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Beneficiarii au obţinut finanţare nerambursabilă
pentru proiectele depuse în cadrul Axei prioritare 1 „Un
sistem inovativ și ecoeficient de producție”, domeniul
major de intervenţie dM1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor,
în special a IMM, operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile.
directorul AdR Sud Muntenia, Liviu Muşat, a mulţumit, în deschiderea evenimentului, participanţilor pentru interesul manifestat faţă de acţiunile organizate de
Agenţie pentru o mai bună cunoaştere reciprocă, dar şi
o cunoaştere a programului şi a mecanismelor PoS CCE.
Cu această ocazie, domnia sa a dorit să asigure beneficiarii că vor avea sprijinul Agenţiei în vederea absorbirii
fondurilor alocate prin PoS CCE: „Vreau să fiți conștienți și convinși că suntem un partener al dumneavoastră și încercăm să avem o atitudine profilactică, să preîntâmpinăm problemele cu care v-ați putea confrunta.”
Începând cu luna martie, Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia a fost desemnată organism
Intermediar în regiunea noastră pentru implementarea
PoS CCE, în urma semnării acordului-cadru încheiat cu
Ministerul Economiei. Astfel, Agenţia are atribuţii de
implementare a Axei prioritare 1 – Un sistem de producție inovativ și eco-eficient: operaţiunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile - investiții
pentru întreprinderi mici și mijlocii; operaţiunea 1.1.2
Sprijin pentru implementarea standardelor internaționale; operaţiunea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi
piețe și internaționalizare şi, respectiv, operaţiunea
1.3.2 Sprijin pentru consultanță acordat IMM-urilor.
www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

» Marţi, 19 noiembrie, Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia a organizat primul eveniment
Info Day dedicat beneficiarilor de
fonduri nerambursabile acordate în
cadrul Programului Operaţional
Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice” (POS CCE), Axa 1. Scopul
organizării acestei întâlniri cu caracter
informal a fost de a prezenta stadiul
actual al implementării programului în
regiunea Sud Muntenia.

Mai multe detalii despre implementarea Programului operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității
Economice” în Sud Muntenia puteţi obţine contactând
experţii Serviciului organism Intermediar PoS CCE: Str.
Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud. Călăraşi, cod 910001, tel.:
0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia
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EVENIMENTE

Bilanţul implementării POS CCE
în regiunea Sud Muntenia

» În data de 19 noiembrie, ADR Sud
Muntenia a organizat o conferinţă de
presă cu scopul de a prezenta stadiul
actual de implementare a Programului
Operaţional Sectorial „Creşterea
Competitivităţii Economice” (POS CCE)
în regiunea noastră, precum şi
calendarul activităţilor derulate de
Agenţie de la preluarea atribuţiilor de
Organism Intermediar pentru acest
program de finanţare.

În cadrul conferinţei de presă, directorul Agenţiei, Liviu Muşat, a făcut un scurt preambul despre
Programul operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, Axa 1, amintind că „la
sfârșitul anului trecut, programul era suspendat
(Axa 1), fiind identificate probleme de sistem și
privind modul de gestionare a programului.” Atunci
a apărut soluţia la nivel naţional ca rolul de organisme Intermediare pentru această axă să fie distribuit Agenţiilor pentru dezvoltare regională. directorul Liviu Muşat a declarat că „în momentul
de față, programul este deblocat. Deblocarea s-a
făcut atât în baza unei misiuni a Autorității de audit, realizată în septembrie - începutul lunii octombrie, cât și a misiunii de audit efectuată de reprewww.adrmuntenia.ro

zentanți ai Comisiei Europene, care a fost desfășurată la o singură Agenție dintre toate cele opt
din țară, la noi, la ADR Sud Muntenia. A fost un contact important, cu multe emoții. I-am asigurat cu
această ocazie că am încredere în eforturile colegilor mei care sunt responsabili de implementarea
POS CCE. Colegii pe care îi vedeți aici au peste 30
de ani cumulați de experiență în gestionarea fondurilor europene, fiind angajați cu ștate vechi în
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia – ei au lucrat în cadrul Progamului Operațional
Regional și în cadrul programului PHARE CES. Am
toată încrederea că vom face tot ceea ce va depinde de noi ca POS CCE să se desfășoare în regulă.”
(continuare în pagina 4)

