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Cea de-a IV-a Conferinţă Regională
a Parteneriatelor

» Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia a organizat
marţi, 5 noiembrie, cea de-a IV-a
Conferinţă Regională a Parteneriatelor,
în contextul procesului de planificare
a noii perioade de programare
2014 – 2020.

evenimentul a avut loc la sediul Agenției din
Călăraşi şi s-a bucurat de prezența a aproximativ
60 de membri ai Grupurilor de Parteneriat Local
de la nivelul regiunii Sud Muntenia, reprezentanți
ai autorităților publice locale, ai direcțiilor deconcentrate, ai mediului de afaceri, ai sindicatelor şi
ai onG-urilor din regiunea noastră.
Scopul acestei conferințe a fost de a prezenta
schița Planului de Dezvoltare Regională 2014 –
2020, criteriile de selecție a proiectelor strategice
pentru perioada 2014 - 2020, precum şi descrierea
procesului de evaluare ex-ante a PDR, care va fi
realizat de către o firmă contractată la nivel național de către Ministerul fondurilor europene.
În deschiderea evenimentului, directorul Liwww.adrmuntenia.ro

viu Muşat a anunțat membrii Grupurilor de Parteneriat Local despre Comitetul de Monitorizare a
Programului operațional Regional, care se va întâlni la Sibiu în perioada 7 – 8 noiembrie: „Doresc
să vă spun că reuniunea noastră are loc înaintea
ședinței Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional, ce va avea loc la Sibiu,
unde se vor pune în discuția membrilor pentru
prima dată primele prevederi ale noului Program
Operațional Regional pentru perioada 2014 - 2020.
(continuare în pagina 3)
http://regio.adrmuntenia.ro
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participarea unui număr cât mai mare de parteneri nu poate decât să fie utilă regiunii, pentru că
fiecare venim din domeniul în care ne desfășurăm
activitatea cu expertiza și cu informațiile necesare și de actualitate.”
Planul de Dezvoltare Regională se compune
din analiza socio-economică a regiunii Sud Muntenia, analiza SWoT şi strategia regională, iar elaborarea acestuia presupune culegerea şi centralizarea datelor statistice, analiza socio-economică
a datelor şi informațiilor, realizarea analizei SWoT
globale şi pe domenii de interes regionale, identificarea problemelor cheie, formularea obiectivului
general şi a obiectivelor specifice, definirea priorităților şi a măsurilor aferente.
În Sud Muntenia, parteneriatul regional a fost
structurat pe trei niveluri: Comitetul Regional de
Planificare, grupurile de lucru subregionale denumite Grupuri de Parteneriat Local, constituite la nivelul fiecărui județ, iar membrii acestora s-au constituit în Grupuri Tematice Regionale, create pe
baza priorităților tematice naționale şi a priorităților regionale identificate.
Până în prezent, în vederea pregătirii perioadei de programare 2014 – 2020 au avut loc mai
multe evenimente: o şedință a Comitetului Regional de Planificare, 20 de şedințe ale Grupurilor de
Parteneriat Local, şapte şedințe ale Grupurilor Tematice Regionale şi patru Conferințe Regionale a
Parteneriatelor.

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
De asemenea, o altă măsură importantă ce va
fi luată cu această ocazie este preluarea unei sume
de 350 milioane de euro de la Programul Operațional Sectorial de Transport, dar și din Programul Operațional Sectorial de Mediu, care, din păcate, dacă
ar rămâne în aceste programe până în data de 31
decembrie, ar risca să fie sume dezangajate, drept
pentru care se încearcă transferarea banilor către
Programul Operațional Regional și contractarea acestei valori într-o procedură excepțională, până la
sfârșitul anului, pentru a se evita această dezangajare.”, a afirmat directorul ADR Sud Muntenia.
Totodată, directorul Liviu Muşat a adus în atenția participanților declarația vicepremierului
Liviu Dragnea despre dorința de a aduce la nivelul
regiunilor procesul decizional asupra oportunităților şi necesității proiectelor în regiune: „În urmă
cu două săptămâni, vicepremierul Liviu Dragnea a
făcut o declarație foarte importantă despre ceea
ce se vrea a se întâmpla la nivel de regiune în ceea
ce privește procesul decizional, și anume ce se va
decide în regiune, în Consiliul pentru Dezvoltare
Regională și în structurile asociative și consultative ale acestuia, oportunitatea proiectelor din
toate programele de finanțare. Structurile noastre parteneriale vor fi chemate să decidă asupra
acestor proiecte, asupra oportunității și necesității lor în regiune, indiferent de programul prin care ele vor fi finanțate. Din acest punct de vedere,
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Pasaj suprateran în municipiul Ploieşti,
construit cu fonduri Regio
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Beneficiarul proiectului, parteneriatul dintre
Municipiul Ploieşti şi județul Prahova, primeşte asistență financiară pentru proiectul „Accesibilitate
și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești
Vest și platforma industrială Brazi”.
Valoarea totală a proiectului este de 90.833.498,09
lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din
feDR este de 72.222.409,51 lei, valoarea nerambursabilă din bugetul național este de 15.864.661,20
lei, iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este
de 1.797.695,32 lei. Contractul de finanțare se va
implementa în 20 de luni, perioadă de timp în care
se va construi un pasaj suprateran peste cinci linii
de cale ferată, în suprafață de 17.695 mp.
Prin acest proiect se vor executa următoarele
lucrări: se va extinde strada Mărăşeşti de la două
la patru benzi, se va construi un pod în lungime de
471,34 m, se va realiza un sens giratoriu, se vor construi patru drumuri de acces de-a lungul pasajului
pentru riverani, se vor crea piste pentru biciclete în
lungime de 1.550 m şi trotuare în lungime de 2.545
m. Totodată, pentru acest pasaj şi drumurile de
acces construite, se va realiza un sistem de canalizare pluvială şi se vor monta stâlpi noi de iluminat.
Potrivit obiectivelor stabilite prin proiect, la
finalizarea acestuia se va reduce timpul de călătorie înspre şi dinspre Ploieşti, viitorul pasaj asigurând
legătura municipiului cu Dn1, A3, cu localitatea
Târgşoru Vechi, zona industrială Ploieşti Vest şi platforma industrială Brazi.
Contractul de finanțare semnat luni este cel
de-al 15-lea proiect care primeşte fonduri nerambursabile în cadrul Planului Integrat de Dezvoltare
www.adrmuntenia.ro
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» În data de 11 noiembrie, directorul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, domnul Liviu Muşat, a semnat
un nou contract de finanţare în cadrul
Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării
durabile a oraşelor - poli urbani de
creştere”, Domeniul major de
intervenţie 1.1 „Planuri integrate de
dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli
de creştere”.

al Polului de Creştere Ploieşti.
În regiunea Sud Muntenia, Polul de creştere
este municipiul Ploieşti (potrivit HG nr. 998/2008)
şi arealul de influență al acestuia (Boldeşti–Scăieni, Plopeni, Băicoi, Ariceştii–Rahtivani, Târgşoru
Vechi, Brazi, Bărcăneşti, Berceni, Bucov, Valea Călugărească, Păuleşti, Blejoi, Dumbrăveşti). Pentru acesta s-au depus 20 de cereri în cadrul programului
Regio, din care s-au semnat până în prezent 15
contracte de finanțare, a căror valoare totală a
asistenței nerambursabile solicitate este de peste
500 milioane de lei.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Trei obiective finanţate prin Regio
inaugurate la Mioveni, judeţul Argeş

În data de 6 noiembrie, directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, a participat la Mioveni la evenimentul de inaugurare a trei obiective finanțate cu
fonduri nerambursabile Regio. Proiectele, ce fac
parte din Planul Integrat de Dezvoltare urbană al oraşului Mioveni, au primit finanțare în cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor
– poli de creștere”, DMI 1.1 „Planuri integrate de
dezvoltare urbană”, Subdomeniul „Centre urbane”.
Cele trei obiective ce au fost inaugurate la Mioveni sunt următoarele: podul peste râul Argeşel (modernizat prin construirea a două benzi suplimentare
de acces în oraş - „Modernizarea podului peste râul
Argeșel prin crearea a 2 benzi suplimentare de acces
în orașul Mioveni”); strada „I.C. Brătianu” (modernizată prin crearea a două benzi suplimentare - „Modernizarea străzii I.C. Brătianu din orașul Mioveni
prin crearea a două benzi suplimentare”); un nou
tronson de iluminat public („Creșterea accesibilității
cetățenilor la servicii de utilități prin extinderea sistemului de iluminat public în orașul Mioveni”).
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia a fost gazda
atelierului de lucru „Aspecte tehnice,
legislative şi economice ale proiectelor
de valorificare a terenurilor marginale
pentru surse regenerabile de energie”,
organizat în parteneriat cu Centrul
pentru Promovarea Energiei Curate şi
Eficiente în România ENERO, în
colaborare cu Asociaţia Patronală
pentru Surse Noi de Energie (APSNESUNE). Cursul de instruire s-a
desfăşurat miercuri, 6 noiembrie,
la sediul Agenţiei.

evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „De la terenuri marginale la amplasamente
pentru producerea energiei din surse regenerabile” (M2RES, website www.m2res.eu), acesta fiind cel de-al doilea atelier de lucru organizat în parteneriat de eneRo şi Agenție. Primul seminar s-a
desfăşurat în luna aprilie a.c. şi a avut ca temă
„Identificarea potențialului Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia pentru dezvoltarea proiectelor
de producere a energiei din surse regenerabile pe
terenuri marginale”, relevând interesul autorităților publice locale din regiunea Sud Muntenia pentru valorificarea terenurilor marginale aflate în administrarea lor, în vederea obținerii energiei din
surse regenerabile.
La şedință au participat reprezentanți ai autorităților publice locale, ca potențiali promotori
pentru implementarea proiectelor de tip M2RES.
Din partea eneRo au fost prezenți domnul Cristian
ţînțăreanu, director excutiv eneRo, şi doamna nicoleta Ion, responsabil de proiect eneRo, Sune fiind reprezentată de domnul Dan Ilie Teodoreanu, vicepreşedinte Sune, şi doamna Manuela Drăghicescu, director executiv Sune şi responsabil de proiect Sune.
În cadrul discuțiilor au fost abordate următoarele teme:
www.adrmuntenia.ro

Cel de-al doilea atelier de lucru, organizat în parteneriat de ADR
Sud Muntenia şi eneRo, a fost destinat autorităților publice locale

