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Directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat,
la Gala Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Argeş

» În data de 29 noiembrie, directorul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, Liviu Muşat, a participat la Gala
Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Argeş,
eveniment ocazionat de împlinirea a 10
ani de activitate a Asociaţiei.

La evenimentul, care a avut loc la Piteşti, au
participat peste 300 de persoane, reprezentanţi ai
administraţiei publice locale, deputaţi şi senatori,
precum şi numeroşi oameni de afaceri.
Cu această ocazie s-au înmânat plachete şi

premii membrilor şi colaboratorilor asociaţiei, care
s-au implicat în dezvoltarea economică a judeţului
argeş, dintre care menţionăm: preşedintele Consiliului judeţean argeş, Constantin nicolescu, şi
primarul Piteştiului, tudor Pendiuc, Liviu Muşat, directorul agenţiei pentru dezvoltarea regională Sud
Muntenia, rectorul Universităţii din Piteşti, ionel
didea, preşedintele aOa argeş, virgil dumitru,
preşedintele Camerei de Comerţ şi industrie argeş,
Gheorghe Badea, membri aOa, chestorul Camerei
deputaţilor, Mircea drăghici, precum şi deputaţii
Cătălin teodorescu şi Simona Bucura Oprescu.

În perioada 25 – 28 noiembrie a avut loc la toulouse, întâlnirea de lansare a proiectului multilateral european „NoNEETs - Program continuu de
instruire și evaluare pentru tinerii care nu sunt
încadraţi pe piaţa forţei de muncă și nu urmează
niciun program educaţional sau de formare, pentru sprijinirea intrării acestora pe piaţa forţei de
muncă”.
Proiectul este finanţat de Comisia Europeană
prin programul „Lifelong Learning Programme”
(Programul de Învăţare pe tot Parcursul vieţii), în
cadrul subprogramului Grundtvig, axa prioritară 1:
Dobândirea competenţelor cheie prin învăţământul pentru adulţi şi axa prioritară 2: Rolul educa-

ţiei adulţilor în consolidarea incluziunii sociale și
egalităţii de șanse între bărbaţi și femei.
(continuare în pagina 3)

Întâlnirea de lansare a proiectului NoNEETs

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
Evenimentul a fost organizat de către liderul
de proiect, Centrul regional de informare pentru
tineri din toulouse, regiunea Midi-Pyrénées.
În cadrul acestei întâlniri au fost prezentate
cele şase instituţii partenere din cadrul proiectului, ce provin din regiuni diferite din şase state
membre ale Uniunii Europene (franţa, Belgia, Spania, italia, românia şi republica Cehă). de asemenea au avut loc discuţii pe diferite teme privind
obiectivele şi planurile du lucru ale proiectului,
managementul şi bugetul acestuia.
din partea agenţiei au participat la întâlnire
Gilda niculescu – şef Serviciu Strategii, dezvoltare,
Cooperare şi Monica Ceauşescu - expert Serviciul
Strategii, dezvoltare, Cooperare. În cadrul acestei
vizite de lucru au participat de asemenea la Consiliul regional al regiunii Midi-Pyrénées, unde au
avut prilejul să prezinte proiectul NoNEETs şi să
discute cu vicepreşedintele responsabil de instruire şi învăţare, janine LOidi, despre programele pe
care regiunea Midi-Pyrénées le derulează pentru
sprijinirea tinerilor adulţi (cu vârste cuprinse între
20 şi 29 de ani) pentru integrarea acestora pe piaţa
forţei de muncă.
agenţia pentru dezvoltare regională Sud Muntenia implementează, în calitate de partener, proiectul „NoNEETs - Permanent Training and Assessment Programme to NEETs Young Adults for their
inclusion in the labour market and EU society”
(Program continuu de instruire şi evaluare pentru
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tinerii care nu sunt încadraţi pe piaţa forţei de muncă şi nu urmează niciun program educaţional sau
de formare, pentru sprijinirea intrării acestora pe
piaţa forţei de muncă).
valoarea totală a proiectului este de 385.066
de euro, din care bugetul agenţiei pentru dezvoltare regională Sud Muntenia este 43.236 de euro.
din bugetul alocat agenţiei pentru dezvoltare regională Sud Muntenia, suma de 32.426 de euro reprezintă cofinanţarea Uniunii Europene, în proporţie de 75%, iar contribuţia proprie a agenţiei pentru dezvoltare regională Sud Muntenia, este în valoare de 10.810 euro.
durata proiectului este de 24 de luni, iar perioada contractuală este de la 01.11.2013 până în
data de 31.10.2015.

http://regio.adrmuntenia.ro
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Conferinţa Internaţională privind rolul clusterelor
în dezvoltarea afacerilor inovative

de top din austria, Marea Britanie, italia, Germania
şi Bulgaria au dezbătut teme de interes privind politica de clustere a Uniunii Europene, rolul clusterelor în dezvoltarea economică regională în contextul strategiilor de „Smart Specialisation”, întărirea legăturilor dintre mediul economic şi cercetare în contextul dezvoltării activităţilor de inovare în clustere, rolul clusterelor în Strategia dunării, precum şi modele ale inovării în afaceri.
Pe lângă dezbaterile ştiinţifice, Conferinţa internaţională „CLUSTER CLOUD” a avut şi o puternică orientare practică, ce a cuprins o sesiune de brokeraj C2C (cluster to cluster) şi B2B (business to
business) în care participanţii au putut lua contact
direct cu reprezentanţi ai clusterelor/ firmelor
prezente la eveniment.

iHS românia a organizat miercuri, 27 noiembrie,
Seminarul final al proiectului Jaspers privind fondurile structurale europene pentru reabilitarea zonelor
urbane istorice în românia în 2014 - 2020, ce a avut
loc la Hotel Marshal Garden, Bucureşti.
regenerarea urbană este promovată de Comisia
Europeană ca factor cheie pentru creştere economică şi creare de locuri de muncă, precum şi ca un
instrument prin care autorităţile de Management pot
aborda într-o manieră integrată numeroasele provocări ale politicilor sectoriale: Conservarea patrimoniului cultural; mobilitatea urbană şi infrastructura
urbană; eficienţa utilizării resurselor; antreprenoriatul; cercetarea; inovarea; incluziunea socială şi altele.
Este de aşteptat ca noul cadru de reglementare
pentru fondurile Structurale şi de investiţie să acorde
o mai mare flexibilitate pentru finanţarea proiectelor
de regenerare urbană, printr-o combinaţie de granturi şi instrumente financiare. Echipa proiectului
identifică un potenţial semnificativ în susţinerea proiectelor de regenerare urbană printr-o combinare a
finanţării disponibile, granturi şi instrumente financiare din fondurile ESi şi din alte surse.

