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EVENIMENTE

liviu Mușat, directorul AdR Sud Muntenia, a vorbit celor prezenți despre prima versiune a Planului de dezvoltare Regională 2014 - 2020

Judeţul Dâmboviţa se pregăteşte
pentru accesarea fondurilor nerambursabile
disponibile în perioada 2014 – 2020

» În data de 26 septembrie,
directorul Agenţiei, Liviu Muşat,
a participat la Târgovişte,
la o întâlnire cu primarii,
responsabilii de implementarea
proiectelor cu finanţare europeană
din unităţile administrative
ale judeţului Dâmboviţa,
dar şi cu reprezentanţi ai unor
firme de consultanţă în domeniu.

din partea Ministerului fondurilor europene
au participat Gabriel-Călin onaca – secretar de
stat, Alin Sorin Mitrică – secretar de stat, Mihaela
Toader, directorul direcției Programare, și, de asemenea, a participat și Corneliu Vișoianu, consilier
al primului-ministru Victor Ponta. evenimentul, la
care au fost prezente aproximativ 200 de persoane, a avut loc la universitatea Valahia.
Cu această ocazie au avut loc dezbateri legate
de absorbția fondurilor europene și s-au purtat discuții pe tema „Dezvoltarea judeţului Dâmboviţa
în perioada 2014 - 2020, prin implementarea proiectelor cu finanţare europeană”.
www.adrmuntenia.ro

în cadrul întâlnirii, directorul AdR Sud Muntenia a vorbit celor prezenți despre prima versiune
a Planului de dezvoltare Regională (PdR) 2014 –
2020. PdR-ul este un document fundamental privind
necesarul de finanțare din fonduri europene și alte
fonduri internaționale și naționale la nivel regional,
fiind instrumentul prin care regiunea își promovează prioritățile și interesele în domeniul economic și
social, reprezentând în același timp contribuția regiunii la elaborarea Planului național de dezvoltare.
elaborarea acestui document s-a realizat în parteneriat, atât la nivel județean, cât și la nivel regional, cu autoritățile publice locale, instituții deconcentrate, mediul academic, mediul privat, patronate/ sindicate, onG-uri constituite în Comitetul Regional pentru elaborarea planului (CRP), Grupuri
tematice regionale (GTR) și Grupuri de parteneriat
local (GPl).
Pentru exercițiul financiar 2014 – 2020, investițiile vor fi direcționate cu prioritate către: creșterea competitivității (investiții în cercetare – dezvoltare – inovare, tehnologia informației, capital
uman), dezvoltarea infrastructurii, utilizarea eficientă a resurselor și îmbunătățirea capacității administrative.
http://regio.adrmuntenia.ro
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EVENIMENTE

AdR Sud Muntenia a participat ca partener la cea de-a șasea întâlnire a Comitetului de Coordonare a Grupului de lucru în cadrul proiectului
Working4Talent

Reprezentanţii ADR Sud Muntenia,
la cea de-a şasea întâlnire de lucru
a proiectului Working4Talent

în perioada 1 – 2 octombrie, directorul liviu Mușat, împreună cu Gilda niculescu, șef Serviciu Strategii, dezvoltare, Cooperare din cadrul Agenției pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia participă la
cea de-a șasea întâlnire a Comitetului de Coordonare
și a Grupului de lucru, în calitate de partener în cadrul proiectului Working4Talent. evenimentul este
organizat la partenerul Provincia Torino (autoritate
regională). în cadrul acestei întâlniri vor avea loc
discuții privind stadiul rapoartelor de progres, antreprenoriatul, care poate reprezenta o modalitate de
a atrage și a promova persoanele tinere cu înaltă calificare, precum și despre stadiul elaborării și identificării modelelor de bune practici. AdR Sud Muntenia
participă, în calitate de partener, la implementarea
proiectului Working4Talent, al cărui lider de proiect
este Agenția pentru dezvoltare locală fomento de
San Sebastian (Spania). Proiectul este finanțat cu fonduri nerambursabile fedR în cadrul Programului de
Cooperare Interregională InTeRReG IV C.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Comisia pentru dezvoltare Regională a Parlamentului european a votat marți, 24 septembrie
a.c., în favoarea propunerii Comisiei europene de
aplicare a regulii „N+3” pentru România și Slovacia. Aceasta înseamnă că România va mai avea la
dispoziție încă un an pentru a cheltui fondurile europene alocate pentru anii 2011 și 2012. în cazul
aplicării regulii „N+3”, România va putea cheltui
fondurile europene alocate pentru anul 2011 până
în data de 31 decembrie 2014, iar pe cele alocate
pentru 2012 până în data de 31 decembrie 2015.
în același timp trebuie subliniat că termenul final
pentru cheltuirea fondurilor europene alocate în
actuala perioadă de programare rămâne neschimbat: până în data de 31 decembrie 2015.
„Votul exprimat de Comisia pentru Dezvoltare
Regională a Parlamentului European este extrem
de important, aceasta fiind Comisia de specialitate a Parlamentului European. Pentru ca regula
„N+3” să se aplice, decizia luată de Comisia pentru
Dezvoltare Regională trebuie să fie confirmată, în
octombrie a.c., de votul final în Plenul Parlamentului European. După aprobarea de către Parlamen-