• Proiectul M2RES – Criterii pentru identificarea
şi cuantificarea terenurilor marginale potrivite
pentru implementarea proiectelor M2RES;
• Tehnologii de obținere a energiei din surse regenerabile de energie;
• Ghidul operațional „Dezvoltarea surselor regenerabile de energie pe terenuri marginale” - Sune;
• elemente de evaluare financiară a proiectelor
M2ReS. Surse de finanțare;
• Aspecte legislative şi proceduri de autorizare
a proiectelor M2RES;
• exemple de bune practici.
Centrul pentru Promovarea energiei Curate şi
eficiente în România eneRo este un centru de
consultanță tehnică şi cercetare nonprofit în domeniul energiei, fondat în 1999. Activitatea eneRo
se concentrează pe promovarea energiei regenerabile şi a eficienței energiei, în colaborare cu experți care au experiență în managementul proiectelor de cercetare şi dezvoltare şi în transferul tehnologic şi inovare. De asemenea, eneRo este partener în numeroase consorții europene de proiecte
în Programele Cadru de Cercetare 5, 6 şi 7, Programul de Cooperare Transnațională Sud-estul europei, Programul energie Inteligentă europa (Iee).
Având acreditare pentru desfăşurarea activităților
de cercetare, eneRo a participat şi la programele
de cercetare naționale.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Atelier de lucru dedicat autorităţilor publice locale
- potenţiali promotori pentru implementarea
proiectelor de tip M2RES la nivel local
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Duminică, 9 noiembrie, ora 10:00, telespectatorii TVR 1 au putut viziona în cadrul emisiunii „Beneficiar România” două materiale realizate în regiunea Sud Muntenia: un interviu cu directorul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, şi o filmare realizată în municipiul
Slobozia, la locul de implementare a proiectului
„Dezvoltare activitate de inscripţionare prin printare, tampografie, serigrafie şi gravură”, finanţat
cu fonduri Regio, al cărui beneficiar este societatea
comercială DIRECT & PARTENERS SRL.
În cadrul interviului, Liviu Muşat, directorul ADR
Sud Muntenia, a făcut o radiografie a stadiului implementării Regio la nivelul regiunii Sud Muntenia: „În
Programul Operațional Regional 2007 – 2013, începând cu anul 2007, au fost depuse în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia aproape 890 de aplicații cu o
valoare totală de 4,2 miliarde de lei, adică aproximativ un miliard de euro, din care s-au semnat peste
560 de contracte de finanțare, totalizând 2,9 miliarde de lei - sumă cerută de la bugetul Comisiei Europene. Raportat la alocarea regiunii noastre, alocarea indicativă de la începutul programului, de 630 de
milioane de euro, rezultă o supracontractare de 120%.
Bineînțeles că nu numai acest indicator, al contractării, este important, de asemenea este important și
indicatorul plăților făcute în cadrul programului în regiunea noastră, astfel că până în luna octombrie 2013
ne situăm în jurul a 45% bani absorbiți de regiunea
noastră și sperăm ca până la sfârșitul anului să atingem indicatorul de 50%.”
Referitor la calitatea proiectelor, Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia a menționat: „Ne-a preocupat să aflăm câte din proiectele depuse în regiunea
noastră au fost respinse. Aici putem măsura modul
în care au fost întocmite cererile de finanțare și vă pot
spune că din totalul de 891 de aplicații depuse în regiunea noastră doar 282 au fost respinse, însemnând
31% și situând regiunea noastră pe locul întâi între
regiunile din țară cu procentajul cel mai mic de proiecte respinse. Însă am mers mai departe cu analiza
www.adrmuntenia.ro

calitativă a proiectelor depuse în regiunea noastră și
ne-a interesat și câte dintre proiectele depuse în regiunea noastră au semnat contracte de finanțare și,
bineînțeles, vor beneficia de această finanțare. Vă
pot spune că 462 de aplicații din totalul de 891 au
semnat contractele de finanțare și derulează activitățile proiectelor, aceasta însemnând 52%, și din acest
punct de vedere regiunea noastră fiind pe locul întâi
între regiunile din țară.”
În ceea ce priveşte pregătirea pentru viitoarea
perioadă de programare 2014 – 2020, Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia, a precizat: „Facem acest
lucru încă din anul 2011, din momentul în care am demarat împreună cu cei aproape 400 de parteneri instituționali din regiunea noastră procesul de scriere
a Planului de Dezvoltare Regională, de actualizare a
acestuia pentru perioada 2014 – 2020. Județele din
regiunea noastră au semnat acorduri de parteneriat,
au început să identifice proiecte pe care le vor realiza
în parteneriat și suntem convinși că în baza criteriilor
de stabilire a proiectelor strategice pe care tot noi,
la nivelul regiunii, le realizăm, vom putea avea un portofoliu de asemenea proiecte pe care să-l prezentăm
diferiților finanțatori începând cu anul 2014.”.
Ca exemplificare a succesului implementării proiectelor finanțate prin Regio în regiunea Sud Muntenia
a fost prezentat în cadrul emisiunii „Beneficiar România” un reportaj despre proiectul „Dezvoltare activitate de inscripționare prin printare, tampografie, serigrafie și gravură”, al cărui beneficiar este societatea
comercială DIReCT & PARTeneRS SRL din municipiul Slobozia, județul Ialomița. Ca o concluzie a experienței
implementării proiectului finanțat prin Regio, eugen
Dubălaru, managerul de proiect de la DIReCT & PARTeneRS SRL, a opinat: „După ce treci de implementarea unui proiect cred că se creează apetitul de a mai accesa și alți bani, văzând rezultatele și apreciind ceea ce
ai făcut în intervalul respectiv.”.
Puteți urmări integral emisiunea accesând următorul link: http://www.tvrplus.ro/editie-beneficiarromania-150142.
http://regio.adrmuntenia.ro
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finanţate prin Regio în regiunea Sud Muntenia,
prezentată în cadrul emisiunii
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» Valoarea fondurilor structurale
şi de coeziune rambursate României în
perioada 1 ianuarie - 7 noiembrie
2013 a ajuns la peste 2,6 miliarde de
euro. Suma menţionată a fost
rambursată în contul proiectelor
derulate de beneficiarii din sectorul
public şi privat.

„Fondurile încasate de România în acest an,
de peste 2,6 miliarde euro, demonstrează eficiența măsurilor implementate, care au permis reluarea plăților de către Comisie pentru toate programele blocate în trecut, dar și asigurarea plăților către beneficiari. Subliniez că suma rambursată în acest an este mai mare decât cea încasată în
perioada 2007 - 2012, în care România a atras doar
2,2 miliarde de euro”, a declarat ministrul fondurilor europene, eugen Teodorovici.
În perioada ianuarie – 7 noiembrie a.c., prin Programul operațional Regional fost rambursată cea
mai mare sumă - peste 726 milioane de euro. Pe
locul al II-lea se clasează Programul operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor umane pentru
care au fost rambursate fonduri în valoare de peste
625 milioane de euro. Prin Programul operațional
Sectorial Transport a fost returnată României o sumă de peste 514 milioane de euro, prin Programul
operațional Sectorial Mediu – peste 511 milioane

eugen Teodorovici, ministrul fondurilor europene

de euro, iar prin Programul operațional Sectorial
„Creșterea Competitivității Economice” – peste
196 milioane de euro.
Valoarea fondurilor structurale şi de coeziune
returnate României de la începutul acestei perioade de programare şi până în data de 7 noiembrie a.c. se ridica la peste 4,8 miliarde de euro,
echivalentul a peste 25% din totalul fondurilor
structurale şi de coeziune alocate. În acelaşi timp,
valoarea sumelor solicitate Comisiei europene pentru a fi rambursate României se ridică la peste 5
miliarde de euro, în data de 7 noiembrie a.c., rata
de absorbție curentă depăşind nivelul de 26%.
Sursa: www.fonduri-ue.ro

Catalogul surselor de finanţare
valabil în luna noiembrie 2013

Pentru a veni în sprijinul partenerilor săi, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia editează periodic un catalog al surselor de finanțare nerambursabilă. Pentru oportunitățile de finanțare disponibile pentru luna noiembrie 2013, publicația poate fi accesată de pe site-ul nostru, la secțiunea Bibliotecă - Documente utile, link: http://www.adrmuntenia.ro/
documente/66/documente-utile.html.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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În acest an, România a încasat
peste 2,6 miliarde de euro
de la Comisia Europeană
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Alte două noi programe prin care România va
atrage granturi See au fost semnate în data de 1
noiembrie a.c. de către ministrul fondurilor europene, eugen Teodorovici. Cele două programe sunt
„Eficiență energetică” şi „Cercetare în sectoarele
prioritare”, iar valoarea cumulată a granturilor
este de 28 milioane de euro.
Prin programul „Cercetare în sectoarele prioritare” sunt alocate României fonduri nerambursabile în valoare de 20 milioane de euro. finanțările vor fi utilizate pentru implementarea de proiecte în următoarele domenii prioritare: ştiințe sociale şi umaniste, energie regenerabilă, sănătate
şi alimentație sănătoasă, managementul protecției
mediului. Programul este implementat de către Ministerul educației naționale, cu sprijinul Agenției
de Implementare – unitatea executivă pentru finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării.
În acelaşi timp, prin programul „Eficiență energetică” sunt alocate României granturi în valoare
de 8 milioane de euro. Prin acest program vor fi finanțate proiecte ce vizează îmbunătățirea eficienței
energetice în industrie. Programul va fi implementat de către Ministerul economiei, care va lansa cererea de aplicații dedicată exclusiv IMM-urilor.
Astfel, până în prezent, au fost semnate 17
din cele 22 de programe prin care România beneficiază de granturi See şi norvegiene. Valoarea finanțărilor nerambursabile alocate României în perioada 2009 - 2014 este de aproximativ 306 milioane de euro.
Aceste finanțări vor susține implementarea de
proiecte în domenii precum justiție şi afaceri in-

terne, protecția mediului, cercetare, sănătate,
cultură, societate civilă şi îmbunătățirea condițiilor sociale pentru populația romă.