Bugetele naţionale şi municipale sunt în general
reduse în românia, mai ales începând cu criza economică şi financiară. Capacitatea de îndatorare suplimentară este serios limitată, cu excepţia proiectelor cofinanţate de fondurile UE. Unul din obiectivele proiectului este de a identifica cum pot fi folosite mai eficient fondurile UE, ce intervenţii trebuie
prioritizate şi care sunt sursele financiare potrivite
pentru acestea. rezultatele preconizate ale seminarului sunt: conştientizarea lecţiilor învăţate, realizări
şi dificultăţi întâmpinate în actuala perioadă de programare de către instituţiile româneşti ce au realizat
investiţii în reabilitarea şi dezvoltarea oraşelor istorice şi prezentarea principalelor opţiuni strategice ce
pot fi propuse pentru următoarea perioadă de programare. Lista invitaţilor include reprezentanţi ai
municipalităţilor, consiliilor judeţene, agenţiilor de
dezvoltare regională, ministerelor de resort, reprezentanţi ai organizaţiilor de educaţie şi de cultură
implicate în operarea, reabilitarea şi promovarea patrimoniului cultural în oraşele din românia.
iHS românia SrL a fost înfiinţată în 1994 ca Societate Comercială reprezentând institute for Housing and
Urban development Studies rotterdam, Olanda.

Seminarul final al proiectului Jaspers privind fondurile europene
pentru reabilitarea zonelor urbane istorice în România în 2014 – 2020

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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joi, 28 noiembrie, reprezentanţii adr Sud Muntenia au participat la Conferinţa internaţională
„CLUSTER CLOUD - Innovative Clusters, Key Drivers
of Economic Smart Specialisation”, care a fost organizat de către asociaţia Clusterelor din românia
- CLUStErO, în colaborare cu Ministerul Educaţiei
naţionale, Ministerul Economiei, partenerii proiectelor din cadrul intErrEG iv C şi Programul transnaţional Sud-Estul Europei.
Conferinţa a avut ca principal subiect de discuţii rolul clusterelor în dezvoltarea afacerilor inovative prin întărirea legăturilor între furnizorii de
cercetare – dezvoltare - inovare şi iMM-uri. reprezentanţi ai Comisiei Europene, renumiţi specialişti
internaţionali în domeniul politicii de cluster şi al
inovării, precum şi reprezentanţi ai unor clustere

info Regional Sud Muntenia
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Directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat:
„Pentru perioada de programare 2014 – 2020
este necesar să introducem etapa de evaluare
strategică în procesul de selecție a proiectelor”

Interviu

www.adrmuntenia.ro

Liviu Muşat, directorul adr Sud Muntenia

Programul Operaţional regional este de 40%. Şi când
spun absorbţie, mă refer la banii cheltuiţi efectiv
şi rambursaţi. dacă vorbim de contractare, avem
un nivel de 120%, cu 20% mai mult decât alocarea
regională. Sperăm ca, până la sfârşitul acestui an,
să atingem o rată de absorbţie de 50%, în condiţiile
în care media naţională pe celelalte programe operaţionale este de 20%. Până în momentul de faţă
au fost depuse aproape 900 de aplicaţii în cele şapte judeţe ale regiunii pe Programul Operaţional regional şi au fost semnate aproape 600 de contracte
de finanţare.
Proiectele implementate și-au atins scopul
pentru care au fost finanțate?
L.M.: În cea mai mare parte, proiectele finanţate au fost absolut necesare şi au contribuit la creşterea calităţii vieţii în comunităţile unde ele s-au
realizat. Cu toate acestea, aspectul impactului economico-social trebuie să constituie una din lecţiile
pe care trebuie să le aplicăm în perioada următoare. dintr-o oarecare teamă că nu putem accesa fondurile puse la dispoziţie, în perioada 2007 - 2013 ne-am
îndreptat toţi, fie la nivel local, fie la nivel naţional,
mai mult spre aspectul cantitativ al proiectelor.
(continuare în pagina 6)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Începând cu luna martie, ADR Sud Muntenia
a devenit Organism Intermediar pentru POS CCE.
În lunile care s-au scurs a fost semnat vreun contract de finanțare pentru acest domeniu? Mai
sunt fonduri disponibile și ce trebuie să știe cei
ce ar dori să realizeze un asemenea proiect?
L.M.: am primit această propunere, această
provocare de a fi nominalizaţi ca organisme intermediare, practic de a presta aceleaşi activităţi ca
şi în cadrul Programului Operaţional regional, neam apucat de treabă, am angajat oameni, am făcut evaluarea proiectelor. vreau să vă spun că am
evaluat proiecte care zăceau prin diferite unghere
pe la Ministerul Economiei de peste un an, unele
proiecte depuse chiar de doi ani şi am semnat deja
şi primele contracte de finanţare. vă mărturisesc
că beneficiarii – vorbesc de mediul privat, cel care
are atâta nevoie în această perioadă de finanţare,
au fost luaţi prin surprindere, în sensul că nu se
aşteptau ca evenimentele să se deruleze cu atâta
rapiditate, astfel încât la începutul lunii septembrie am semnat primele 35 de contracte de
finanţare din acest domeniu, la sfârşitul lunii octombrie s-au semnat alte 19 contracte şi sperăm
ca până la finele anului 2013 să fie semnate peste
100 de contracte. Menţionez că preluarea atribuţiilor de Organism intermediar pentru axa 1 s-a făcut în luna martie a acestui an, ceea ce înseamnă
că lucrurile s-au derulat foarte rapid şi a fost o
muncă titanică. vom fi aproape de beneficiari pe
tot parcursul derulării proiectelor, astfel încât toţi
banii pe care îi au la dispoziţie să rămână în cadrul
proiectelor, să nu fim obligaţi să tăiem banii ca fiind sume neeligibile. din păcate nu avem informaţii precum că ar mai fi disponibile alte linii de finanţare care să fie derulate prin intermediul agenţiilor pentru dezvoltare regională.
Vă propun să facem o radiografie a Regio.
Câte proiecte au fost finanțate până acum și
care au fost cele mai solicitate domenii?
L.M.: La ora actuală, gradul de absorbţie pe

info Regional Sud Muntenia
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Liviu Muşat, alături de colegii din agenţia pentru dezvoltare regională Sud Muntenia

(continuare din pagina 5)
Şi uneori am neglijat impactul acestora. Este
foarte important să vedem ce se întâmplă cu aceste proiecte, care este contribuţia lor la dezvoltarea comunităţilor. În Programul Operaţional regional, criteriul principal de finanţare a fost momentul depunerii, respectiv regula „primul venit, primul servit”. Componenta de evaluare strategică
de la începutul Programului a fost eliminată, însă eu
cred că pentru perioada următoare este necesar să
introducem această etapă de evaluare strategică,
în urma căreia regiunile să finanţeze acele proiecte care să contribuie în mod real la dezvoltarea
comunităţilor.
Sunteți mulțumit de modul în care au fost
absorbite fondurile sau este loc de mai bine?
L.M.: În orice caz, pentru noi, cele aproape 50
de procente, rata absorbţiei de până acum, nu reprezintă o cifră care să ne bucure în totalitate,
drept pentru care împreună cu ministerul, împreună cu administraţia locală, principalul nostru
beneficiar, lucrăm la o serie de îmbunătăţiri pentru
programul 2014 – 2020, astfel încât gradul de
absorbţie să fie mult mai bun încă de la începutul
programului.
www.adrmuntenia.ro

