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Întâlnire de lucru destinată
analizei implementării Regio

» În data de 23 octombrie, Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
a organizat, în parteneriat cu experţi ai
Băncii Mondiale, un eveniment destinat
analizei implementării Programului
Operaţional Regional 2007 – 2013.

În cadrul acestui workshop, experţii Băncii
Mondiale au prezentat rapoartele în care au analizat colaborarea şi comunicarea dintre Autoritatea
de Management (AM) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi organismele Intermediare (oI) din cadrul Agenţiilor
pentru dezvoltare regională, dintre oI-urile regionale, precum şi relaţia acestora cu beneficiarii în
procesul de implementare a Programului operaţional Regional în perioada 2007 – 2013.
De asemenea au fost prezentate un studiu privind oraşele competitive de la nivelul regiunilor de
dezvoltare – soluţiile pentru creşterea sustenabilă
şi incluzivă a României -, precum şi o analiză asuwww.adrmuntenia.ro

pra celor opt Poli de creştere, pentru care s-a oferit o serie de recomandări în vederea realizării de
proiecte strategice pentru dezvoltarea acestor zone urbane în următorul exerciţiu financiar, 2014 –
2020. În partea a doua a întâlnirii au avut loc dezbateri pe baza scenariilor posibile ce vizează noile
modele de selecţie a proiectelor PoR în perioada
2014 – 2020.
(continuare în pagina 3)
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
Potrivit experţilor Băncii Mondiale, „Programul Operaţional Regional este cel mai performant
instrument de acest tip din România, în ciuda complexităţii sale şi a portofoliului diversificat de proiecte. Feedback-ul oferit în urma interviurilor şi
sondajelor este extrem de bun în privinţa satisfacţiei beneficiarilor faţă de POR, în special în raport cu alte programe operaţionale, iar beneficiarii apreciază colaborarea cu ADR (Agenţia pentru
Dezvoltare Regională) şi cu AM (Autoritatea de
Management). Există un sentiment al parteneriatului şi colaborării, care conduce la ideea că toate
părţile implicate îşi doresc cu adevărat ca programul să fie un succes. Din acest punct de vedere,
POR poate oferi mai multe exemple de bune practici pe care le pot urma şi alte Programe Operaţionale din România şi nu numai”.

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.

Contr

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 154 / 24 - 31 octombrie 2013

4

În data de 24 octombrie, doamna Mariana Vişan, directorul adjunct al Direcţiei organism Intermediar PoR, a participat la evenimentul ce a marcat finalizarea lucrărilor de restaurare şi punere
în valoare a Ansamblului Medieval al fostei Mănăstiri Vărbila din satul Vărbila, comuna Iordăcheanu
din judeţul Prahova.
Lucrările s-au realizat cu fonduri nerambursabile obţinute prin Regio – Programul operaţional
Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea
durabilă şi promovarea turismului”, DMI 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural, precum şi crearea, modernizarea infrastructurilor conexe”. Parohia Vărbila, în calitate de
beneficiar, a semnat în luna septembrie 2009 contractul de finanţare pentru proiectul „Restaurare
şi punere în valoare a Ansamblului Medieval al fostei Mănăstiri Vărbila”. Valoarea totală a contractului este de 8.427.377,13 lei, din care valoarea eligibilă a proiectului este de 6.795.621 de lei (fonduri feDR: 5.776.277,85 lei, fonduri de la bugetul
naţional: 880.669,03 lei; cofinanţarea eligibilă a
beneficiarului: 138.674,12 lei).
unul dintre cele mai vechi aşezăminte religioase, ansamblul fostei Mânăstiri Vărbila, înscris
în lista monumentelor istorice ale judeţului Prahova, se află situat la circa 20 km depărtare faţă
de municipiul Ploieşti, în satul Vărbila, comuna Iordăcheanu. Mănăstirea, având hramul „Adormirii
Maicii Domnului”, este atestată documentar la începutul veacului al XVI-lea şi face parte din categoria monumentelor istorice grupa A, de valoare naţională şi universală.
Proiectul de restaurare a mănăstirii reprezintă
o contribuţie substanţială la păstrarea identităţii
culturale şi valorificarea atracţiilor turistice aferente acestei zone. Cu sprijin nerambursabil Regio
s-au realizat lucrări de restaurare a Casei egumeneşti şi dotarea acesteia, a zidului de incintă, a
picturii interioare, precum şi a catapetesmei. totodată, s-au realizat amenajări interioare şi exterioare, peisagistice în incinta Ansamblului Medieval
al fostei Mănăstiri Vărbila.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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S-au finalizat lucrările de restaurare
a Mănăstirii Vărbila,
realizate cu finanţare nerambursabilă Regio
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În data de 24 octombrie, la sediul ADR Sud
Muntenia a avut loc un curs de instruire pentru perfecţionarea personalului tehnic angajat de autorităţi locale, regionale sau centrale privind eficienţa
energetică şi utilizarea materialelor sustenabile,
disponibile local, în sectorul clădirilor.
evenimentul fost organizat în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în gospodăriile şi comunităţile cu venituri reduse din România”, ce este coordonat de Agenţia unDP România şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în parteneriat cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Asociaţia Auditorilor
energetici pentru Clădiri din România.
tema principală a seminarului a fost creşterea
capacităţii naţionale de reducere a consumurilor
de energie în clădiri şi a emisiilor asociate de gaze
cu efect de seră şi depăşirea unor bariere de capacitate pentru implementarea măsurilor de eficienţă energetică.
Cursul a fost structurat pe trei capitole, debutând cu prezentarea cadrului legislativ european
şi naţional pentru performanţa energetică a clădirilor. Cunoaşterea legislaţiei în vigoare reprezintă
primul pas în abordarea oricărei probleme. În ultimii ani, schimbările legislative au loc într-un ritm
alert şi sunt asimilate mult mai greu în rândul specialiştilor, tentaţi să lucreze în conformitate cu
ceea ce cunosc deja.
Au fost prezentate modele de finanţare din
alte ţări. fiecare stat din uniunea europeană a elaborat un program de finanţare şi/ sau a agreat scheme de finanţare a lucrărilor de modernizare energetică din sectorul clădirilor, în special cele rezidenţiale. Prezentarea unor modele de succes sau insucces foloseşte specialiştilor care au funcţii de
decizie sau pot influenţa luarea unor decizii. Schemele de finanţare pot fi susţinute de autorităţi
centrale/ locale sau din fonduri private. Au fost prezentate studii de caz privind afaceri în domeniul
eficienţei energetice şi energiei din resurse regenerabile: studii de caz din ţară (Greenlight - LeD,
IZoMAt- vata bazaltică, ADePLASt - mortar cu perwww.adrmuntenia.ro