http://regio.adrmuntenia.ro
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valoarea totală nerambursabilă solicitată prin
aceste proiecte preluate de la Ministerul Economiei este de 215.606.341,18 lei, reprezentând fonduri fEdR şi de la bugetul de stat.
Tot până la această dată, la sediul Agenţiei au
fost depuse 188 de proiecte, care au fost propuse
spre finanţare în urma procesului de evaluare
desfăşurat în cadrul celorlalte Agenţii pentru dezvoltare regională şi a Autorităţii de Management
PoS CCE. finanţarea nerambursabilă se va acorda
în cadrul Axei prioritare 1 – un sistem de producţie
inovativ şi eco-eficient, d.M.I. 1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă în
special a IMM-urilor, operaţiunea a) – Sprijin pentru
consolidarea şi modernizarea sectorului productiv
prin investiţii tangibile şi intangibile, A2 - Sprijin
financiar nerambursabil de până la 1.065.000 de
lei pentru întreprinderile mici şi mijlocii. din cele
188 de proiecte din Sud Muntenia, până în prezent au
fost semnate 54 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 46.488.952,46 lei.

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 3)
În ceea ce priveşte relaţia cu beneficiarii acestui program, directorul Liviu Muşat a declarat următoarele: „Atitudinea pe care o avem vizavi de
beneficiari, așa cum este și față de beneficiarii programului Regio, este una profilactică, de a preîntâmpina problemele, de a găsi împreună soluții cu
aceștia, astfel încât să nu dăm bani înapoi Comisiei Europene. Filozofia pe care o avem în Programul Operațional Regional - că fiecare leu pe care
îl dăm înapoi este un eșec și pentru Agenție -, se propagă și în cadrul acestui program și încercăm, prin
permanentul dialog cu beneficiarii, să identificăm
și să găsim repede soluții pentru rezolvarea lor.”
Până în data de 14 noiembrie, AdR Sud Muntenia a preluat de la sediul Autorităţii de Management
pentru PoS CCE 172 de cereri de finanţare aferente Axei prioritare 1 – un sistem de producţie
inovativ şi eco-eficient, din care 160 au fost finalizate, opt se află în implementare, iar patru au
fost reziliate/ suspendate.
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EVENIMENTE

Seminar de instruire destinat beneficiarilor
de fonduri nerambursabile din cadrul POS CCE

» Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia a organizat în
data de 14 noiembrie, la sediul din
Călăraşi, un seminar de instruire pentru
noii beneficiari ai Programului
Operaţional Sectorial „Creşterea
Competitivităţii Economice” (POS CCE).
Workshop-ul a fost organizat cu scopul de
a informa reprezentanţii firmelor de la
nivelul regiunii Sud Muntenia despre
etapele de derulare a contractelor
finanţate prin POS CCE.

noile proiecte, pentru care s-au semnat contractele la începutul lunii noiembrie, sunt finanţate în cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem inovativ și ecoeficient
de producție”, domeniul major de intervenţie dM1.1
- Investiții productive și pregătirea pentru competiția
pe piață a întreprinderilor, în special a IMM, operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile.
directorul Liviu Muşat a declarat în cadrul seminarului că este bucuros de faptul că AdR Sud Muntenia
a devenit în luna martie, odată cu semnarea acordului-cadru, organism Intermediar pentru PoS CCE şi a
asigurat beneficiarii prezenţi la eveniment că Agenţia
îi va sprijini în implementarea corectă a contractelor
de finanţare pe care le derulează cu fonduri fEdR prin
www.adrmuntenia.ro

acest program.
Seminarul de instruire a avut ca obiectiv sprijinirea beneficiarilor în implementarea corectă a proiectelor, prin oferirea de informaţii utile despre etapele
de derulare a activităţilor prevăzute în cererile de finanţare. Pentru a creşte nivelul de pregătire a beneficiarilor, la instruire s-au purtat discuţii despre documentele folosite în derularea contractelor (prefinanţare, notificare privind depunerea cererii de prefinanţare/ rambursare, graficul de depunere, documente
ce trebuie să însoţească cererile de plată). Totodată,
reprezentanţii Agenţiei au oferit detalii despre activităţile de informare şi publicitate ce vor fi implementate în cadrul proiectelor, conform regulilor de identitate vizuală PoS CCE, modul în care trebuie ţinută evidenţa contabilă distinctă folosind conturi analitice,
despre Raportul de progres, dar şi despre vizita la faţa
locului şi cum trebuie realizate pistele de audit.
Agenţia, în calitate de organism Intermediar pentru PoS CCE, are atribuţii de implementare a Axei prioritare 1 – un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient: operaţiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea
și modernizarea sectorului productiv prin investiții
tangibile și intangibile - investiții pentru întreprinderi
mici și mijlocii”; operaţiunea 1.1.2 „Sprijin pentru implementarea standardelor internaționale”; operaţiunea 1.1.3 „Sprijin pentru accesul pe noi piețe și internaționalizare” şi, respectiv, operaţiunea 1.3.2 „Sprijin
pentru consultanță acordat IMM-urilor”.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Atelier de lucru privind combaterea
abandonului şcolar

