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Conferinţă de presă

EVENIMENTE

Miercuri, 22 ianuarie, directorul aDR Sud Muntenia, Liviu Muşat, împreună cu şeful Organismului
intermediar pentru POS CCe, Mircea enescu, au participat la conferinţa de presă organizată la sediul
Consiliului judeţean argeş. Cu această ocazie, directorul Liviu Muşat a anunţat deschiderea unei runde
de întâlniri de lucru cu toţi beneficiarii de fonduri
nerambursabile din cadrul Programului Operaţional
Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”,
axa prioritară 1, care se adresează întreprinderilor
mici şi mijlocii.

ADR Sud Muntenia a demarat caravana de informare pentru POS CCE

agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat, în data de 22 ianuarie, o întâlnire
de lucru cu beneficiarii Programului Operaţional
Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
(POS CCe) din judeţul argeş. La acest seminar, ce s-a
desfăşurat la Piteşti, reprezentanţii Organismului
intermediar pentru POS CCe au oferit informaţii
utile despre etapele de derulare a activităţilor contractelor de finanţare, cu scopul de a sprijini beneficiarii în procesul de implementare a proiectelor.
astfel, au fost prezentate detalii privind documentele folosite în derularea contractelor, modul în care trebuie ţinută evidenţa contabilă distinctă folosind conturi analitice, Raportul de progres, dar şi despre vizita la faţa locului şi cum trebuie realizate pistele de audit.
totodată, cu această ocazie s-au purtat discuţii despre problemele întâmpinate de beneficiarii

din judeţul argeş în derularea proiectelor, în vederea identificării de soluţii viabile pentru finalizarea
în condiţii optime a investiţiilor realizate cu finanţare nerambursabilă prin POS CCe, axa prioritară 1.
Întâlnirea de lucru de la Piteşti este primul eveniment din acest an organizat de aDR Sud Muntenia
în cadrul caravanei de informare destinată beneficiarilor Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” din regiunea noastră. Beneficiarii pentru care se vor organiza întâlniri
de lucru în judeţele regiunii Sud Muntenia au primit
finanţare în cadrul axei prioritare 1 „Un sistem inovativ şi 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 modernizarea sectorului productiv
prin investiţii tangibile şi intangibile.

Reprezentanţii aDR Sud Muntenia (foto sus) au detaliat beneficiarilor de fonduri POS CCe etapele în derularea proiectelor

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» În data de 23 ianuarie, la Piteşti s-a
semnat actul adiţional pentru acordul
de parteneriat privind pachetul integrat
de proiecte al Polului Auto Muntenia,
prin care Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia a devenit
membră în Consiliul Director. Promotorii
constituirii polului de competitivitate în
domeniul automobilelor sunt SC Renault
Technologie Roumanie SRL şi SC
Automobile Dacia SA.

Prezent la ceremonia de semnare a documentului, directorul agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a mulţumit pentru
invitaţia de a participa la procesul decizional în
cadrul acestui proiect atât de important pentru regiunea noastră, declarând că „în calitate de membră în Consiliul Director al Polului Auto Muntenia,
Agenţia se va implica cu toată expertiza pe care
o deţine în acest proiect, contribuind cât mai mult
la consolidarea mediului de afaceri din regiunea
noastră”. acesta a mai adăugat că „suntem în pragul debutului unui nou ciclu financiar 2014 – 2020,
iar aşteptările societăţii româneşti faţă de noile
Programe operaţionale sunt foarte mari. Noi sperăm ca, folosind toată experienţa din toate domeniile, la toate nivelurile, naţional şi regional, să
pornim de la începutul celui de-al doilea semestru
depunerea de proiecte, astfel încât să absorbim
cât mai multe fonduri”.
În cea de-a doua jumătate a lunii decembrie
2013, autoritatea de Management pentru POS CCe
a aprobat spre finanţare pachetul integrat de proiecte depus de Polul auto Muntenia, care a obţinut
un scor total de 104,5 puncte, în urma evaluării
tehnice şi financiare. Proiectele, ce vor primi un
sprijin financiar nerambursabil în valoare de 68,5
milioane de lei, sunt următoarele:
• investiţii nr. 1 „Creşterea capacităţii Automobile Dacia de a răspunde noilor cerinţe ale pieţei
prin produse inovative”;
• investiţii nr. 2 „Creşterea capacităţii RTR de
a dezvolta vehicule noi inovative şi competitive”;
www.adrmuntenia.ro

Liviu Muşat, directorul aDR Sud Muntenia, a asigurat că agenţia, în
calitate de membru al Consiliului Director al Polului auto
Muntenia, va contribui cu expertiza pe care o deţine la
consolidarea mediului de afaceri din regiunea noastră

• Proiect CeRCetaRe „Cercetarea şi dezvoltarea de sisteme electrice, electronice, termice şi
tehnologii inovative pentru alternative de mobilitate durabilă, pentru creşterea eficienţei energetice a vehiculelor, în scopul reducerii emisiilor
poluante şi îmbunătăţirii confortului termic pentru pasageri”;
• Proiect SOft nr. 1 „Coordonarea, monitorizarea şi raportarea privind implementarea proiectelor şi a strategiei de dezvoltare a Polului Auto
Muntenia”;
• Proiect SOft nr. 2 „Pregătirea proiectelor –
etapă esenţială în obţinerea fondurilor nerambursabile”;
• Proiect SOft nr. 3 „Management strategic
pentru dezvoltarea şi operaţionalizarea polului de
competitivitate”;
• Proiect SOft nr. 4 „Elaborarea unei strategii
privind dezvoltarea IMM-urilor prin Pol, gestiunea
competenţelor şi stimularea resurselor umane din
Pol”;
• Proiect SOft nr. 5 „Elaborarea strategiei de
comunicare şi promovare a Polului şi desfăşurarea
activităţilor de comunicare şi promovare identificate prin strategie, inclusiv crearea unui portal/
site al Polului”.
http://regio.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia, în Consiliul Director
al Polului Auto Muntenia
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Școala Generală tărtăşeşti