eugen Teodorovici, ministrul fondurilor europene

tul European, plafonul privind riscul de dezangajare automată a fondurilor se va reduce semnificativ. Extinderea perioadei pe care România o are la
dispoziţie pentru a cheltui sumele alocate pentru
anii 2011 şi 2012 va compensa incapacitatea autorităţilor române din perioada 2009 - 2011 în a
atrage fondurile alocate României”, a declarat ministrul fondurilor europene, eugen Teodorovici.
Sursa: www.fonduri-ue.ro

Proiectul de hotărâre
pentru modificarea schemei de minimis,
publicat spre dezbatere publică!

Ministerul economiei a publicat vineri, 27 septembrie, spre dezbatere publică, proiectul de hotărâre pentru modificarea HG nr. 274/2013, privind
acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate de întreprinderile mici și mijlocii.
Proiectul de hotărâre conține următoarele modificări:
• preluarea gestionării schemei de către direcția de Implementare Programe pentru întreprinderi
Mici și Mijlocii și înregistrarea online a proiectelor
prin platforma online www.aippimm.ro;
• renunțarea la principiul „primul venit, primul
www.adrmuntenia.ro

servit”: IMM-urile vor avea la dispoziție o perioadă
de înregistrare de 10 zile;
• micșorarea valorii maxime a ajutorului nerambursabil de la 200.000 de euro la 100.000 de euro;
• introducerea unei confinanțări de 10% ce ar
urma să fie asigurată de IMM-urile beneficiare.
Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de act normativ pot fi transmise în termen de 30
de zile de la data publicării la adresele de e-mail:
dezbateri_publice@minind.ro și darius_voda@minind.ro.
Sursa: www.fonduri-structurale.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Extinderea cu un an a perioadei în care
România poate cheltui fondurile europene
alocate pentru anii 2011 şi 2012
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două noi programe prin care România va
atrage granturi See, cu o valoare cumulată de
aproximativ 29 milioane de euro, au fost semnate
joi, 26 septembrie, de ministrul fondurilor europene, eugen Teodorovici. Cele două programe sunt
„Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative
locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor
naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, respectiv „Promovarea diversităţii în cultură
şi artă în cadrul patrimoniului cultural european”.
Prin programul „Copii şi tineri aflaţi în situaţii
de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” sunt alocate României
granturi cu o valoare de peste 22 milioane de euro.
Granturile alocate prin intermediul acestui program
vor fi utilizate pentru dezvoltarea coeziunii sociale
și economice la nivel local, regional și național.
în același timp, prin programul „Promovarea

diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european” sunt alocate României granturi cu o valoare de peste 6,8 milioane de euro.
Prin acest program urmează să fie finanțate proiecte pentru creșterea dialogului cultural și protejarea identității europene prin înțelegerea diversității culturale, conștientizarea diversității culturale și întărirea dialogului intercultural, respectiv
schimburi culturale între statele donatoare și România.
Granturile See și norvegiene alocate României
în perioada 2009 - 2014 sunt în valoare de aproximativ 306 milioane de euro. Acestea vor susține
programe și proiecte din 21 de domenii precum
justiție și afaceri interne, protecția mediului, cercetare, sănătate, cultură, societate civilă și îmbunătățirea condițiilor sociale pentru populația
romă.
Sursa: www.fonduri-ue.ro

Implementarea proiectelor europene
din sectoarele transport şi mediu va fi sprijinită
de experţi ai Băncii Europene de Investiţii

» Ministerul Fondurilor Europene
a încheiat marţi, 24 septembrie, un
acord cu Banca Europeană de Investiţii
(BEI) pentru contractarea de experţi
BEI în scopul îmbunătăţirii implementării
proiectelor din sectoarele transport şi
mediu, finanţate din fonduri europene.

