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» Marţi, 22 octombrie, la sala de
şedinţe a Primăriei Municipiului
Călăraşi, directorul ADR Sud Muntenia,
Liviu Muşat, împreună cu primarul
Daniel Ştefan Drăgulin au semnat
contractul de finanţare prin care
municipiul Călăraşi va primi fonduri
nerambursabile în cadrul programului
Regio, Axa prioritară 1 „Sprijinirea
dezvoltării durabile a oraşelor – poli
urbani de creştere”, Domeniul major de
intervenţie „Sprijinirea investiţiilor în
eficienţa energetică a blocurilor de
locuinţe”. În cadrul DMI 1.2, acesta este
primul contract de finanţare semnat în
ţară şi, totodată, primul contract
semnat la nivelul regiunii Sud Muntenia.

Proiectul „Reabilitarea termică a blocurilor A9,
A20, A21 şi A23 din municipiul Călăraşi” are o valoare totală de 2.489.882,81 lei, din care 2.252.707,67
lei reprezintă valoarea totală eligibilă (1.108.332,17
lei fonduri feDR; 243.292,43 lei finanţare de la bugetul de stat; 901.083,07 lei cofinanţarea eligibilă
a beneficiarului).
Cu sprijin financiar Regio, în municipiul Călăraşi vor fi reabilitate termic 128 de apartamente.
Astfel, se vor realiza lucrări de reabilitare termică
atât la anvelopele clădirilor, cât şi la unele componente ale sistemului de încălzire ale blocurilor
A9, A20, A21 şi A23. În urma împlementării acestui
proiect, ce are ca termen de realizare 15 luni, se
vor îmbunătăţi condiţiile de confort interior, se va
reduce consumul energetic, şi, implicit, costurile de
întreţinere pentru încălzire şi apă caldă menajeră,
precum şi emisiile poluante. În aceste blocuri, ce
au fost construite între anii 1950 şi 1990, locuiesc
categorii sociale vulnerabile şi familii cu venituri
de până la 500 de euro pe membru de familie.
În cadrul conferinţei de presă organizată cu prilejul semnării contractului de finanţare, directorul
www.adrmuntenia.ro

Contractul de finanţare este primul semnat în ţară şi la nivelul regiunii

ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, a declarat următoarele:
„Este un moment important şi pentru noi astăzi, fiind o premieră pentru Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia - este primul contract pe care îl semnăm pe Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.2, ce are ca obiectiv
reabilitările energetice. De altfel este o premieră
la nivelul întregii ţări. Până la acest moment am
parcurs jumătatea mai uşoară a proiectului, cea
de până la semnarea contractului, urmează cealaltă jumătate, cel puţin la fel de importantă şi de
complexă pentru atribuirea contractului şi derularea lui, însă sunt convins că acest lucru se va întâmpla fără nicio problemă. Din partea mea şi a
colegilor din Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia vor exista aceeaşi solicitudine şi aceeaşi dorinţă de colaborare, astfel încât să nu dăm
niciun leu înapoi Comisiei Europene.
Vă felicit pentru semnarea acestui contract şi
aşteptăm cu siguranţă atât cel de-al doilea proiect
în cadrul POR 2007-2013, cât şi alte proiecte în următoarea perioadă de programare.”
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

Primul beneficiar Regio din ţară pentru
reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe
este din regiunea Sud Muntenia!
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EVENIMENTE
Vizita împreună cu jurnliştii la proiecte finalizate din judeţul Ialomiţa a debutat cu o conferinţă de presă susţinută de Liviu Muşat, directorul
ADR Sud Muntenia, alături de Silvian Ciupercă, preşedintele Consiliului judeţean Ialomiţa la Centrul Cultural „Ionel Perlea”

ADR Sud Muntenia, în vizită
împreună cu jurnaliştii la proiectele finanţate
prin Regio din judeţul Ialomiţa

» Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, în calitate
de Organism Intermediar pentru
Programul Operaţional Regional,
a organizat miercuri, 16 octombrie,
primul eveniment din acest an
destinat mass-mediei din regiunea
Sud Muntenia, în cadrul căruia au fost
vizitate locurile de implementare
a unor proiecte derulate prin Regio.