Fonduri Regio pentru îmbunătăţirea
infrastructurii de învăţământ dâmboviţean

În data de 23 ianuarie, agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a semnat două noi
contracte de finanţare în cadrul programului Regio, ce au ca obiectiv reabilitarea infrastructurii de
învăţământ din judeţul Dâmboviţa.
astfel, comuna tărtăşeşti, în calitate de beneficiar, a accesat primele fonduri nerambursabile
Regio în cadrul axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea
şi echiparea infrastructurii pentru formarea profesională continuă” pentru proiectul „Reabilitare,
modernizare şi extindere cu sală de gimnastică
Şcoala Generală Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa”. Contractul de finanţare are o durată de implementare
de 19 luni, iar valoarea totală este de 4.434.416,42
lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului
este de 3.418.162,50 lei (2.905.438,13 lei fonduri
nerambursabile feDR; 444.019,30 lei fonduri de la
bugetul naţional; 68.705,07 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului). Cu sprijin financiar nerambursabil Regio se vor executa lucrări de consolidare, reabilitare şi modernizare a clădirilor Școlii Generale cu clasele i - Viii tărtăşeşti, ce vor fi dotate
cu echipamente specifice. De asemenea, proiectul
vizează construirea unei săli de gimnastică, ce va
fi dotată cu echipamente specifice, vestiare şi grupuri sanitare. Beneficiarii direcţi ai contractului
sunt cei aproape 250 de elevi şi cadrele didactice
care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurii
de învăţământ obligatoriu.
Cel de-al doilea proiect pentru care s-a semwww.adrmuntenia.ro

nat contractul de finanţare vizează „Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Colegiul Naţional ‘Vladimir
Streinu’ Găeşti”.
implementarea acestuia va creşte calitatea şi
capacitatea infrastructurii educaţionale, determinând în acelaşi timp îmbunătăţirea accesului populaţiei şcolare din zonele limitrofe la învăţământul preuniversitar. totodată, se va dota complet
unitatea şcolară cu echipamente it şi conectarea
la internet de mare viteză.
Proiectul, al cărui beneficiar este oraşul Găeşti, are o durată de implementare de 20 de luni,
iar valoarea totală este de 6.492.760,94 lei, din
care valoarea totală eligibilă a proiectului este de
5.043.139,30 lei (4.286.668,41 lei fonduri nerambursabile feDR; 655.608,10 lei fonduri de la bugetul naţional; 100.862,79 lei cofinanţarea eligibilă
a beneficiarului).
Până în prezent, în judeţul Dâmboviţa au fost depuse în cadrul programului Regio 30 de proiecte
pentru dezvoltarea infrastructurii educaţionale,
din care s-au semnat contractele pentru 24 de cereri de finanţare, prin care se solicită fonduri nerambursabile în valoare totală de 135.511.612,28 lei.
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.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Colegiul Naţional „Vladimir
Streinu”, Găeşti
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» Alocarea fondurilor europene în
perioada 2014 - 2020 este un subiect
fierbinte în această perioadă. În acest
context, Liviu Muşat, directorul Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
a acordat un interviu Gazetei Dâmboviţei
în care a vorbit despre previziunile pentru
noul exerciţiu financiar 2014 - 2020.

R.: S-a stabilit care este valoarea fondurilor
europene pe care ţara noastră o va primi în perioada 2014 – 2020?
L.M.: În momentul de faţă se prognozează o
sumă de aproximativ 40 de miliarde de euro ce i-ar
reveni României în exerciţiul financiar 2014 - 2020.
Detalii vor fi stabilite după ce va fi aprobat acordul
de Parteneriat. În ceea ce priveşte suma alocată
Programului Operaţional Regional, pentru Sud Muntenia estimăm suma de 1,1 miliarde de euro ce ar
urma să fie cheltuită în perioada de programare
menţionată anterior.
R.: Vor fi simplificate procedurile de accesare a banilor faţă de perioada 2007 – 2013?
L.M.: există deja o schimbare de optică la nivelul Comisiei europene, o abordare mai complexă, calitativ superioară celei de până acum. Și 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
www.adrmuntenia.ro

Liviu Muşat, directorul agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia

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.
(continuare în pagina 6)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia:
„Cred că pentru perioada următoare este necesar
să introducem etapa de evaluare strategică, în urma
căreia regiunile să finanţeze acele proiecte care să
contribuie în mod real la dezvoltarea comunităţilor”
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(continuare din pagina 5)
L.M.: Răspunsul la această întrebare este dat
Și pentru ca procesul de absorbţie a banilor mai sus.
europeni pentru perioada următoare să fie mult
R.: Dacă v-ar întreba un potenţial beneficiar
mai fluent, este nevoie de prevederi legale mai cum se alcătuieşte un proiect bun, ce i-aţi răsclare, privind domeniul achiziţiilor publice, dar şi punde?
L.M.: agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud
de îmbunătăţirea acţiunii în parteneriat, precum
şi schimbarea percepţiei defectuoase, în multe ca- Muntenia, prin Seviciul Comunicare, acordă asistenţă potenţialilor beneficiari, solicitanţii de inzuri, despre ceea ce înseamnă banul public.
R.: Este adevărat că vor fi mai puţine măsuri, formaţii putând fi asistaţi, în mod gratuit, în vedepentru a nu mai fi atât de fragmentate sumele de rea clarificării unor aspect legate de completarea
bani alocate?
şi pregătirea cererii de finanţare. De asemenea,
L.M.: Momentan nu vă pot oferi informaţii de- instituţia noastră organizează sesiuni de informare
taliate despre viitorul Program Operaţional Regio- şi campanii de promovare la nivel regional, astfel
nal, având în vedere că el nu a fost aprobat în mod încât informaţiile să ajungă într-un mod cât mai
oficial, ci doar despre variantele de lucru. În orice rapid către cei interesaţi. Proiectele se realizează
caz, majoritatea liniilor de finanţare existente în având ca bază de pornire Ghidul Solicitantului, doactualul program vor fi reluate şi în viitorul pro- cument ce reprezintă un îndrumar pentru complegram, şi mă refer aici la sprijinirea mediului privat, tarea corectă a unei cereri de finanţare. Pentru
dezvoltarea infrastructurii, dezvolfiecare linie de finanţare va fi elatarea urbană, în plus fiind opor- Este foarte important
borat un ghid distinct, conţinutul
tunităţile de finanţare ce vizează să avem proiecte
acestui document putând fi amenprotecţia mediului, cercetarea şi
dat ca urmare a modificărilor lecare
să-şi
dezvoltarea tehnologică şi sprijinigislative survenite, şi de aceea esdemonstreze
rea tranziţiei către o economie cu
te bine ca să fie consultată perioemisii scăzute de dioxid de carbon. capacitatea
dic varianta actualizată a docuR.: Când vor fi deschise pri- de a produce
mentului (toate modificările sunt
mele măsuri şi când vor putea fi
publicate pe pagina de internet a
dezvoltare
durabilă.
absorbiţi primii bani?
programului şi pe pagina de interL.M.: estimăm ca în al doilea
Liviu Muşat,
net a agenţiei dedicată implemensemestru al acestui an să fie landirectorul ADR Sud Muntenia
tării programului: regio.adrmunsate primele ghiduri ale solicitantenia.ro).
R.: Credeţi că vom reuşi de data aceasta să
tului. În momentul de faţă, autorităţile române,
sub coordonarea Ministerului fondurilor europene, accesăm mai mulţi bani decât în perioada 2007
pregătesc acordul de Parteneriat, documentul fun- - 2013? Argumentaţi!
L.M.: În cea mai mare parte, proiectele finandamental ce stă la baza viitoarelor Programe Operaţionale. ulterior aprobării programelor, vor fi ţate au fost absolut necesare şi au contribuit la
lansate şi ghidurile pe baza cărora potenţialii be- creşterea calităţii vieţii în comunităţile unde ele
s-au realizat. Cu toate acestea, aspectul impactuneficiari îşi pot pregăti proiectele.
R.: Cine are dreptul să beneficieze de aceste lui economico-social trebuie să constituie una din
lecţiile pe care trebuie să le aplicăm în perioada
fonduri?
L.M.: Beneficiarii de fonduri din Programul Ope- următoare. Dintr-o oarecare teamă că nu putem
raţional Regional vor acoperi, în continuare, aproape accesa fondurile puse la dispoziţie, în perioada
toată plaja de potenţiali solicitanţi. Și când afirm 2007 - 2013 ne-am îndreptat toţi, fie la nivel local,
acest lucru am în vedere administraţiile publice lo- fie la nivel naţional, mai mult spre aspectul cancale, asociaţiile de dezoltare intercomunitară, par- titativ al proiectelor. Și uneori am neglijat impacteneriate între autorităţi ale administraţiei publice tul acestora. este foarte important să vedem ce se
locale, furnizori de servicii sociale, universităţi de întâmplă cu aceste proiecte, care este contribuţia
lor la dezvoltarea comunităţilor.
stat, întreprinderi mici şi mijlocii, ONG-uri.
R.: Care sunt măsurile ce vor fi păstrate?
(continuare în pagina 7)

info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 163 / 21 - 27 ianuarie 2014