lit), precum şi studii de caz din străinătate (eSCo
din Germania).
În partea a doua a cursului s-au prezentat măsurile neconvenţionale de eficienţă energetică şi
s-au abordat discuţii privind promovarea unor
soluţii de modernizare energetică cu eficienţă ridicată, sustenabile şi avantajoase economic pe
termen lung, implicarea utilizatorului/ managerului de clădire în utilizarea raţională a energiei, respectiv stimularea pieţei de eficienţă energetică,
resurse regenerabile şi materiale sustenabile disponibile local, în construirea de clădiri.
ultima parte a seminarului a fost dedicată prezentării materialelor neconvenţionale locale utilizate pentru energia sustenabilă: materiale sustenabile pentru izolare termică, acustică şi hidroizolare; materiale combustibile sustenabile local.
Informaţiile prezentate au fost susţinute de studii de caz privind riscurile alterării sustenabilităţii
construcţiilor şi a calităţii vieţii ocupanţilor cauzate de renunţarea la materialele locale eco-durabile şi înlocuirea cu materiale de sinteză şi completate cu studii de caz din alte ţări cu condiţii geografice şi meteo asemănătoare României, privind
utilizarea unor materiale locale prelucrate şi utilizate cu tehnologii moderne (termoizolaţie din lâna/ lemn/ celuloză, blocuri din cânepă/ pământ nears în franţa, termoizolaţie din cânepă în Germania).
Cursul s-a încheiat cu acordarea unui Certificat de instruire în domeniul eficienţei energetice
în clădiri şi materiale sustenabile disponibile local
pentru construcţii.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Curs de instruire pentru perfecţionarea
personalului tehnic din administraţiile publice
de la nivelul regiunii Sud Muntenia
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Liviu Dragnea, vice-premierul României: „Trebuie să începem să gândim regional”

Directorul ADR Sud Muntenia, la Conferinţa
„Dezvoltarea regională din perspectivă economică”

Directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, a
participat joi, 24 octombrie, la conferinţa „Dezvoltarea regională din perspectivă economică” de
la Arenele BnR, Centrul de Perfecţionare Profesională. Conferinţa a fost organizată de oxygen events,
cu sprijinul Băncii Mondiale şi al Băncii naţionale
a României.
temele de discuţii s-au axat pe probleme de
strategii de dezvoltare regională, politica Polilor de
creştere, cofinanţare, investiţii şi competitivitate.
În contextul afirmării intenţiei de a spori rolul
actualelor Consilii de Dezvoltare Regională (CDR),
vice-premierul Liviu Dragnea a declarat că se intenţionează ca „începând cu anul 2014, fiecare investiţie pe care un minister vrea să o facă într-o regiune de dezvoltare să fie realizată după consultarea
strategiei de dezvoltare regională din regiunea
respectivă şi printr-o colaborare cu CDR, care sunt formate din reprezentanţii tuturor aleşilor locali”.
totodată, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, a mai declarat, privitor la procesul de descentralizare – regionalizare următoarele: „Trebuie să începem să gândim regional”. Liviu Dragnea susţine că o reorganizare a ţării în regiuni administrative necesită şi o schimbare a aborwww.adrmuntenia.ro

dării generale cu privire la dezvoltare: „Sper ca anul viitor să fie anul în care toate instituţiile publice, toţi actorii locali, toţi funcţionarii, să începem să învăţăm să gândim regional, să creăm cadrul instituţional şi 2014 să fie anul de pregătire
a viitoarei regionalizări administrative”.
La dezbateri au participat experţi din domeniul dezvoltării regionale, atât din sectorul public,
cât şi din sectorul privat ce au purtat discuţii despre rolul instituţiilor publice în promovarea creşterii economice, rolul oraşelor mari în dezvoltarea
regională a României, absorbţia fondurilor europene şi soluţii de creştere economică.

http://regio.adrmuntenia.ro
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Şedinţa de evaluare
intermediară
a POR 2007 – 2013

Autoritatea de Management
pentru PoR din cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a organizat la sfârşitul lunii octombrie o şedinţă a
Comitetului de coordonare a proiectului „Actualizarea evaluării intermediare a POR 2007 – 2013”.
Scopul organizării acestui eveniment a fost de a prezenta Raportul
preliminar de evaluare – versiunea
parţială 1 şi dezvoltarea capacităţii
de evaluare a membrilor Comitetului de Coordonare a Proiectului.
În acest context s-a realizat evaluarea intermediară a PoR având
ca dată de referinţă 30 iulie 2013.
obiectivul proiectului consta în evaluarea progresului şi a performanţelor înregistrate în gestionarea şi implementarea liniilor de finanţare, a
eficienţei şi eficacităţii PoR în vederea realizării imapctului şi obiectivelor prevăzute acest program.
De asemenea s-a urmărit relizarea unor analize cât mai clare, detaliate şi relevante faţă de
întrebările de evaluare, pentru a
putea desprinde concluzii pertinente, recomandări utile, precum şi
www.adrmuntenia.ro

lecţii relevante pentru viitoare perioadă de programare, şi anume:
1. cercetări calitative care
au constat în interviuri în profunzime şi focus-grupuri;
2. cercetări cantitative care
au constat în evaluarea eficienţei
managementului PoR, derulat pe un
eşantion reprezentativ de beneficari de finanţare PoR şi un eşantion reprezentativ de potenţiali
beneficiari de finanţare PoR;
3. cercetare de birou care a constat în culegerea de date din următoarele documente: AMPoR, InSSe,
BnR, ministerele de resort, documentul de programare, DCI, ghidurile solicitanţilor RAI, analiza SWot a PoR,
SMIS, eurostat, Ghidul evalsed, documentele de lucru nr. 2 şi nr. 5 ale Ce,
rapoarte de evaluare ale unor proiecte sau programe din domeniul investiţiilor în infrastructură, site-uri
publice relevante, alte surse media.
Mai multe detalii despre procesul de evaluare a PoR puteţi găsi
pe site-ul dedicat implementării
programului şi pe site-ul nostru
http://regio.adrmuntenia.ro/s38
/evaluare-por/.