În data de 14 noiembrie, Liviu Muşat, directorul Agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, a participat la sediul Inspectoratului şcolar
judeţean, la un atelier de lucru ce a avut ca temă
combaterea abandonului şcolar în rândul comunităţii de etnie romă din cadrul judeţului Călăraşi.
În urma dezbaterilor s-a concluzionat că pentru prevenirea şi reducerea fenomenului de abandon şcolar trebuie întreprinse acţiuni concertate
la care să contribuie mai multe instituţii.
Cel mare mare procent de abandon şcolar din
judeţul Călăraşi există în rândul populaţiei de etnie romă, iar principala cauză a acestui fenomen
o constituie pe de-o parte sărăcia, iar pe de altă
parte indiferenţa părinţilor.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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În Monitorul oficial din data de 11 noiembrie a fost
publicată HG nr. 848/2013, pentru modificarea şi completarea HG nr. 274/2013, privind acordarea ajutoarelor
de minimis pentru investiţiile realizate de IMM-uri.
noua schemă de minimis prevede faptul că intensitatea maximă a sprijinului financiar nerambursabil nu
va mai fi de 100%, ci doar de 90%. Astfel, IMM-urile solicitante vor trebui să contribuie şi ele cu 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. de asemenea, valoarea
maximă a ajutorului de minimis a fost redusă de la
200.000 de euro la 100.000 de euro.
un element important, anunţat de altfel şi cu
ocazia diferitelor intervenţii publice ale oficialilor Ministerului Economiei, este renunţarea la principiul
„primul venit, primul servit”. IMM-urile vor avea la
dispoziţie 10 zile de la deschiderea liniei de finanţare,
pentru a completa şi transmite online un formular de
înscriere pe www.aippimm.ro - site-ul oficial al direcţiei de Implementare Programe pentru Întreprin-

deri Mici şi Mijlocii din cadrul Ministerului Economiei,
care a preluat gestionarea acestei scheme de finanţare de la Ministerul finanţelor. Această direcţie (fosta
AIPPIMM) gestionează şi alte programe de finanţare
adresate mediului de afaceri, printre care Programul
pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri şi Programul
Mihail Kogălniceanu pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii.
o altă noutate, anunţată în cadrul şedinţei de
Guvern de săptămâna trecută, în cadrul căreia a fost
adoptat actul normativ, este aceea că, pentru a fi
eligibile, IMM-urile trebuie să aibă cel puţin un an calendaristic de la înfiinţare la data completării online
a formularului de înscriere, iar codul CAEn pentru
care se solicită finanţare să fie autorizat, în condiţiile
legii, cu cel puţin trei luni înainte de data completării
online a formularului de înscriere.

unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de operator
al Programului „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” invită reprezentanţi ai sectorului cultural din România la un eveniment de identificare de parteneri.
Scopul evenimentului este de a oferi operatorilor români şi celor din statele donatoare (norvegia, Islanda şi Liechtenstein) oportunitatea de a se
întâlni şi de a dialoga în vederea dezvoltării unor
proiecte comune în domeniul cultural şi obţinerii
de finanţare din Mecanismul financiar SEE 2009 2014.
În cadrul evenimentului, participanţii din România şi statele donatoare vor avea ocazia de a-şi
prezenta succint ideile de proiect sau principalele
arii de interes şi de a purta discuţii individuale pornind de la acestea. discuţiile vor avea ca teme
principale:
• restaurarea, conservarea şi punerea în va-

loare a construcţiilor-monumente istorice;
• restaurarea/ conservarea obiectelor din patrimoniul cultural mobil;
• digitizarea arhivelor, cataloagelor, inventarelor şi obiectelor de patrimoniu şi crearea de baze
de date;
• crearea şi dezvoltarea de muzee şi spaţii culturale;
• crearea sau îmbunătăţirea documentelor strategice, de planificare şi management integrat pentru patrimoniul cultural;
• protejarea sau revitalizarea patrimoniului natural cu valoare istorică şi culturală;
• facilitarea accesului la patrimoniul intangibil
al minorităţilor culturale şi etnice pentru publicul
larg.
Evenimentul va avea loc în data de 28 noiembrie, la sala „Mircea Eliade” a Bibliotecii naţionale
a României din B-dul unirii, nr. 22, sector 3.