www.adrmuntenia.ro

Sediul aDR Sud Muntenia

acest domeniu. activitatea în gestionarea fondurilor europene este una complexă, pregătirea efectivă a unui angajat se realizează în timp, iar dacă
el nu este stimulat financiar pentru a rămâne angajat în structurile menţionate anterior, el poate
pleca oricând în mediul privat. Și este păcat!
R.: Măsura se va aplica pentru toţi angajaţii
Autorităţilor de Management?
L.M.: Potrivit O.u.G. nr. 107/2013, modificarea salarizării se va aplica în cadrul autorităţilor
de management ce gestionează următoarele programe sectoriale: Creşterea competitivităţii economice, Dezvoltarea resurselor umane, Mediu, transport, Dezvoltarea capacităţii administrative şi Pescuit. tot acest act legislativ menţionează faptul că,
citez, „pentru personalul din Ministerul Educaţiei
Naţionale, din entităţile aflate în subordinea acestuia şi din serviciile deconcentrate care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile ori
nerambursabile, majorarea salarială acordată
conform prevederilor Legii nr. 490/2004, privind
stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 595/2009, pentru aplicarea Legii nr.
490/2004, privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu
modificările şi completările ulterioare, sau a prevederilor art. 34, alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/
2010, privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, se aplică la salariul de bază stabilit pentru
personalul din aparatul propriu, din entităţile
aflate în subordinea acestuia şi din serviciile deconcentrate încadrat pe funcţii similare unde acesta îşi desfăşoară activitatea”.
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 6)
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.
R.: În judeţul Dâmboviţa sunt proiecte ce ar
putea fi continuate pe bani europeni în perioada
2014 - 2020?
L.M.: Cu siguranţă, judeţul Dâmboviţa şi-a pregătit un portofoliu consistent de propuneri de proiecte ce ar urma să fie finanţate în perioada 2014 2020. La nivelul agenţiei s-a constituit o bază de
date cu propuneri de proiecte, iar judeţul Dâmboviţa
a depus până acum 369 de propuneri de proiecte ce
acoperă cele şapte domenii de dezvoltare ale regiunii noastre: infrastuctura locală şi regională, dezvoltarea urbană, creşterea competitivităţii economiei
regionale pe termen lung, protecţia mediului şi creşterea eficienţei energetice, susţinerea sănătăţii şi
asistenţei sociale, dezvoltarea rurală şi agricultura.
R.: La sfârşitul anului trecut se vorbea despre majorări de salarii în structurile care gestionează fonduri europene. S-a concretizat legal
această măsură?
L.M.: Într-adevăr, la sfârşitul anului trecut a
existat o iniţiativă legislativă care s-a concretizat
în Ordonanţa de urgenţă nr. 107/2013, ce reglementează salarizarea personalului din structurile
cu rol de autoritate de management, în sensul asimilării funcţiilor şi salariilor cu funcţiile şi nivelul
de salarizare al acestora din cadrul Ministerului
fondurilor europene. Stabilirea nivelului concret
al drepturilor salariale se face prin ordin comun al
Ministerului fondurilor europene şi al ordonatorilor
principali de credite ai structurilor cu rol de autoritate de management.
R.: Dacă da, vor fi mai eficienţi în întocmirea
proiectelor europene angajaţii care vor beneficia de această măsură, datorită stimulării financiare?
L.M.: Nu pot să nu recunosc faptul că latura
financiară este importantă pentru a asigura randamentul maxim al unui angajat care lucrează în
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autorităţile de Management ale Programelor Operaţionale vor finaliza, în acest an, contractarea fondurilor structurale şi de coeziune alocate României pentru
actuala perioadă de programare, dar şi pentru folosirea
economiilor apărute în timpul implementării proiectelor. Contractarea fondurilor nu este limitată de niciun
regulament ue. Singura regulă impusă de Comisia europeană este ca implementarea proiectelor să se finalizeze până la 31 decembrie 2015 pentru ca fondurile
utilizate să fie solicitate de statele membre pentru a
le fi rambursate. În consecinţă, faptul că nivelul de contractare a fondurilor ue era de 93% în data de 31 decembrie 2013 nu duce la pierderea niciunui euro din
fondurile structurale şi de coeziune alocate României.
În 2013, România a evitat riscul de dezangajare automată a fondurilor structurale şi de coeziune alocate
de ue, datorită adoptării regulii „N+3” pentru alocările
aferente anilor 2011 şi 2012 şi, în acelaşi timp, datorită
măsurilor implementate de Guvernul României pentru
accelerarea absorbţiei. 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
anul 2012 până în data de 31 decembrie 2015. termenul
final pentru cheltuirea fondurilor europene alocate în
actuala perioadă de programare a rămas neschimbat: suma alocată României pentru actuala perioadă de programare trebuie cheltuită până în data de 31 decembrie 2015.
Reamintim că rata de absorbţie curentă a ajuns
la 33,47% la sfârşitul anului 2013, de patru ori mai mare decât la începutul lunii mai 2012. Creşterea ratei
de absorbţie s-a datorat în primul rând reluării plăţilor
de către Comisia europeană către România în cadrul
a patru programe operaţionale blocate din cauza problemelor înregistrate în implementare în perioada
2009 - 2011. Mai precis, în februarie 2013, Comisia a
reluat plăţile către România pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor umane, în
aprilie 2013 a fost deblocat Programul Operaţional
Regional, în iunie 2013, Comisia europeană a reluat
plăţile către România pentru Programul Operaţional
Sectorial transport, iar în octombrie 2013 a fost ridicată presuspendarea Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. În paralel, în 2013 au fost implementate numeroase măsuri
în scopul accelerării absorbţiei fondurilor europene.
www.adrmuntenia.ro

unele dintre cele mai importante măsuri implementate în 2013 au fost:
• alocarea de fonduri de aproximativ nouă miliarde de lei din trezoreria Statului pentru a plăti beneficiarii, pentru a susţine continuarea proiectelor dezvoltate din fonduri europene, locurile de muncă create în cadrul acestora şi economia României;
• implementarea mecanismului decontării cererilor de plată pentru toţi beneficiarii proiectelor, indiferent de programul în cadrul căruia sunt implementate. acest mecanism permite decontarea directă a
facturilor emise de furnizori, din fondurile alocate de
la trezoreria Statului, ceea ce înseamnă că beneficiarii nu sunt obligaţi să suporte, într-o primă fază,
din fonduri proprii plata facturilor;
• scutirea beneficiarilor de fonduri ue de la plata
penalităţilor, dobânzilor penalizatoare şi accesoriilor
percepute de stat pentru obligaţiile fiscale neplătite
la timp dacă autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene nu le-au achitat sumele pe
care aveau dreptul să le încaseze după expirarea termenelor prevăzute în contractele de finanţare;
• eliminarea constrângerilor artificiale impuse pentru achiziţiile efectuate de beneficiarii din mediul privat
în cadrul proiectelor implementate din fonduri europene. În trecut, beneficiarii din mediul privat erau obligaţi să deruleze proceduri similare cu cele impuse instituţiilor de stat. În prezent, aceştia trebuie să respecte o procedură simplificată: pentru achiziţia de bunuri de peste 30.000 de euro, de servicii cu o valoare
cuprinsă în intervalul 30.000 - 200.000 de euro, respectiv de lucrări cu o valoare cuprinsă în intervalul 100.000
– 5.000.000 de euro, beneficiarii din mediul privat trebuie să publice un anunţ într-o secţiune a site-ului Ministerului fondurilor europene. Beneficiarii aleg oferta
pe care o consideră cea mai competitivă şi îşi argumentează alegerea prin întocmirea unei note justificative;
• realizarea şi publicarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice
şi recomandările Comisiei europene care trebuie urmate
de autorităţile de Management şi Organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice. Ghidul este un instrument de lucru pentru toţi cei
implicaţi în sistemul de implementare a fondurilor europene şi va preîntâmpina aplicarea de noi corecţii financiare.
Sursa: www.fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Contractarea fondurilor structurale şi de coeziune
din actuala perioadă de programare va fi finalizată în 2014
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» Fondurile structurale joacă un rol
important în dezbaterea politică din
unele state membre şi comentariile
serviciilor Comisiei Europene provoacă
„agitaţie”, dar „corespondenţa cu
autorităţile române pe tema viitorului
Acord de Parteneriat este ceva
normal”, care are loc în cazul tuturor
statelor membre, a declarat marţi,
la Bruxelles, comisarul european pentru
politică regională, Johannes Hahn.