Liviu Dragnea,
ministrul
dezvoltării
regionale

Viceprim-ministrul Liviu Dragnea, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, a declarat în
cadrul conferinţei „Dezvoltarea regională din perspectivă economică” de la Arenele BnR, Centrul de Perfecţionare Profesională, următoarele: „Felicit ADR-urile care au ajuns la un nivel de expertiză ridicat!”.
Declaraţia a avut loc în
contextul dezbaterilor privind dezvoltarea regională
în viitoarea programare financiară europeană multianuală (2014 - 2020). Conferinţa a fost organizată de
oxygen events, cu sprijinul
Băncii Mondiale şi al Băncii
naţionale a României.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Dezbatere publică privind studiul IPP
„Achiziţii publice sustenabile pentru
eficientizarea investiţiilor în România”

În data de 28 octombrie, directorul ADR Sud
Muntenia, Liviu Muşat, a participat la Bucureşti la
o dezbatere publică privind studiul realizat de Institutul pentru Politici Publice (IPP ) - „Achiziţii publice sustenabile pentru eficientizarea investiţiilor
în România”.
evenimentul a fost organizat de IPP, cu sprijinul Ambasadei olandei la Bucureşti, cu scopul de a
identifica soluţii pentru ca investiţiile din achiziţii
publice să fie deschise către participarea tuturor
ofertanţilor competitivi, generatoare de rezultate
durabile în timp, inclusiv faţă de impactul asupra
mediului înconjurător.
www.adrmuntenia.ro

Dezbaterea, care a constituit şi un prilej de familiarizare cu experienţa olandeză în managementul achiziţiilor publice, prin participarea domnului
Huub Drabbe, consilierul economic al Ambasadei
olandei la Bucureşti, s-a bucurat de prezenţa reprezentanţilor din conducerea Autorităţii naţionale
pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor
Publice (AnRMAP), ai unităţii Centrale pentru Verificarea Achiziţiilor Publice (uCVAP), ai Consiliului
naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, reprezentanţi ai marilor asociaţii de consultanţă şi de avocatură, ai mediului de afaceri implicaţi şi monitori
ai fenomenului achiziţiilor publice în România.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia, alături de Constantin nicolescu, preşedintele Consiliului judeţean Argeş, şi Ion Georgescu, primarul
oraşului Mioveni

Vizită împreună cu jurnaliştii
din judeţele Argeş şi Dâmboviţa
la proiectele finanţate prin programul Regio

» Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, în calitate de
Organism Intermediar pentru Programul
Operaţional Regional, a organizat
în perioada 30 - 31 octombrie, o nouă
rundă de vizite în teren împreună cu
jurnaliştii la locurile de implementare
a unor proiecte derulate prin Regio la
nivelul judeţelor Argeş şi Dâmboviţa.

Miercuri, 30 octombrie, întâlnirea cu reprezentanţii mass-media a avut loc la sediul Consiliului judeţean Argeş, unde a fost organizat un briefing de
presă pentru a prezenta agenda zilei. ulterior, au
fost vizitate în teren şapte proiecte, pentru a arăta
jurnaliştilor stadiul implementării acestora şi, implicit, impactul Regio la nivelul judeţului Argeş.
În cadrul briefingului de presă, Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia, a declarat că acţiunea are
ca scop mediatizarea proiectelor implementate prin
Programul operaţional Regional şi, totodată, prezentarea stadiului general al programului în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, cu accent pe situaţia contractelor ce se derulează în Argeş.
(continuare în pagina 10)
www.adrmuntenia.ro

Podul Argeş, Piteşti

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 9)
„În momentul de faţă, la nivelul regiunii noastre sunt depuse aproximativ 900 de aplicaţii în cadrul Regio, aplicaţii pentru care se solicită o sumă
de aproximativ 750 de milioane de euro. Gradul de
solicitare în regiunea noastră este de 120%, fiind
pe locul al doilea la nivel naţional, după regiunea
Vest. Un alt indicator important pentru noi este cel
al proiectelor aprobate în raport cu aplicaţiile depuse. La acest criteriu, regiunea de dezvoltare Sud
Muntenia este pe primul loc în ţară, având aprobate
contracte în proporţie de 69% din cele depuse spre
finanţare. În ceea ce priveşte gradul de contractare, acesta a ajuns la 52% din numărul de proiecte
depuse, fapt ce situează Sud Muntenia pe primul
loc, fiind singura regiune care a contractat peste
jumătate din totalul proiectelor depuse. Din cele
891 de aplicaţii depuse, 259 provin din judeţul Argeş. Din cele 517 proiecte semnate, 154 sunt din
Argeş. La nivelul regiunii Sud Muntenia, valoarea
contractelor finanţate prin Programul Operaţional
Regional 2007 – 2013 este de peste 4 miliarde de lei,
iar la nivelul judeţului Argeş este de peste 1 miliard
de lei.”
Înainte de deplasarea în teren la obiectivele finanţate prin Regio, Constantin nicolescu, preşedintele Consiliului judeţean Argeş, a mulţumit echipei
ADR Sud Muntenia pentru activitatea desfăşurată în
vederea absorbţiei fondurilor nerambursabile alocate prin Regio. „Mulţumim tuturor coordonatorilor
de la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, care este nu numai imparţială, este neutră
la ceea ce înseamnă influenţe asupra proiectelor.
Sunt oameni care şi-au respectat regula profesională, şi-au respectat legile care guvernează finanţarea acestor proiecte. De asemenea, colegilor din
Biroul Judeţean Argeş le mulţumesc pentru efort şi
sperăm că şi în programul 2014 – 2020 vom avea o
colaborare eficientă.”
totodată, cuvinte apreciative a adresat în cadrul vizitei la obiectivele finanţate prin Regio, tudor
Pendiuc, primarul municipiului Piteşti, care a declarat că „fără sprijinul Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia ar fi fost mult mai greu, nu
imposibil, ca să nu fiu exclusivist, ar fi fost mult mai
greu pentru noi să implementăm aceste proiecte.”.
Cel de-al doilea eveniment destinat mass-mediei din Sud Muntenia a avut loc în judeţul Dâmboviţa, unde au fost prezentate jurnaliştilor cinci pro-