Sursa: fonduri-structurale.ro

Întâlnire pentru identificarea de parteneri
pentru granturile SEE – patrimoniu cultural şi natural

www.adrmuntenia.ro

Sursa: www.finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Noua schemă de minimis,
publicată în Monitorul Oficial
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Eugen Teodorovici, ministrul fondurilor europene

Eugen Teodorovici: Din 2016
nu se mai primesc documente pe hârtie
pentru accesarea banilor europeni

» Documentele privind accesarea
fondurilor europene vor fi depuse,
începând din 2016, exclusiv
în format electronic, pentru
reducerea birocraţiei, a anunţat,
în data de 12 noiembrie, ministrul
fondurilor europene, Eugen
Teodorovici.

„Din 2016 nu vor mai fi primite documente pe
hârtie. Nu se mai primesc documente pe hârtie în
relația dintre stat și beneficiari. Vor fi folosite numai documente în format electronic. Trebuie să
facem totul ca beneficiarii să nu mai simtă nicio
povară. Vrem un sistem cât mai simplificat, cu reguli cât mai simple, dar foarte clare”, a precizat
Teodorovici, într-o conferinţă pe tema absorbţiei
www.adrmuntenia.ro

fondurilor europene.
Conform surselor citate, domnia sa consideră
că anul viitor va fi unul cu un mare risc de a fi pierdute mari sume din bani europeni. „Riscul de anul
viitor va fi enorm. Vrem o implicare totală, pentru
că va fi foarte complicat. Este un risc enorm să se
piardă bani, pentru că sunt sume foarte mari care
trebuie atrase. Este vorba, între altele, de 2,2 miliarde de euro la proiectele pe resurse umane,
două miliarde la proiectele de mediu, două miliarde de euro pe alte programe”, a precizat ministrul.
Potrivit surselor de presă, valoarea sumelor
solicitate Comisiei Europene pentru a fi rambursate ţării noastre se ridică, în data de 7 noiembrie,
la peste 5 miliarde de euro, rata de absorbţie curentă depăşind nivelul de 26%.

Sursa: www.bursa.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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ieşti şi Planuri Integrate de dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane.
Până la această dată au fost semnate 523 de
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 3.041.083.803,66 lei.
din cele 523 de contracte semnate, 36 de proiecte au fost reziliate.

Pentru domeniul major de intervenţie 5.3
„Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”,
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de
euro este distribuită la nivel naţional.
***
oRGAnISMuL InTERMEdIAR PEnTRu TuRISM:
Ministerul Economiei, direcţia Gestionare fonduri
Comunitare pentru Turism - B-dul dinicu Golescu,
nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal 010873, Bucureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001,
e-mail: adita.stanca@mturism.ro

ADR Sud Muntenia este Organism
Intermediar pentru Regio şi are
responsabilităţi delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilităţile
de finanţare din Regio puteţi obţine
contactând experţii Serviciului
Comunicare: 0242/331.769,
0242/315.009, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167,
e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIO

Până în data de 19 noiembrie 2013, la sediul
Agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 895 de proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio - Programul operaţional Regional, Planul Integrat de dezvoltare urbană pentru Polul de dezvoltare (PIdu)
– Municipiul Piteşti, PId-ul Polului de Creştere Plo-
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

56 de contracte au fost transmise la AM PoS CCE în
vederea semnării, 72 de contracte se află în pregătire la AdR SM / oI PoS CCE şi 6 sunt retrase. Suma
nerambursabilă solicitată prin proiectele aflate în
implementare este de 46.488.952,46 lei.
finanţarea nerambursabilă se va acorda prin
Programul operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007 – 2013, Axa prioritară
1 – un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient,
d.M.I. 1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru
competiţia pe piaţă în special a IMM-urilor, operaţiunea a) – Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi
intangibile, A2 - Sprijin financiar nerambursabil de
până la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi
mijlocii.