Acordul a fost semnat de vicepreședintele BeI,
Mihai Tănăsescu, de ministrul fondurilor europene,
eugen Teodorovici, de ministrul transporturilor, Ramona Mănescu, de ministrul mediului și schimbărilor climatice, Rovana Plumb, respectiv de reprezentantul departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, secretarul de stat
Alexandru năstase.
Valoarea acordului semnat este de 7,5 miwww.adrmuntenia.ro

lioane de euro, sumă care acoperă plata experților
pe o perioadă de doi ani, dar și achitarea unor servicii contractate de BeI de la terți. Acordul este finanțat din fonduri europene, prin intermediul Programului operațional Asistență Tehnică.
în cadrul acestui acord, Ministerul fondurilor
europene va contracta șapte experți BeI, care vor
oferi consultanță Autorității de Management a Programului operațional Sectorial Transport, departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, Autorității de Management a Programului operațional Sectorial Mediu, dar și Mfe.
experții Băncii europene de Investiții vor avea
calitatea de consultanți independenți și vor oferi
sprijin în toate etapele implementării proiectelor
din sectoarele menționate: de la lansarea ofertelor
până la exploatarea facilităților acestora.
Sursa: www.fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Granturi SEE pentru incluziune socială
şi diversitate culturală
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» La sfârşitul lunii septembrie, tânărul
informatician Radu Voroneanu, absolvent
al Colegiului Naţional „I.L.Caragiale” din
Ploieşti, cel care a câştigat, alături de
Lotul Naţional de Informatică al României,
anul acesta, medalia de argint la cea de-a
XXI-a ediţie a Olimpiadei Balcanice
pentru seniori, a acordat în exclusivitate
un interviu Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, în care
a vorbit despre performanţele sale
extraordinare, care reprezintă
pentru noi Excelenţă în Sud Muntenia.

Când şi de ce ai ales informatica să îţi fie călăuză în pregătirea ta profesională?
de mic am avut înclinație pentru materiile reale.
Prima pasiune a fost matematica, iar de aici a fost o
cale foarte scurtă până la informatică, fiind tot o știință reală. în clasa a IV-a am fost descoperit de către
doamna prof. dana lica, cea care mi-a insuflat dorința
de a descoperi și a excela, ulterior, în acest domeniu.
Când ai câştigat primul premiu în domeniul informaticii?
Prima participare la olimpiada națională de Informatică a fost în clasa a V-a, când am obținut mențiune, premiu ce m-a determinat să îmi doresc să obțin rezultate din ce în ce mai bune în domeniu.
Care au fost distincţiile care au succedat
prima reuşită recunoscută?
în clasa a VI-a am luat premiul I la națională, iar
în următorul an am obținut mențiune. în același an
am avut onoarea de a participa la prima competiție
internațională, cu lotul de juniori al României, prin
calificarea la Balcaniada de juniori, unde am obținut
aur absolut. în clasa a VIII-a am obținut medalia de argint la olimpiada Balcanică de juniori, iar în următorul
an de studiu m-am calificat la olimpiada Pluridisciplinară Tuymaada, unde am obținut aurul.
(continuare în pagina 7)
www.adrmuntenia.ro

Radu Voroneanu, proaspăt admis la universitatea Cambridge din Anglia

lotul Român de Informatică, la Balcaniada de la Sarajevo

Membrii centrului Info(1), alături de doamna profesor dana lică

http://regio.adrmuntenia.ro
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Radu Voroneanu,
tânărul informatician din Ploieşti
cu o impresionantă colecţie de medalii la concursurile
naţionale şi internaţionale de profil
INTERVIU
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Mi-ar placea să-mi clădesc o carieră în ţară

Doreşti să revii în România după absolvire?
Ţi-ai dori să faci carieră în ţară? Dar în Ploieşti,
care este Polul de Creştere în regiunea Sud Muntenia?
depinde de ceea ce mi se va oferi în viitor; alegerile le voi face în funcție de ce oferte voi primi. Bineînțeles că mi-ar plăcea să-mi clădesc o carieră în
țară, pentru că aici am crescut și aici sunt familia și
prietenii mei. Sincer, eu îmi doresc să rămân pe partea
de research, de cercetare în acest domeniu.
Ce alte pasiuni ai, pe lângă informatică?
Pe lângă informatică rămân cele două științe
reale – matematica și fizica. Totodată, sunt pasionat
de diferite sporturi, cum ar fi patinaj viteză, la care
în clasele primare am fost vicecapion național, precum
și tenisul de câmp.
Felicitări tânărului Radu Voroneanu pentru
munca depusă şi pentru performanţele constante
pe care le înregistrează!
www.adrmuntenia.ro

REZULTATE OBŢINUTE

Olimpiade Internaţionale Informatică
• Medalie de argint la olimpiada Balcanică de

Seniori 2013
• Medalie de aur la olimpiada Balcanică de Seniori 2012
• Medalie de argint la Concursul europei Centrale (CeoI) 2011
• Medalie de argint - Turneul Internațional de
Informatică Shumen/ Bulgaria, 2011
• Medalie de aur la olimpiada Pluridisciplinară
Tuymaada 2010 - Secțiunea Informatică
• Medalie de argint la olimpiada Balcanică de
juniori (jBoI) 2009
• Aur absolut la olimpiada Balcanică de juniori
(jBoI) 2008
• Medalie de bronz la „Romanian Master of
Mathematics and Sciences” 2011 - secțiunea Informatică.