Cum stă Călărașiul la atragerea de fonduri
europene? Mai sunt domenii în care se mai pot
depune proiecte?
L.M.: Singurul domeniu major de intervenţie din
POr, unde se mai pot depune solicitări de finanţare este cel destinat reabilitării termice, unde solicitantul poate fi primăria reşedinţă de judeţ. după
cum deja ştiţi, în regiunea Sud Muntenia a fost semnat primul contract din ţară pe acest domeniu şi sperăm să primim mai multe cereri de finanţare. am
bucuria să vă anunţ că ne pregătim să semnăm contractele pentru reabilitarea unor şcoli din Călăraşi
pe axa prioritară 3, dMi 3.4, unde sunt finanţate proiectele privind reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru
formare profesională continuă. Sunt într-un stadiu
avansat de pregătire următoarele şcoli: cea din
Cuza-vodă, care are o valoare totală de aproape
4.500.000 de lei, pentru cea de la Ştefan cel Mare
se pregăteşte proiectul tehnic, iar această cerere
de finanţare are o valoare totală de aproximativ
4.000.000 de lei şi, de asemenea, mai avem în evaluare tehnică şcoala din dichiseni.
(continuare în pagina 7)
http://regio.adrmuntenia.ro
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xă, calitativ superioară celei de până acum. Şi motivul principal îl reprezintă resursele financiare,
din ce în ce mai puţine.
Este nevoie să identificăm exact acele proiecte care au potenţial mobilizator şi de multiplicare a altor proiecte. ne vom îndrepta cu predilecţie către acelea cu potenţial economic, care
sprijină dezvoltarea comunităţilor. de exemplu,
vom construi doar acele drumuri ce fac legătura între zonele cu potenţial economic. apoi proiectele
strategice se vor realiza pe baza unor parteneriate
solide între mai multe judeţe, astfel încât, cu efect
sinergic, să dezvoltăm proiecte mari.
nu va fi lăsată deoparte nici latura socială,
educaţia sau sănătatea. tehnologiile nepoluante,
economia bazată pe cunoaştere, cercetarea în domeniul calităţii vieţii vor fi domenii cu o puternică
susţinere financiară.
Este foarte important să avem proiecte care
să-şi demonstreze capacitatea de a produce dezvoltare durabilă. Pe de altă parte, dacă vom avea
rezultate bune, dacă sistemul de gestionare va fi
unul performant, care să prezinte garanţie finanţatorului, în speţă Comisia Europeană, sunt convins
că vom obţine condiţii mai facile în finanţarea proiectelor.
Şi pentru ca procesul de absorbţie a banilor
europeni pentru perioada următoare să fie mult
mai fluent, este nevoie de prevederi legale mai
clare, privind domeniul achiziţiilor publice, dar şi
de îmbunătăţire a acţiunii în parteneriat, precum
şi schimbarea percepţiei defectuoase, în multe cazuri, despre ceea ce înseamnă banul public.

Liviu Gabriel Muşat de 14 ani colegul nostru!

În data de 1 Decembrie, Liviu Gabriel Muşat, directorul
ADR Sud Muntenia, a împlinit 14 ani de activitate neîntreruptă în cadrul organizaţiei noastre!
noi, colegii, dorim să îl felicităm pe Şefu' pentru modul
în care a reuşit să construiască un colectiv de peste 120 de
persoane, unit şi pregătit să facă faţă provocărilor cotidiene!
Succesul echipei noastre se datorează experienţei profesionale, pasiunii dovedite şi, nu de puţine ori, sacrificiilor făcute pentru ca activitatea noastră să se desfăşoare în parametri performanţi, iar pentru acest lucru îi mulţumim!
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 6)
Care sunt prioritățile de dezvoltare pentru
Planul de Dezvoltare Regională 2014 - 2020?
L.M.: La sfârşitul lunii iulie, agenţia a finalizat
prima versiune a Planului de dezvoltare regională
2014 - 2020 al regiunii Sud Muntenia. Elaborarea
acestui document s-a realizat în parteneriat, atât la
nivel judeţean, cât şi la nivel regional, cu autorităţile publice locale, instituţii deconcentrate, mediul
academic, mediul privat, patronate/ sindicate, OnGuri constituite în Comitetul regional pentru elaborarea planului (CrP), Grupuri tematice regionale
(Gtr) şi Grupuri de parteneriat local (GPL). timp
de doi ani, începând cu 2011, adr Sud Muntenia a susţinut o serie de întâlniri cu cei peste 400 de parteneri, prilej cu care au fost prezentate documentele europene ce stau la baza planificării etapei 2014
– 2020, precum şi documentele naţionale.
tot în cadrul acestor întâlniri s-a discutat despre problemele socio-economice existente la nivel
judeţean şi regional şi s-au stabilit direcţiile de urmat în elaborarea Planului. În urma dezbaterilor
ce au avut loc în cadru partenerial au reieşit şapte
domenii prioritare pentru regiunea noastră: infrastructură, dezvoltare urbană, protecţia mediului şi
eficienţă energetică, educaţie şi ocuparea forţei de
muncă, sănătate şi protecţie socială, creşterea competitivităţii economice, dezvoltare rurală şi agricultură.
Procedura pentru obținerea fondurilor europene va fi la fel de stufoasă?
L.M.: Există deja o schimbare de optică la nivelul Comisiei Europene, o abordare mai comple-
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1 Decembrie - Ziua Naţională a României
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În data de 1 decembrie, agenţia pentru dezvoltare regională Sud Muntenia a participat la manifestarea organizată de Ziua naţională a româniei

www.adrmuntenia.ro

în municipiul Călăraşi, în cadrul căreia a depus o
coroană de flori la Monumentul Eroilor din zona
Orizont.

http://regio.adrmuntenia.ro
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„1 Decembrie ne e Unirea/ Și strălucirea României Mari.”
(Ştefan Hruşcă „Clopotul reîntregirii”)
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Parlamentul European a votat miercuri, 20 noiembrie, aplicarea regulii „N+3” pentru românia
şi Slovacia, ceea ce înseamnă că românia va avea
la dispoziţie încă un an pentru a cheltui fondurile
europene alocate pentru anii 2011 şi 2012.
„Votul exprimat de Parlamentul European este
extrem de important pentru România și îi oferă ţării noastre șansa de a remedia o parte din greșelile
din trecut. Datorită acestei decizii a Parlamentului
European, România nu va pierde în acest an peste
două miliarde de euro ca urmare a dezangajării automate a acestor fonduri. Extinderea perioadei pe
care România o are la dispoziţie pentru a cheltui
sumele alocate pentru anii 2011 și 2012 va com-

pensa incapacitatea autorităţilor române din perioada 2009 - 2011 în absorbţia fondurilor europene”, a declarat ministrul fondurilor europene,
Eugen teodorovici.
aplicarea regulii „N+3” pentru anii 2011 şi
2012 înseamnă că românia va putea cheltui fondurile europene alocate pentru anul 2011 până în
data de 31 decembrie 2014, iar pe cele alocate
pentru 2012 până în data de 31 decembrie 2015.
În acelaşi timp trebuie subliniat că termenul final
pentru cheltuirea fondurilor europene alocate în
actuala perioadă de programare rămâne neschimbat: până în data de 31 decembrie 2015.