Biserica din lemn „Duminica Tuturor Sfinţilor”, „Sf Ioan”

iecte, ce vizează infrastructura serviciilor de sănătate şi a serviciilor sociale, mediul de afaceri, precum şi patrimoniul cultural-religios. Astfel, au fost
vizitate următoarele obiective: Spitalul Judeţean
Dâmboviţa, unde se execută lucrări de reabilitare
şi modernizare la clădirea cu saloane pentru cazarea pacienţilor şi la clădirea funcţională; Centrul
multifuncţional de resurse şi servicii pentru adulţi
cu handicap din Târgovişte, unde se realizează lucrări de extindere şi modernizare şi se vor asigura
dotări pentru desfăşurarea activităţilor specifice
serviciilor de hidroterapie, electro şi magnetoterapie, kinetoterapie, masaj, consiliere, activităţi de
reeducare a deprinderilor de viaţă independentă,
dezvoltarea de deprinderi vizând dezvoltarea socială, integrarea profesională etc.; Centrul IT Flax
Computers - service hardware şi software din târgovişte, care a fost construit pe o suprafaţă de 392,86
mp, unde au fost angajate în cadrul proiectului finanţat în cadrul programului Regio, şase persoane;
Centrul stomatologic PROLIFE, unde au fost achiziţionate echipamente specifice pentru asistenţa
stomatologică şi s-au creat trei locuri de muncă; Biserica din lemn „Duminica Tuturor Sfinţilor”, „Sf.
Ioan” din comuna Voineşti, unde sunt în plin proces
de execuţie lucrări de reabilitare, restaurare şi valorificare turistică a bisericii, precum şi modernizarea şi crearea infrastructurii şi utilităţilor conexe.
Până în prezent, în judeţul Dâmboviţa s-au depus 120 de proiecte în cadrul Regio, din care s-au
semnat 91 de contracte de finanţare, în valoare totală de 937.149.579,90 lei (fonduri nerambursabile:
660.847.261,57 lei).
http://regio.adrmuntenia.ro
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Din anul 1998 până în prezent,
putem referi şi la componenta de
Agenţia pentru Dezvoltare Regiogestionare. Şi aici putem vorbi de
nală (ADR) Sud Muntenia a deveperioada în care am activat în donit, în cei 15 ani de existenţă, un
meniul accesării fondurilor europilon important, în jurul căruia grapene, noi, cei din Agenţiile de dezvitează întregul proces de dezvolvoltare, dar şi colegii din Ministetare socio-economică a tuturor corul Dezvoltării Regionale şi Admimunităţilor din regiune interesate
nistraţiei Publice. nu trebuie să
în accesarea fondurilor europene
uităm faptul că noi colaborăm încă
nerambursabile.
din anul 1998, existând, astfel, o
unul din promotorii activităţii Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia experienţă mare, acumulată în inacestei instituţii de prestigiu este
stituţiile care gestionează Progradirectorul Liviu Muşat, a cărui experienţă profe- mul operaţional Regional. De exemplu, numai în ADR
sională este strâns legată de întreaga activitate Sud Muntenia, suma anilor petrecuţi în instituţie
privind gestionarea şi coordonarea fondurilor eu- de către toţi angajaţii, a depăşit 600. Deci, peste o
ropene puse la dispoziţia regiunii Sud Muntenia. jumătate de mileniu de experienţă numai în agenLiviu Muşat a dorit să aducă în atenţie câteva de- ţie. Şi acelaşi aspect îl întâlnim şi în cadrul Ministalii, privind amplul proces de accesare a fonduri- terului Dezvoltării Regionale, acolo avem mulţi color europene din perioada 2007 - 2013 şi viitoarele legi cu care colaborăm de foarte mulţi ani.
priorităţi de dezvoltare ce vor fi incluse în noul
Rep.: Ce ne puteţi spune despre colaborarea
Program operaţional Regional, în următorul inter- cu administraţiile publice locale?
val financiar 2014 - 2020.
Liviu Muşat: noi, fiind aici, în teritoriu şi în
contact cu administraţiile locale, chiar avem o atiÎn ADR Sud Muntenia, suma anilor petrecuţi
în instituţie de către toţi angajaţii a depăşit 600 tudine profilactică şi încercăm să fim alături de
beneficiari, astfel încât să preîntâmpinăm probleRep.: Domnule director Muşat, în spaţiul pu- mele şi să le soluţionăm în timp util.
blic este acreditată ideea, pe bună dreptate, de Sperăm să atingem o rată de absorbţie de 50%
altfel, că Programul Operaţional Regional a avut
Rep.: Care este gradul de absorbţie, atins la
un real succes. De ce această linie de finanţare
europeană a fost una din cele mai atractive, atât nivelul regiunii Sud Muntenia, până în prezent?
Liviu Muşat: La ora actuală, gradul de absorbpentru administraţiile locale, cât şi pentru mediul
ţie pe Programul operaţional Regional este de 40%.
de afaceri?
Liviu Muşat: Într-adevăr, dintre toate progra- Şi când spun absorbţie, mă refer la banii cheltuiţi
mele cu finanţare europeană ce s-au derulat în pe- efectiv şi rambursaţi. Dacă vorbim de contractare,
rioada 2007 - 2013, Programul operaţional Regio- avem un nivel de 120%, cu 20% mai mult decât alonal s-a derulat cel mai bine. Acest lucru s-a datorat carea regională. Sperăm ca, până la sfârşitul acesmai multor motive. Pe de o parte, proiectele depu- tui an, să atingem o rată de absorbţie de 50%, în
se de administraţia locală, fie că este vorba de con- condiţiile în care media naţională pe celelalte prosiliile judeţene sau de consilii locale, sunt proiecte grame operaţionale este de 20%.
Rep.: Proiectele implementate în perioada
investiţionale mari. Aceste proiecte existau deja
2007
- 2013 au avut impactul economico-social
în portofoliile administraţiilor locale, astfel încât
în momentul lansării Programului operaţional Re- aşteptat?
(continuare în pagina 12)
gional au fost imediat depuse. Pe de altă parte, ne
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia:
„Proiectele strategice se vor realiza pe baza
unor parteneriate solide între mai multe judeţe”
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Un proiect are succes dacă documentaţia
tehnică este foarte bine realizată