Înaltul oficial european a făcut aceste afirmaţii în cadrul unui briefing de presă comun cu ministrul român al fondurilor europene, eugen teodorovici, cu care a avut o întrevedere la Comisia europeană.
„Ştiu că în unele state membre, 10 - 12, fondurile structurale joacă un rol important în dezbaterea politică şi există agitaţie în privinţa unora
dintre comentariile noastre, ceea ce nu este în
intenţia noastră, pentru că asta face parte din
schimburile noastre regulate şi de aceea am făcut
acest exerciţiu anul trecut, pentru a nu pierde
prea mult timp atunci când se va ajunge la finalizarea unui acord de parteneriat în 2014. Am cerut
tuturor statelor noastre membre să depună drafturi şi am avut consultări interne între servicii şi
cred că din 28 de state membre 24 au folosit această oportunitate”, a declarat johannes Hahn.
el a subliniat că nu a fost vorba niciodată, aşa
cum s-a relatat în media româneşti, despre respingerea vreunui draft din partea autorităţilor române.
„Am făcut comentariile noastre, ca în cazul multor statele membre, şi trebuie să admitem că multe dintre ele au dificultăţi în a ţine cont de această nouă abordare privind realizarea de strategii
sau condiţionalităţi ex-ante. Este într-adevăr un
exerciţiu foarte solicitant pentru multe state membre, dar este unul extrem util, pentru că le ajută
să aibă o imagine foarte clară despre locurile spre
care investiţiile ar trebui îndreptate într-un anumit stat, de exemplu România”, a mai afirmat Hahn.
Comisarul european a vorbit şi despre faptul
www.adrmuntenia.ro

eugen teodorovici, ministrul fondurilor europene, a avut o întrevedere
cu johannes Hahn, comisarul european pentru politică regională

că acordul de Parteneriat pentru noua perioadă de
programare va trebui să ţină cont de schimbarea de
accent din politica de coeziune pentru următoarea
perioadă de programare, orientată mai mult spre
susţinerea iMM-urilor, finanţarea creării de locuri de
muncă pe termen lung şi dezvoltării sustenabile.
„Există o mişcare în statele membre, de la orientarea spre infrastructură spre sprijinirea IMMurilor. Dar trebuie să admit că în România trebuie
să investim în infrastructură şi în viitor, însă trebuie să mutăm puţin accentul. România a ţinut cont
de această nouă orientare şi sunt mulţumit de direcţia spre care se îndreaptă”, a mai spus comisarul
european.
el a mai precizat că momentul semnării acordului de Parteneriat cu România depinde doar de
calitatea propunerii trimise de autorităţile de la
Bucureşti.
„Nu este o cursă, nu trebuie să fii primul sau
să-l adopţi cât mai repede, ceea ce contează este
calitatea. Este un document de calitate pentru că
este vorba despre o perspectivă de zece ani şi sigur
am dori să-l avem cât mai repede şi facem totul
pentru a asigura acest lucru. Dacă documentul are
calitatea necesară, şi nu există indicii că nu ar fi
cazul, atunci ar putea fi destul de repede. În general, pot să spun că obiectivul este să avem toate
acordurile de parteneriat semnate înainte de finalul lui iunie”, a spus johannes Hahn.

Sursa: www.fonduri-ue.ro
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Johannes Hahn: În unele state membre fondurile structurale
joacă un rol important în dezbaterea politică
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un nou împrumut de la trezoreria Statului a fost
aprobat de Guvernul României în şedinţa de miercuri, 22
ianuarie, pentru a pune la dispoziţia autorităţilor de Management ale programelor operaţionale sumele necesare
pentru achitarea cererilor de rambursare şi cererilor de
plată depuse de beneficiari.
„Guvernul României a alocat 1,3 miliarde de lei
pentru plata beneficiarilor, prin aprobarea unui nou
împrumut din Trezoreria Statului. Sunt asigurate astfel resursele necesare pentru achitarea sumelor datorate beneficiarilor în cel mai scurt timp. Misiunea
Autorităţilor de Management este să accelereze implementarea proiectelor în acest an, iar una dintre
cele mai importante acţiuni este efectuarea plăţilor
către beneficiari cât mai repede. Ulterior, sumele
achitate beneficiarilor sunt solicitate Comisiei Europene pentru a fi rambursate României”, a declarat ministrul fondurilor europene, eugen teodorovici.
Împrumutul va fi folosit pentru efectuarea de plăţi

către beneficiarii de fonduri contractate prin intermediul a patru programe: Programul Operaţional Sectorial
Mediu, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor umane, Programul Operaţional Regional, respectiv Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”.
Pentru efectuarea de plăţi către beneficiarii Programului Operaţional Sectorial Mediu au fost alocate
fonduri în valoare de 370 milioane de lei. totodată,
pentru achitarea sumelor datorate beneficiarilor Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
umane au fost alocate fonduri în valoare de peste 360
milioane de lei, iar pentru efectuarea de plăţi către
beneficiarii Programului Operaţional Regional - peste
350 milioane de lei. În acelaşi timp, pentru achitarea
de plăţi către beneficiarii Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” a fost
alocată o sumă de aproximativ 216 milioane de lei.