Context

Prin Acordul pentru Spațiul economic european (See), trei dintre țările AeLS - norvegia,
Islanda şi Liechtenstein-, fac parte din piața internă europeană şi contribuie la dezvoltarea socială şi economică prin intermediul granturilor See
şi norvegiene, de care beneficiază 15 state membre din estul, centrul şi sudul uniunii europene.
norvegia este principalul stat donator, contribuind
cu 97% din totalul finanțărilor. obiectivele majore
ale granturilor See şi norvegiene sunt reducerea
disparităților sociale şi economice în Spațiul economic european, respectiv întărirea relațiilor bilaterale dintre statele donatoare şi cele beneficiare.
În perioada de finanțare 2004 - 2009, România
a avut alocate granturi cu o valoare de aproximativ
100 milioane de euro pentru proiecte în domeniicheie, precum protecția mediului, producția sustenabilă, sănătate şi îngrijirea copilului, conservarea patrimoniului cultural şi dezvoltarea societății
civile. un număr de 65 de proiecte specifice şi
peste 100 de proiecte dezvoltate de onG-uri au
fost implementate, rata de absorbție ajungând la
85%.
Pentru mai multe detalii referitoare la granturile See şi norvegiene, vă rugăm să vizitați
www.norvegia.ro, www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro sau www.norwaygrants.ro.
Sursa: www.fonduri-ue.ro

Chestionar online referitor la nevoile de dezvoltare şi priorităţile
propuse pentru finanţare în perioada de programare 2014 - 2020

Ministerul fondurilor europene lansează un chestionar online cu scopul de a colecta opinii referitoare
la nevoile de dezvoltare identificate şi prioritățile propuse pentru finanțare, detaliate în primul proiect al
Acordului de Parteneriat propus de România pentru perioada de programare 2014 -2020.
Chestionarul este adresat tuturor mediilor de specialitate (instituții publice, comunitatea de afaceri,
sectorul onG etc.) - http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=63063eb3-e7fc-42a3-8662-f9036bd208c3.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: www.fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Granturi SEE pentru eficienţă energetică
şi pentru cercetare
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Programul operațional Regional are cea mai bună rată de absorbție a fondurilor şi de respectare a indicatorilor

Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 cel mai performant program românesc,
cu peste 44% grad de absorbţie

» Reprezentanţii regiunii de
dezvoltare Sud Muntenia au participat,
în perioada 7 – 8 noiembrie,
la întrunirea Comitetului de Monitorizare
a Programului Operaţional Regional
(CM POR) 2007 – 2013.

Prezidat de secretarul de stat Sevil Shhaideh,
Comitetul de Monitorizare a Programului operațional Regional 2007 - 2013 s-a reunit la Sibiu, pentru
a analiza stadiul programului şi a adopta măsurile
necesare pentru accelerarea implementării.
Analiza stadiului actual a evidențiat faptul că
Regio îşi menține statutul de cel mai performant
program operațional din România, cu cea mai bună
rată de utilizare a fondurilor şi de respectare a indicatorilor. Până acum, Programul operațional Regional are un grad de absorbție de peste 44%, aspect subliniat şi de ministrul fondurilor europene,
eugen Teodorovici, prezent la reuniune.
Performanța de până acum în implementarea
programului a determinat realocarea a 350 milioane de euro din fondurile europene disponibile
de la Programele operaționale Sectoriale Transport
şi Mediu. Astfel, secretarul de stat Sevil Shhaideh
a subliniat faptul că „este o premieră pentru Româwww.adrmuntenia.ro

nia. De câteva luni bune, cu sprijinul Comisiei Europene, s-au depus eforturi intense de aprobare a
acestei decizii.”
fondurile suplimentar alocate vor fi utilizate
pentru finanțarea proiectelor privind îmbunătățirea infrastructurii de educație (230 milioane de
euro) şi sănătate (33 milioane de euro), precum şi
pentru reabilitarea drumurilor județene (87 milioane de euro). Se aşteaptă aprobarea Comisiei europene până la sfârşitul acestui an.
Alte propuneri importante, abordate în cursul
reuniunii, au vizat extinderea datei limită de implementare a proiectelor finanțate prin Regio până
în data de 31 decembrie 2015, modificarea criteriilor de eligibilitate pentru proiectele privind eficiența energetică, precum şi realocarea de fonduri
în vederea pregătirii unui portofoliu de proiecte
pentru următoarea perioadă de programare.
Comitetul de Monitorizare al Programului operațional Regional este structura națională de tip
partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional şi strategic în procesul de implementare a
Programului operațional Regional 2007-2013. CM
PoR are rolul de a asigura eficacitatea şi calitatea
implementării programului.
Sursa: www.inforegio.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 155 / 1 - 12 noiembrie 2013

Situaţia proiectelor Regio depuse
la nivelul regiunii Sud Muntenia

ieşti şi Planuri Integrate de Dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane.
Până la această dată au fost semnate 522 de
contracte de finanțare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 3.040.263.736,56 lei.
Din cele 522 de contracte semnate, 36 de proiecte au fost reziliate.

Instrucţiunea AM POR nr. 113

Autoritatea de Management pentru Programul operațional Regional 2007-2013 (AM PoR) din cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice a emis Instrucțiunea nr. 113/28.10.2013, privind aplicarea aplicarea
ordinului Mfe nr. 1120/2013 pentru aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul Convergenta, precum şi în cadrul proiectelor finanțate
prin mecanismele financiare See şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.
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
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Până în data de 11 noiembrie 2013, la sediul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 895 de proiecte, prin care se solicită finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul operațional Regional), Planul Integrat de Dezvoltare urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDu)
– Municipiul Piteşti, PID-ul Polului de Creştere Plo-
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

prioritare 1 – Un sistem de producţie inovativ şi
eco-eficient, proiecte aflate în implementare,
finalizate sau reziliate / renunţare.

Lista proiectelor aflate în implementare
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

12,240,515.91

Asistenţă
financiară
nerambursabilă
6,337,540.97

S.C. GRAfIneT DeSIGn SRL

1,865,990.00

1,073,051.72

extinderea activității SC BACMe SA prin
construirea unei fabrici în Costeşti, județul
Argeş
Creşterea competitivității economice şi a
capacitații de producție la SC InSTAL GeneRAL
SRL prin retehnologizare

S.C. BACMe SA

1,904,206.60

1,074,955.33

S.C. InSTAL GeneRAL SRL

1,530,976.44

864,260.89

Construcție hală producție şi achiziționare
utilaje moderne pentru retehnologizare

S.C. ARMCoMP SRL

1,116,840.22

630,474.32

Construcție hală producție şi achiziționare
utilaje moderne pentru fabricarea mobilei

1,799,848.00

1,004,752.90

Diversificarea activității SC ARo GRouP SRL
prin construcția unei hale şi achiziționarea
unor utilaje moderne pentru producția de
mobilier

S.C. DuRoS HoLDInG
InDuSTRY 2003 SRL

S.C. AuTo ARo GRouP SRL

1,499,072.70

846,250.72

24,026,985.14

12,906,262.08

Titlul proiectului

S.C. MuSCeL InD foReST
2003 SRL

Dezvoltarea SC TILLIS DeSIGn SRL prin
construirea unei hale de producție şi achiziția
de utilaje performante

Nr.
crt.

2
3
4
5
6

Beneficiar

Modernizarea şi extinderea activităților în
domeniul prelucrării lemnului S.C. MuSCeL
InD foReST 2003 SRL
fabrică de papuci, localitatea Dobroteşti

Lista proiectelor finalizate

1

Buget (lei)

S.C. TILLIS DeSIGn SRL

TOTAL (lei)

Total

2,069,535.27

1,074,975.23

Buget (lei)

S.C. eLMoB InTeRnATIonAL
SRL
S.C. AMIRAS C&L IMPeX SRL

1561303.31

Asistenţă
financiară
nerambursabilă
915,160.77

2,029,171.34

919,870.00

Creşterea competitivității SC S.I.L.D.V.B. CoM
SA
Implementarea si certificarea sistemului de
management integrat calitate-mediu la SC
GeLoR TRADIn SRL Târgovişte

S.C. S.I.L.D.V.B. CoM SA

1,803,696.00

883,376.00

S.C. GeLoR TRADInG SRL

21,111.67

12,419.05

S.C. ReAL TeST SRL

33,840.00

23,688.00

Modernizarea şi creşterea capacității de
producție a SC SeTRo MeTAL GRouP SA

S.C. SeTRo MeTAL GRouP SA

1,950,400.00

920,000.00

Titlul proiectului
Dezvoltarea capacității de prelucrare a
lemnului în cadrul SC elmob Internațional SRL
Dezvoltarea sectorului productiv din domeniul
electric prin mărirea capacității de producție
pentru S.C. AMIRAS C&L IMPeX SRL Târgovişte

Implementarea şi certificarea sistemului de
management integrat calitate/mediu la SC
ReAL TeST SRL

www.adrmuntenia.ro

Beneficiar

Total

http://regio.adrmuntenia.ro
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Până în data de 8 noiembrie 2013, Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a preluat de la sediul Autorităţii de Management POS
CCE 172 de cereri de finanţare aferente Axei
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Nr.
crt.
7

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Modernizarea activității de producție a
întreprinderii VeRTICAL AMBIenT SRL,
localitatea Plopeni, jud. Prahova, prin
achiziționarea de echipamente şi utilaje înalt
tehnologizate
Implementarea standardelor de calitate la
S.C. MG fASHIon SRL conform cerințelor ue
Modernizarea SC SoMeCo SA prin investiții în
utilaje performante
elaborarea unui plan de afaceri pentru
eficientizarea activității societății
Retehnologizarea fabricii de cărămidă a SC
CeRAMuS SA
Creşterea competitivității firmei pe piața
națională prin achiziția de echipamente
tipografice de ultimă generație

Diversificare producție prin lansarea
produsului "Geam termoizolant"
Achiziția de active tangibile pentru
modernizarea activității de construcții
Modernizarea liniei producție ambalaje carton
a SC PenTARoM SRL
optimizarea procesului de producție prin
achiziția de utilaje performante
Dezvoltarea si modernizarea sectorului
productiv al SC ZAfA SRL
Modernizarea societății AVISAT SRL

extinderea activității S.C. APA SeRVICe SRL
prin achiziționarea de utilaje performante
Creşterea competitivității firmei prin achiziția
de utilaje performante
eficientizarea activității societății prin
elaborarea unui studiu de fezabilitate
eficientizarea activității societății prin
elaborarea unui plan de afaceri
Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru
dezvoltarea societății
elaborarea studiului de marketing
necesar dezvoltării activității firmei S.C.
euRoneT SRL

