consultant Incorporated.
obiectivul proiectului a fost creşterea competivităţii întreprinderii prin achiziţionarea de echiwww.adrmuntenia.ro

pamente şi consultanţă, în scopul accesării de noi
pieţe, dezvoltării durabile, creării de noi locuri de
muncă şi alinierii la standardele europene în ceea
ce priveşte calitatea produselor executate. valoarea totală a proiectului a fost de 1.075.080 lei, din
care valoarea eligibilă nerambursabilă aprobată şi
finanţată din fedR a fost de 836.000 de lei.
obiectivul atins prin proiect a fost achiziţionarea a două utilaje (echipament pentru imprimare digitală a materialelor rigide de tip plăci HPf8500 şi echipament pentru debitarea computerizată a materialelor rigide de tip plăci - eSKo
KonGSBeRG I-Xn44). Perioada de implementare a
fost decembrie 2011 - iunie 2013.

Sursa: www.proarges.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Programul Operaţional Regional
funcţionează cel mai bine
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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 493 de contracte
de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată
de 2.905.576.821,02 lei. din cele 492 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 - 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 29 iulie 2013, la sediul Agenţiei
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 891 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,

Info Regional Sud Muntenia
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Turul Internaţional al Dunării
T.I.D. România - 2013

» Turul Internaţional
al Dunării - un eveniment
nautic adresat
ambarcaţiunilor uşoare,
cu o tradiţie de peste 55
de ani, la care participă
echipaje din toate ţările
ce sunt străbătute de
fluviul Dunărea pe toată
lungimea sa.

Acesta este cel mai lung turneu anual din lume, în lungime
de aproximativ 2.516 km, organizat pe dunăre, cu participare
internaţională. echipajele de cawww.adrmuntenia.ro

iac, canoe şi canotaj pornesc de
la Ingolstadt – GeRMAnIA, având
ca destinaţie finală localitatea
Sfântul Gheorghe, de pe braţul
dunării din RoMÂnIA.

Program TId – România
2013

Intrarea în porţiunea română a Turului Internaţional al
dunării - 2013 se face prin punctul de trecere a frontierei Chiciu
(Călăraşi), în data de 25 august
odată cu intrarea în ţară a convoiului cu participanţii din celelalte ţări. Acesta se termină în
data de 4 septembrie 2013 la Sf.

Gheorghe, odată cu petrecerea
oficială de închidere a TId 2013.
Se parcurg astfel 424 km în total.
În program este prevăzută o
zi de pauză la Tulcea (31 august
– 1 septembrie), când va avea loc
„Festivalul Internaţional al Bărcilor cu Vâsle România”.
Pentru mai multe detalii
despre Turul Internaţional al dunării puteţi contacta fundaţia de
Turism şi ecologie a dunării de
jos „Ciulinii Bărăganului” Ialomiţa – preşedinte dumitru florin
MunTeAnu, e-mail: ciulinii_baraganuluisl@yahoo.com, fax: 0343/
814.144.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Consiliul Judeţean Argeş şi
Primăria Piteşti au semnat un acord de colaborare
cu o provincie din China
Argeş

„O colaborare cu China trebuie construită pe
piloni de minimum 10 ani. Sunt sisteme diferite
la noi şi în China, de la instrumentele de plată la
gradul de autonomie. Acolo, guvernul are un control inclusiv asupra societăţilor private în privinţa
operaţiunilor externe. Or, ca să putem conlucra în
vreun fel pe plan economic, avem nevoie de intermedierea unui sistem bancar la care să aibă acces

inclusiv autorităţile publice locale din ţara noastră”, a menţionat Constantin nicolescu.
vizita de săptămâna trecută a delegaţiei române în China s-a încheiat cu semnarea a două protocoale de colaborare ce vizează Argeşul. Pe de o parte, preşedintele Consiliului judeţean, Constantin nicolescu, a încheiat un acord de colaborare cu provincia Gansu, din China, iar primarul municipiului Piteşti, Tudor Pendiuc, a parafat o înţelegere cu reprezentanţii localităţii Chongquing, oraş a cărui populaţie depăşeşte 32 de milioane de locuitori. Cei doi
reprezentanţi ai administraţiei judeţene şi locale
au făcut parte din delegaţia română prezentă la forumul de dezvoltare a relaţiilor de colaborare şi afaceri cu Republica Chineză, din Chongqing – China. forumul de afaceri a avut ca temă de discuţie prezentarea proiectelor de dezvoltare ale celor 16 ţări reprezentate, fiind vizate colaborările în domeniile economic, al ştiinţei şi tehnologiei, al agriculturii, precum
şi comercial, investiţional şi al IMM-urilor.