Primele variante ale programelor
operaţionale pentru fonduri UE 2014 2020, publicate în decembrie

Programele operaţionale din domeniile-cheie în care se vor aloca fondurile structurale europene pentru următorii şapte ani vor fi publicate pentru consultare publică luna viitoare.
În această perioadă, ministerele
de resort pentru fiecare domeniucheie lucrează la aceste programe împreună cu reprezentanţii MfE. În paralel se desfăşoară evaluările ex-ante
ale acestor programe operaţionale,
realizate pe baza unor contracte de
asistenţă tehnică.
În acelaşi timp, MfE aşteaptă de
la Comisia Europeană răspunsul în
ceea ce priveşte prima variantă a
acordului de Parteneriat, transmisă în
data de 11 octombrie, urmând să fie
publicată o nouă variantă, pe baza
răspunsului primit, cel mai probabil la
începutul lunii ianuarie.
În varianta actuală de lucru a
acordului de Parteneriat sunt menţiowww.adrmuntenia.ro

nate:
• Programul Operaţional regional;
• Programul Operaţional Competitivitate;
• Programul Operaţional Capital
Uman;
• Programul Operaţional infrastructură Mare;
• Programul Operaţional Capacitate administrativă;
• Programul naţional de dezvoltare rurală;
• Programul Operaţional pentru
Pescuit şi afaceri Maritime.
În acelaşi document, priorităţile
ce vof fi finanţate prin aceste programe operaţionale sunt structurate
în funcţie de cele 11 obiective tematice stabilite de Comisia Europeană şi
cele cinci provocări în materie de dezvoltare, identificate de autorităţile
naţionale.
Sursa: uelive.euractiv.ro

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Noul Ghid al Solicitantului
pentru ajutoare de minimis,
lansat în dezbatere publică

Ministerul Economiei, prin
direcţia de implementare a Programelor pentru Întreprinderile
Mici şi Mijlocii, a lansat în dezbatere publică Ghidul Solicitantului
pentru Schema de Minimis.
documentul descrie procedura şi condiţiile pentru accesarea ajutoarelor de stat destinate
iMM-urilor care derulează investiţii. alături de ghid au fost făcute publice şi modelele de formulare ce trebuie completate de
solicitanţi. Potrivit ultimelor informaţii furnizate de Ministerul
pentru iMM-uri, ghidul va rămâne
afişat pe site-ul oficial timp de 30
de zile, urmând ca sesiunea de
depunere a cererilor pentru ajutoarele de minimis să se deschidă
în data de 15 ianuarie 2014.
Sursa: www.finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Parlamentul European a votat extinderea cu un an
a perioadei în care România poate cheltui
fondurile europene alocate pentru anii 2011 şi 2012
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» Fondul European de Investiţii
(FEI) şi Guvernul României susţin
accesul IMM-urilor la finanţare
prin suplimentarea cu 50 milioane
de euro a fondurilor alocate iniţiativei
JEREMIE.

resursele adiţionale completează bugetul existent de 20 milioane de euro, alocat unui nou instrument de creditare a întreprinderilor româneşti
cu subvenţie de dobândă şi preluare parţială a riscului. acesta urmează să fie derulat prin intermediul mai multor instituţii bancare şi creează condiţiile pentru a asigura iMM-urilor acces la credite
pentru investiţii şi capital de lucru cu dobânzi şi niveluri reduse ale garanţiilor. În cadrul noului instrument, fondurile alocate creditării iMM-urilor sunt
constituite atât din resursele JEREMIE, în valoare
cumulată de 70 milioane de euro, cât şi din cele
proprii ale băncilor, care vor adăuga o sumă identică, ceea ce va stimula finanţări noi pentru firmele
româneşti estimate la 140 milioane de euro.
În şedinţa de miercuri, 20 noiembrie, Guvernul
româniei a adoptat ordonanţa de urgenţă privind
unele reglementări referitoare la cadrul financiar
pentru fondul de participare JEREMIE, hotărârea
pentru aprobarea acordului de finanţare dintre Guvernul româniei şi fondul European de investiţii
privind programul JEREMIE în românia, modificarea Hotărârii Guvernului nr. 514/ 2008, pentru
aprobarea acordului de finanţare dintre Guvernul
româniei şi fondul European de investiţii privind
programul JEREMIE în românia, respectiv hotărârea privind alocarea temporară, pentru lunile noiembrie şi decembrie ale anului 2013, a unor sume
din venituri din privatizare ordonatorului principal
de credite cu rol de autoritate de Management
pentru Programul Operaţional Sectorial „Creșterea
Competitivităţii Economice”.
JEREMIE, iniţiativă comunitară administrată
în românia de către fEi, reprezintă o nouă modalitate de a utiliza fondurile structurale UE disponibile statelor membre pentru a susţine evoluţia
iMM-urilor. În românia, iniţiativa JEREMIE este finanţată prin Programul Operaţional Sectorial „Creștewww.adrmuntenia.ro

rea Competitivităţii Economice”, cofinanţat din
fondul European pentru dezvoltare regională.
Prin acordul iniţial de finanţare JEREMIE s-au
creat deja două instrumente financiare – facilitatea de garantare (implementată prin intermediul
BCr, raiffeisen Bank şi UniCredit țiriac Bank) şi un
fond de capital de risc (3tS Catalyst românia). Prin
intermediul facilităţii de garantare, iMM-urile au
accesat peste 2.000 de noi credite în valoare de
175 milioane de euro.
Cel de-al treilea instrument, ce prevede o
subvenţie de dobândă şi preluarea riscului de creditare, se află în faza de evaluare şi selecţie a aplicaţiilor primite în urma apelului pentru expresii de
interes.
„JEREMIE funcţionează ca o sursă de finanţare
adaptată riscurilor specifice sectorului IMM. Ne
bucurăm că fondurile europene alocate României
își găsesc astfel un nou mod de a ajunge în economie pentru a susţine dezvoltarea sectorului care
reprezintă cel mai important angajator. Totodată,
suntem încrezători că instrumentele implementate de către FEI prin JEREMIE și suplimentarea de
fonduri vor avea un impact important în economia
României”, a declarat Eugen teodorovici, ministrul
fondurilor europene.
„Ne bucură posibilitatea de a extinde accesul
la finanţare IMM-urilor din România. Prin cele trei
instrumente de finanţare, JEREMIE creează un
efect de pârghie pentru resursele financiare disponibile întreprinderilor românești. În același timp,
noul instrument contribuie la funcţionarea ecosistemului local de finanţare, stimulând astfel și activitatea bancară”, a declarat Hubert Cottogni,
deputy director fEi şi Head of regional Business development.
Până în prezent, la nivel UE, fEi gestionează
14 fonduri de participare JEREMIE, dintre care
şapte la nivel naţional şi alte şapte la nivel regional. În românia, iniţiativa JEREMIE este administrată de către fEi şi este finanţată prin Programul
Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivităţii
Economice”, cofinanţat din fondul European pentru dezvoltare regională.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Fondurile JEREMIE au fost suplimentate
cu 50 milioane de euro pentru finanţarea IMM-urilor
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» Administraţia
Fondului de Mediu a devenit
oficial operatorul
programului „Energie
Regenerabilă”, finanţat
prin intermediul
Mecanismului Financiar SEE.