6,022,098.00

Asistenţă
financiară
nerambursabilă
727,867.80

178,500.00

105,000.00

1,509,265.91

883,822.52

62,917.00

37,010.00

S.C. CeRAMuS SA

1,563,374.40

919,632.00

S.C. LABeL PRInT SRL

1,267,439.49

742,750.36

S.C. ToTAL AuTo CoMARo SA

1,195,742.46

691,398.40

S.C. DB ConSTRuCT ARGeS
SA
S.C. PenTARoM SRL

1,542,170.66

904,837.28

1,563,374.40

919,632.00

S.C. BeTo-ConSTRuCT SRL

1,995,076.00

919,500.00

S.C. ZAfA SRL

1,759,430.00

788,010.00

S.C. AVISAT SRL

1,040,813.00

610,067.00

S.C. PLASTICoM IMPeX SRL

1,636,532.17

919,888.61

S.C. PIBIT SRL

51,964.00

36,375.01

S.C. PAneX GRuP SRL

62,917.00

37,010.00

S.C. CLTM ACCoRD GRouP
SRL
S.C. euRoneT SRL

61,837.00

36,375.00

61,500.00

36,100.00

660,944.37

386,629.04

51,972.00

36,380.00

Beneficiar
S.C. VeRTICAL AMBIenT SRL

S.C. MG fASHIon SRL
S.C. SoMeCo SA
S.C. TeLneT CoMPuTeRS SRL

S.C. APA SeRVICe SRL

Modernizarea activității de producție mobilier

S.C. AVAnT GRAPHo SRL

Strategie de Dezvoltare a S.C. ARSenAL
MARKeTInG&PRoMoTIon SRL
Dezvoltarea activității societății prin
elaborarea unui plan de afaceri
Implementarea creşterii sistemului de
management al calității
Îmbunătățirea strategiilor şi tehnicilor de
internaționalizare a produselor S.C. MG
fASHIon SRL

S.C. ARSenAL MARKeTInG &
PRoMoTIon SRL
S.C. LALeLe IMPeX SRL

Achiziție utilaje secție prelucrarea lemnului

Promovarea activității S.C. GeLoR TRADInG
SRL pe noi piețe

www.adrmuntenia.ro

S.C. DAneK-ReT SRL

Total

354,238.00

1,171,989.00

206,802.82

684,482.00

64,560.00

37,976.00

S.C. MoBILA SA

104,125.00

52,500.00

S.C. MG fASHIon SRL

791,350.00

465,500.00

32,850.82

19,075.66

S.C. GeLoR TRADInG SRL

http://regio.adrmuntenia.ro
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Titlul proiectului

Buget (lei)
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Nr.
crt.
32

34
35

36
37
38

39
40
41

42
43

44
45
46
47
48

49

Creşterea capacității de producție precum şi a
gamei sortimentale de filtre de aer destinate
sistemelor de ventilație în construcții, prin
achiziționarea de echipamente specifice
producției de filtre clasa hepa/ulpa prin
tehnologie minipleat

1,842,417.50

Asistenţă
financiară
nerambursabilă
920,000.00

46,959.49

27,623.23

S.C. AuTo ARo GRouP SRL

698,872.14

411,101.26

S.C. MoBeRfLeX IMPeX SRL

1,050.00

610,875.00

1,349,706.82

793,945.18

141,800.00

74,000.00

51,272.00

30,160.00

S.C. Ro ConSTRuCT CenTeR
SRL
S.C. ZALeX DG ConS SRL

1,412,532.85

712,201.43

1,561,040.48

915,922.46

S.C. euRo GRouP DG
TRAnSPoRT SRL

1,401,141.97

709,218.61

S.C. euRo GRuP SRL

1,828,179.15

1,074,958.62

S.C. InSTALCon 94 SRL

1,998,010.00

1,074,560.00

S.C. unIVeRSAL CoLoR SA

1,050,424.00

587,650.00

S.C. SoLIDARITATeA 2003 SRL

1,864,792.68

1,074,997.94

S.C. RoMAuTo InTeGRAL SRL

1,890,367.20

1,072,267.11

S.C. TITAn SRL

1,938,070.00

1,074,896.00

S.C. DonARIS SA

1,827,500.00

1,075,000.00

Beneficiar
S.C. fILTRe AeR CuRAT SRL

Implementarea şi certificarea sistemului de
management integrat calitate/mediu în cadrul
S.C. AVISAT SRL
Dezvoltarea sectorului productiv al S.C. AuTo
ARo GRouP SRL
Linie tehnologică polivalentă de reciclare a
deşeurilor de poliuretani, elastomeri, textile
şi folii plastice rezultate din dezmembrarea
autovehiculelor uzate şi din alte surse
industriale

S.C. AVISAT SRL

Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru
dezvoltarea societății
Promovarea activității agentului economic
euRoneT SRL prin organizarea a două
seminarii pe teme de securitatea bunurilor şi a
persoanelor

S.C. TeLneT ConSTRuCT SRL

Modernizarea S.C. AMIVeT SRL

Activități de promovare la SC Marmdesingn
SRL"
Achiziționare utilaje pentru dezvoltarea SC Ro
ConSTRuCT CenTeR SRL
Achiziție de utilaje tehnologice în vederea
creşterii capacității de producție la S.C. ZALeX
DG ConS SRL loc. nedelea, Com. Ariceşti,
Rahtivani, jud. Prahova
Achiziționarea unui buldozer pe şenile pentru
mărirea capacității de producție, loc.
frumuşani, jud. Călăraşi
Creşterea eficienței productivității prin
deschiderea unui nou punct de lucru unde se
va construi o hală şi se vor achiziționa utilaje
moderne de producere a detergenților

Achiziționarea de utilaje noi pentru construcții
în vederea creşterii competitivității
economice a societății
S.C. unIVeRSAL CoLoR SA prin achiziționarea
unor echipamente de ultimă generație
Modernizarea şi completarea parcului de
utilaje destinate construcțiilor pentru
creşterea competitivității economice a firmei
Diversificarea activității S.C. RoMAuTo
InTeGRAL SRL prin producția de carton
ondulat şi ambalaje din carton
eficientizarea sectorului productiv al S.C.
TITAn SRL prin achiziționarea unei stații de
concasare, sortate şi spălare agregate
naturale de balastieră
Diversificarea activității şi creşterea
competitivității societății SC DonARIS SA prin
înființarea unei secții de producție mobilă

www.adrmuntenia.ro

S.C. AMIVeT SRL

S.C. euRoneT SRL

S.C. MARMIDeSInGn SRL

Total

72,132.00

42,430.00

http://regio.adrmuntenia.ro
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Titlul proiectului

Buget (lei)
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Nr.
crt.
50

52
53
54
55
56
57
58

59
60

61
62
63
64

65

66
67

68

S.C. MARTPLAST SRL

2,119,389.11

Asistenţă
financiară
nerambursabilă
1,074,895.80

S.C. CeRAMuS SA

1,827,429.90

1,074,958.76

S.C. CoRneA InD.
ConSTRuCT SRL

2,076,222.10

1,053,130.92

S.C. AuTo-CoM CICu SA

1,826,681.00

1,074,518.00

S.C. SuMMeR TRADInG SRL

1,848,159.25

1,071,621.80

821,958.00

461,893.00

1,435,445.00

723,753.78

S.C. CoLD RAVeL SRL

911,966.69

536,450.99

S.C. RoneST fLY SRL

1,794,862.33

1,055,801.38

S.C. PenTARoM SRL

1,848,159.25

1,073,174.80

S.C. MonALISA IMPeX SRL

1,827,503.50

1,075,000.00

Creşterea competitivității şi capacității de
producție a S.C. MIneRAL eXIM SRL
Creşterea competitivității firmei prin achiziția
de noi utilaje performante
Creşterea competitivității economice prin
achiziționarea de utilaje şi echipamente
performante
Creşterea competitivității companiei KuMA
România SRL, prin adăugarea unei noi linii
automatizate de producție de lavoare
standard

S.C. MIneRAL eXIM SRL

1,015,988.08

597,640.00

S.C. VIS InSTAL ConSTRuCT
SRL
S.C. SCuDo SeRV SRL

1,334,802.77

783,995.10

1,066,695.00

584,075.00

S.C. KuMA RoMAnIA SRL

1,409,485.00

659,904.00

S.C. ConSIG SA

1,706,320.00

875,700.00

Diversificarea şi creşterea calității producției
de sticlă laminată curbă
Modernizarea şi extinderea capacității de
producție la S.C. TC ConSTRuCT SRL Giurgiu,
prin achiziția unei linii complete înalt
tehnologizată, pentru producția geamului
termoizolator

S.C. PIeTTA GLASS WoRKInG
SRL
S.C. TC ConSTRuCT SRL

2,026,076.00

956,503.00

1,565,600.00

929,146.00

S.C. SAMPReS SA

1,848,159.25

1,074,727.90

Titlul proiectului
Creşterea competitivității economice prin
achiziționarea de utilaje tehnologice de
ultimă generație
Retehnologizarea instalației pentru uscat
cărămidă
Achiziționarea de utilaje moderne pentru
consacrarea pietrei, element esențial în
producerea betonului
Diversificarea activității S.C. AuTo-CoM CICu
SA prin realizarea unui sector de producție a
pavelelor şi a altor produse din beton
Modernizarea parcului de utilaje pentru
construcții al S.C. SuMMeR TRADInG SRL
Creşterea competitivității S.C. MonCoR
CoReP SRL prin achiziționarea de echipament
de ultimă generație
Creşterea competitivității S.C. PAuLuS SRL
prin achiziția de utilaje
Modernizare atelier producție tâmplărie PVC
cu geam termopan prin achiziționare de
utilaje performante
Consolidarea competitivității economice a S.C.
RoneST fLY SRL prin introducerea în fabricație
a unui nou produs:tâmplărie din lemn
stratificat
Achiziționarea unei linii performante pentru
fabricarea cartonului ondulat
Înființarea unei secții de producție termopane
în scopul diversificării activității şi creşterii
competitivității societății S.C. MonALISA
IMPeX SRL

Modernizarea şi extinderea capacității de
producție a betoanelor la Giurgiu, prin
achiziția unei stații de betoane mobilă de
ultimă generație

Diversificarea activității S.C. SAMPReS SA prin
dezvoltarea unui sector de construcții drumuri

www.adrmuntenia.ro

Beneficiar

S.C. MonCoR CoReP SRL
S.C. PAuLuS SRL

Total
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Nr.
crt.
69

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

S.C. ConIZ RoMARG SRL

2,105,802.64

Asistenţă
financiară
nerambursabilă
1,068,045.48

Retehnologizarea S.C. SAnIMeD
InTeRnATIonAL IMPeX SRL
optimizarea procesului de producție al firmei
prin achiziționarea de echipamente noi şi
performante