ADR Sud Muntenia este organism Intermediar, pentru Programul operaţional
Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” şi are responsabilităţi
delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre
posibilităţile de finanţare din PoS CCE puteţi obţine contactând experţii
Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0342/100.160, 0242/315.009, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167, e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.
POSCCE: Instrucţiune privind mecanismul decontării cererilor de plată pentru beneficiarii
publici şi privaţi

AM PoSCCE a publicat Instrucţiunea nr. 307880/12.11.2013, privind implementarea mecanismului decontării cererilor
de plată, conform prevederilor OUG nr. 84/2013, pentru modificarea şi completarea OUG nr. 64/2009, privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene.
documentul detaliază procedura mecanismului de decontare ce se se aplică beneficiarilor publici şi privaţi care implementează proiecte finanţate în cadrul PoSCCE, în baza contractelor de finanţare încheiate.
Instrucţiunea poate fi consultată pe site-ul www.adrmuntenia.ro, secţiunea Biblioteca / Documente utile / Documente utile
PoS CCE, link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/t6gvo_instructiune_documente_cerere_decontare.zip.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Până în data de 20 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 prioritare 1 – Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, din care 160 de proiecte au fost finalizate, 4 au fost reziliate/retrase, iar 8 proiecte se
află în implementare. Suma nerambursabilă solicitată a fost de 215.606.341,18 lei.
La sediul Agenţiei pentru dezvoltare Regională
Sud Muntenia, până în prezent, au fost propuse spre
finanţare 188 de cereri în urma procesului de evaluare desfăşurat în cadrul celorlalte Agenţii pentru
dezvoltare Regională şi a Autorităţii de Management
PoS CCE.
din cele 188 de cereri, 54 sunt în implementare,
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» Turismul, industria şi agricultura
sunt priorităţile incluse în proiectul
strategiei de dezvoltare a judeţului
Argeş pentru perioada 2014 - 2020,
care a fost prezentat în cadrul unei
dezbateri publice desfăşurate la
Piteşti, în data de 14 noiembrie.

documentul, intitulat „Strategia de dezvoltare teritorială integrată a județului Argeș”, are ca
obiectiv principal creşterea la cel puţin 70% a ratei de ocupare a forţei de muncă pentru populaţia
cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani, prin dezvoltarea turismului, agriculturii şi industriei. Pentru dezvoltarea turismului se are în vedere continuarea demersurilor pentru înfiinţarea unor staţiuni
montane, promovarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi reabilitarea căilor de acces.
În domeniul industriei se preconizează înfiinţarea unui centru de formare şi consultanţă pentru
IMM-uri, investiţiile în construcţii, instalaţii şi tehnologii moderne; dezvoltarea producţiei de ansamble şi subansamble pentru industria auto, stimularea antreprenoriatului în rândul tinerilor şi extinderea activităţilor economice în mediul rural.
dezvoltarea serviciilor de colectare şi transport a produselor agricole, înfiinţarea centrelor de
depozitare, prelucrare şi procesare a acestora,
dezvoltarea microfermelor de creştere a animalelor, refacerea bazinului pomicol şi dezvoltarea inwww.adrmuntenia.ro

stalaţiilor de irigaţii reprezintă priorităţile strategiei de sprijinire a agriculturii.
un alt obiectiv pentru perioada 2014 - 2016 îl
reprezintă creşterea investiţiilor în cercetare şi
dezvoltare, care ar urma să fie de minim un procent din Produsul Intern Brut al judeţului.
În domeniul educaţiei, obiectivele vor fi reducerea abandonului şcolar timpuriu sub 11,3% şi creşterea numărului persoanelor cu studii postuniversitare. un ultim obiectiv va fi scăderea numărului
persoanelor expuse sărăciei cu 25%, prin dezvoltarea serviciilor sociale comunitare şi facilitarea accesului grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii. Alte
domenii prioritare pentru perioada 2014 - 2016 vor
fi serviciile medicale, infrastructura de transport
şi infrastructura edilitară.
Printre priorităţi se mai numără reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea cu 20% a ponderii energiilor regenerabile în consumul final de
energie şi creşterea cu 20% a eficienţei energetice.
La dezbatere au participat reprezentanţi ai
administraţiei judeţene şi locale, ai instituţiilor
deconcentrate şi ai mediului de afaceri, parlamentari de Argeş şi reprezentanţi ai societăţii civile.
obiectivele şi măsurile preconizate în strategia de
dezvoltare teritorială integrată au fost prezentate
de administratorul public al judeţului Argeş, florian Pena. El a anunţat că dezbaterea rămâne deschisă, propunerile putând fi făcute până în data
de 15 decembrie.
Sursa: www.administratie.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Turismul, industria şi agricultura,
priorităţile strategiei de dezvoltare
a judeţului Argeş în perioada 2014 - 2020