Olimpiade Internationale Matematică
• 2012 - Medalie de argint la Concursul Interna-

țional de Matematică „Duel” - Cehia, secțiunea individual
• 2012 - Medalie de aur la Concursul Internațional de Matematică „Duel” - Cehia, secțiunea echipe
• 2010 - Medalie de aur la Concursul Internațional de Matematică „Duel” - Polonia, secțiunea individual
• 2010 - Medalie de aur la Concursul Internațonal
de Matematică „Duel” - Polonia, secțiunea echipe

Olimpiade Naţionale:
• Premiul I la olimpiada națională de Informa-

tică anii 2007, 2009, 2010, 2011; Mențiune în anii
2006, 2008
• Mențiune la olimpiada națională de Matematică 2007 + medalie de aur
• Mențiune la olimpiada națională de fizică
2009, 2010

Olimpiade Judeţene:
• Premiul I la olimpiada județeană de Informa-

tică anii 2006 - 2012
• Premiul I la olimpiada județeană de Matematică 2006 - 2008 , 2010, 2011
• Premiile I și al II-lea la olimpiada județeană
de fizică

Beneficiar bursa „Meritul Olimpic”

Desemnat „Elevul anului” în judeţul
Prahova 2011
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO EXCELENŢĂ SUD MUNTENIA

(continuare din pagina 6)
în clasa a x-a am participat la Concursul europei
Centrale, unde am luat medalie de argint, iar în clasa
a xI-a am obținut aurul la ediția din 2012 a olimpiadei
Balcanice de Informatică pentru seniori și medalia de
bronz în cadrul olimpiadei Internaționale de Informatică. ultima participare din anul acesta a fost la olimpiada Balcanică de Informatică, desfășurată în perioada 7 - 13 septembrie, la Sarajevo (Bosnia-Herțegovina), unde am câștigat medalia de argint. M-am calificat și la Concursul europei Centrale, dar nu voi mai
participa, având în vedere că încep cursurile universitare.
Care a fost pentru tine cea mai dificilă competiţie la care ai participat până în prezent?
desigur competițiile internaționale sunt printre
cele mai dificile, fiind cotate cele mai importante. dar
cel mai dificil concurs la care am participat a fost cel
din clasa a x-a, la olimpiada europei Centrale de Informatică, unde concurența a fost foarte mare, au
participat peste 40 de elevi foarte bine pregătiți din
aproximativ 10 țări.
Acum, după absolvirea liceului, unde ai ales
să continui studiile unversitare?
după absolvirea Colegiului național „I. L. Caragiale” din Ploiești, unde am urmat cursurile la profilul
Matematică – Informatică (intensiv Informatică), am
fost admis la universitatea Cambridge din Anglia.

Info Regional Sud Muntenia
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» În data de 27 septembrie
a avut loc recepţia finală
a celei mai moderne
structuri de afaceri, finanţată
din fonduri europene
în cadrul programului Regio.

Structura de afaceri a fost realizată
în cadrul proiectului „Centrul de sănătate, recuperare, întreţinere şi birouri
S+D+P+2E”, ce a primit finanțare nerambursabilă în cadrul Axei prioritare 4
„Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, domeniul major
de intervenție 4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”.
Beneficiarul proiectului este SC AdM
Instal Tehnology SRl din Pitești, care a
creat o structură de sprijinire a afacerilor în suprafață de peste 1.100 mp, menită să atragă șase IMM-uri, dintre care
trei microîntreprinderi, și să creeze nouă noi locuri de muncă.
Valoarea totală a investiției se ridică la 5.663.178,03 lei, din care
4.502.154,40 lei reprezintă valoarea totală eligibilă (2.733.302,95 lei fonduri
fedR; 418.205,13 lei fonduri din bugetul
național; 1.350.646,32 lei cofinanțarea
eligibilă a beneficiarului).

Instrucţiunea nr. 109, privind mecanismul decontării cererilor de plată
pentru beneficiarii privaţi
Autoritatea de Management pentru Programul operațional Regional 2007-2013 (AM PoR) din cadrul
Ministerului dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis Instrucțiunea nr. 109, privind mecanismul decontării cererilor de plată pentru beneficiarii privați, conform prevederilor art. 17.4, alin.(2)
din ouG nr. 64/2009.
documentul este publicat pe site-ul nostru dedicat exclusiv Regio, http://regio.adrmuntenia.ro,
la secțiunea Clarificări utile, link: http://regio.adrmuntenia.ro/s22/clarificari-utile/.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIO

Recepţia finală a celei mai moderne structuri
de afaceri din Piteşti, finanţată
în cadrul programului Regio
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liviu dragnea, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice

POR: Gradul de absorbţie a fondurilor europene
alocate prin Regio a ajuns la peste 40%

» Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice (MDRAP)
a depăşit pragul de 40% la gradul
de absorbţie a fondurilor europene
alocate României în perioada
2007 - 2013 prin Regio - Programul
Operaţional Regional (POR).