Rep.: Care sunt cele mai multe greşeli pe
care beneficiarii le fac în derularea proiectelor?
Liviu Muşat: o condiţie general valabilă a unui
proiect de succes este aceea de a avea o documentaţie tehnică foarte bine realizată. Cele mai multe
greşeli apar pe perioada de implementare a proiectelor, din cauza calităţii reduse a proiectelor
tehnice. Le recomand tuturor potenţialilor beneficiari să aibă proiecte cu o documentaţie tehnică
foarte bine pusă la punct, în conformitate cu realitatea de pe teren, cu legislaţia şi normativele aflate în vigoare. Dacă se face rabat de la această
cerinţă şi documentaţiile se fac din birou, apar foarte multe neconcordanţe care nu mai pot fi reparate pe parcurs. Asta înseamnă sume suplimentare şi
modificări în buget, fapt ce îngreunează derularea
proiectului.

Proiectele strategice se vor realiza pe baza
unor parteneriate solide între mai multe judeţe

Rep.: Care vor fi principiile de bază ce vor
sta la baza procesului de absorbţie a fondurilor
europene în următorul interval financiar?
Liviu Muşat: există deja o schimbare de optică
la nivelul Comisiei europene, o abordare mai comwww.adrmuntenia.ro

plexă, calitativ superioară celei de până acum. Şi
motivul principal îl reprezintă resursele financiare,
din ce în ce mai puţine. este nevoie să identificăm
exact acele proiecte care au potenţial mobilizator
şi de multiplicare a altor proiecte. ne vom îndrepta cu predilecţie către acelea cu potenţial
economic, care sprijină dezvoltarea comunităţilor.
De exemplu, vom construi doar acele drumuri care
fac legătura între zonele cu potenţial economic.
Apoi, proiectele strategice se vor realiza pe baza
unor parteneriate solide între mai multe judeţe,
astfel încât, cu efect sinergic, să dezvoltăm proiecte mari. nu va fi lăsată deoparte nici latura socială, educaţia sau sănătatea. tehnologiile nepoluante, economia bazată pe cunoaştere, cercetarea în domeniul calităţii vieţii, vor fi domenii cu o
puternică susţinere financiară. este foarte important să avem proiecte care să-şi demonstreze capacitatea de a produce dezvoltare durabilă.

Şi pentru ca procesul de absorbţie a banilor
europeni, pentru perioada următoare, să fie
mult mai fluent, este nevoie de prevederi
legale mai clare

Rep.: Potenţialii beneficiari se vor lovi de
aceeaşi birocraţie ca şi până acum?
Liviu Muşat: Implementarea unui proiect o
văd ca şi pe acordarea unui credit bancar. Dacă satisfaci toate cerinţele impuse de bancă pentru
acordarea unui împrumut, în momentul în care te
duci a doua oară, pentru a cere un alt împrumut,
obţii nişte condiţii mai bune, cum ar fi o dobândă
mai mică sau alte facilităţi. Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul accesării fondurilor europene. Dacă
vom avea rezultate bune, dacă sistemul de gestionare va fi unul performant, care să prezinte garanţie finanţatorului, în speţă Comisia europeană,
sunt convins că vom obţine condiţii mai facile în
finanţarea proiectelor. Şi pentru ca procesul de absorbţie a banilor europeni, pentru perioada următoare, să fie mult mai fluent, este nevoie de prevederi legale mai clare, privind domeniul achiziţiilor publice, dar şi de îmbunătăţirea acţiunii în
parteneriat, precum şi schimbarea percepţiei defectuoase, în multe cazuri, despre ceea ce înseamnă banul public.
Rep.: Domnule director Liviu Muşat, vă mulţumesc!
Sursa: actualitateacalarasi.ro
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

(continuare din pagina 11)
Liviu Muşat: Aspectul impactului economicosocial va constitui una din lecţiile pe care trebuie
să le aplicăm în perioada următoare. Dintr-o oarecare teamă că nu putem accesa fondurile puse la
dispoziţie, în perioada 2007 - 2013 ne-am îndreptat
toţi, fie la nivel local, fie la nivel naţional, mai mult
spre aspectul cantitativ al proiectelor. Şi uneori
am neglijat impactul acestora. este foarte important să vedem ce se întâmplă cu aceste proiecte,
care este contribuţia lor la dezvoltarea comunităţilor. În Programul operaţional Regional, criteriul
principal de finanţare a fost momentul depunerii,
respectiv regula „primul venit, primul servit”.
Componenta de evaluare strategică de la începutul
Programului a fost eliminată, însă eu cred că pentru perioada următoare este necesar să introducem această etapă de evaluare strategică, în urma
căreia regiunile să finanţeze acele proiecte care
să contribuie în mod real la dezvoltarea comunităţilor.
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Ministerul fondurilor europene va organiza în
perioada următoare o serie de reuniuni focus-grup
adresate reprezentanţilor mediului de afaceri care
doresc să-şi exprime opiniile pe marginea primei
versiuni a Acordului de Parteneriat 2014 - 2020 sau
care sunt interesaţi de oportunităţile de finanţare
în viitoarea perioadă de programare. Reamintim
că Ministerul fondurilor europene a organizat un
astfel de eveniment adresat reprezentanţilor mediului de afaceri în data de 24 octombrie.
„Vom continua organizarea de evenimente similare, în cadrul cărora reprezentanţii mediului
de afaceri vor primi toate informaţiile despre accesarea fondurilor europene alocate României în