Prima vizită în teren a fost organizată în Ialomiţa, la sediile a două societăţi comerciale şi la
Centrul de îngrijire şi asistenţă din Slobozia, cu
scopul de a prezenta jurnaliştilor stadiul implementării proiectelor şi, implicit, impactul Regio la
nivelul judeţului.
Cele trei proiecte finanţate în cadrul Regio,
www.adrmuntenia.ro

ce au fost promovate miercuri, sunt următoarele:
1. Dezvoltarea microîntreprinderii ALPHA GRouP
S.R.L., prin achiziţia unor echipamente performante pentru activitatea oftalmologică – beneficiar:
S.C. ALPHA GRouP S.R.L. (valoarea totală a proiectului: 1.060.104,35 lei/ valoarea eligibilă nerambursabilă: 852.379,24 lei);
(continuare în pagina 4)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Clinica oftalmologică opti Stil Slobozia - SC ALPHA SRL a obţinut
finanţare Regio pentru proiectul „Dezvoltarea
microîntreprinderii ALPHA GROUP SRL prin achiziţia unor
echipamente performante pentru activitatea oftalmologică”

(continuare din pagina 3)
2. extindere, reabilitare termică şi dotare
centru îngrijire şi asistenţă municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa – beneficiar: Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa
(valoarea totală a proiectului: 3.446.360 de lei/
valoarea eligibilă nerambursabilă: 2.325.401,95
lei);
3. Achiziţionare aparat tipărit true Press 344
RL – beneficiar: S.C. RotAtIP S.R.L. (valoarea totală a proiectului: 1.518.628 de lei/ valoarea eligibilă nerambursabilă: 1.224.700 de lei).
La nivelul judeţului Ialomiţa, până în prezent
s-au depus 74 de proiecte prin care s-au solicitat
fonduri nerambursabile în cadrul programului Regio.
Dintre acestea au primit finanţare 38 de proiecte, a căror valoare totală este de 216.065.022,63 lei,
din care suma nerambursabilă solicitată este de
148.552.095,30 lei.

tipografia RotAtIP - SC RotAtIP SRL a obţinut finanţare Regio
pentru proiectul „Achiziţionare aparat tipărit True Press 344 RL”

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia - DGASPC Ialomiţa
a obţinut finanţare Regio pentru proiectul „Extindere,
reabilitare termică şi dotare centru îngrijire şi asistenţă
municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa”

Mariana Vişan – 12 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia

La Mulţi Ani, Mariana!
În data de 19 octombrie, colega noastră Mariana Vişan împlineşte 12 ani de
activitate neîntreruptă în cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Pe această cale dorim să o felicităm pe Mariana pentru dedicarea şi puterea
de muncă de care a dat dovadă de-a lungul anilor şi pentru tot sprijinul pe care
l-a acordat atât potenţialilor beneficiari, cât şi beneficiarilor de fonduri Regio!
La Mulţi Ani plini de succese şi multă sănătate!

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Beneficiarii din mediul privat
vor putea achiziţiona bunuri, servicii şi lucrări fără a mai fi obligaţi să
reia procedura de achiziţie, dacă
nu primesc cel puţin trei oferte,
anunţă Ministerul fondurilor europene (Mfe).
Ministrul fondurilor europene,
eugen teodorovici, a abrogat săptămâna trecută un ordin de ministru emis în 2012, în vederea simplificării procedurilor de achiziţii pentru beneficiarii privaţi.
Potrivit noii proceduri, beneficiarii din mediul privat vor publica, gratuit, anunţurile de achiziţii
într-o secţiune a paginii web a Ministerului fondurilor europene,
www.fonduri-ue.ro. Dintre toate
ofertele primite o vor alege pe cea
pe care o consideră cea mai bună,
argumentând opţiunea făcută prin
întocmirea unei note justificative,
pentru a respecta „principiul transparenţei impus de cerinţele Comisiei Europene”.
Beneficiarii care nu vor publica anunţurile de achiziţii pe pagina
web a Ministerului fondurilor europene vor fi sancţionaţi prin aplicarea unei corecţii de 25%. Cei care
ulterior nu vor publica pe site-ul menţionat numele câştigătorilor selectaţi vor suporta corecţii de 5%.
totodată, noul ordin elimină obligativitatea reluării procedurii de
achiziţie dacă nu sunt primite cel
puţin trei oferte. ordinul de ministru se referă la achiziţiile de bunuri
de peste 30.000 de euro, a celor de
servicii cu o valoare cuprinsă între
www.adrmuntenia.ro