în urma ultimei plăți, din luna septembrie, realizată de Comisia europeană către România, fondurile europene absorbite prin PoR se ridică la
1,49 miliarde de euro. Suma reprezintă 40,05% din
totalul de circa 3,72 miliarde de euro, alocate din
fondul european pentru dezvoltare Regională (fedR)
pentru acest program, în perioada 2007 - 2013.
Gradul de absorbție a fondurilor europene prin
PoR înregistrează astfel o creștere cu peste 15
puncte procentuale față de 1 ianuarie 2013. Creșterea a fost generată de implementarea, în acest
www.adrmuntenia.ro

an, a măsurilor privind accelerarea procesării cererilor de rambursare, aplicarea sistemului de cereri de plată pentru beneficiari și asigurarea disponibilităților de plată prin împrumuturi de la Trezorerie. PoR se menține, astfel, pe primul loc la
capitolul absorbție de fonduri europene în rândul
programelor operaționale derulate în România.
„Evoluţia semnificativă a absorbţiei prin POR
ne confirmă că măsurile adoptate în acest an sunt
eficiente. Am reuşit să simplificăm procedurile şi
să reducem timpii de procesare a dosarelor şi de
plată. Avem toată încrederea că, păstrând acelaşi
ritm susţinut, vom atinge ţinta de 50%, pe care
ne-am propus-o pentru finalul anului 2013.”, a declarat viceprim-ministrul liviu dragnea, la seminarul „Impactul procesului de regionalizare-descentralizare asupra absorbţiei fondurilor europene“, organizat de MdRAP vineri, 27 septembrie,
la Palatul Parlamentului.
Sursa: www.mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Pitești, PId-ul Polului de Creștere Ploiești și Planuri
Integrate de dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane. de asemenea au fost semnate 507 contracte
de finanțare, cu o valoare nerambursabilă solicitată
de 2.963.809.362,20 lei. din cele 507 contracte
semnate, 36 de proiecte au fost reziliate.

Pentru domeniul major de intervenție 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 național.
***
oRGAnISMul InTeRMedIAR PenTRu TuRISM:
Ministerul economiei, direcția Gestionare fonduri
Comunitare pentru Turism - B-dul dinicu Golescu,
nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poștal 010873, București, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001,
e-mail: adita.stanca@mturism.ro

ADR Sud Muntenia este Organism
Intermediar pentru Regio și are
responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile
de finanțare din Regio puteți obține
contactând experții 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 octombrie 2013, la sediul
Agenției pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 891 de proiecte, prin care se solicită
finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul operațional Regional), Planul Integrat de dezvoltare urbană pentru Polul de dezvoltare (PIdu) – Municipiul
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Viceprim-ministrul liviu dragnea, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, s-a întâlnit
luni, 30 septembrie, la sediul MdRAP, cu Koos Richelle,
director general al direcției Generale (dG) pentru ocuparea forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune din
cadrul Comisiei europene. una dintre temele de discuție a vizat prioritățile Guvernului român în domeniul reformei administrației publice: regionalizarea și descentralizarea, stabilirea competențelor regiunilor, reforma
finanțelor publice, consolidarea capacității administrației publice, simplificarea procedurilor administrative și
dezvoltarea cadrului strategic pentru programarea bugetară 2014 - 2020 în domeniul administrației publice.
„Am pregătit proiectul regionalizării şi descentralizării, pe care vrem să-l realizăm, şi avem în lucru codificarea legilor şi descentralizarea financiară. Am lucrat
în strânsă legătură cu autorităţile locale, ca să avem o
bună capacitate administrativă, şi, mulţumită acestui
fapt, ca şi experienţei de lucru cu Programul Operaţional Regional (POR), comunicarea este foarte bună. Problemele apar în relaţia cu instituţiile centrale, cu ministerele – dar am avut de curând o discuţie despre Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA) şi aşteptăm de la fiecare minister, în următoarele două săptămâni, un calendar cu termene precise”, a menționat viceprim-ministrul liviu dragnea.
Referitor la managementul fondurilor europene,
liviu dragnea a vorbit despre progresele înregistrate,
menționând că, „în acest moment, MDRAP are cea mai
mare rată de absorbţie a fondurilor alocate (plăţi făcute de Comisia Europeană): peste 40% pentru POR şi
30% pentru PODCA. Măsurile de deblocare a POR şi de
evitare a întreruperii plăţilor pentru PODCA, utilizarea fondurilor din privatizare pentru rambursări în
proiectele europene, introducerea cererii de plată,
prin care beneficiarul primeşte banii înainte de a face
plata către furnizori, preluarea de către Guvern a corecţiilor financiare neimputabile beneficiarilor – toate
acestea au dat roade”, a subliniat viceprim-ministrul.
A fost discutată și structura instituțională a viitoarelor programe operaționale și modul în care vor fi adwww.adrmuntenia.ro