Evenimentul a fost marcat printr-o
reuniune la care au participat reprezentanţii ambasadei regatului norvegiei în românia, Ministerului industriilor şi inovării din
republica islanda, Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice,
Ministerului fondurilor Europene,
Ministerului finanţelor Publice,
reprezentanţi ai Partenerilor de
Program din partea Statelor donatoare şi ai altor Operatori de Program, precum şi potenţiali beneficiari din românia.
Programul de finanţare Energie Regenerabilă (rO 06 renewable Energy) are ca obiectiv utilizarea sustenabilă a resurselor naturale şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin valorificarea surselor regenerabile de energie, şi anume a potenţialului hidro şi geotermal.
valoarea grantului alocată programului, inclusiv contribuţia naţională este de 8.387.406 euro, urmând a fi suplimentată cu 4.270.000
de euro, fonduri din partea Statelor donatoare.
Programul de finanţare are
două componente: o componentă hidroelectrică şi una geotermală. Prin componenta hidroelectrică se urmăreşte realizarea de
www.adrmuntenia.ro

investiţii iniţiale şi retehnologizarea hidrocentralelor, cu scopul
extinderii capacităţii de producţie de electricitate din surse regenerabile.
Componenta geotermală vizează realizarea de investiţii iniţiale şi retehnologizarea centralelor de producere a energiei termice ce utilizează energia geotermală, cu scopul extinderii capacităţii de producţie de energie
termică din surse regenerabile.
vor fi eligibile numai acele
proiecte destinate unor locaţii
unde reţeaua de distribuţie a agentului termic există, inclusiv racordurile la utilizatori, necesitând doar
conectarea la sursa geotermală.
Solicitanţii eligibili pentru
componenta hidroelectrică sunt
operatorii economici privaţi sau
de stat. Pentru componenta geotermală, solicitanţii eligibili sunt
unităţile administrativ-teritoriale şi operatorii economici privaţi
sau de stat.
Sursa: www.finantare.ro

Noi fonduri
pentru plata
beneficiarilor
de fonduri
europene

Guvernul româniei a aprobat în şedinţa de miercuri, 20
noiembrie, un nou împrumut
de la trezoreria Statului destinat achitării cererilor de rambursare şi cererilor de plată depuse de beneficiarii de fonduri
europene.
„Valoarea noului împrumut aprobat de Guvernul României în ședinţa de miercuri
este de aproximativ 550 milioane de lei. Fondurile alocate
în acest an pentru plata beneficiarilor au ajuns astfel la circa opt miliarde de lei, sumă care demonstrează angajamentul de a susţine implementarea proiectelor și accelerarea
absorbţiei fondurilor europene”,
a declarat ministrul fondurilor
europene, Eugen teodorovici.
Pentru efectuarea de plăţi
către beneficiarii Programului
Operaţional regional au fost
alocate fonduri în valoare de
276 milioane de lei.
Pentru achitarea sumelor
eligibile datorate beneficiarilor Programului Operaţional Sectorial Mediu au fost alocate fonduri de 200 milioane de lei, iar
pentru plata beneficiarilor Programului Operaţional dezvoltarea Capacităţii administrative a fost alocată o sumă de
65 milioane de lei.
Sursa: www.fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Finanţări disponibile
prin Granturile SEE
pentru Energie Regenerabilă
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Cultura, cinematografia, televiziunea, muzica, literatura, artele spectacolului, patrimoniul şi
sectoarele conexe din Europa vor beneficia de mai
mult sprijin în cadrul noului program al Comisiei
Europene „Europa Creativă”, aprobat de Parlamentul European. având un buget de 1,46 miliarde de
euro pentru următorii şapte ani - ceea ce înseamnă
cu 9% peste nivelurile actuale - programul va stimula sectoarele culturale şi creative, care reprezintă o sursă majoră de locuri de muncă şi de creştere economică. „Europa Creativă” va oferi finanţare pentru cel puţin 250.000 de artişti şi de profesionişti din domeniul culturii, 2.000 de cinematografe, 800 de filme şi 4.500 de traduceri de cărţi. de
asemenea, programul va lansa un nou mecanism de
garantare financiară care va permite întreprinderilor mici din domeniul culturii şi creaţiei să obţină
credite bancare în valoare de până la 750 de milioane de euro.
„Europa Creativă” se bazează pe experienţa
şi pe succesul programelor Cultura şi MEDIA, care
au sprijinit sectorul cultural şi cel al audiovizualului timp de peste 20 de ani. noul program include
un subprogram „Cultura”, destinat să sprijine artele spectacolului, artele plastice, patrimoniul şi
alte sectoare, precum şi un subprogram „MEDIA”,
care va finanţa cinematografia şi sectorul audiovizualului. O nouă componentă transsectorială va
sprijini cooperarea în materie de politici, măsurile
transversale şi noul mecanism de garantare financiară, care va deveni funcţional începând din 2016.
Capitalele europene ale culturii, Marca patrimoniului european, Zilele patrimoniului european
şi cele cinci premii europene (premiul UE pentru
patrimoniul cultural/ premiile Europa nostra, Premiul UE pentru arhitectură contemporană, premiul
UE pentru literatură, premiile „European Border
Breakers” şi premiul MEdia) vor fi şi ele sprijinite
de programul „Europa Creativă”.
Cel puţin 56% din bugetul programului va fi alocat subprogramului MEDIA şi cel puţin 31% subprogramului Cultura. această situaţie reflectă în mare
parte raportul actual dintre fondurile primite de
cele două sectoare. Maximum 13% din buget va fi alocat componentei transsectoriale, sumă ce incluwww.adrmuntenia.ro

de mai ales sprijin pentru „birourile Europa Creativă” din fiecare ţară participantă pentru a-i consilia pe potenţialii beneficiari. aproximativ 60 de
milioane de euro se alocă pentru cooperarea în
materie de politici, pentru încurajarea abordărilor
inovatoare privind formarea publicului şi pentru
sprijinirea unor noi modele de afaceri.