Sursa: adevarul.ro

APIA Călăraşi primeşte cereri
pentru finanţări prin Programul Naţional Apicol
până la 1 august
Călăraşi

Potrivit reprezentanţilor APIA Călăraşi, până
în data de 1 august, asociaţiile de apicultori din
judeţ pot depune cererile anuale pentru sprijinul
financiar, conform Planului naţional Apicol. Apicultorii călărăşeni trebuie să depună anual, la sediul
formei asociative unde sunt înscrişi, o cerere prin
care solicită sprijinul financiar pentru acţiunile decontate prin Programul naţional Apicol 2011 2013.
Sprijinul financiar se acordă pentru: activităţile de profilaxie şi combatere a varoozei, a efectuării analizelor fizico-chimice ale mierii, a achiziţionării materialului biologic pentru refacerea
efectivului de familii de albine în vederea obţinerii
produselor apicole de cea mai înaltă calitate în
www.adrmuntenia.ro

stupine, a achiziţionării stupilor. Suma de bani pe
care o primesc crescătorii de albine provine din,
50% de la fondul european de Garantare, iar restul
de 50% de la bugetul naţional. Beneficiarii programului sunt: apicultori, persoane fizice şi juridice,
persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, categorii organizate în asociaţii de crescători de albine, federaţii,
uniuni apicole, cooperative agricole sau grupuri de
producători recunoscute, conform legislaţiei în vigoare. Centrele locale din judeţul Călăraşi sunt:
Călăraşi, Prelungirea dobrogei, nr. 4, comuna Ciocăneşti, Budeşti, Mitreni, Str. Gării, nr. 7, LehliuGară, str. valea Argovei.
Sursa: www.observatorcl.info
http://regio.adrmuntenia.ro
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» Relaţiile româno-chineze au o
îndelungată tradiţie politică, de mai bine
de jumătate de secol. Preşedintele CJ
Argeş a declarat că vizita delegaţiei
române în China reprezintă mai degrabă
reluarea colaborării cu una dintre
principalele puteri economice mondiale
şi a explicat că este nevoie ca în România
să fie deschisă o bancă chinezească prin
care să se deruleze activităţile
economice bilaterale.
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Dâmboviţa

Lucrări finalizate la un corp
al Spitalului Judeţean Târgovişte

INFO JUDEŢE

Lucrările la Corpul C al Spitalul judeţean Târgovişte au fost finalizate, iar duminică, 28 iulie, a
avut loc inaugurarea, unitatea medicală beneficiind de modernizare prin Regio printr-un proiect în
valoare totală de 83 milioane de lei.
Lucrările la Spitalul judeţean Târgovişte au
început în 2010 şi au termen septembrie 2013, însă
autorităţile judeţene spun că acesta va fi depăşit
întrucât au existat întârzieri ale constructorului.
În cadrul proiectului european au fost reabilitate complet policlinica, secţiile ortopedie şi cardiologie, iar spitalul a fost dotat cu tomograf şi
RMn. de asemenea, cinci săli de operaţie au fost
dotate la standarde europene. Stadiul lucrărilor
este de 65%.
„Nu avem astăzi o inaugurare a spitalului judeţean, de aceea nu tăiem nicio panglică, am vrut
să marcăm un moment care ţine de faptul că am
finalizat lucrările la un corp de clădire de la spitalul judeţean şi cred că este util să informăm
care este stadiul de implementare a proiectului şi
care sunt intenţiile noastre pentru următorii ani.
Când am preluat mandatul, acum un an, erau realizate 27% din lucrări şi existau restanţe de plată
către furnizorii de aparatură medicală şi construc-
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tori de 9,9 milioane de lei. Astăzi, dacă analizăm
stadiul proiectului, lucrările sunt realizate în proporţie de 65% şi nu avem niciun fel de restanţe către furnizori sau societăţi care au realizat lucrări”, a precizat preşedintele Consiliului judeţean dâmboviţa, Adrian ţuţuianu.

Sursa: agerpres.ro

Investiţii de aproape
100 de milioane de lei vechi în Giurgiu

Giurgiu

Cea mai mare parte a fondurilor alocate de
Guvern judeţului Giurgiu sunt direcţionate către
lucrările realizate în subprogramele „Modernizarea satului românesc” şi „Infrastructura la nivel
judeţean”.
În cele doua subprograme sunt incluse alimentări de apă la Hotarele, joiţa, Bacu, Colibaşi, Câmpurelu, Chiriacu, Izvoarele, valea Bujorului, Toporu,
Tomuleşti, Isvoarele şi Crevedia, dar şi pentru înfiinţarea reţelei publice de apă la Gostinari. Sume
importante merg şi spre reabilitarea şi modernizarea unor drumuri judeţene. Pe lista invesţiilor finanţate din banii alocaţi de Guvern se numără şi
sistemul de canalizare şi epurare a apelor uzate
www.adrmuntenia.ro

din Popeşti şi novaci, dar şi cele din Bolintin deal,
Mihai-vodă şi vedea, precum şi staţia de epurare
de la Grădinari.
Sursa: www.giurgiu-news.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Consiliul judeţean Ialomiţa a alocat 9,07 milioane lei pentru investiţii în domeniul protecţiei copilului