perioada de programare 2014 - 2020. Organizarea
acestui tip de reuniuni este încă o acţiune prin
care Ministerul Fondurilor Europene intensifică interacţiunea cu mediul privat”, a declarat ministrul
eugen teodorovici.
Pe pagina web a Ministerului fondurilor europene, www.fonduri-ue.ro, este disponibil documentul informativ „Oportunităţi de finanţare în
perioada 2014 - 2020 în scopul asigurării unui mediu de afaceri mai bun”. organizarea reuniunilor
focus-grup va fi anunţată pe pagina web a Ministerului fondurilor europene, iar cei care vor dori să participe vor completa, online, un formular de înscriere.

Alte două noi programe prin care România va
atrage granturi See au fost semnate în data de 22 octombrie a.c. de ministrul fondurilor europene, eugen
teodorovici. Cele două programe sunt „Conservarea
şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”,
respectiv „Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi cea privată”, iar
valoarea cumulată a granturilor se ridică la aproximativ 23 milioane de euro.
Prin programul „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural” sunt alocate României granturi în valoare de peste 16,47 milioane de
euro. Prin acest program urmează să fie finanţate
proiecte ce vizează restaurarea, renovarea şi protejarea patrimoniului cultural, respectiv dezvoltarea
comunităţilor locale şi asigurarea unor mijloace de
trai sustenabile din punct de vedere economic prin
revitalizarea patrimoniului natural şi cultural. În cadrul programului este prevăzut pentru finanţare şi
un proiect predefinit cu o valoare de aproximativ 3,5
milioane de euro, gestionat de Muzeul Astra din Sibiu.
Programul este implementat de Ministerul Culturii,
iar în perioada de implementare a programului vor
fi lansate mai multe cereri de proiecte.

În acelaşi timp, prin programul „Promovarea
egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi cea privată” sunt alocate României granturi
în valoare de peste 5,3 milioane de euro. Granturile
alocate prin intermediul acestui program vor fi utilizate pentru finanţarea de proiecte care vor promova egalitatea de gen şi echilibrul între viaţa profesională şi cea privată. Programul va fi implementat
de Ministerul Muncii, familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice. Potrivit estimărilor, apelul de
proiecte urmează să fie lansat în acest trimestru.
Până în prezent au fost semnate 15 programe
din cele 22 prin care România beneficiază de granturi
See şi norvegiene. Valoarea granturilor alocate României în perioada 2009 - 2014 este de aproximativ
306 milioane de euro. Aceste finanţări vor susţine implementarea de proiecte în domenii precum justiţie
şi afaceri interne, protecţia mediului, cercetare, sănătate, cultură, societate civilă şi îmbunătăţirea condiţiilor sociale pentru populaţia romă.
Pentru mai multe detalii referitoare la granturile See
şi norvegiene vizitaţi www.norvegia.ro, www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro sau www.norwaygrants.ro.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Granturi SEE pentru conservarea patrimoniului cultural şi natural,
respectiv pentru promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului
între viaţa profesională şi cea privată

www.adrmuntenia.ro

Sursa: fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Ministerul Fondurilor Europene va organiza
o serie de reuniuni adresate mediului de afaceri
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Viceprim-ministrul Liviu Dragnea:
„Să începem să gândim regional”
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» Viceprim-ministrul Liviu Dragnea,
ministrul dezvoltării regionale şi
administraţiei publice, susţine că o
reorganizare a ţării în regiuni
administrative necesită şi o schimbare a
abordării generale cu privire la
dezvoltare: „Sper ca 2014 să fie anul în
care toate instituţiile publice, toţi actorii
locali, toţi funcţionarii, să începem să
învăţăm să gândim regional, să creăm
cadrul instituţional şi să fie anul de
pregătire a viitoarei regionalizări
administrative”.

Declaraţia a avut loc în contextul afirmării intenţiei de a spori rolul actualelor Consilii pentru
Dezvoltare Regională (CDR) în etapa de consultare
a proiectelor cu impact asupra dezvoltării regiunilor. „Intenţionăm ca, începând cu anul 2014, fiecare investiţie pe care un minister vrea să o dezvolte într-o regiune de dezvoltare să fie realizată
după o consultare atât a strategiei de dezvoltare
regională din regiunea respectivă, cât şi printr-o
colaborare cu acele CDR-uri, care sunt formate din
reprezentanţii tuturor aleşilor locali”, a afirmat
Liviu Dragnea.
Atribuirea de noi competenţe CDR-urilor ar putea fi realizată în cursul anului viitor, conform viceprim-ministrului Liviu Dragnea: „În acest moment nu putem vorbi despre posibilitatea înfiinţării unor regiuni, pentru că nu avem această noţiune
în Constituţie, trebuie să aşteptăm cel puţin un
an. Dar, spre deosebire de momentul iniţial, când
hotărâsem ca finalul acestui an să permită modificarea Constituţiei generând înfiinţarea regiunilor
administrative, acum abordarea noastră e puţin diferită, în sensul că vom folosi anul viitor pentru a
crea un cadru instituţional în cadrul limitelor legale pe care le avem în vigoare în prezent”.
tot în legătură cu dezvoltarea regională, viceprim-ministrul a menţionat că, în viitoarea programare financiară europeană multianuală (2014 - 2020),
va fi stimulată asocierea între localităţi, astfel înwww.adrmuntenia.ro

Liviu Dragnea, viceprim-ministrul României

cât să poată implementa împreună proiecte integrate, care să contribuie la dezvoltarea tuturor
localităţilor asociate: „Polii de creştere care sunt
acum vor beneficia în continuare de sume distincte. Celelalte municipii reşedinţă de judeţ care
nu sunt poli de creştere vor beneficia şi ele de o
sumă dedicată pentru a implementa proiecte de
dezvoltare. Oraşele şi municipiile care nu sunt
reşedinţă de judeţ vor fi definite ca şi poli de dezvoltare zonală, centre de dezvoltare regională, şi
vor primi sume distincte, pentru ca în final să
avem o reţea de dezvoltare între toate localităţile
României. Este singura modalitate pe care noi o
avem în vedere care să ne dea siguranţa că nu vor
mai rămâne porţiuni mari din teritoriul României
în care cetăţenii să nu aibă acces la dezvoltare”.
Declaraţiile au fost făcute în cadrul conferinţei „Dezvoltarea regională din perspectivă economică”, organizată la Arenele BnR de oxygen events,
cu sprijinul Băncii Mondiale şi al Băncii naţionale
a României.

Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor depuse
la nivelul regiunii Sud Muntenia

teşti, 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 (21 de contracte au fost semnate în anul 2009), cu o valoare nerambursabilă
solicitată de, 2.950.878.379,35 lei. Din cele 517
contracte semnate 36 de proiecte au fost reziliate.

Programul Operaţional Regional va fi modificat

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor
17, sector 5, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul operaţional Regional, anunţă
publicul interesat despre modificarea programului menţionat şi declanşarea etapei de încadrare,
pentru a se decide dacă modificarea programului se supune evaluării strategice de mediu, conform
HG nr. 1076/2004.
Programul modificat poate fi consultat pe website-ul dedicat exlusiv Regio, secţiunea: Biblioteca >
Documente strategice, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/por_consultare_oct2013.doc
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Până în data de 28 octombrie 2013, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 895 de proiecte (54 au fost depuse
în anul 2008), prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul operaţional
Regional), Planul Integrat de Dezvoltare urbană
pentru Polul de Dezvoltare (PIDu) – Municipiul Pi-
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Argeş

Restaurarea icoanelor de lemn,
la Muzeul Goleşti

Cu această ocazie au fost studiate icoane de
lemn extrem de valoroase din patrimoniul Muzeului
Goleşti, datând din secolul al XIX-lea: Sfântul nicolae
tronând, Sfântul Ioan Botezătorul, Sfinţii trei Ierarhi
şi o icoană lipovenească – Maica Domnului cu Pruncul.
obiectivul acestui proiect a fost de a prezenta
starea de conservare a pieselor şi a metodologiei
de conservare - restaurare efectuate, elevii având
posibilitatea de a se familiariza cu obiectele de
patrimoniu aflate în colecţiile Muzeului Goleşti.
Sursa: www.administratie.ro

Mănăstirea Negoieşti,
reşedinţa domnitorului Matei Barasab,
la un pas de a fi redată circuitului turistic

Călăraşi

Cel mai important monument istoric din judeţul Călăraşi, Mănăstirea negoieşti, situată în comuna Şoldanu, se află la un pas de a fi redată circuitului turistic. Lucările de restaurare şi reabilitare, finanţate cu peste 10 milioane de lei din fonduri europene Regio, sunt aproape finalizate. Contractul de
finanţare are o durată de 42 de luni şi a fost semnat în luna mai 2011. Are ca obiectiv specific restaurarea monumentului de patrimoniu naţional specific secolului al XVII-lea, ce caracterizează un stil
arhitectural reprezentantiv pentru arta şi arhitectura religioasă medievală din ţara noastră. Constructorul este de părere că ar putea finaliza lucrările cu un an înainte de termen, astfel încât în
trimestrul al IV-lea, mănăstirea să fie redată circuitului turistic. În luna aprilie, de florii preotul
nicolae truşcă, cel care slujeşte în acest superb
lăcaş de cult, a oficiat prima Liturghie în biserica
restaurată. „Mai sunt multe de făcut, dar această
zi a fost o izbândă şi încheie o etapă. Mulţumesc tuturor celor care m-au ajutat să ajung aici”, a spus
părintele. Astfel, până în prezent, în cadrul lucrărilor de reabilitare a bisericii au fost montate turlele mici şi turla mare, a fost refăcută tencuiala
exterioară, s-au recondiţionat, în mare parte, picturile interioare, a fost înlocuită reţeaua electrică
www.adrmuntenia.ro

şi a fost modernizat sistemul de încălzire a bisericii.
De asemenea a fost restaurată catapeteasma bisericii, sculptată în 1864 de Constantin Babic şi în
acelaşi an pictată de Constantin Lecca.
Sursa: adevarul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Consiliul judeţean Argeş şi Muzeul Viticulturii
şi Pomiculturii – Goleşti a organizat în perioada 22
– 23 octombrie 2013, programul educaţional Restaurarea icoanelor de lemn, la care au participat
elevi de la C.n.L. Zinca Golescu, coordonaţi de
Malvine Mocenco, şefa Secţiei de Conservare – Restaurare a muzeului.
În cadrul programului dedicat icoanelor mutilate
de timp, prin intervenţii competente de restaurare,
acestora li s-au redat valoarea artistică, făcând posibilă, astfel, revenirea lor în circuitul expoziţional.

Info Regional Sud Muntenia
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Dâmboviţa

Podul de la Finta,
finalizat şi inaugurat

Giurgiu

INFO JUDEŢE

Început în urmă cu 11 ani, Podul de la finta a
fost inaugurat, în data de 18 octombrie, în prezenţa autorităţilor locale, judeţene şi a localnicilor
din zonă.
Cu o lungime de 130 de metri, podul de la finta
a costat administraţia judeţeană 40 de miliarde.
Acesta face legătura între drumurile judeţene Dj
720 A, finta - Postârnacu, şi Dj 711, Dobra – Bilciureşti - Cojasca. Până acum s-a circulat pe un pod
metalic, improvizat, construit în anul 2000, după
ce fostul pod, din lemn, a fost distrus de viituri.
„Este cea mai complexă lucrare pe care a
avut-o, pe materie de poduri, Consiliul Judeţean
Dâmboviţa, în ultimii ani de zile. S-a început în
2002, a stagnat ani de zile. Este, într-un fel, scandalos că, după 11 ani de zile, finalizăm acest pod.
Eu mi-am propus să luăm lucrare cu lucrare şi pe
cele care sunt avansate să le aducem într-un stadiu

de finalizare, spre beneficiul locuitorilor din zonă”,a declarat preşedintele CjD, Adrian ţuţuianu,
la inaugurarea podului de pe Ialomiţa.
Acesta a adăugat că va fi asfaltat anul viitor
şi drumul de la Bilciureşti spre finta.