30.000 şi 200.000 de euro, respectiv
a achiziţiilor de lucrări cu o valoare
cuprinsă între 100.000 şi 5 milioane
de euro, ca urmare a abrogării ordinului de ministru nr. 1.050/2012.
„Introducerea acestor reglementări flexibile a fost agreată de
serviciile Comisiei Europene. Simplificarea substanţială a regulilor
pe care trebuie să le respecte beneficiarii din mediul privat va permite
implementarea proiectelor într-un
ritm alert, cu efecte pozitive pentru contractorii din cadrul proiectelor şi pentru întreaga economie”,
a declarat, miercuri, ministrul fondurilor europene, eugen teodorovici.
Prin ordinul de ministru 1.050/
2012, beneficiarilor privaţi le-au
fost impuse proceduri de achiziţie
similare cu cele care trebuie respectate de beneficiarii din sectorul
public, „chiar dacă legislaţia europeană nu conţine astfel de prevederi“, se arată în comunicatul Mfe.
„Beneficiarii din mediul privat
cofinanţează proiectele pe care le
implementează din resurse proprii
şi, din acest motiv, sunt motivaţi să
utilizeze eficient resursele pe care
le au la dispoziţie”, a explicat eugen teodorovici decizia de a abroga
ordinul emis anul trecut.
Beneficiarii care la data intrării în vigoare a noului ordin derulează achiziţii conform vechilor reglementări naţionale pot opta pentru anularea procedurilor de achiziţii şi reluarea acestora conform
noii proceduri.
Sursa: www.zf.ro

Studiu SAR
despre
vulnerabilitatea
fondurilor
europene

» Societatea
Academică din România
(SAR) a publicat recent
un studiu despre
vulnerabilitatea
fondurilor europene.

În perioada martie – iunie
2013, echipa SAR a desfăşurat
o cercetare calitativă şi propune autorităţilor publice responsabile, beneficiarilor, societăţilor civile şi mass-media o listă de indicatori care pot fi urmăriţi pentru a scădea riscul fraudelor cu fonduri europene în
următoarea perioadă de accesare a acestora.
La identificarea vulnerabilităţilor şi formularea de recomandări au contribuit atât jurnalişti de investigaţie, consultanţi şi evaluatori cu experienţă în domeniul fondurilor europene, cât şi persoane din partea Autorităţilor de Management şi organismelor Intermediare.
Metodele de cercetare au
cuprins interviuri semi-structurate, focus-grupuri, aplicarea
unui chestionar online şi documentare de specialitate.
Studiul SAR poate fi consultat pe website-ul ADR Sud
Muntenia – www.adrmuntenia.ro,
la secţiunea Bibliotecă - Documente utile, link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/studiu-sar_2013.pdf.
http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Ministerul Fondurilor Europene
simplifică procedurile de
achiziţii de bunuri, servicii şi
lucrări pentru beneficiarii privaţi
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» CE a aprobat noua politică privind
infrastructura de transport a UE în
perioada 2014 - 2020, urmând ca două
dintre cele nouă coridoare principale
europene să traverseze România, unde
pot primi finanţare mai multe proiecte,
precum calea ferată Arad – Braşov –
Bucureşti – Constanţa şi portul Constanţa.