S.C. SAnIMeD InTeRnATIonAL
IMPeX SRL
S.C. TRAnSPoRT SI
ConSTRuCTII foReSTIeRe
SRL

2,097,275.70

1,075,000.00

776,508.70

455,005.12

S.C. MIConSTRuCT SRL

1,838,255.00

1,075,000.00

Creşterea competitivității economice prin
achiziția de utilaje şi modernizarea halelor de
producție

S.C. eLeCTRoMeC SA

1,942,299.00

1,075,000.00

S.C. LITAT A.T. ConSTRuCT
SRL
S.C. RoMTuRInGIA SRL

1,822,612.63

1,072,125.08

2,133,049.22

1,074,982.80

Achiziționare mijloace de transport tehnologic
specializat pentru construcții
Achiziționare utilaje moderne pentru
fabricarea produselor din lemn
Creşterea competitivității firmei SC
MICKY&CoMPAnY IMPeX SRL prin achiziția de
utilaje performante

S.C. ConSTRuCT unIVeRSAL
SRL
S.C. LeMn foReST PRoD ARG
SA
S.C. GeneRAL BuILDInG
InTeRnATIonAL SRL

1,825,676.23

1,073,927.19

1,826,769.00

1,074,570.00

1,907,864.00

1,074,997.00

Dezvoltarea sectorului productiv al SC
RoMSeRV InVeST SRL prin achiziționarea de
noi utilaje de producție

S.C. RoMSeRV InVeST SRL

2,133,972.54

1,074,999.60

Creşterea competitivității economice la SC
HIDRo oLT SRL prin intermediul achiziționării
de noi utilaje

S.C. HIDRo oLT SRL

2,221,844.00

1,073,280.00

Creşterea competitivității economice la SC
IfCA SRL prin intermediul achiziționării de noi
utilaje

S.C. IfCA SRL

2,135,657.00

1,074,996.00

Achiziție linie de căntuit bilaterală dublă şi
maşină de găurit automată pentru procesul
tehnologic de fabricare a mobilei

S.C. foRTISMoB SRL

12,599,288.45

6,094,917.31

Achiziție echipamente dezvoltare (achiziție
utilaje)
Dezvoltarea societății AMfoRA PLuS TRAnS
SRL prin diversificarea producției în scopul
creşterii competitivității pe piață

S.C. ReMIX-RoM 2000 SA

12,474,058.37

6,438,787.00

S.C. AMfoRA PLuS TRAnS SRL

11,159,868.80

6,317,066.00

5,934,338.97

3,348,766.95

15,184,797.61

6,444,693.17

538,118.00

316,540.00

1,892,860.00

1,068,550.00

Titlul proiectului
Creşterea competitivității economice a SC
ConIZ RoMARG SRL prin retehnologizare şi
achiziția de utilaje şi mijloace de transport
tehnologic specializat

Creşterea capacității economice prin achiziția
de utilaje şi construcția unei hale de
producție

Consolidarea activității prin achiziționarea
unei stații de beton
Achiziția de utilaje pentru creşterea
capacității de producție suprastructuri şi
amenajări auto

Centru pentru producerea betoanelor şi
mortarelor
Achiziții utilaje în vederea întregirii procesului
de producție şi a completării fluxului
tehnologic
Implementarea standardelor de calitate la SC
TeGA eXIM 94 SRL conform cerințelor ue
Diversificarea activității SC ToTAL AuTo
CoMARo SA prin achiziționarea de mijloace
fixe tangibile specifice lucrărilor de
construcții

www.adrmuntenia.ro

Beneficiar

S.C. MATeRo-AMA SRL
SC oRIon AuTo InVeST SRL
S.C. TeGA eXIM 94 SRL
S.C. ToTAL AuTo CoMARo SA

Total
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Nr.
crt.
89

91

92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

18,088,175.43

Asistenţă
financiară
nerambursabilă
6,449,999.40

4,939,804.71

2,604,205.08

S.C. TeLPRon CoMeX SRL

3,746,374.34

2,066,154.36

S.C. CeRAMICA IMPeX SRL

10,803,707.53

5,420,323.04

S.C. TeGA eXIM 94 SRL

590,240.00

333,200.00

extindere capacitate de producție mase
plastice SC DeLTA InVeST SRL
extindere hală şi modernizarea activității de
producție pentru creşterea competitivității
economice

S.C. DeLTA InVeST SRL

13,255,425.00

6,403,224.50

S.C. DeKoMTe De TeMPLe
enGIneeRInG SRL

3,965,129.79

1,799,523.48

Modernizare secție de producție prin
reabilitarea termică, reamenajare hală şi
achiziție de echipamente

S.C. ToP TeCHnoLoGY SRL

10,149,674.42

4,578,785.16

Achiziția de utilaje performante şi ecoeficiente utilizate în activități de construcție
a drumurilor la SC ITARo SRL - Slobozia

S.C. ITARo SRL

8,166,503.89

3,893,733.02

Crearea unei noi unități de producție de
componente turnate în aluminiu
Modernizarea SC Martplast SRL prin
achiziționarea unor utilaje moderne pentru
fabricarea articolelor sanitare din material
plastic

S.C. euCASTInG Ro SRL

13,014,072.84

6,292,992.02

S.C. MARTPLAST SRL

2,232,806.00

1,074,996.76

Modernizarea activității SC eGIS SRL Giurgiu
prin achiziția de utilaje tehnologice specifice
Secție de producție fose septice şi stații de
epurare
Dezvoltarea SC ALDRAXIM SRL prin achiziția de
utilaje şi echipamente performante
Achiziția de utilaje şi echipamente specifice
construcțiilor
Amenajare şi extindere fabrică de mobilă,
strada Viilor, nr.1-3, Alexandria
Achiziție stație de sortare agregate minerale
şi mijloace de transport tehnologic specializat
Modernizarea şi extinderea activității de
marcaj rutier prin achiziția de utilaje
performante şi nepoluante

S.C. eGIS SRL

1,832,124.00

1,074,920.00

S.C. AQuA-BIoTIC SRL

1,277,538.85

692,993.44

S.C. ALDRAXIM SRL

1,678,622.45

987,424.97

665,210.00

391,300.00

S.C. CASA SRL

1,071,354.62

630,208.60

S.C. RoMY GIoRGIAn 2005
SRL
S.C. InDuSTRIe MICA
PRAHoVA SA

1,827,485.38

1,074,991.40

1,082,974.53

544,469.94

Achiziția de utilaje terasiere şi mijloace de
transport pentru creşterea competitivității
societății ARGIf SA

S.C. ARGIf SA

1,970,524.00

827,395.00

Diversificarea producției întreprinderii
Laminorul SA prin lansarea de noi produse în
fabricație

S.C. LAMInoRuL SA

2,063,346.01

1,074,920.41

Implementare sistem de management integrat
calitate-mediu

S.C. MonTe BIAnCo SA

102,935.00

51,900.00

Titlul proiectului

Beneficiar

Modernizare fabrică de produse farmaceutice
aparținând SC PASTeuR - filiala filipeşti SRL
SC BADY GRAnD eXPLoReR SRL - Achiziționarea
unor utilaje performante pentru creşterea
productivității şi a competitivității

S.C. PASTeuR - fILIALA
fILIPeŞTI SRL
S.C. BADY GRAnD eXPLoReR
SRL

Achiziție de echipamente şi maşini
specializate în domeniul construcțiilor în
cadrul SC TeLPRon CoMeX SRL, Sat Ceacu,
comuna Cuza Vodă, județul Călăraşi

Complex preparare alte produse minerale
nemetalice
Îmbunătățirea strategiilor şi tehnicilor de
internaționalizare a produselor SC TeGA eXIM
94 SRL

www.adrmuntenia.ro

S.C. AXA ConSTRuCT SRL

Total
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Nr.
crt.
110

112
113

114
115
116
117
118
119
120

121
122

123
124
125
126
127
128
129
130

Implementarea şi certificarea sistemului de
management al calității conform SR en ISo
9001 la SC eLCAnI SRL

S.C. eLCAnI SRL

23,999.76

Asistenţă
financiară
nerambursabilă
14,405.86

Implementarea şi certificarea sistemului de
management al calității în conformitate cu
standardul de referință SR en ISo 9001:2008

S.C. RooTSofT SoLuTIonS
SRL

39,414.64

22,250.00

Implementare standard de mediu ISo 14001

Creşterea competitivității SC MeTRoPoLITAn
SeRVICeS SRL, prin implementarea şi
certificarea sistemului integrat de
management

S.C. SIPeX CoMPAnY SRL

S.C. MeTRoPoLITAn SeRVICeS
SRL

69,278.00

34,930.00

S.C. S.u.T. CARPATI SA

2,111,852.68

1,026,228.30

Modernizarea activității de producție a SC
VICe CoM 95 SRL
Creşterea capacității de producție a SC
SAnIMeD InTeRnATIonAL IMPeX SRL
Achiziție de utilaje pentru SC IMoBILIARe
SoLuTIonS GRouP SRL
Creşterea competitivității prin
retehnologizarea SC PLASTICoM IMPeX SRL
Dezvoltarea SC SILVo - CoM LeReŞTI prin
achiziționarea de utilaje moderne de tăiere şi
fasonare a lemnului

S.C. VICe CoM 95 SRL

2,010,582.21

1,075,000.00

S.C. SAnIMeD InTeRnATIonAL
IMPeX SRL
S.C. IMoBILIARe SoLuTIonS
GRouP SRL
S.C. PLASTICoM IMPeX SRL

1,904,285.36

1,074,999.80

962,613.98

543,411.12

1,907,082.33

1,074,998.10

S.C. SILVo - CoM LeReŞTI SRL

1,321,745.09

746,146.42

S.C. BIoSTAR CoSMeTICS SRL

2,071,455.21

775,106.92

S.C. RoMTuRInGIA SRL

2,224,439.55

637,989.03

S.C. ZALeX DG ConS SRL

2,150,220.32

1,074,987.77

S.C. HIDRo oLT SRL

2,192,813.52

1,059,232.80

S.C. AMIVeT SRL

1,907,256.40

1,074,570.00

S.C. euRo GRuP DG
TRAnSPoRT SRL

1,995,898.16

1,074,870.46

S.C. AuRoRA & Co SRL

1,956,965.52

1,073,835.78

S.C. BuCeGI MAnAGeMenT
SRL

1,734,804.44

978,141.52

S.C. GeneRAL PReST SA

1,534,391.87

753,537.72

S.C. RoneST fLY SRL

1,853,167.60

1,046,143.00

S.C. CeRAMuS SA

1,902,222.00

1,073,835.00

Titlul proiectului

Creşterea productivității în activitatea de
extragere a agregatelor minerale, prin
utilizarea utilajelor moderne