O bază de date cu preţuri de referinţă în vederea
eliminării procedurilor de achiziţie pentru beneficiarii
privaţi, o documentaţie standard pentru achiziţiile publice, precum şi introducerea depunerilor online pentru
aproape toate măsurile din viitorul program sunt doar
câteva dintre modificările şi noutăţile aduse de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020.
„Noi suntem partea tehnică a programului. Ne pregătim cu fluxuri şi proceduri de lucru, dar şi cu o simplificare majoră şi cu crearea unor instrumente care să
înlesnească absorbţia şi să o facă mai corectă. Şi aici mă
refer la baza de date cu preţurile de referinţă, pe care
până la urmă APDRP a luat iniţiativa să o facă şi să o ducă
la bun sfârşit. (...) Dacă vom avea aceasta listă, lucrul
acesta va duce la eliminarea completă a procedurii de
achiziţii pentru beneficiarii privaţi, la reducerea verificărilor din agenţie şi se va elimina complet justificarea
de la cererea de finanţare a preţurilor din bugetul indicativ, pentru că proiectantul sau consultantul se va uita
în baza de date şi vor trece automat estimărilor lor, dacă
se încadrează în preţurile respective”, a declarat directorul general al agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Ru-

rală şi Pescuit (aPDRP), George turtoi. Șeful aPDRP a
precizat că pentru achiziţiile publice intenţionează să
elaboreze anumite documentaţii standard pentru a fi
utilizate de către beneficiarii publici. introducerea depunerilor online a proiectelor pentru aproape toate măsurile din viitorul PNDR ar putea elimina multe suspiciuni ale beneficiarilor privind modul de selectare şi finanţare. „Vom încerca, pe cât posibil, să facem şi depunere online pentru aproape toate măsurile, deoarece argumentul acela că ţăranul nu are Internet este
poate fezabil pentru cei care aplică pe măsura dedicată
fermelor mici sau poate pentru tinerii fermieri. Să spunem că pe aceste două măsuri poate nu vom face depunere online, dar atunci când un beneficiar ia două
milioane de euro finanţare, e puţin probabil să nu aibă
Internet. E chiar imposibil. Pentru aproape toate măsurile vom avea depunere online. Într-adevăr, sunt beneficiari din anumite zone unde nu există Internet sau
nu ştiu să utilizeze Internetul sau nu-şi permit să angajeze un consultant şi îşi fac singuri documentaţiile”,
a mai spus şeful aPDRP.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Noutăţi PNDR: Proiectele ar putea fi depuse online,
documentaţii standard şi preţuri de referinţă pentru achiziţii
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Guvernul României a alocat 1,3 miliarde de lei
pentru plata beneficiarilor
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În cadrul acordului Spaţiul economic european
(See), în România se derulează Programul pentru
promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul
patrimoniului cultural european. Scopul acestuia
este sporirea dialogului cultural şi protejarea identităţii europene prin înţelegerea diversităţii culturale, reducerea disparităţilor economice şi sociale,
precum şi strângerea relaţiilor dintre România şi ţările donatoare: islanda, Norvegia şi Liechtenstein.
Bugetul acţiunii: 8.022.059 de euro.
Suma maximă: 200.000 de euro.
Programul îşi propune următoarele:
• extinderea posibilităţilor de derulare a diferitelor activităţi artistice şi culturale;
• consolidarea accesului publicului larg la cultură;
• aprofundarea înţelegerii diversităţii culturale
şi consolidarea dialogului intercultural, incluzând
culturile minorităţilor;
• consolidarea relaţiilor bilaterale între operatorii culturali români şi cei din statele donatoare,
în domeniul artelor şi al culturii, cu accent pe diversitatea culturală.
Referitor la întărirea relaţiilor bilaterale de
cooperare între operatorii culturali din România şi
statele donatoare, Programul îşi propune ca, cel
puţin 50% din proiectele derulate, să fie implementate în parteneriat cu organizaţii din statele donatoare.
În cadrul prezentei cereri de proiecte se
acordă sprijin minorităţii rome prin acordarea de
finanţare proiectelor culturale care vizează aceste
comunităţi. Cel puţin 10% din totalul costurilor eligibile ale Programului va fi alocat pentru îmbunătăţirea situaţiei populaţiei rome.
exemple de activităţi eligibile:
• sprijin pentru mobilitatea artiştilor/ profesioniştilor din domeniul cultural şi a lucrărilor lor de
a ajunge la noi categorii de public dincolo de ţările
lor de origine;
• organizarea şi participarea la concursuri de
soluţii/ idei, prezentări/ licitaţii de proiecte, evenimente culturale şi artistice la nivel local, naţional sau internaţional;
• schimb de experienţă şi bune practici între
organizaţii culturale;
www.adrmuntenia.ro

• cooperare cu artişti şi profesionişti din alte
state;
• educaţie şi training pentru profesionişti şi organizaţii culturale în scopul de a dobândi, inter
alia, noi abilităţi, de a îşi consolida capacitatea în
domeniul cultural, sprijin pentru dezvoltarea comunităţii;
• dezvoltarea de metodologii de educaţie în
ceea ce priveşte diversitatea culturală şi dialogul
intercultural prin noi servicii de comunicare etc.;
• campanii de informare şi comunicare pentru
creşterea conştientizării diversităţii culturale, inclusiv privind culturile minorităţilor;
• cercetări, studii, inventarieri în cultură şi în
arte în scopul conştientizării diversităţii culturale,
inclusiv privind culturile minorităţilor, în special în
rândul tinerilor;
• producţia de bunuri şi servicii referitoare la
cultura comunităţilor, inclusiv referitoare la cultura şi patrimoniul minorităţilor, inclusiv a populaţiei
rome.
aceste activităţi pot fi derulate în următoarele domenii, dar fără a se limita la: arte plastice,
arte vizuale, muzică, artele spectacolului, explorare/ reprezentare a cunoştinţelor tradiţionale şi promovarea acestora (valori, credinţe, ritualuri etc.).
alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor.
Bugetul total alocat Programului pentru promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european se ridică la 8.022.059
de euro.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să
contactaţi: unitatea de Management a Proiectului,
Ministerul Culturii, e-mail: office@fonduri-diversitate.ro, tel./ fax: 021/222.84.79, 021/224.45.12.
Sursa: www.finantare.ro
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Granturile SEE pentru promovarea diversităţii în cultură şi artă
în cadrul patrimoniului cultural european
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Credite de 23 de milioane de euro
disponibile prin Programul Româno-Elveţian pentru IMM-uri