Argeş
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Călăraşi

140 de elevi călărăşeni au aflat tainele
unei cariere de succes

www.adrmuntenia.ro

INFO JUDEŢE

vineri, 15 noiembrie, la sediul Agenţiei de dezvoltare Regională Sud Muntenia din Călăraşi a avut
loc o acţiune la care au participat 140 de elevi din
liceele din Călăraşi, olteniţa, Lehliu şi fundulea au
purtat discuţii cu reprezentanţii companiei KPMG,
pe tema pregătirii lor profesionale. Pentru a veni
în întâmpinarea lor, deputatul daniel florea a iniţiat o serie de întâlniri între elevii călărăşeni, cu
rezultate performante la învăţătură şi reprezentanţii unor companii de renume din România.
Alina Gheuca, manager resurse umane în cadrul KPMG (una din cele mai mari companii din domeniul auditului financiar şi consultanţei financiare
din lume, ce are o filială şi în ţara noastră) a iniţiat
un dialog interesant şi constructiv cu elevii prezenţi
la dezbatere. În acest mod, ei au învăţat secretele
ce stau la baza dezvoltării unei cariere profesionale
de succes, cum trebuie să se prezinte la un interviu
de angajare, ce aşteptări au angajatorii de la ei, ce
comportament trebuie să adopte în colectivul în care lucrează, dar şi despre provocările pe care le au
de întâmpinat pe drumul devenirii lor profesionale.
Prezent la dezbatere, deputatul daniel florea
a ţinut să explice elevilor, de ce este atât de important, ca ei să ştie ce au de făcut în viaţă. „Fiecare dintre voi va trebui să-și folosească mintea și
să ajungă să lucreze la firmele pentru care KPMG
își desfășoara activitatea. Gândiți-vă că, la un program de internship, derulat de KMPG, și-au depus
C.V.-urile 500 - 600 de copii și doar 100 vor rămâne.
Însă nu toți dintre ei vor lucra la KPMG. Ei vor fi
selectați riguros și vor rămâne doar câțiva care știu
exact ce au de făcut în viață, astfel încât, prin calitățile lor să promoveze înaintea celorlalți. Este
foarte important să vedeți cum se pun problemele
într-o companie multinațională, așa cum este
KPMG, cum puteți, prin activitatea voastră, să eficientizați echipa din care faceți parte și cum trebuie să vă puneți mintea în slujba echipei, care să
câștige prin voi. Acesta e rostul acestor întâlniri,
unde eu încerc să aduc oameni de succes, care au
reușit în viață. Voi trebuie să înțelegeți că nimeni
nu vă așteaptă! Trebuie să ieșiți în întâmpinarea
unor astfel de oameni capabili, care au reușit în
viață. Ei, ca reprezentanți ai companiilor multina-
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ționale, vă oferă posibilitatea de vă construi o carieră de succes. Dar nu depinde decât de voi să
ajungeți la acel nivel la care să contați cu adevărat. Deciziile voastre trebuie să fie importante,
atât pentru voi, cât și pentru alții. Am avut colegi
de liceu și de facultate, de nota 10, care nu au reușit în carieră. Viața i-a călcat în picioare, pentru
că nu au fost pregătiți, mintal, să dea piept cu
greutățile. Viața nu înseamnă capacitatea de a reproduce pagini întregi dintr-o carte, pe de rost.
Viața înseamnă să-ți exploatezi inteligența și să iei
cea mai bună decizie, în cel mai scurt timp. Eu cred
că, este extrem de important pentru voi să vă autoevaluați și să știți ce doriți să faceți cu adevărat,
în viață!”, le-a spus elevilor călărăşeni deputatul
florea.
La eveniment au mai participat profesorii elevilor, dar şi Liviu Muşat, directorul Agenţiei pentru
dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Sursa: actualitateacalarasi.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Peste 270 de milioane de lei pentru
modernizarea DN 7 Bâldana - Titu la patru benzi