ministrate de cele trei ministere cu atribuții în această
privință: Ministerul fondurilor europene, Ministerul
dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Agriculturii și dezvoltării Rurale. directorul general Koos Richelle a ținut să sublinieze nevoia de a asigura simultan un nivel cât mai mare de utilizare a fondurilor alocate până în 2013 - 2015 și o bună pregătire
pentru următoarea perioadă: „Suntem sub presiunea
timpului: trebuie să încheiem perioada de programare
şi, în acelaşi timp, să finalizăm negocierile pentru următorul exerciţiu financiar 2014 - 2020. Sper că veţi
folosi banii repede şi bine, până în 2015. Ştiu că aţi
cheltuit mult în ultimii ani şi suntem gata să vă ajutăm
să grăbiţi procedurile, ca să puteţi absorbi cât mai
multe fonduri.Trebuie să simplificaţi regulile de decontare şi de achiziţie şi să verificaţi doar dacă banii
cheltuiţi au dat rezultate. Pentru noua perioadă de
programare am elaborat un set de reguli care să simplifice controlul - aş vrea să vă rog să le consultaţi şi
să ne transmiteţi observaţiile dumneavoastră.”
Modalitățile de asigurare a complementarității între instrumente și programe în perioada 2014 - 2020
au fost, de asemenea, dezbătute: „În acest moment,
după cum ştiţi, negocierile se poartă pentru ca minimum 25% din fondurile disponibile în următoarea perioadă să fie alocate Fondului Social European, pentru
combaterea şomajului şi a sărăciei şi integrarea socială
a categoriilor defavorizate. În acelaşi timp însă, măsurile de întărire a coeziunii sociale trebuie integrate
într-o strategie generală de dezvoltare teritorială”, a
precizat directorul general Koos Richelle. dimensiunea
teritorială și abordarea integrată sunt elementelecheie după care se orientează și propunerile României:
„Vrem să folosim Instrumentul Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) pentru Delta Dunării şi zonele urbane
funcţionale şi Instrumentul Dezvoltare Locală sub Răspunderea Comunităţii (CLLD) pentru promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei, prin regenerarea comunităţilor defavorizate din mediul urban”,
a confirmat viceprim-ministrul liviu dragnea.

Sursa: www.mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIONALIZARE

Discuţii despre procesul de regionalizare
şi managementul fondurilor între vicepremierul
Liviu Dragnea şi directorul general
din cadrul Comisiei Europene Koos Richelle
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Modernizarea
staţiei de epurare Piteşti

Argeş

Călăraşi

operațiunea include proiectul tehnic detaliat, elaborarea documentației necesare obținerii autorizațiilor și avizelor necesare, lucrările de construcție propriu-zise, precum și furnizarea și montarea
utilajelor și echipamentelor tehnologice, testarea
și punerea în funcțiune a instalației de deshidratare. în plus, constructorii sunt obligați prin contract să monitorizeze funcționarea stației și să
acorde asistență și consultanță personalului responsabil din cadrul SC Apă - Canal 2000 SA.
Sursa: www.ziarobiectiv.ro

Zilele municipiului Călăraşi –
418 ani de atestare documentară

» În perioada 27 – 29 septembrie,
Primăria municipiului Călăraşi a
organizat „Zilele municipiului Călăraşi
– 418 ani de atestare documentară”.
Anul acesta, evenimentul a cuprins
manifestări dedicate călărăşenilor de
toate vârstele. S-au organizat parade
ale sportivilor, motocicliştilor,
demonstraţii sportive, precum şi
spectacole susţinute de artişti renumiţi.