Bugetul multianual al ue pentru 2014 - 2020 alocă 26 de miliarde de euro pentru cele nouă coridoare de transport.
România este inclusă în coridoarele de transport
orient/ est-mediteraneean şi Rin - Dunăre, arată documente publicate de Comisia europeană.
Astfel, orient/ est-mediteraneean urmează să
conecteze infrastructura de transport maritim de la
Marea nordului, Marea Baltică, Marea neagră şi Marea Mediterană, optimizând utilizarea porturilor ţărilor ue. Proiectul va îmbunătăţi legăturile de transport între nordul Germaniei, Cehia, regiunea Panonică şi europa de Sud-est. Coridorul continuă pe mare
către Grecia şi Cipru.
Coridorul Rin - Dunăre, având la bază Dunărea
şi Main (Germania), va lega regiunile Strasbourg şi
frankfurt, prin sudul Germaniei, de Viena, Bratislava,
Budapesta şi Marea neagră, cu o componentă importantă asigurând conexiunea între Munchen, Praga,
Zilina, Kosice şi graniţa cu ucraina.
România poate obţine în programul orient/estmediteraneean o finanţare europeană pentru calea
ferată Arad – timişoara - Calafat. În timp ce în ungaria lucrările sunt aproape finalizate, în România
procesul se află încă în desfăşurare, notează Comisia
europeană. De asemenea, Comisia ar putea aloca
fonduri pentru modernizarea infrastructurii rutiere
între Vidin şi Craiova.
În cadrul coridorului Rin - Dunăre, România poate accesa fonduri europene pentru mai multe proiecte de infrastructură feroviară şi canale navigabile.
Printre acestea se numără realizarea de studii
pentru o reţea de cale ferată de mare viteză între
Budapesta şi Arad, modernizarea unor anumite secţiuni de cale ferată şi studii pentru trenuri de mare
www.adrmuntenia.ro

viteză pe ruta Arad – Braşov – Bucureşti – Constanţa,
precum şi studii şi lucrări la calea ferată Craiova –
Bucureşti.
România are incluse în coridorul Rin – Dunăre şi mai
multe proiecte pentru porturi şi transportul fluvial.
România poate beneficia de fonduri şi pentru
mai multe noduri cheie de transport incluse în reţeaua centrală europeană. fondurile de 26 de miliarde de euro alocate transporturilor în cadrul mecanismului „Conectarea Europei” vor servi în practică drept „capital iniţial” pentru stimularea investiţiilor suplimentare din partea statelor membre în
vederea finalizării conexiunilor şi legăturilor transfrontaliere dificile, care altfel nu ar fi probabil construite. Costul implementării primei faze de finanţare a reţelei centrale pentru perioada 2014 – 2020
este estimat la 250 de miliarde euro. Reţeaua centrală urmează să fie finalizată până în 2030.
noua reţea centrală de trasnsport va conecta 94
de porturi europene principale cu legături feroviare
şi rutiere, 38 de aeroporturi principale cu legături feroviare cu oraşe mari, 15.000 de kilometri de linii de
cale ferată modernizate pentru circulaţia de mare
viteză, precum şi 35 de proiecte transfrontaliere pentru reducerea blocajelor.
Statelor membre ue le revine sarcina de a prezenta Comisiei, încă de la începutul anului 2014, propuneri detaliate pe baza cărora urmează să fie alocată finanţarea.nivelul exact al finanţării ue disponibile depinde, de asemenea, de detaliile propunerilor naţionale, se arată în counicatul Comisiei.
Sursa: www.mediafax.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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CE a aprobat strategia privind transporturile
până în 2020
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» Comisia Europeană
a prezentant, joi,
17 octombrie, cea mai
importantă revizuire
a politicii UE în domeniul
infrastructurii, incluzând
coridorul Rin - Dunăre
între cele nouă coridoare
principale care vor constitui
„coloana vertebrală”
a transporturilor în cadrul
pieţei unice europene.