„Europa Creativă”: cine sunt beneficiarii?

• 250.000 de artişti şi de profesionişti din domeniul culturii şi activitatea acestora, facilitândule accesul la noi categorii de public dincolo de graniţele propriilor ţări;
• este 800 de filme europene vor primi sprijin
pentru distribuţie, pentru a putea fi văzute în întreaga Europă şi în toată lumea;
• cel puţin 2.000 de cinematografe europene
vor beneficia de finanţare, cu condiţia ca cel puţin
50% dintre filmele pe care le difuzează să fie europene;
• peste 4.500 de cărţi şi alte opere literare vor
beneficia de sprijin pentru traducere, ceea ce le
va permite autorilor să pătrundă pe pieţe noi, iar
cititorilor să se bucure de cărţi în limba lor maternă;
Mii de organizaţii şi de profesionişti din domeniul culturii şi al audiovizualului vor beneficia de
formare profesională pentru a dobândi competenţe noi şi pentru a-şi consolida capacitatea de a lucra pe plan internaţional.
Sursa: fonduri-structurale.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Programul „Europa Creativă”
a fost aprobat de către Parlamentul European
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Modificarea Instrucţiunii
nr. 108

autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional regional 2007 - 2013 (aM POr) din
cadrul Ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei Publice aduce noi clarificări la instrucţiunea nr. 108, privind modificarea procesului de evaluare, selecţie şi contractare pentru
proiectele depuse în cadrul regio. noile modificări vizează exclusiv domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”. documentul este publicat pe siteul nostru dedicat exclusiv regio,
http://regio.adrmuntenia.ro, la secţiunea Clarificări utile, link:
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/modificareinstructiunea108nov2013.pdf.

www.adrmuntenia.ro

ieşti şi Planuri integrate de dezvoltare Urbană pentru 12 centre urbane.
Până în prezent au fost semnate 524 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.041.938.625,74 lei.
din cele 524 contracte semnate 36 proiecte
au fost reziliate.

Instrucţiunea AM POR nr. 114 de modificare a datei-limită
pentru implementarea proiectelor eligibile

autoritatea de Management pentru Programul Operaţional regional
2007 - 2013 (aM POr) din cadrul Ministerului dezvoltării regionale şi
administraţiei Publice a emis instrucţiunea nr. 114/ 20.11.2013, privind aplicarea modificării criteriului de eligibilitate a proiectelor
finanţabile prin Programul Operaţional regional. Conform instrucţiunii,
se modifică criteriul de eligibilitate referitor la data limită pentru implementarea proiectelor din cadrul tuturor axelor prioritare, aceasta
devenind 31 decembrie 2015. Proiectele ce au fost declarate eligibile
având în vedere termenul limită anterior - 31 iulie 2015 - vor fi reverificate în conformitate cu noua dată limită în etapa pregătirii
documentaţiei de contractare de către Organismul intermediar şi pot
face subiect de clarificare şi revizuire a tuturor secţiunilor relevante
din contract şi documentaţia de contractare. detalii despre prezenta
instrucţiune puteţi citi accesând. http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea114modificarectrelig31dec2015.pdf.
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIO

Până în data de 2 decembrie 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-

13

info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 157 / 21 noiembrie - 2 decembrie 2013

noii beneficiari de fonduri nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivităţii Economice” sunt aşteptaţi miercuri, 4 decembrie, începând cu ora 11:00,
la sediul agenţiei pentru dezvoltare regională Sud Muntenia din
Călăraşi, unde va avea loc un seminar de instruire privind procesul de implementare a proiectelor finanţate în cadrul POS CCE.
Workshop-ul are 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. noile proiecte, pentru
care s-au semnat contractele la
sfârşitul lunii noiembrie, sunt finanţate în cadrul axei prioritare 1
„Un sistem inovativ și ecoeficient
de producţie”, 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
www.adrmuntenia.ro

modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile.
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
investiţii tangibile și intangibile
- investiţii pentru întreprinderi
mici și mijlocii”; Operaţiunea
1.1.2 „Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale”; Operaţiunea 1.1.3 „Sprijin
pentru accesul pe noi pieţe și internaţionalizare” şi, respectiv, Operaţiunea 1.3.2 „Sprijin pentru
consultanţă acordat IMM-urilor”.
Mai multe detalii despre implementarea POS CCE 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.

agenţia pentru dezvoltare
regională Sud Muntenia, în calitate de Organism intermediar
pentru Programul Operaţional
Sectorial „Creșterea Competitivităţii Economice” (POS CCE),
organizează miercuri, 4 decembrie, Conferinţa regională de
informare.
Evenimentul va avea loc începând cu ora 13:30, la sala mare de şedinţe a agenţiei pentru
dezvoltare regională Sud Muntenia. Scopul organizării acestei întâlniri de informare destinată beneficiarilor de fonduri
nerambursabile obţinute în cadrul POS CCE este de a prezenta structura Organismului intermediar, precum şi stadiul implementării programului în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia.

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

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

Conferinţa
Regională
de
Informare
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

tare, 38 de contracte au fost transmise la aM POS
CCE în vederea semnării, 42 de contracte se află în
pregătire la adr SM / Oi POS CCE şi 7 sunt retrase.
Suma nerambursabilă solicitată prin proiectele aflate
în implementare este de 90.534.824,66 lei.
finanţarea nerambursabilă se va acorda prin
Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivităţii 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 Competitivităţii 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.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Până în data de 2 decembrie 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 producție inovativ și 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 190 de cereri în urma procesului de evaluare desfăşurat în cadrul celorlalte agenţii pentru
dezvoltare regională şi a autorităţii de Management
POS CCE.
din cele 190 de cereri, 103 sunt în implemen-
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INFO EXCELENŢĂ SUD MUNTENIA

Costin andrei Oncescu, medaliat cu aur la Olimpiada Balcanică de informatică pentru juniori desfăşurată la Shumen, Bulgaria

Aur pentru un elev argeşean
la Olimpiada Balcanică de Informatică
pentru juniori

La a şaptea ediţie a Olimpiadei Balcanice de
informatică pentru juniori, medalia de aur a fost
cucerită de Costin andrei Oncescu, elev în clasa a
vi-a la Colegiul naţional „Dinicu Golescu” din Câmpulung Muscel, judeţul argeş. Oncescu a fost laureat şi la ediţia precedentă, tot cu aur. Palmaresul
a fost completat cu medaliile de argint câştigate
de Smaranda-Monica dicu (clasa a viii-a, Şcoala Gimnazială nr. 56 din Bucureşti), darius Marian şi anwww.adrmuntenia.ro

drei-Cristian Stanciu, ambii elevi în clasa a viii-a
la Liceul internaţional de informatică din capitală.
Olimpiada Balcanică de informatică pentru juniori s-a desfăşurat în Bulgaria, la Shumen, în perioada 22 - 24 noiembrie. tot la Shumen s-a desfăşurat, în parelel, tradiţionalul turneu internaţional
de informatică, la care lotul româniei a obţinut
cinci distincţii: o medalie de aur, trei de argint şi o
medalie de bronz.
http://regio.adrmuntenia.ro
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» În data de 19 noiembrie,
administraţia preşedintelui Bulgariei a
organizat la Silistra un forum cu tema
„Prioritățile comune bulgaro-române
2014 – 2020 – Noi posibilități și
orizonturi”, la care a participat şi o
echipă a Biroului Regional pentru
Cooperare Transfrontalieră Călăraşi
pentru Graniţa România-Bulgaria
(BRCT Călăraşi), coordonată de şeful
Secretariatului Tehnic Comun al PCT
Ro - Bg 2007 - 2013, domnul Bogdan
MUŞAT.