Creşterea capacității economice a SC BIoSTAR
CoSMeTICS SRL prin achiziționarea de noi
utilaje şi construcția unei noi hale de
producție
Dezvoltarea SC RoMTuRInGIA SRL prin
achiziția de utilaje performante
Achiziția de utilaje tehnologice în vederea
creşterii capacității de producție la SC ZALeX
DG ConS SRL, Loc. nedelea, Com. AriceştiRahitvani, județul Prahova

Diversificarea firmei prin achiziția de utilaje
performante
Dezvoltarea firmei prin îmbunătățirea
nivelului tehnologic
Achiziție utilaje pentru mărirea capacității de
producție în cadrul societății euro Grup DG
Transport SRL, loc. frumuşani, jud. Călăraşi

Achiziționare utilaje moderne pentru extracția
pietrişului şi a nisipului
Achiziție utilaje pentru mărirea capacității de
producție în cadrul SC BuCeGI MAnAGeMenT
SRL, sat Baloteşti, com. Baloteşti, jud. Ilfov
Creşterea competitivității economice prin
retehnologizare la SC GeneRAL PReST SA
Achiziționare utilaje pentru prelucrarea
lemnului
Achiziție utilaje moderne pentru completarea
liniei de fabricare a cărămidei la SC CeRAMuS
SA

www.adrmuntenia.ro

Beneficiar

Total

76,253.80

43,045.00
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131

133
134
135
136
137

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

Beneficiar

Dezvoltarea durabilă prin implementarea şi
certificarea sistemului integrat de
management al calității şi mediului în
conformitate cu SR en ISo 9001:2008 şi SR en
ISo 14001:2005

S.C. MARY-Co PARTeneRS SRL

Creşterea competitivității SC TReS fACToRY
SRL prin implementarea şi certificarea
sistemului integrat de management

S.C. TReS fACToRY SRL

57,120.00

Asistenţă
financiară
nerambursabilă
33,600.00

1,044,122.78

501,014.15

66,749.20

37,155.00

Total

Metode de analiză pentru identificarea
surselor de poluare şi analizarea factorilor de
mediu afectați în scopul îmbunătățirii calității
acestora

S.C. LAjeDo SRL

Achiziționarea de tehnică modernă pentru
lucrările de construcții
Creşterea competitivității economice a SC
PRoInTeRMeD SRL prin diversificarea:
reciclare mase plastice

S.C. SAMPReS SA

1,886,157.80

1,064,766.50

S.C. PRoInTeRMeD SRL

2,244,373.96

1,074,932.94

294,179,520.00

15,957,466.17

S.C. AnDRIS SRL

2,170,124.00

1,074,561.40

Creşterea competitivității economice a SC
DeLTA InVeST SRL prin retehnologizare
Creşterea competitivității economice a SC
AnDRIS SRL prin achiziționarea de utilaje
moderne pentru tăierea şi rindeluirea
lemnului

S.C. DeLTA InVeST SRL

Achiziționarea de noi utilaje pentru construcții
în cadrul SC ToTAL AuTo CoMARo SA

S.C. ToTAL AuTo CoMARo
SRL

1,896,664.32

1,070,697.60

Achiziție utilaje şi echipamente specializate în
activitatea de lucrări de construcții
Achiziție autospeciale basculante - patru
bucăți
Diversificarea activității SC PenTARoM SRL
prin achiziționarea unei linii pentru producția
de ambalaje din mase plastice

S.C. CeRAMICA IMPeX SRL

2,150,466.12

1,074,886.28

S.C. TITAn SRL

1,728,473.20

975,751.00

S.C. PenTARoM SRL

1,864,464.00

1,052,520.00

S.C. CLeMAnS AL GLASS SRL

2,221,844.00

1,073,280.00

S.C. CLeMAnS SRL

2,221,844.40

1,073,280.00

S.C. eLeCTRoConSTRuCTIA
eLCo GIuRGIu SA

2,224,077.96

1,074,938.50

S.C. PAL GRouP SRL

1,784,484.00

871,920.00

S.C. LABeL PRInT SRL

1,514,460.00

1,038,450.00

S.C. eneRGoMonTAj GRuP
SRL

1,907,256.40

1,074,570.00

S.C. InDuSTRIAL MonTAj SA

2,217,711.00

1,075,000.00

Creşterea competitivității economice a SC
CLeMAnS AL GLASS SRL
Dezvoltarea firmei SC CLeMAnS SRL

Creşterea productivității SC STIn CoM SRL prin
achiziția de utilaje tehnologice
Achiziționarea de echipamente şi mijloace de
transport tehnologice pentru diversificarea
activității de producție
Achiziție maşină de făcut matlaseuri pentru
saltele din deşeuri textile
Modernizare pentru calitate Şi eficiență

Creşterea competitivității la SC DoDI PLAST
TeCH SRL prin retehnologizare
Creşterea competitivității SC eneRGoMonTAj
GRuP SRL prin achiziționarea unor
echipamente performante
Mai productivi, mai competitivi

Creşterea competitivității economice
a SC euRoHALe ConSTRuCT SRL
prin achiziționarea unor utilaje de ultimă
generație

www.adrmuntenia.ro

S.C. STIn CoM SRL

S.C. DoDI PLAST TeCH SRL

S.C. euRoHALe ConSTRuCT
SRL

1,911,238.78

2,213,486.68

1,903,961.22

1,072,842.83

1,074,991.70

1,074,816.82
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152

154
155
156

157
158
159
160

1,901,788.00

S.C. RoYALConSTRuCT SRL

2,141,026.06

1,046,643.85

S.C. fLeXo GRAPHIC SRL

1,918,288.50

1,043,174.15

S.C. SuPeR BALL
InTeRnATIonAL SRL
S.C. ConSIG SA

1,921,356.44

938,148.60

2,162,642.76

1,055,746.70

S.C. AVITeCH Co SRL

1.782.726.95

866,839.81

S.C. ALCAM InTeRnATIonAL
SRL
S.C. TeHnInVeST SRL

1,637,454.10

800,776.50

1,993,989.19

1,073,089.33

S.C. SuPeR BALL SRL

1,926,315.20

940,548.00

647,530,820.67

195.074.404.10

Beneficiar

TOTAL (lei)

Lista proiectelor reziliate/suspendate
Nr.
crt.
1
2
3
4

61,837.00
26,750,088.86

5,576,457.22

S.C. CoDAConS SRL

1,661,674.40

938,042.00

S.C. AuRoRA AGReGATe SRL

1,983,262.91

1,074,800.78

30,456,863.17

7,625,675.00

Beneficiar
S.C. AnDReeA CLeo SRL
S.C. PAuLuS SRL

Până în data de 8 noiembrie 2013, la sediul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 188 Cereri de finanțare care au fost
propuse spre finanțare în urma procesului de evaluare desfăşurat în cadrul celorlalte Agenții pentru
Dezvoltare Regională şi a Autorității de Management
PoS CCe. finanțarea nerambursabilă se va acorda
prin Programul operațional Sectorial Creşterea Competitivității economice 2007 – 2013, Axa Prioritară 1
– un sistem de producție inovativ şi eco-eficient,
www.adrmuntenia.ro

Buget (lei)

Asistenţă
financiară
nerambursabilă
36,375.00

Titlul proiectului
eficientizarea activității societății prin
elaborarea unui plan de afaceri
Investiție nouă, fabrică pentru tubulatură
metalică de ventilație
Retehnologizarea SC CoDAConS SRL prin
achiziția de noi utilaje performante
Achiziția de utilaje performante de către SC
AuRoRA AGReGATe SRL

Total

TOTAL (lei)

Total

D.M.I. 1.1 – Investiții productive şi pregătirea pentru
competiția pe piață în special a IMM-urilor, operațiunea a) – Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile şi
intangibile, A2 - Sprijin financiar nerambursabil de
până la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi
mijlocii.
De asemenea, au fost semnate 54 de Contracte
de finanțare, cu o valoare nerambursabilă solicitată
de 46.518.953,42 lei.
http://regio.adrmuntenia.ro
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S.C. unIC RuCAR SRL

Asistenţă
financiară
nerambursabilă
1,073,590.00

Titlul proiectului
Creşterea competitivității economice a firmei
SC unIC RuCAR SRL prin achiziționarea unei
linii de debitare buşteni şi a unui circular de
tivit cherestea
Creşterea competitivității economice prin
achiziția de utilaje noi performante la SC
RoYALConSTRuCT SRL
Creşterea competitivității SC fLeXo GRAPHIC SRL
prin achiziționarea de tehnologii şi utilaje noi
Achiziționarea de utilaje performante pentru
fabricarea saltelelor
Modernizare SC ConSIG SA Giurgiu prin
achiziția de utilaje, echipamente şi mijloace
de transport tehnologice specifice activității
de construcții
Creşterea productivității şi eficienței SC
AVITeCH Co SRL prin achiziționarea de
echipamente
Achiziționarea de utilaje pentru fabricarea
articolelor confecționate din textile
Creşterea competitivității la SC TeHnInVeST
SRL prin achiziționarea de utilaje performante
Creşterea competitivității economice a SC
SuPeR BALL SRL prin achiziționarea unei
maşini matlasat multiace

Buget (lei)

Info Regional Sud Muntenia
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Lista proiectelor pentru care s-a semnat Contractul de finanţare
Nr.
crt.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Competitivitate crescută prin retehnologizare
la S.C. AGReWeST S.R.L.
Valorificarea sectorului productiv prin
achiziția unui utilaj pentru lucrări de extracție
a pietrei şi nisipului
eficientizarea activităților de construcții ale
S.C. MARTIneLI CoM PRoD SRL