Dâmboviţa

INFO JUDEŢE

dn 7 Baldana - Titu va fi modernizat din 2014, iar finanţarea va fi asigurată prin bugetul de stat. Modernizarea acestui drum şi lărgirea la patru benzi au fost discutate
la momentul când Renault a investit la Centrul de testare
Titu, judeţul dâmboviţa. Lărgirea la patru benzi a dn 7,
Bâldana - Titu, km 30+95052+350, judeţul dâmboviţa,
este un obiectiv de interes major, iar Guvernul României
propune alocarea sumei de 100.000 mii lei în anul 2014,
respectiv a sumei de 94.214 mii lei în anul 2015, integral
din bugetul de stat. Se estimează finalizarea acestui proiect în anul 2015: „Este primul pas pentru finanțarea
acestui obiectiv pentru anul viitor. Valoarea totală este
de 274 milioane de lei noi, lungimea totală este de 21,4
km. lntră în proiect patru poduri noi, trei reabilitate,
cinci podețe noi și trei podețe subtraversări și parcare
de scurtă durată, stânga - dreapta. Durata de execuție
a lucrării este de 2 ani”, a afirmat Adrian ţuţuianu, preşedintele Cj dâmboviţa. Prin finanţarea şi, implicit, execuţia acestui proiect vor creşte mobilitatea, accesibilitatea, capacitatea de transport şi viteza de deplasare în zonă, către şi dinspre Bucureşti cu efect benefic atât pentru
locuitori, cât şi pentru stimularea investiţiilor. În paralel
sunt discuţii avansate privind revizuirea proiectului tehnic
privind dn71 Bâldana-Târgovişte,Târgovişte – Sinaia.
Sursa: ziardambovita.ro

Centrală modernă,
în valoare de 15 milioane de euro, la Giurgiu

Giurgiu

În prezenţa autorităţilor locale, a persoanelor
implicate direct în realizarea investiţiei, dar şi a beneficiarilor şi a jurnaliştilor locali, în prima parte a
lunii noiembrie, a fost tăiată panglica inaugurală la
una dintre cele mai importante investiţii realizate
în ultimii ani în municipiul Giurgiu. Este vorba despre un proiect iniţiat în urmă cu un an şi jumătate,
care prevedea realizarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficienţă.
obiectivul respectiv a fost realizat în incinta
CET-ului de către Alfa Metal, prin Electro Energy Sud
şi are o capacitate de 17,6 megawaţi electrici şi 16
megawaţi termici, acoperind în totalitate nevoile
municipiului din punct de vedere electric şi la jumăwww.adrmuntenia.ro

tate, din punct de vedere termic, aşa cum a explicat
preşedintele Electro Energy Sud, jacob fonea. Investitorul le-a declarat celor prezenţi la inaugurare
că îşi doreşte ca investiţia să fie extinsă, în perioada
următoare, pentru a acoperi în proporţie de sută la
sută, cererea la capitolul energie termică.
Sistemul de cogenerare produce simultan energie termică şi energie electrică, are un randament
de 90% şi face parte din Programul European de Încurajare a Înaltei Eficienţe Energetice. Tehnologia
de ultimă generaţie permite supravegherea electronică de la depărtare, astfel încât cea mai mică
defecţiune pune în alertă întreg sistemul.
Sursa: www.primariagiurgiu.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Investiţie record în energie verde
în Ialomiţa
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» Parcul eolian Făcăeni va putea
alimenta cu energie verde jumătate
din gospodăriile judeţului.

Investiţia totală, de 200 de milioane de euro,
este a doua ca mărime din ţară şi este realizată de o
multinaţională româno-portugheză care mai are 4
parcuri eoliene în dobrogea. Morile de vânt din Bărăgan sunt de generaţie nouă şi pot asigura electricitate
de la numai 9 km/h a vitezei vântului. Parcul eolian
făcăeni se ridică pe cel mai înalt platou al judeţului,
în zona agricolă vlădeni-făcăeni-Mihail Kogălniceanu.
demersul privind parcul eolian din estul judeţului
a început în urmă cu trei ani şi îi aparţine lui Marian
Bălan.
Sursa: www.guraialomitei.com

Proiect de 20 de milioane de euro pentru
modernizarea oraşului Sinaia: Design – Verde – Deschis
Prahova

» Sinaia este în plin program de
schimbare a imaginii, prin proiectul
primăriei de reabilitare a infrastructurii
publice urbane. „Via Sinaia Design-VerdeDeschis” este un proiect prin care se vrea
ca Sinaia să devină perla turismului
românesc şi are termen de finalizare
septembrie 2014.