Sursa: www.gazetadambovitei.ro

În curând, în municipiul Giurgiu
va fi înfiinţat un incubator de afaceri

tinerii întreprinzători din municipiul Giurgiu
vor putea beneficia în curând de un incubator de
afaceri, prin care vor fi sprijiniţi în dezvoltarea
propriilor afaceri, aflate la început de activitate.
La propunerea Primăriei Municipiului Giurgiu,
oficiul teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (otIMMC) Ploieşti, din cadrul Ministerului economiei, a aprobat înfiinţarea unui incubator de afaceri la Giurgiu, în cadrul Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare
de incubatoare tehnologice şi de afaceri.
Municipiul va beneficia astfel o sumă nerambursabilă de 6.470.000 de lei, prin care tinerilor
întreprinzători li se va asigura suport financiar, servicii de consultanţă şi spaţii pentru birouri.
Sediul incubatorului de afaceri va asigura tinerilor întreprinzători facilităţi pentru birouri, spaţii de producţie, spaţii comune pentru organizarea
de întâlniri, sesiuni de instruire, expoziţii etc.
toate acestea au rolul de a susţine dezvoltarea firmelor, astfel încât să poată ajunge la un nivel de
www.adrmuntenia.ro

stabilitate şi autonomie care să le permită părăsirea incubatorului şi funcţionarea pe cont propriu,
cu şanse crescute de a face faţă mediului concurenţial şi de a supravieţui pe termen lung.

Sursa: www.administratie.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Proiect de 2 milioane de euro
destinat integrării în muncă a persoanelor
defavorizate din Ialomiţa

Ialomiţa

» Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa va
lua parte la un proiect în valoare de
peste 2 milioane de lei, al cărui obiectiv
principal este asigurarea accesului la
muncă persoanelor defavorizate din
judeţ, în speţă persoane cu dizabilităţi,
familii monoparentale sau persoane de
etnie romă.

Proiectul, desfăşurat sub oblăduirea Consiliului judeţean Ialomiţa, se va întinde pe o perioadă
de doi ani şi îşi propune consilierea a 120 de persoane aparţinând unor grupuri vulnerabile social,
organizarea a 16 grupuri de sprijin pentru acestea,
medierea a cel puţin 200 de persoane din categorii
vulnerabile în vederea angajării, integrarea profewww.adrmuntenia.ro

sională a 50 de persoane, organizarea unei burse
a locurilor de muncă destinate special unor astfel
de categorii sociale, la care să participe 70 de persoane şi 10 angajatori, organizarea de cursuri de
calificare pentru 200 de persoane, dintre care minim 160 vor fi certificate, precum şi organizarea mai
multor campanii de promovare a voluntariatului şi
de sensibilizare a angajatorilor şi angajaţilor din
regiune.
Valoarea totală a proiectului se ridică la 2.011.816
lei, din care valoarea finanţării nerambusabile
1.971.579 de lei. Banii urmează să fie folosiţi pentru activităţi de management şi monitorizare,
achiziţionarea de bunuri şi servicii necesare pentru
implementarea proiectului, informare şi publicitate sau dezvoltarea şi furnizarea ofertelor de formare profesională.

Sursa: www.observator24.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Campanie de strângere de obiecte
pentru înfiinţarea Muzeului oraşului Sinaia
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Prahova

Sursa: www.max-media.ro
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Primăria Sinaia derulează o campanie de strângere de obiecte în vederea înfiinţării unui muzeu
dedicat istoriei acestui oraş, cei care vor dona urmând să aibă o serie de beneficii, printre care intrare gratuită în muzeu pe viaţă.
Primarul Vlad oprea a declarat că se doreşte
deschiderea acestui muzeu pentru că Sinaia are o
istorie bogată care înseamnă mai mult decât Castelul Peleş şi Casa memorială „George Enescu”.
„Sinaia are o istorie foarte amplă şi frumoasă
care nu este evidenţiată în acest moment. Sinaia
înseamnă mai mult decât Peleşul şi Casa memorială
‘George Enescu’. De exemplu, aici s-au pus bazele
sporturilor de iarnă, sanie şi schi alpin, care este
practicat încă din perioada interbelică. Sunt lucruri
unicat pe care vrem să le arătăm oamenilor, localnici şi, evident, turişti”, a declarat Vlad oprea.
Conform planificării, muzeul va fi deschis la
începutul anului viitor şi va găzdui expoziţii cu caracter permanent şi temporar, care vor reflecta istoria acestei zone.

Primăria Municipiului Sinaia

„Managementul Comun al Riscului
în Zona de Frontieră a Dunării”, la Alexandria

Teleorman

În aceste zile are loc a doua sesiune de informare a cetăţenilor din cadrul proiectului „Managementul Comun al Riscului în Zona de Frontieră a Dunării”, proiect cofinanţat de ue prin feDR, în cadrul
Programului de Cooperare transfrontalieră România
- Bulgaria 2007 - 2013. Proiectul „Managementul Comun al Riscului în Zona de Frontieră a Dunării” are
ca obiectiv general îmbunătăţirea pregătirii pentru
intervenţie, prevenire eficientă, monitorizare şi atenuarea efectelor dezastrelor şi consecinţele lor, în
lupta pentru combaterea poluării şi a factorilor de
mediu în zona eligibilă. Sesiunea de informare se
desfăşoară în perioada octombrie - noiembrie 2013
în şapte oraşe-reşedinţă de judeţ din zona de frontieră a Dunării şi în municipiul Bucureşti, prin organizarea a 16 evenimente de informare a cetăţenilor.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: informatiateleormanului.net

http://regio.adrmuntenia.ro
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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 / 31 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.