Dotarea SC fRAICoM SRL cu utilaje
performante
Dezvoltarea sustenabilă a S.C. AQVA TeRMo
SAnIT S.R.L. prin achiziționarea de noi
echipamente înalt tehnologizate
Creşterea productivității muncii SC
RoMTuRInGIA SRL prin achiziția de utilaje
performante
Retehnologizare continuă în cadrul SC
PLASTICoM IMPeX SRL
Creşterea competitivității economice a S.C.
LeMnoPRoD S.R.L. prin achiziționarea de
utilaje performante
Creşterea productivității la S.C. foRjA
nePTun S.R.L. prin achiziția de echipamente
şi utilaje performante
Diversificarea activității SC AuTo ARo GRouP
SRL
Creşterea nivelului tehnic de dotare al
societății GAMIDA euRoMARK SRL prin
achiziționarea unui utilaj specific activității de
marcare rutieră
Creşterea productivității societății eLIPSA SRL
prin achiziționarea de utilaje performante
Creşterea competitivității SC PoWeRTeK
InDuSTRY SRL prin achiziția de echipamente
tehnologice inovative
extinderea şi modernizarea capacității de
producție a S.C. TRIS CoMPAnY S.R.L.
Creşterea competitivității economice prin
retehnologizare la SC fLoRIMAR ConSTRuCT
ToTAL SRL
Dezvoltarea sectorului productiv al SC fRee
STAR SRL prin achiziția unei linii de producție
profile metalice
Creşterea competitivității companiei SC ASuC
InT SRL prin achiziția de utilaje performante
Retehnologizarea SC PAVone SRL prin achiziția
de utilaje şi mijloace de transport tehnologic
specializat
Dezvoltarea activității de producție a S.C.
InDuSTRIAL MonTAj S.A.
Achiziție utilaje pentru activitatea de lucrări
de demolare a construcțiilor, în cadrul S.C.
PIKAnoRe S.R.L.
Achiziționare maşină de pliat şi lipit cutii de
carton în cadrul SC RoMAuTo InTeGRAL SRL

www.adrmuntenia.ro

S.C. AGReWeST SRL

2.247.518,93

Asistenţă
financiară
nerambursabilă
1.064.217,01

S.C. euRoCoGen fILIALA
AnInoASA SRL

1.891.346,00

1.064.980,00

S.C. MARTIneLI CoM PRoD
SRL

1.890.870,00

1.064.700,00

839.387,04

473.847,52

S.C. AQVA TeRMo SAnIT
S.R.L.

1.737.273,48

979.976,90

S.C. RoMTuRInGIA SRL

2.247.400,00

1.065.000,00

S.C. PLASTICoM IMPeX SRL

2.267.960,00

1.065.000,00

282.980,99

159.747,33

S.C. foRjA nePTun SRL

2.367.478,31

1.064.976,01

SC AuTo ARo GRouP SRL

1.654.706,07

933.241,31

S.C. GAMIDA euRoMARK
S.R.L.

1.890.984,00

1.064.770,00

S.C. eLIPSA SRL

1.892.653,05

1.064.924,47

S.C. PoWeRTeK InDuSTRY
SRL

1.725.236,95

973.924,10

S.C. TRIS CoMPAnY SRL

1.222.087,22

683.634,15

1.615.38,98

912.223,62

S.C. fRee STAR SRL

2.205.817,52

1.064.998,80

S.C. ASuC InT SRL

1.800.735,80

974.501,76

S.C. PAVone SRL

1.732.489,44

978.018,23

S.C. InDuSTRIAL MonTAj SA

2.162.934,48

1.052.793,40

1.978.56,69

1.064.991,98

2.208.994,03

1.064.941,00

Beneficiar

S.C. fRAICoM SRL

S.C. LeMnoPRoD SRL

S.C. fLoRIMAR ConSTRuCT
ToTAL SRL

S.C. PIKAnoRe SRL
S.C. RoMAuTo InTeGRAL SRL

Total

http://regio.adrmuntenia.ro
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Nr.
crt.
22

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Achiziționare maşină automată pentru
fabricarea cutiilor din carton prin ştanțare în
cadrul SC ToTAL PRoD RoYAL SRL
Achiziție utilaj-stație performantă semimobilă de sortare-spălare
Achiziție utilaj-stație performantă semimobilă de concasare
Creşterea productivității la SC PYRAMID
AGReGATe CoMPAnY SRL prin achiziția de noi
utilaje
Creşterea eficienței SC fRee STAR InDuSTRY
SRL prin extinderea şi modernizarea
capacității de producție
Creşterea competitivității S.C. B & D
International S.R.L. prin achiziția de
echipamente tehnologice noi
Creşterea competitivității la S.C. InDuSTRIAL
CRuMAn SRL prin diversificarea producției şi a
serviciilor
Achiziționarea de utilaje performante la SC
CLeMAnS AL GLASS SRL
Creşterea competitivității economice prin
achiziția de echipamente la SC ITARo TeXTILe
SRL
Construire şi echipare hală de producție
carton ondulat
Creşterea competitivității prin modernizarea
sectorului productiv la SC AuRoCoM SRL
Dezvoltarea activității în cadrul S.C. BAZIS 25
SenIoR S.R.L. prin achiziția de utilaje
Achiziționarea de utilaje de construcții
Modernizarea SC GIMART IMPoRT-eXPoRT SRL
prin investiții în echipamente performante
Consolidarea activității productive a SC ToTAL
AuTo CoMARo SA
Creşterea competitivității e-LABoRAToR
feeRIA prin achiziționarea de utilaje
performante
Dezvoltarea şi creşterea competitivității SC
Scons Serv SRL
Creşterea competitivității economice a SC
Sofimix Veritas SRL prin achiziția de mijloace
fixe şi instruirea personalului
Modernizarea parcului de utilaje construcții la
SC ALYSoR DYSCoVeRY SRL
Modernizarea activității de producție S.C. AAS
ConSTRuCT SRL
Creşterea competitivității SC ADu LeSTeR
eXPReS SRL prin achiziția de utilaje pentru
prelucrarea lemnului
Creşterea competitivității S.C. InSTAnT
ConSTRuCT CoMPAnY S.A. prin achiziția de
echipamente
Retehnologizarea activității de producție în
cadrul S.C. TeHnoMonTAj ConSTRuCT SRL
Creşterea competitivității economice prin
retehnologizare la SC ALDAn CenTeR SRL

www.adrmuntenia.ro

S.C. ToTAL PRoD RoYAL SRL

2.208.994,03

Asistenţă
financiară
nerambursabilă
1.064.941,00

S.C. MATeRo-AMA SRL

1.725.829,09

974.258,36

S.C. InTeGRAL BeTon PReST
SRL
S.C. PYRAMID AGReGATe
CoMPAnY SRL

1.724.855,34

973.708,66

1.833.284,00

1.036.685,00

S.C. fRee STAR InDuSTRY SRL

2.205.817,52

1.064.994,00

S.C. B&D InTeRnATIonAL SRL

1.034.226,25

633.938,25

S.C. InDuSTRIAL CRuMAn SRL

90.417,31

579.559,63

S.C. CLeMAnS AL GLASS SRL

1.281.549,72

620.104,71

S.C. ITARo TeXTILe SRL

1.641.394,81

926.593,84

S.C. nICoL SRL

1.788.670,15

971.739,00

S.C. AuRoCoM SRL

1.765.685,20

996.757,77

997.787,45

479.200,38

S.C. ConSIM InVeST SRL
S.C. GIMART IMPoRT-eXPoRT
SRL
S.C. ToTAL AuTo CoMARo SA

1.075.718,43
1.202.080,00

605.160,41
580.200,00

1.729.941,09

976.327,45

S.C. e-LABoRAToR feeRIA
SRL

1.458.917,19

821.190,39

S.C. SConS SeRV SRL

1.738.522,48

976,816.00

886.588,84

491.393,70

S.C. ALYSoR DISCoVeRY SRL

1.046.522,70

587.901,59

S.C. AAS ConSTRuCT SRL

1.886.557,22

1.064.991,98

S.C. ADu LeSTeR eXPReS SRL

1.889.067,00

1.064.997,50

S.C. InSTAnT ConSTRuCT
CoMPAnY SA

1.072.340,60

473.676,95

S.C. TeHnoMonTAj
ConSTRuCT SRL
S.C. ALDAn CenTeR SRL

1.731.498,61

949.287,73

1.901.203,90

1.064.941,90

Beneficiar

S.C. BAZIS 25 SenIoR SRL

S.C. SofIMIX VeRITAS SRL

Total

http://regio.adrmuntenia.ro
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48
49
50

51
52
53
54

Creşterea competitivității CAMeXIP S.A.
Creşterea competitivității SC MeTIno PRoD
ConS SRL prin achiziționarea de echipamente
inovatoare
extindere şi modernizare activitate firma S.C.
MAXIM ConSTRuCT ART SRL
Creşterea competitivității economice a SC
PAff SRL prin achiziționarea de echipamente
performante
Creşterea competitivității economice şi a
productivității SC ARDACo TeHnIC MeTAL SRL
prin achiziția de tehnologii de producție
performante
Achiziționarea de echipamente noi şi
ecoeficiente pentru modernizarea societății
S.C. PLACARI fAIne S.R.L
Hală confecții metalice
Retehnologizarea SC DeLTA PLAST HoLDInG
SRL în vederea creşterii competitivității
societății şi câştigării de noi cote de piață
Modernizarea tehnologică a S.C. GeSIRoM
enTeRPRISe SRL

S.C. CAMeXIP SA
S.C. MeTIno PRoD ConS SRL

1.489.767,76
1.197.226,05

Asistenţă
financiară
nerambursabilă
733.855,37
583.747,67

S.C. MAXIM ConSTRuCT ART
SRL
S.C. PAff SRL

1.637.012,66

924.120,05

700.784,31

394.682,61

S.C. ARDACo TeHnIC MeTAL
SRL

1.636.737,00

885.151,00

834.376,79

471.019,16

S.C. GeCA IMPeX P.M. SRL
S.C. DeLTA PLAST HoLDInG
SRL

2.133.517,80
2.327.162,06

1.030.547,32
1.062.063,45

S.C. GeSIRoM enTeRPRISe
SRL

1.102.021,13

618.993,00

86.182.823,47

46.518.953,42

Beneficiar

S.C PLACARI fAIne SRL

TOTAL (lei)

Total

ADR Sud Muntenia este organism Intermediar, pentru Programul operațional
Sectorial „Creşterea Competitivității economice” şi are responsabilități delegate
pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile
de finanțare din PoS CCe puteți obține contactând experții Serviciului
Comunicare: 0242/331.769, 0342/100.160, 0242/315.009, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167, e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.