forumul a reunit reprezentanţi ai Guvernelor
româniei şi Bulgariei, ai diplomaţiei, ai autorităţilor locale şi regionale, ai mediului de afaceri, ai
sectorului non-guvernamental, precum şi oficiali
ai Comisiei Europene.
Evenimentul, beneficiind de prezenţa preşedintelui republicii Bulgaria, rosen PLEvnELiEv, a
reprezentat un cadru oficial de exprimare a recunoaşterii efectelor pozitive ale Programului de Cooperare transfrontalieră românia - Bulgaria 20072013 (PCt ro - Bg 2007 - 2013) în aria căruia se adresează. astfel, atât preşedintele republicii Bulgaria, rosen PLEvnELiEv, domnul ambasador al româniei la Sofia, anton PăCUrEțU, cât şi alte personalităţi care au luat cuvântul în cadrul acestei
dezbateri oficiale, au subliniat aportul major al
proiectelor finanţate în cadrul PCt ro - Bg 2007 2013 în facilitarea conectivităţii dintre cele două
state partenere, precum şi importanţa fondurilor
europene pentru dezvoltarea celor două ţări.
PCt ro - Bg 2007 - 2013, pentru care BrCt Călăraşi asigură Secretariatul tehnic Comun şi Controlul de Prim nivel pentru partenerii români, reprezintă un succes în eforturile comune ale Bulgariei
şi româniei de a transforma dunărea într-un avantaj în cooperarea transfrontalieră, a menţionat rosen PLEvnELiEv, preşedintele republicii Bulgaria,
www.adrmuntenia.ro

care şi-a exprimat speranţa că în perioada 2014 2020, regiunea transfrontalieră românia - Bulgaria
va beneficia de noi oportunităţi de investiţii în
zona dunării, prin continuarea iniţiativelor legate
de transport şi mediu, pentru dezvoltarea de conexiuni în regiunea de graniţă.
„Este o mândrie pentru noi să asistăm la o
dezbatere la care oficialităţi ale celor două state
partenere recunosc și apreciază rezultatele eforturilor și implicării echipei BRCT Călărași în asigurarea implementării cu succes a proiectelor
finanţate în cadrul PCT Ro - Bg 2007 - 2013, proiecte ce au contribuit la reducerea nevoilor identificate la nivelul ariei eligibile pentru perioada
2014 - 2020”, a afirmat şeful Secretariatului tehnic
Comun al PCt ro - Bg 2007 - 2013, Bogdan MUŞat.
dezbaterea oficială din Silistra a prilejuit semnarea declaraţiei comune de cooperare între Municipiul Silistra, Bulgaria, şi Municipiul Călăraşi, românia, privind realizarea proiectului „Construirea
podului peste fluviul Dunărea în regiunea SilistraCălărași”. documentul prevede un schimb de informaţii între autorităţile locale bulgare şi române
cu privire la estimările despre traficul pe viitorul
pod, etapele proiectării şi coordonarea cu comisia
mixtă interinstituţională Bulgaria - românia.
Sursa: cbcromaniabulgaria.eu
http://regio.adrmuntenia.ro
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BRCT Călăraşi, la Forumul privind
priorităţile comune ale Bulgariei şi României
în perioada 2014 - 2020
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Argeş

agenţia română de Consultanţă a organizat în
data de 26 noiembrie, la Universitatea din Piteşti,
conferinţa de lansare a proiectului „Managementul
ariei protejate Muscelele Argeșului”. Proiectul este cofinanţat din fondul European pentru dezvoltare regională, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu.
La această conferinţă au participat reprezentanţi ai autorităţii de Management POS Mediu, Organismului intermadiar pentru POS Mediu Piteşti,
Universităţii din Piteşti, agenţiei pentru dezvoltare
reginală Sud Muntenia, autorităţi locale, ocoale
silvice, precum şi studenţi.

Călăraşi

„Sistemul integrat de management
al deșeurilor solide în județul Călărași”
a intrat în linie dreaptă

Consiliul judeţean Călăraşi a organizat joi, 28
noiembrie, o conferinţă de presă dedicată finalizării lucrărilor din cadrul contractului „Construcţia a
două staţii de transfer, Călărași și Olteniţa, extinderea staţiei de transfer de la Lehliu-Gară și construcţia a 2.742 de platforme de colectare a deșeurilor menajere și 1.157 de platforme de colectare a deșeurilor reciclabile în judeţul Călărași”.
aceste lucrări au avut loc în cadrul proiectului
„Sistem integrat de management al deșeurilor solide în judeţul Călărași”, cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu” axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”, care se derulează pe o
perioadă de 50 de luni, cu finalizare în data de 30 iunie 2015, având o valoare de 140.729.770 de lei, din
care 103.211.893 de lei valoare nerambursabilă din
fondul European pentru dezvoltare regională. Lucrările s-au derulat în perioada 22 ianuarie – 21 septembrie
2013 şi au avut o valoare de 9.597.562,04 lei, fără tva.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: obiectiv-online.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEŢE

Conferinţa de lansare a proiectului
„Managementul ariei protejate
Muscelele Argeșului”
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Dâmboviţa

Investiţii de succes în Dâmboviţa –
prezent şi perspective

economice relevante în judeţ, reprezentanţi ai
unor instituţii locale şi centrale deconcentrate din
sfera economică, parlamentari, primari ai municipiilor şi oraşelor din judeţ.
Preşedintele Cj dâmboviţa, adrian țuţuianu,
a afirmat că dezbaterile şi discuţiile pot lansa idei
şi soluţii viabile pentru dezvoltarea mediului de
afaceri din judeţ şi pentru atragerea de investiţii
noi care să genereze locuri de muncă. Mai mult,
oamenii de afaceri prezenţi în sală au spus că apreciază iniţiativa Cj dâmboviţa, dat fiind faptul că
în viitor se va pune un mare accent pe parteneriatul public - privat.
Sursa: ziardambovita.ro

Grupul ECO SUD deschide
un nou Centru de management integrat
al deşeurilor în judeţul Giurgiu