Lucrările proiectului, a cărui valoare se ridică
la 20 de milioane de euro, au debutat în toamna anului anului 2012 şi vizează zona centrală. În proiect
sunt incluse lucrări de modernizare a sistemului rutier şi a trotuarele din zona centrală a oraşului, mai
exact bulevardele Republicii, Carol I şi ferdinand,
dar şi străzile laterale care intersectează cele trei
mari artere de circulaţie, conform Primăriei Sinaia.
de asemenea, vor fi realizate şi sensuri giratorii, locuri de parcare, firele de pe stâlpi vor fi mutate în
subteran, vor fi noi toalete publice, iar reţelele de
apă şi canalizare vor fi extinse. Proiectul mai prevede şi schimbarea mobilierului urban şi reabilitarea
www.adrmuntenia.ro

spaţiilor verzi. Pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii, se vor monta camere de supraveghere la şcolile din staţiune şi în principalele intersecţii. „Acesta este cel mai mare proiect dezvoltat în orașul nostru și este primul dintr-un oraș turistic din România (...) Valoarea totală a proiectului
este de aproximativ 20 de milioane de euro, iar implementarea lui a început în 2012, în toamnă, urmând să se finalizeze în septembrie 2014”, a declarat primarul staţiunii Sinaia, vlad oprea.

Noi proiecte pentru Sinaia

Pe lângă proiectul „Via Sinaia Design-Verde-Deschis”, primăria din Sinaia mai are şi alte proiecte. unul dintre acestea este pentru înzăpezirea artificială
a pârtiilor de altitudine, iar alte proiecte prevăd construirea unei noi telegondole de la cota 1400 la cota
2000 şi a unui centru de urgenţe lângă spitalul Sinaia.
Primăria Sinaia a mai semnat, în această toamnă,
un contract pentru diferite lucrări în proiectul „Via
Sinaia Design-Verde-Deschis”, valoarea acestuia fiind
de aproape 510.000 de lei.
Sursa: www.business24.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Asocierea judeţelor
Teleorman, Giurgiu, Argeş şi Dâmboviţa
pentru îmbunătăţirea traficului rutier

Teleorman

» Teleormanul se va asocia cu
judeţele Giurgiu, Argeş şi Dâmboviţa
în cadrul unui proiect complex,
ce urmăreşte accesarea de fonduri
europene pentru legături rutiere
moderne între principalele localităţi
din partea de sud a ţării.

Preşedintele Consiliului judeţean Teleorman, Adrian Gâdea, a declarat joi, 14 noiembrie, într-o conferinţă de presă că „o astfel de asociere va contribui la
obținerea unui punctaj superior în stabilirea eligibilității proiectelor pentru perioada 2014 – 2020”.
de asemenea, Cj Teleorman, care urmăreşte
o mai bună absorbţie a fondurilor uniunii Europene, a depus documentaţiile economico-financiare
pentru reabilitarea şi modernizarea în anii următori a circa 250 de kilometri pe opt drumuri judewww.adrmuntenia.ro

ţene: drăgăneşti vlaşca – limita judeţului dâmboviţa, Cernetu – limita judeţului Giurgiu, Alexandria –
Tătărăştii de Sus – limita judeţului Argeş, Cosmeşti –
vârtoape – Roşiorii de vede, Mereni – Băbăiţa, orbeasca – Sfinţeşti – Ciolăneşti, Roşiorii de vede – Balta
Sărată şi Moldoveni – Islaz – limita judeţului olt.
Conform sursei citate, sursele financiare vor
fi asigurate în principal din fonduri europene, deşi
sunt şi alte programe naţionale de dezvoltare locală pentru care autorităţile judeţene s-au pregătit.
Cj Teleorman a pregătit şi documentaţiile pentru accesarea de fonduri europene în vederea modernizării corpului C de la Spitalul judeţean de urgenţă Alexandria, Căminelor pentru persoane vârstnice din Cervenia, furculeşti şi olteni şi secţiei
de psihiatrie Balaci a celui mai important spital din
reşedinţa Teleormanului.

Sursa: www.administratie.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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semnal.eu / 16 noiembrie 2013

REVISTA PRESEI

Curierul Zilei / 16 noiembrie 2013

max-media.ro / 11 noiembrie 2013

Arena / 15 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 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 / 20 noiembrie 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.