evenimentul a marcat 418 ani de atestare documentară a localității de pe malul Borcei. Cu
această ocazie au fost organizate Topul firmelor, o
expoziție de utilaje agricole și un forum economic.
Vineri, 27 septembrie, directorul AdR Sud Muntenia, liviu Mușat, a participat la manifestarea prilejuită de decernarea premiilor în cadrul ToPuluI
fIRMeloR din județul Călărași – ediția 2013. evenimentul a fost organizat de Camera de Comerț,
Industrie și Agricultură Călărași și s-a desfășurat la
Centrul Cultural județean Călărași. la festivitate au
participat reprezentanți ai administrației publice
locale, ai instituțiilor descentralizate, ai mediului de
afaceri călărășean, precum și ai mass-mediei locale.
Sâmbătă, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Călărași a avut loc un work-shop economic,
www.adrmuntenia.ro

la care au participat reprezentanți ai autorităților
publice locale, ai organismelor Intermediare – AdR
Sud Muntenia, BRCT Călărași, oIR PoS dRu -, ai
mediului de afaceri local, precum și ai mass-mediei locale.
http://regio.adrmuntenia.ro
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SC Apă Canal 2000 SA investește opt milioane
de lei în modernizarea stației de epurare Pitești.
Mai precis, lucrările vizează proiectarea și execuția unei instalații de deshidratare, iar contractul
a fost adjudecat de o firmă cu renume în Spania,
respectiv Acciona Agua SAu. lucrările ce vor începe în curând, constau în extinderea liniei de tratare a nămolului, ce va fi mult mai performantă.
Specialiștii de la Acciona Agua SAu vor trebui
să asigure proiectarea și execuția instalației de
deshidratare în cadrul stației de epurare Pitești.

Info Regional Sud Muntenia
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Asociere pentru absorbţia
fondurilor europene: Drumurile dâmboviţene
de la graniţa cu Giurgiu şi Teleorman vor fi
modernizate

Dâmboviţa

duri de asociere cu județele Giurgiu și Teleorman, în
vederea reabilitării și modernizării a 142 km de drumuri de graniță de pe teritoriul celor trei unități administrativ-teritoriale. dintre acești 142 de kilometri, jumătate sunt pe teritoriul județului dâmbovița,
în zona comunelor Șelaru, Vișina, Petrești, Mogoșani,
Mătăsaru, Costeștii din Vale, odobești și Potlogi.

Sursa: incomodmedia.ro

Proiectul DaHar –
„Dezvoltarea porturilor interioare ale Dunării” –
Cooperare cu Strategia Dunării
Giurgiu

dunărea a reprezentat dintotdeauna un factor
important în economia central-europeană. Rețelele de transport naval internaționale oferă posibilități de transport eficiente și ieftine pentru
transportul de marfă, însă, din cauza anumitor obstacole tehnologice și legislative (navigație restricționată pe anumite segmente ale dunării, în anumite perioade ale anului, lipsa infrastructurii moderne, imperfecțiuni legislative), utilizarea acestui
potențial cu maxim de eficiență este, în prezent,
imposibilă. depășirea acestor obstacole reprezintă
obiectivul comun al parteneriatului proiectului DaHar.
Având în vedere faptul că o mai bună cooperare a țărilor dunărene este deja un obiectiv al
uniunii europene – lansarea din 2010 a strategiei
dunării – un pas potrivit pentru realizarea unității
ar fi un acord între cele 14 țări membre ue și o
țară non-membru ue.
Proiectul DaHar, prin parteneriatul său format
din șapte țări, are viziunea provocărilor din cadrul
Strategiei dunării și se axează în special pe studierea oportunităților de dezvoltare a porturilor și
căilor navigabile din sud-estul europei.
Astfel, parteneriatul desfășoară activități în
www.adrmuntenia.ro

vederea identificării direcțiilor de dezvoltare pentru regiunea dunării, prin evaluarea situației curente, precum și a atributelor și potențialului porturilor, în zona de parteneriat.
unul dintre principalele obiective ale strategiei este de a crește cu 20% traficul greu pe dunăre
până în anul 2020.
Acest lucru poate fi realizat doar dacă navigația va deveni atractivă pentru diferite companii
– prin modernizarea infrastructurii și schimbarea
modului de abordare.
în afară de orașele portuare, este necesară
crearea unei rețele definite de porturi mici și mijlocii care să fie accesibile pe căi rutiere și feroviare.
doar astfel se poate ajunge ca transportul pe
căile navigabile să fie considerat o alternativă
reală în cadrul logisticii.
locațiile au fost selectate în concordanță cu
concluzia de mai sus (nouă porturi, din șapte țări
diferite, la distanțe relative unul de celălalt), iar
cercetările, planurile de dezvoltare și recomandările sunt realizate conform principiilor directoare
ale Strategiei dunării.