noua politică a ue în domeniul infrastructurii îşi propune crearea unei reţele transeuropene unificate de transport (ten-t). Pentru atingerea acestui obiectiv, Ce
a decis triplarea finanţării pentru
infrastructura de transport, alocând 26 de miliarde de euro în
exerciţiul bugetar 2014 - 2020.
noua politică instituie o reţea centrală de transport bazată
pe nouă coridoare principale: două coridoare nord-sud, trei coridoare est-vest şi patru coridoare
diagonale. Printre cele nouă se
află şi coridorul Rin - Dunăre.
Reţeaua centrală va transforma conexiunile est-vest, va înlătura blocajele, va moderniza infrastructura şi va eficientiza operaţiunile transfrontaliere de transport pentru călători şi pentru
companii în întreaga ue. Această
reţea urmează să fie realizată
până în 2030.
În opinia executivului de la
Bruxelles, cele nouă coridoare
reprezintă un progres major în
domeniul planificării infrastrucwww.adrmuntenia.ro

turii de transport, întrucât experienţa din trecut a arătat că este
„foarte greu să se implementeze
proiecte de transport transfrontaliere şi de alt gen în diferite
state membre într-un mod coordonat”. totodată, Ce apreciază
că este „necesar ca proiectele să
fie sincronizate la nivel transfrontalier pentru a spori beneficiile obţinute din toate investiţiile”.
finanţarea va fi acordată
prin mecanismul „Conectarea
Europei”. Din cele 26 de miliarde
de euro, între 80% şi 85% vor fi
utilizate pentru a sprijini proiecte prioritare de-a lungul celor
nouă coridoare de implementare
ale reţelei centrale. De asemenea, vor fi finanţate proiecte orizontale – în special în domeniul
It – cum ar fi SeSAR (dimensiunea
tehnologică a sistemului de management al traficului în cercul
unic european) sau a eRtMS (sistemul european de management
al traficului feroviar), care trebuie folosite de-a lungul principalelor coridoare de transport.
Autostrăzile maritime vor fi şi ele
incluse în această prioritate.
fondurile rămase vor putea
fi puse la dispoziţie pentru proiecte ad hoc, inclusiv pentru proiecte privind reţeaua globală.
Din totalul de 26 miliarde de
euro, cel puţin 11,3 miliarde de
euro au fost rezervate ţărilor eligibile (inclusiv România) pentru
finanţare din fondul de coeziune.
Sursa: www.mediafax.ro

România va primi
fonduri
suplimentare
de la UE

Ministrul fondurilor europene, eugen teodorovici, a declarat că România va primi fonduri suplimentare, în perioada
2014 - 2020, de la bugetul uniunii europene.
În următorul cadru financiar vor fi implementate şi proiectele aprobate până în 2013, dar
care nu au putut fi demarate din
cauza lipsei de fonduri.
În perioada 2014 - 2020, suma primită de ţara noastră va fi
de 43 de miliarde de euro. „Pe
următorul cadru suma va fi de
43 de miliarde de euro. S-au
alocat şi sumele necheltuite
până în 2013”, a spus ministrul
fondurilor europene.

Documentul care
ne va putea aduce
banii europeni
pentru 2014 - 2020,
trimis la Bruxelles

Ministerul fondurilor europene a anunţat, vinerea trecută, că a transmis serviciilor
Comisiei europene prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014 - 2020.
Documentul a fost transmis informal deoarece, la nivelul uniunii europene, nu au fost
adoptate încă regulamentele ce
vor stabili modul în care vor fi
implementate fondurile europene în viitoarea perioadă de
programare.
Sursa: ziare.com

http://regio.adrmuntenia.ro
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Coridorul Rin - Dunăre
a fost inclus în noua politică UE
în domeniul infrastructurii
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Situaţia proiectelor depuse
la nivelul regiunii Sud Muntenia

Piteşti, PID-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
Integrate de Dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane. De asemenea au fost semnate 517 contracte
de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată
de 2.950.578.379,35 lei. Din cele 517 contracte
semnate 36 de proiecte au fost reziliate.

Modificarea instrucţiunii AM POR nr. 108

Autoritatea de Management pentru Programul operaţional Regional 2007-2013 (AM PoR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice aduce noi clarificări la Instrucţiunea
nr. 108, privind modificarea procesului de evaluare, selecţie şi contractare pentru proiectele depuse
în cadrul Regio. noile modificări vizează exclusiv Domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.
Documentul este publicat pe site-ul nostru dedicat exclusiv Regio, http://regio.adrmuntenia.ro,
la secţiunea Clarificări utile, link: http://regio.adrmuntenia.ro/s22/clarificari-utile/.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Până în data de 22 octombrie 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
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Ambasadorul Elveţiei, interesat de
oportunităţile de investiţii din judeţul Argeş