» Ministerului Finanţelor Publice
şi ai Ministerului Economiei au semnat
cu partea elveţiană acordul pentru
„Programul Româno-Elveţian pentru
IMM-uri”, care va fi derulat prin CEC
Bank, în calitate de bancă parteneră.

acesta reprezintă al doilea acord de proiect
semnat în cadrul „Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”, pentru care Ministerul finanţelor Publice are
rol de unitate Naţională de Coordonare.
Proiectul vizează acordarea de credite de investiţii pentru iMM-urile din România în 4 domenii
prioritare: producţie, servicii medicale, turism, comercializarea sistemelor/ echipamentelor specifice economisirii de energie şi a celor care utilizează resurse de energie regenerabilă pentru eficientizarea propriei activităţi.
„Programul Româno-Elveţian pentru IMM-uri”
urmăreşte creşterea numărului de locuri de muncă
www.adrmuntenia.ro

la nivelul iMM-urilor, îmbunătăţirea ratei de supravieţuire a start-up-urilor, precum şi creşterea profitabilităţii celor 4 sectoare vizate şi a cifrei de afaceri a iMM-urilor.
Proiectul, al cărui beneficiar este Departamentul pentru iMM-uri, Mediul de afaceri şi turism,
are o valoare de 28,524 milioane de franci elveţieni (echivalentul a 23 de milioane de euro), din
care 20 milioane de franci elveţieni (70%) reprezintă grantul elveţian, iar diferenţa de 8,524 milioane de franci elveţieni (30%) reprezintă contribuţia CeC Bank în acest program. Perioada de implementare a proiectului este de cinci ani de la
data semnării acordului.
„Programul Româno-Elveţian pentru IMM-uri”
va fi implementat pe întreg teritoriul României, iar
înscrierea în program se va realiza direct la unităţile teritoriale ale CeC Bank. Banca va face analiza
în conformitate cu normele proprii de creditare
corelate cu obiectivele şi prevederile documentelor aferente programului.

Sursa: www.finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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ieşti şi Planuri integrate de Dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane.
Până în prezent au fost semnate 529 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.095.077.465,22 lei.
Din cele 529 de contracte semnate, 42 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
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Până în data de 27 ianuarie 2014, la sediul
agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 893 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

POSCCE: Ordin de prelungire
a datei de aplicare pentru schema
de ajutor de stat aferentă iniţiativei
JEREMIE

autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea
Competitivităţii Economice” (aM POSCCe) a
publicat Ordinul nr. 2496 din 24 decembrie
2013, privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 625/ 7 aprilie 2010.
Prin Ordin se prelungeşte data de aplicare a
Schemei de ajutor de stat sub forma de capital
de risc prin intermediul unuia sau mai multor
fonduri de capital de risc, ca parte integrantă
a implementării iniţiativei jeReMie în România
până în data de 30 iunie 2014.

Sursa: www.fonduristructurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=14422

www.adrmuntenia.ro

investiţii tangibile şi intangibile, a2 - Sprijin financiar
nerambursabil de până la 1.065.000 de lei pentru întreprinderile mici şi mijlocii.
De asemenea, agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, până în prezent, a preluat 88 de
Cereri pentru care se va acorda finanţare din axa Prioritară 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, DMi 1.3 Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Operaţiunea 2 Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, apelul 2, sesiunea
2. Din cele 88 de cereri, 10 au fost respinse/retrase şi
78 au fost admise în etapa de evaluare tehnică şi financiară. Valoarea financiară nerambursabilă solicitată
de cele 78 de cereri este de 116.860.825,64 lei.
totodată, au fost preluate de la sediul autorităţii
de Management POS CCe, 26 de cereri de finanţare
pentru care se va acorda finanţare din axa Prioritară
1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient,
DMi 1.1 Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului,
Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile
şi intangibile, Schema de finanţare a1 – Sprijin financiar cu valoarea între 1.065.000 – 6.375.000 lei pentru
investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii. Valoarea
financiară nerambursabilă solicitată de cele 26 de cereri este de 125.352.659,89 lei.

Noi instrucţiuni emise
de AM POS CCE

autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea
Competitivităţii Economice” (aM POSCCe) a
publicat instrucţiunea nr. 2011231/
22.01.2014, privind prefinanţarea pentru proiectele aferente POS CCe 2007-2013, şi
instrucţiunea nr. 200826/ 17.01.2014, în vederea simplificării şi accelerării procesului de
contractare aferent Operaţiunii 1.1.1, a1
„Sprijin financiar cu valoare cuprinsă între
1.065.000 de lei şi 6.375.000 de lei, acordat
pentru invesţii în IMM”. ambele materiale sunt
publicate pe site-ul nostru la secţiunea Documente Utile - Informare- Instrucţiuni, respectiv accesând link-ul: http://poscce.adrmuntenia.ro/menu/instructiuni_27.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Până în data de 27 ianuarie 2014, 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 eco-eficient, 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 191 de cereri în urma procesului de evaluare
desfăşurat în cadrul celorlalte agenţii pentru Dezvoltare Regională şi a autorităţii de Management POS
CCe. Din cele 191 de cereri, 144 sunt în implementare, 14 de contracte au fost transmise la aM POS CCe
în vederea semnării, 4 contracte se află în pregătire
la aDR SM / Oi POS CCe, 10 sunt retrase şi 19 respinse.
Suma nerambursabilă solicitată prin proiectele aflate
în implementare este de 128.607.342,25 lei. finanţarea nerambursabilă se va acorda prin Programul
Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013, axa prioritară 1 – Un sistem de
producţie inovativ şi eco-eficient, DMi 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
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Argeş