Giurgiu

» Planul de investiţii al Grupului
Eco Sud include pentru perioada
imediat următoare inaugurarea unui
nou depozit ecologic de deşeuri, parte
din proiectul „Sistemului integrat de
management al deșeurilor solide în
Județul Giurgiu”, iniţiat de Consiliul
Judeţean Giurgiu şi finanţat prin
Programul Operaţional Sectorial de
Mediu, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea
sistemelor de management integrat al
deșeurilor și reabilitarea siturilor
contaminate istoric”.

acest depozit ecologic de deşeuri va sorta,
composta, depozita şi trata deşeurile nepericuloase
solide urbane de la nivelul întregului judeţ Giugiu,
în conformitate cu standardele înalte de calitate
aplicate de Grupul Eco Sud, comparativ cu standardele aplicate la nivelul depozitelor ecologice ale
Comunităţii Europene.
www.adrmuntenia.ro

La jumătatea lunii noiembrie a fost semnat contractul de delegare a gestiunii privind activităţile
de exploatare a Centrului de Management integrat
al deşeurilor Giurgiu de către Grupul Eco Sud, contract a cărui administrare este rezultatul definitiv
al procedurii de achiziţie publică demarată cu mult
efort, implicare şi profesionalism de Consiliului judeţean Giurgiu, începând cu anul 2011.
Centrul de Management integrat al deşeurilor
în judeţul Giurgiu este situat în localitatea frăteşti
şi include, pe o suprafaţă de 16,44 hectare, un depozit ecologic regional de deşeuri, o staţie de sortare şi o staţie de compostare a deşeurilor biodegradabile, precum şi instalaţii auxiliare. Prin operarea
întregului sistem regional de management al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu, grupul Eco Sud va
asigura acoperirea totală a activităţii de colectare
şi eliminare a deşeurilor la nivelul întregii regiuni,
oferind servicii de depozitare, tratare şi eliminare
a deşeurilor menajere, dar şi servicii de compostare
şi reciclare, în conformitate cu directivele europene
şi normele legislative naţionale în domeniu.
Sursa: giurgiu-news.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Consiliul judeţean dâmboviţa a organizat, în
data de 22 noiembrie, în colaborare cu SC OMv PEtrOM Sa, o masă rotundă şi dezbateri având ca
temă „Investiţii de succes în Dâmboviţa - prezent
și perspective”. această masă rotundă a avut drept
scop prezentarea de poveşti de succes ale unor investiţii de anvergură din judeţ, avantajele competitive pe care dâmboviţa le poate oferi posibililor
investitori, idei noi de dezvoltare şi sprijinirea afacerilor existente în zonă şi, în general, cunoaşterea
problemelor pe care aceştia le întâmpină în activitatea curentă.
acţiunea s-a bucurat de prezenţa unor invitaţi
de seamă ai companiilor care desfăşoară activităţi
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Modernizarea DJ 201
Săveni - Sudiţi - Mărculeşti se finalizează în 2014
Ialomiţa

Prahova

INFO JUDEŢE

demarat în 2011, de către Consiliul judeţean
ialomiţa, proiectul ce prevede reabilitarea drumului judeţean 201 Mărculeşti - Sudiţi - Săveni pe o
porţiune de 16 km, va fi finalizat anul viitor. necesitatea realizării acestui obiectiv, spun autorităţile
judeţene, a fost determinată de cedări ale fundaţiei, gropi sau denivelări. valoarea estimată a acestei lucrări este de 20 milioane de lei.
acest proiect constă în efectuarea unor lucrări
de modernizare a 16 km de drum judeţean, ce presupun, printre altele, stabilizarea fundaţiei drumului, turnarea a trei straturi de asfalt, realizarea
acostamentelor şi a unor şanţuri dalate in interiorul localităţilor, termenul limită de finalizare a
proiectului fiind stabilit pentru 2014.
Până în momentul de faţă, cheltuielile pentru
reabilitarea acestui tronson, Săveni - Sudiţi - Mărculeşti, sunt de 10 milioane de lei, lucrările realizate fiind în proporţie de 50%. În acest moment s-a
realizat deja consolidarea fundaţiei drumului de
piatră spartă şi au început să se toarne primele
straturi de asfalt pe drumul dintre Sudiţi şi Mărculeşti.
Pentru reabilitarea drumului, Consiliul judeţean ialomiţa a apelat atât la resurse proprii, cât
şi la fonduri de la Guvern, însă, din cauza insufici-

enţei fondurilor pentru finalizarea acestei investiţii, s-a apelat şi la un împrumut de la Banca română de dezvoltare.
Sursa: www.observator24.ro

Cel mai mare parc din Ploieşti
va fi realizat cu finanţare Regio

Ploieştenii vor avea din 2015 un nou loc de relaxare. În primăvara anului viitor vor fi demarate
lucrările la Parcul Municipal vest, ce vor fi realizate în cadrul programului regio, axa prioritară 1
„Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli
urbani de creștere”, domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”,
subdomeniul „Poli de creștere”.
Proiectul „Realizarea parcului municipal Ploiești Vest, inclusiv a căilor de acces și a reţelelor
edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest”
are o valoare totală de 93.684.950,15 lei, din care
valoarea totală eligibilă este de 72.183.509,15 lei
www.adrmuntenia.ro

(fonduri fEdr 57.999.449,60 lei; fonduri de la bugetul de stat 12.740.389,37 lei; cofinanţarea eligibilă a beneficiarului 1.443.670,18 lei).
va fi un parc cu un lac, alei pietonale, locuri
de relaxare - terenuri de sport, locuri de joacă
pentru copii, platforme pentru acrobaţii - biciclete
şi role, piste biciclete, centru administrativ, scenă
+ gradene, seră, patinoar, foişor, moară cu apă
etc.. terenul pe care se va realiza investiţia are o
suprafaţă de 13.569 mp şi se află în zona de vest
a municipiului, între Centura de vest şi Gara de
vest.

Sursa: www.phon.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Teleorman

Cel mai lung tricolor,
realizat de tinerii din Alexandria

Consiliul judeţean al tinerilor teleorman a organizat în data de 1 decembrie, de Ziua naţională
a româniei, o acţiune inedită: realizarea celui mai
lung tricolor. de 1 decembrie, tinerii s-au adunat
pe platoul din faţa Casei de Cultură din alexandria
pentru a-şi da mâna în cadrul acestui ambiţios proiect.
„Tricolorul infinitului” este un proiect care a
avut ca scop creşterea gradului de implicare a tiwww.adrmuntenia.ro

nerilor din judeţul teleorman în activităţi menite
să le dezvolte spiritul competitiv, dar şi spiritul de
echipă şi patriotismul. această competiţie, la care
au fost invitate să participe toate liceele din alexandria, şi-a propus să dezvolte simtului patriotic
prin mobilizarea tinerilor în vederea „construirii”
unui tricolor din bucăţi de panglică în culorile roşu,
galben şi albastru.

Sursa: adevarul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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phon.ro / 25 noiembrie 2013

REVISTA PRESEI

fonduri-structurale.ro / 25 noiembrie 2013

Obiectiv / 22 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 / 2 decembrie 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.