Argeş

tâlnire cu reprezentanţi ai Asociaţiei oamenilor de
Afaceri, ai Camerei de Comerţ şi Industrie şi ai universităţii din Piteşti. La eveniment a fost prezentă
şi Cristina ungureanu, preşedintele Camerei de Comerţ Româno-elveţiene, care urmează să faciliteze comunicarea şi relaţiile dintre oameni de afaceri din Argeş şi cei din elveţia.
În programul diplomatului elveţian a fost inclusă şi o deplasare în oraşul topoloveni, la cunoscuta fabrică de magiun Sonimpex, care urmează
să-şi prezinte produsele la târgul Internaţional de
la Basel, la sfârşitul lunii noiembrie.
Sursa: www.administratie.ro

Sesiunea internaţională
„Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos.
Orient şi Occident”

Călăraşi

În perioada 13 - 15 octombrie, Muzeul Dunării
de jos a organizat cea de-a XV-a ediţie a Sesiunii
internaţionale Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de
jos. orient şi occident.
În data de 14 octombrie, la ora 13:00, la sediul
muzeului a avut loc vernisajul expoziţiei „Mexic –
Mărturia unui război” - Imagini ale Revoluţiei Mexicane, la care au participat e. S. Agustín Gutiérrez
Canet, Ambasador al Statelor unite Mexicane în România şi Rodolfo Herrera Saldaña, însărcinat cu afaceri culturale al Ambasadei Mexicului la Bucureşti.
Lucrările sesiunii s-au desfăşurat pe patru secţiuni: Dunărea de jos între Balcani şi Carpaţi. Identităţi şi contacte culturale; oraşele dunărene ca
centre comerciale şi militare: instalaţii portuare,
fortificaţii, poduri, drumuri în lumea greco-romană; numismatică; Monumente, Muzee, turism,
etnografie, Istorie Modernă şi Contemporană.
Comunicările au pus în valoarea valenţele
şi caracteristicile excepţionale ale zonei Dunării
de jos, spaţiu de interferenţă între orient şi occident. Axate pe cercetarea din zona Dunării în domeniul preistoriei, antichităţii, Bizanţului şi evului
mediu, numismaticii şi etnografiei, prelegerile au
www.adrmuntenia.ro

fost susţinute de profesori universitari, cercetători, muzeografi, arheologi, etnografi, istorici, numismaţi din Bulgaria şi România.
Schimbul de experienţă a fost extrem de util
la această sesiune internaţională de comunicări
ştiinţifice, unde s-au putut admira lucrările de restaurare şi punere în valoare ale celor două cetăţi
de epocă romană şi unde s-au purtat discuţii despre metodele de bună practică în obţinerea de fonduri nerambursabile europene pentru reabilitarea
patrimoniului cultural.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Ambasadorul Confederaţiei elveţiene la Bucureşti, jean-Hubert Lebet, a efectuat joi o vizită în judeţul Argeş, la invitaţia prefectului Cristian Soare.
Vizita diplomatului elveţian a început la Piteşti,
unde a fost întâmpinat de prefectul Cristian Soare,
subprefectul Ion Burnei, primarul municipiului reşedinţă de judeţ, tudor Pendiuc şi de primarul oraşului Mioveni, Ion Georgescu. În timpul discuţiilor,
jean-Hubert Lebet s-a arătat interesat să cunoască
principalele obiective economice din Argeş, dar şi oportunităţile de investiţii existente în acest moment.
După întrevederea cu reprezentanţii administraţiei publice, ambasadorul elveţian a avut o în-
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CJ Dâmboviţa şi CJ Argeş colaborare pentru dezvoltarea comunităţilor
prin programe europene

Dâmboviţa

Giurgiu

Portul Giurgiu va fi preluat
de municipalitate

» Portul Giurgiu va beneficia de
oportunităţile oferite de UE, în
contextul în care CE a aprobat strategia
privind transporturile până în 2020. În
cadrul acestei strategii, România are
proiecte pe două coridoare de transport.