Fonduri pentru îngrijirea copiilor
instituţionalizaţi şi a persoanelor cu handicap
din Ialomiţa
Ialomiţa

Consiliul judeţean Ialomiţa a realizat o sinteză
a sumelor de bani alocate în acest an în domeniul
protecţiei şi îngrijirii copiilor instituţionalizaţi şi a
persoanelor cu handicap. Sumele totale se ridică
la aproape 19 milioane de lei.
Cea mai mare sumă, în valoare de 9,07 milioane de lei, este destinată investiţiilor în domeniul protecţiei copilului în sistem instituţionalizat.
o parte din bani va fi folosită pentru a ajuta la reducerea cu 18% a costurilor, la nivelul direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Ialomiţa, prin prevenirea instituţionalizării copii-

Prahova

lor. Cu ajutorul dat de consiliu, zece copii vor fi
încredinţaţi spre adopţie în acest an, alţi 115 beneficiind de protecţie la asistenţi maternali
profesionişti. Cea mai mare parte din bani, 8,4 milioane de lei, vor contribui la asigurarea îngrijirii
şi protecţiei a 235 de copii aflaţi în situaţie de risc
în centre de plasament sau în centre pentru tineri.
una dintre investiţiile de mare amploare a fost
înfiinţarea Centrului de recuperare şi reabilitare
adulţi de la Movila, pentru realizarea căruia au fost
investite aproximativ 2,8 milioane de lei.

Aqua Park la Brazi

Sursa: www.observator24.ro

Autorităţile locale din comuna Brazi se străduiesc din 2009 să finalizeze proiectul legat de un
aqua park, dar şi mai multe obiective aferente acestuia, pentru recreerea prahovenilor şi a vizitatorilor judeţului. În acest parc de distracţii se doreşte a se construi un hotel cu restaurant de cinci
stele, un aqua park cu o capacitate de 1600 de locuri, un amfiteatru, două parcări cu aproximativ
750 de locuri, terenuri de sport, locuri de joacă, locuri de recreere şi un patinoar acoperit cu pistă de
patinaj viteză. În cazul în care proiectul va fi finanţat, acesta va fi finalizat în 2016.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: www.phon.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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AnAf Teleorman

Teleorman

Prin reorganizarea ANAF,
la Alexandria va funcţiona
o structură regională antifraudă

» Direcţia Generală a Finanţelor
Publice a Judeţului Teleorman
informează că miercuri, 24 iulie, în
cadrul şedinţei de Guvern a fost
adoptată HG privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală (ANAF), în
temeiul art. 108 din Constituţia
României, republicată, şi al art. 13
alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 74/2013, privind unele
măsuri pentru îmbunătăţirea şi
reorganizarea activităţii Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscala,
precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative.

În cadrul procesului de reorganizare a AnAf
au fost vizate două componente majore: redefinirea structurii organizatorice, pe de o parte, şi realocarea corespunzătoare a resurselor umane, pe
de altă parte.
www.adrmuntenia.ro

În ce priveşte redefinirea structurii organizatorice a AnAf s-a urmărit, în principal: fuziunea
prin absorbţie şi preluarea Autorităţii naţionale a
vămilor; preluarea activităţii Gărzii financiare şi
desfiinţarea acesteia; înfiinţarea unei structuri de
antifraudă fiscală în cadrul AnAf, cu atribuţii sporite; înfiinţarea direcţiilor regionale ale finanţelor
publice.
Astfel, activitatea la nivel teritorial se reorganizează în opt direcţii regionale ale finanţelor
publice, instituţii publice cu personalitate juridică,
înfiinţate prin transformare a opt direcţii generale
ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului
Bucureşti în care va fi stabilit sediul direcţiei generale regionale, prin fuziunea prin absorbţie a celorlalte direcţii judeţene ale finanţelor publice din
aria de competenţă.
de remarcat că structurile de administrare fiscală existente la nivelul judeţelor nu se modifică
substanţial, întrucât administraţia finanţelor publice aflată în municipiul reşedinţă de judeţ va
prelua o mare parte din atribuţiile vechii direcţii
generale a finanţelor publice judeţene.
Sursa: www.ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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fonduri-structurale.ro / 29 iulie 2013

observator de Călăraşi / 27 iulie 2013

REVISTA PRESEI

fonduri-ue.ro / 23 iulie 2013

Curierul zilei / 23 iulie 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 Pol de Creştere Ploieşti

Adresă / Str. Romana nr. 28-30, etaj 1, Ploieşti,
jud. Prahova (în spatele Palatului Administrativ)
Tel. / 031/824.94.71; Fax / 031/824.94.70
E-mail / polploiesti@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

editor

Direcţia Dezvoltare şi Comuicare - Serviciul
Comunicare / Daniela TRAIAN - director adjunct,
Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEȘTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 29 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.