Sursa: www.jurnalgiurgiuvean.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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începând cu 2014, uniunea europeană alocă României fonduri pentru realizarea unor proiecte cu
impact asupra dezvoltării regionale. în acest sens,
administrația județului dâmbovița a făcut pași importanți pentru ca în 2014 să fie pregătă pentru absorția cât mai multor fonduri europene nerambursabile. Astfel, în ședința ordinară de lucru a Consiliului
județean de joi, 26 septembrie, s-au emis două acor-
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Ialomiţa

Premiile pentru excelenţă
în agricultură 2013

în cadrul evenimentului a fost lansată și marca
„Fabricat în Ialomiţa”, înregistrată la oSIM pentru
produsele fabricate în județ.
Președintele Consiliului județean, Silvian Ciupercă, apreciază că demersul va consolida relația
dintre agricultorii ialomițeni.
Sursa: www.guraialomitei.com

Preşedintele Consiliului judeţean,
Mircea Cosma, la seminarul româno-polonez
cu tema „Impactul procesului de regionalizare descentralizare asupra absorbţiei fondurilor europene”
Prahova

în perioada 27 – 28 septembrie, președintele Consiliului pentru dezvoltare Regională
Sud Muntenia și, totodată, al Consiliului județean Prahova, Mircea Cosma, a participat la
seminarul româno-polonez cu tema „Impactul
procesului de regionalizare - descentralizare
asupra absorbţiei fondurilor europene”. evenimentul a fost organizat de Ministerul dezvoltării Regionale și Administrației Publice. în
cadrul seminarului a fost semnat „Memorandumul de înţelegere pentru cooperarea în domeniile dezvoltării regionale şi administraţiei
publice între Ministerul Dezvoltării Regionale
din Polonia şi Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice din România”.
Sâmbătă, oaspeții polonezi au participat,
alături de președintele Mircea Cosma, la „Festivalul Vinului” din comuna Valea Călugărească.
„Dezbaterile pe tema regiunilor care vor
fi în România vor avea loc şi în perioada următoare. Mai mult decât atât, urmare a memorandumului semnat la Bucureşti, cinci reprezentanţi din Prahova, cărora li se vor alătura şi alte persoane din celelalte judeţe din
ţară, vor efectua o vizită în Polonia”, a declarat președintele Mircea Cosma.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: www.prahovabusiness.ro

Mircea Cosma, președintele Consiliului pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia

http://regio.adrmuntenia.ro
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Cea mai mare producție agricolă la grâu și orz
în Ialomița a fost anul acesta de 7,5 kg la hectar.
fermele din Ialomița care au obținut recolte record au fost premiate în cadrul Târgului de Agricultură și Industrie Alimentară, Partener Agroial
2013.Cea mai bună producție la floarea-soarelui a
fost de 4.100 kg la hectar.
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Teleorman

Expoziţie de artă plastică
la Galeriile de Artă „Pavel Temov”

la Galeriile de Artă „Pavel Temov” din Alexandria a avut loc vineri, 27 septembrie, vernisarea
unei expoziții de artă plastică, ce cuprinde tablouri
realizate prin tehnica uleiului pe pânză, lucrări de
grafică și alte sculpturi în piatră și marmură. evenimentul a fost organizat de cunoscuți artiști plastici din Teleorman.
este vorba despre emil Cojocaru, președintele
uniunii Artiștilor Plastici - filiala Alexandria, graficianul Marius nistor, pictorița laura duță de la
Alexandria și soții Marian și Gheorghița Velescu de
la Roșiorii de Vede.
Aceștia din urmă au expus lucrări de sculptură
în piatră și marmură. expoziția va rămâne deschisă
publicului până în ziua de 11 octombrie a.c..
www.adrmuntenia.ro

Sursa: www.ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Gazeta dâmboviței / 27 septembrie 2013

Partener TV / 26 septembrie 2013

REVISTA PRESEI

Ziarul Top / 25 septembrie 2013

fonduri-ue / 25 septembrie 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 poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean DÂMBOVIŢA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
dâmbovița, sediul Consiliului județean
dâmbovița: B-dul Independenței, nr. 1, et. IV,
cam. 101, mun. Târgoviște, jud. dâmbovița
Tel. / 0245/220.647,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud.
Călărași, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
Argeș, sediul Consiliului județean Argeș: Piața
Victoriei, nr. 1, et. II, cam. 105, mun. Pitești,
jud. Argeș; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
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 județean
Ialomița, Piața Revoluției, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomița
Tel./fax / 0243/234.806
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam.
626/627, mun. Ploiești, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către
Agenție și de către Ministerul dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
în vederea promovării Programului operațional Regional 2007 – 2013.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale
Rețelei de Informare ReGIo Sud Muntenia
și despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în județele regiunii.

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
Teleorman, sediul Consiliului județean
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 - șef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 2 octombrie 2013
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care
dumneavoastră le desfășurați. dacă sunteți interesați
să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne
transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500
de caractere cu tot cu spații), împreună cu 1 - 2 poze,
cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie
publicat în viitoarea ediție 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 Agenției (http://regio.adrmuntenia.ro)
și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor
Rețelei de Informare ReGIo Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia,
consiliilor județene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
reprezentanților mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia
și site-urilor dedicate (portalurilor de știri economice),
precum și publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