Astfel, autorităţile pot atrage fonduri europene pentru studii şi lucrări de dezvoltare a platformelor multimodale şi conexiuni cu regiunea în
cazul porturilor Giurgiu şi Galaţi, pentru studii şi
lucrări vizând transportul pe Dunăre (Kehlheim
(Germania) - Constanţa/ Midia/ Sulina), precum şi
pentru studii şi lucrări la canalul Dunăre - Bucureşti. Bugetul multianual al ue pentru 2014 - 2020
alocă 26 de miliarde de euro pentru cele nouă coridoare de transport.
Municipalitatea are întocmite proiecte pentru
dezvoltarea Portului Giurgiu. Primarul municipiului
Giurgiu, nicolae Barbu, a adus mai multe argumente
în sprijinul preluării Portului Giurgiu de către Conwww.adrmuntenia.ro

cu finanţare europeană şi chiar guvernamentală,
care vor contribui cu adevărat la dezvoltarea economică a celor două judeţe: „Începem să realizăm
regiunea noastră economică şi, totodată, să o facem să funcţioneze. Îi mulţumesc domnului preşedinte al CJ Dâmboviţa pentru receptivitatea cu care
a răspuns să colaborăm pe câteva domenii de interes major atât pentru localităţile argeşene, cât şi
pentru cele dâmboviţene. Avem stabilite deja şase
teme mai importante. Acest protocol pe care l-am
semnat trebuie să se transforme şi în hotărâri de
CJ. Proiectele europene pe care le avem în vedere
au ca scop realizarea unei strategii de integrare a
proiectelor de interes comun”, a afirmat preşedintele Cj Argeş, Constantin nicolescu.
Sursa: ziardambovita.ro

siliul local. edilul-şef le-a explicat aleşilor locali de
ce este necesar ca Portul Giurgiu să fie administrat
de autorităţile locale, şi nu de cele judeţene. Principalele motive sunt amplasarea pe raza administrativ-teritorială a municipiului şi faptul că este singurul din judeţul Giurgiu. totodată, un alt motiv invocat a fost faptul că terenurile adiacente zonei
portuare aparţin domeniului public al municipiului,
iar dacă Consiliul judeţean va dori să extindă portul
ar avea nevoie de aprobare de la Consiliul local.
„Avem două proiecte, unul din 2011, în colaborare
cu o firmă olandeză, privind înfiinţarea unui port
de mărfuri, care nu trebuie decât să fie reactualizat. Or, extinderea Portului Giurgiu este unul dintre angajamentele pe care Primăria Giurgiu şi le-a
luat prin Master-planul Euroregiunii Giurgiu - Ruse.
Avem de asemenea un proiect pentru un port de
ambarcaţiuni, care figurează în master-plan şi
poate fi promovat prin intermediul Strategiei Dunării”, a spus primarul nicolae Barbu.
Sursa: giurgiuonline.net

http://regio.adrmuntenia.ro
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În data de 14 octombrie, autorităţile judeţene
din Argeş s-au întâlnit cu cele din Dâmboviţa pentru
a semna protocolul de colaborare între cele două
judeţe, în vederea accesării de fonduri europene,
guvernamentale pentru realizarea unor proiecte de
maximă importanţă ce contribuie la dezvoltarea socio-economică şi turistică a celor două judeţe. Întâlnirea a avut loc în comuna argeşeană Stoeneşti,
zonă în care se va dezvolta proiectul Leaota. Prin
protocolul de colaborare, semnat între cele două
judeţe, se va urmări promovarea unor proiecte importante atât pentru comunităţile argeşene, cât şi
pentru cele dâmboviţene. Preşedintele Cj Argeş,
Constantin nicolescu, şi preşedintele Cj Dâmboviţa,
Adrian ţuţuianu, au afirmat că au stabilit şase teme
esenţiale ce au ca obiectiv dezvoltarea de proiecte
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Liceul de Artă „Ionel Perlea” Slobozia,
beneficiarul unui proiect Comenius Regio

Ialomiţa

» Liceul de Artă „Ionel Perlea”
Slobozia a devenit una dintre cele 37 de
unităţi de învăţământ, dintre cele 500 de
participante, care a reuşit să acceseze un
proiect Comenius Regio. Reprezentanţii
liceului slobozean au solicitat ajutorul
Consiliului Local Slobozia în redactarea
cererii de finanţare, pentru a avea mai
multe şanse de reuşită.