www.adrmuntenia.ro
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Argeş

Magiunul de Topoloveni, promovat
în America de Nord şi America Latină

Călăraşi

INFO JUDEŢE

A obținut o finanțare europeană de 272.102
euro pentru promovarea produsului „Magiun de Topoloveni” în America de nord şi America Latină în
următorii trei ani, după cum a anunțat Comisia europeană zilele trecute. este vorba despre o finanțare obținută de firma românească Sonimpex Com
Serv SRL, ce produce magiun în Topoloveni. În total,
bugetul proiectului de promovare pentru firma românească este de 544.000 de euro în trei ani, din
care alocarea europeană este de 272.102 euro.
Menționăm că producătorul Magiunului de Topoloveni este singura firmă din țară care a obținut finanțare prin decizia anunțată joi de Comisie. franța
are 4 firme care au luat finanțare pentru promovare, Spania şi Portugalia câte 3, Grecia, Italia şi Letonia câte două. Dacian Cioloş, comisarul european
pentru Agricultură, a declarat: „Consider promovarea produselor agricole ale UE pe piețele din afara
UE un element important al politicii, în special în

24

ceea ce privește produsele de calitate. Acesta este
motivul pentru care ne pregătim să publicăm în următoarele săptămâni o nouă inițiativă politică referitoare la promovarea produselor. Este evident
că o creștere a exporturilor de produse europene
de calitate poate juca un rol semnificativ în sprijinirea procesului de redresare economică în UE.“

Caravana PNDR ajunge
în 17 localităţi călărăşene

Sursa: www.ziartop.ro

Caravana PnDR a făcut până în prezent sute
de vizite în localitățile din întreaga țară pentru a
oferi informații beneficiarilor şi solicitanților de
fonduri europene privind accesarea fondurilor disponibile în acest moment şi modul de derulare a
proiectelor de către fermieri, investitori şi autoritățile locale. În cea de-a doua etapă a campaniei
de informare „PNDR VINE ÎN SATUL TĂU” au fost
programate 1.850 de întâlniri. Caravana PnDR
ajunge, în această lună, în 17 localități călărăşene.
În perioada 5 - 7 noiembrie, caravana a ajuns în
comunele Mitreni, Perişoru şi Vâlcelele, joi a fost
la Sohatu, iar vineri, 9 noiembrie, a poposit în localitățile Ciocăneşti şi ulmeni. Pentru săptămâna
aceasta sunt programate întâlniri cu beneficiarii
PnDR din Radovanu, frumuşani, Budeşti, nana,
Chirnogi, Spanțov, ulmeni, oltenița, iar ultima oprire va fi în data de data de 17 noiembrie în comuna Mănăstirea.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: www.radiovocescampi.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Biodiversitatea
Parcului Natural Bucegi, prezervată
cu fonduri europene

Dâmboviţa

Proiectul „Prezervarea biodiversității din Parcul Natural Bucegi printr-un plan de management
eficient”, implementat de Consiliul județean Dâmbovița, în parteneriat cu Administrația Parcului natural Bucegi, a fost, în data de 7 noiembrie, în atenția factorilor interesați din sectorul public şi privat
în cadrul unei conferințe organizate la mijlocul perioadei de implementare a proiectului, la Hotelul
„Dâmbovița” din Târgovişte.

Potrivit managerului de proiect al Consiliului
județean Dâmbovița, jean Cârstoiu, conferința face parte din proiectul intitulat „Evaluarea stării de
conservare a speciilor și habitatelor din Parcul Natural Bucegi și conștientizarea publicului și a factorilor de interes pentru un management protectiv
al acestuia” şi este finanțat prin Programul operațional Sectorial Mediu 2007 - 2013, Axa prioritară 4.
Sursa: www.jurnaldedambovita.ro

Localităţile Giurgiu şi Ruse
vor construi un drum cu fonduri europene

Giurgiu

» Giurgiu şi Ruse vor construi
un drum în cadrul Coridorului 9 de
transport paneuropean, un proiect
în valoare totală de 6,790 milioane
de euro care va fi implementat în 30
de luni.

Proiectul, intitulat „Îmbunătățirea accesului
Euroregiunii Giurgiu - Ruse la Coridorul 9 de transport paneuropean”, este implementat în cadrul
Programului de cooperare la frontieră România Bulgaria pentru perioada 2007 – 2013. Investiția vizează îmbunătățirea infrastructurii de transport şi
optimizarea coordonării traficului rutier în zona de
www.adrmuntenia.ro

frontieră.
În cadrul proiectului, podul peste Dunăre va
fi conectat cu partea centrală a localității Giurgiu,
iar bulevardul Tutrakan din Ruse, care asigură legătura cu podul, va fi refăcut. Sunt prevăzute, de
asemenea, construirea unor birouri vamale, reconstruirea şi reabilitarea rețelelor de utilități şi repararea şi extinderea suprafeței drumului.
un sistem de colectare, procesare şi schimb
de informații va fi, de asemenea, dezvoltat, care
va permite un mai bun management al traficului
rutier vizând prevenirea blocajelor în trafic şi accidentelor rutiere.

Sursa: www.mediafax.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Primele contracte semnate de GAL
„Dunărea de Jos” pentru reabilitarea
infrastructurii rutiere rurale

26

Ialomiţa

Preşedintele Grupului de Acțiune Locală „Dunărea de Jos” Sub-regiunea Borduşani - Giurgeni,
Alexandru Potor, a precizat că pentru fiecare dintre localitățile membre există posibilitatea depunerii şi finanțării unor proiecte în infrastructură.
În opinia primarului de la Stelnica, Costel Brateş, cel mai greu a fost, din cauza procedurilor, să
nu-şi piardă încrederea, chiar dacă sumele disponibile înseamnă totul pentru dezvoltarea localităților rurale.
În momentul de față, la GAL „Dunărea de Jos”
mai este deschisă linia de finanțare pentru sprijinirea onG-urilor din mediul rural.
Sursa: www.ziare.com

13,1 milioane de euro pentru extinderea
reţelei de canalizare în Băicoi, Urlaţi şi Plopeni

Prahova

» SC Hidro Prahova SA şi asocierea SC
Rominserv SRL – SC Montin SA - SC Conti
SA – SC Nicons SRL au semnat, în data de
31 octombrie, contractul „Extindere
reţea de canalizare şi colector în oraşele
Băicoi, Urlaţi şi Plopeni, jud. Prahova”.

Acesta este în valoare de 58.376.031,03 lei, fără
TVA, şi va avea o durată de execuție de 610 zile.
Contractul cuprinde toate lucrările necesare pentru
execuția stațiilor de clorinare şi pompare apă uzată
în oraşul Băicoi, precum şi lucrări de extindere şi
reabilitare a rețelelor de canalizare din localitățile
Băicoi, urlați şi Plopeni. Contractul face parte din
proiectul „Reabilitarea și modernizarea sistemelor
de apă și canalizare în județul Prahova” - Programul
operațional Sectorial de Mediu – Axa prioritară 1,
care este cofinanțat din fondul de Coeziune, având
ca obiectiv principal extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi de apă uzată şi este ultimul din
lista de contracte din cadrul proiectului, ale căror
lucrări sunt finanțate din fonduri europene.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: www.prahovabusiness.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Şapte primării ialomițene au semnat la Târgovişte primele contracte pentru reabilitare drumuri,
susținute din fonduri nerambursabile disponibile
pentru dezvoltarea comunităților locale.
Proiectele concretizează parteneriatul pornit
în urmă cu şapte ani de primăriile asociate în cadrul Grupului de Acțiune Locală „Dunărea de Jos”
şi reprezintă începutul programelor de dezvoltare
a comunelor. Semnarea contractelor a avut loc la
Centrul Regional 3 Sud Muntenia Târgovişte.
Contractele semnate au o valoare de 80.000
de euro fiecare, fără TVA, sumă prevăzută pentru
asfaltarea unei străzi cu o lungime medie de 450
de metri. Termenul de realizare este de 21 de luni.

Info Regional Sud Muntenia
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Teleorman

Viitorul agriculturii româneşti
este asocierea

În data de 8 noiembrie, la Alexandria, Liga
Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România
(LAPAR) s-a întâlnit cu un grup de agricultori din
Teleorman, la invitația acestora. Întâlnirea face
parte din campania națională inițiată de LAPAR
pentru consolidarea asociațiilor existente în teritoriu, precum şi cooptarea de noi membri. Cu
această ocazie, s-au prezentat inițiativele Ligii
pentru consolidarea asociațiilor agricultorilor din
țară şi creşterea capacității lor de colaborare şi
comunicare atât în interiorul țării, cât şi în plan
extern. Despre problemele cu care se confruntă
agricultorul român a vorbit nicolae Sitaru, vicepreşedinte al LAPAR, iar preşedintele Laurențiu Baciu a vorbit despre perspectivele agriculturii româneşti şi a prezentat soluții posibile, precum şi
un plan de acțiune pentru relansarea agriculturii
româneşti.
A urmat o dezbatere liberă asupra temelor
prezentate şi o sesiune de întrebări şi răspunsuri
din ambele direcții. A fost un bun prilej pentru
agricultorii teleormăneni pentru a purta discuții
despre potențialul agricol major al județului Teleorman.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: www.ziarulmara.ro

nicolae Sitaru, vicepreşedintele Ligii Asociațiilor Producătorilor
Agricoli din România

http://regio.adrmuntenia.ro
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Argeşul / 7 noiembrie 2013

fonduri-ue.ro / 7 noiembrie 2013

REVISTA PRESEI

Gazetaph.ro / 7 noiembrie 2013

obiectiv argeşean / 6 noiembrie 2013

epitesti.ro / 6 noiembrie 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 județean
Dâmbovița, sediul Consiliului județean
Dâmbovița: B-dul Independenței, nr. 1, et. IV,
cam. 101, mun. Târgovişte, jud. Dâmbovița
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 județean
Argeş, sediul Consiliului județean Argeş: Piața
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 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. 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 informații despre activitățile derulate de către
Agenție şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice,
în vederea promovării Programului operațional Regional 2007 – 2013.
Pe lângă aceste noutăți, se doreşte informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale
Rețelei de Informare ReGIo Sud Muntenia
şi 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 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 / 13 noiembrie 2013
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția şi activitățile pe care
dumneavoastră le desfăşurați. 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)
şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor
Rețelei de Informare ReGIo Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
consiliilor județene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice,
reprezentanților 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.