Liceul de Artă „Ionel Perlea” Slobozia a izbutit
să pătrundă pe lista celor 37 de proiecte Comenius
Regio alese pentru a fi implementate. Liceul slobozean s-a aflat, în final, pe locul 30, în condiţiile în
care numărul de proiecte depuse iniţial a fost de 500.
Această performanţă nu ar fi fost însă posibilă fără
sprijinul oferit de către Consiliul Local Slobozia. „Când
au depus acest proiect şi au lucrat la cererea de
finanţare, au venit la noi şi ne-au solicitat ca cererea
să fie făcută în numele Consiliului Local Slobozia,
www.adrmuntenia.ro

astfel încât şansele de reuşită să fie mai mari. Din
500 de proiecte au ieşit câştigătoare 37, proiectul
Liceului de Artă ‘Ionel Perlea’ situându-se pe locul
30. Este o performanţă lăudabilă şi ne bucurăm că
am putut ajuta”, a declarat Valentin Băcanu, viceprimarul municipiului Slobozia.
În cadrul proiectului vor fi efectuate mai multe
vizite, conferinţe, dar şi workshopuri peste hotare. „Parteneriatul din cadrul proiectului este realizat între
Consiliul Local Slobozia şi Direcţia Regională de Învăţământ Sivas din Turcia şi constă în patru mobilităţi
ale noastre şi patru vizite ale celor din Sivas. În cadrul acestora vor fi susţinute conferinţe şi workshopuri, cu profesori şi tineri. Urmărim să transformăm
utilizarea internetului şi mass-media într-un instrument al procesului educaţional şi să ajutăm elevii să
folosească internetul pentru a-şi uşura procesul de
învăţare, mai ales dezvoltarea cunoştinţelor şi
înţelegerea mai multor culturi europene”, a declarat
emilia Gheorghe, cea care s-a ocupat de proiect.
Sursa: www.observator24.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Prahova

Centrală fotovoltaică
la Cornu

Sursa: www.prahovabusiness.ro

INFO JUDEŢE

Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova a participat joi, 17 octombrie, la
semnarea contractului de finanţare pentru realizarea unei centrale fotovoltaice la Cornu, proiect
finanţat cu fonduri europene.
Proiectul are o valoare totală de 38.270.610
lei, iar ca obiectiv principal a fost menţionată valorificarea resurselor de energie regenerabilă prin
montarea unei centrale fotovoltaice care să acopere consumul de energie electrică pentru toate
instituţiile şi obiectivele publice din comuna
Cornu.
De altfel, localitatea Cornu nu este singura din
Prahova care a dezvoltat un astfel de proiect, pe
listă figurând Mizil şi Băneşti.

Cornu este a treia localitate din Prahova care va dezvolta un
astfel de proiect, alături de Mizil şi Băneşti

Parc solar în valoare
de 66 de milioane de lei în judeţul Teleorman

Teleorman

o companie privată va construi în teleorman
un parc solar în valoare de 66, 4 milioane de lei.
Proiectul este realizat cu fonduri europene. Licitaţia privind construirea parcului a fost atribuită unei
firme de profil din Germania. Societatea Solar Powww.adrmuntenia.ro

wer energy Ro a lansat, anul acesta, proiectul „Obţinerea de energie electrică din surse regenerabile
de energie - Parcul solar Mavrodin”, valoarea totală a
investiţiei ridicându-se la peste 66,4 milioane de lei.
Sursa: www.ziare.com

http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia

13

Buletin Informativ nr. 153 / 16 - 23 octombrie 2013
obiectiv / 17 octombrie 2013

Adevărul / 17 octombrie 2013

REVISTA PRESEI

Prahova / 17 octombrie 2013

fonduri-ue.ro / 16 octombrie 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 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 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

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

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul 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
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 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 Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - şef 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 / 23 octombrie 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.