Judeţul Argeş se dezvoltă cu ajutorul
fondurilor europene
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Recent, în cadrul unei conferinţe de presă organizată de Cj argeş, directorul aDR Sud Muntenia,
Liviu Muşat, directorul aDR Sud Muntenia, a declarat că „cele mai multe proiecte depuse în cadrul
Programului Operaţional Regional sunt din Argeş.
Am constatat că s-au făcut progrese din punctul
de vedere al lucrărilor şi al cererilor de finanţare
şi la Curtea de Argeş, şi la Costeşti, sper să se întâmple acelaşi lucru în curând şi la Bascov. Cel mai
bine stau Piteştiul şi Mioveniul, aici există proiecte aflate în plină derulare, iar anul 2014 va fi
bogat din acest punct de vedere. Pe Axa 3 sunt
multe şcoli în construcţie în Argeş: trei la Miceşti,
două la Cepari, altele la Bascov şi vreo trei unităţi
sunt în reparaţii la Curtea de Argeş”.
În ceea ce priveşte Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, 45% din
fondurile alocate regiunii Sud Muntenia pentru proiecte mici (de până la 1.065.000 de lei) au fost atrase
de firme din judeţul argeş. au fost încheiate sau se

INFO JUDEŢE

» Judeţul Argeş este fruntaş în
regiunea Sud Muntenia din punctul de
vedere al proiectelor elaborate cu sprijin
financiar nerambursabil european. În
Piteşti şi Mioveni sunt înregistrate cele
mai mari progrese legate de derularea
efectivă a investiţiilor.

Liviu Muşat, directorul aDR Sud Muntenia

află în proces de derulare 63 de astfel de proiecte cu
o valoare totală de 63,2 milioane de lei. În ceea ce
priveşte investiţiile mari (de până la 6 milioane de lei),
în argeş sunt în derulare trei astfel de proiecte.

Sursa: ziarulargesul.ro

Podul peste Dunăre Silistra – Călăraşi,
în atenţia unor investitori români şi bulgari

Călăraşi

investitori români şi bulgari şi-au exprimat interesul pentru construirea a trei poduri peste Dunăre,
a spus în Parlamentul de la Sofia premierul Plamen
Oreşarski. el a spus că noile poduri peste Dunăre Silistra - Călăraţi, Oriahovo - Bechet şi Nikopol - turnu
Măgurele sunt incluse în planul de acţiune al Comisiei
europene pentru implementarea Strategiei ue pentru
regiunea Dunării. Proiectele sunt esenţiale pentru regiune, a subliniat el, citat de Novinite. Premierul a
spus însă că nu s-a convenit deocamdată o finanţare
ue pentru vreunul dintre cele trei poduri. „Asta ne
www.adrmuntenia.ro

obligă să privim spre alte surse de finanţare, mai
ales parteneriatul public - privat”, a explicat premierul bulgar. el a notat că o şedinţă comună a guvernelor român şi bulgar va avea loc în lunile următoare, iar pe agendă vor fi planurile de cooperare bilaterală. Oreşarski a spus că a fost asigurat de surse
de încredere că investitori privaţi şi-au exprimat interesul în a intra în discuţii pentru construirea podurilor. Potrivit premierului, nu poate fi precizat deocamdată un termen pentru finalizarea proiectelor.
Sursa: arenamedia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Cel mai important proiect
de dezvoltare a municipiului Târgovişte
finanţat prin Regio prinde contur
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Dâmboviţa

Giurgiu

înaltă tensiune dotaţi cu corpuri de iluminat ecologice, peste 8 kilometri de fibră optică. Se va lucra pe 7 kilometri de reţele de apă, se vor monta
28 de cămine de vane, 45 de hidranţi de incendiu,
282 de branşamente, 2 kilometri de reţea de canalizare şi 256 de guri de scurgere.
adrian țuţuianu, preşedintele Cj Dâmboviţa:
„Este extraordinar că acest proieict atât de important a ajuns în faza de execuţie şi sunt convins că
întreaga echipă de la Primăria Târgovişte va face
tot ce îi va sta în putinţă pentru a-l finaliza în cele
18 luni. Ştim foarte bine ce avem de făcut şi pentru exerciţiul financiar următor. Avem proiecte
comune, inclusiv cu municipalitatea, am convenit
asupra lor şi sunt convins că vom reuşi să ducem
înainte ceea ce înseamnă dezvoltarea municipiului
şi a judeţului”.
Sursa: ziardambovita.ro

Vizita Asociaţiei Oraşelor din Germania
în municipiul Giurgiu

Prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi administraţiei Publice şi cu sprijinul asociaţiei Municipiilor din
România, reprezentanţi ai asociaţiei Oraşelor din Germania (aOG) au efectuat, în perioada 22 - 24 ianuarie,
o vizită de lucru în România, interesaţi fiind de proiecte cu romi şi pentru romi.
În acest context a fost inclusă în programul vizitei
aOG şi o deplasare în municipiul Giurgiu în data de
23 ianuarie. autorităţile locale au prezentat programele ce se derulează în Giurgiu, având ca beneficiar
comunitatea romă din municipiu (construirea de
locuinţe pentru romi, alimentare cu apă în cartierele
locuite de aceştia, proiecte educaţionale etc.).
În partea a doua a zilei s-a realizat o vizită la
Școala Generală nr. 10, unde se derulează o serie de
proiecte educaţionale pentru copiii romi, iar, ulterior,
s-au vizitat zonele Obor şi istru, precum şi Centrul de
zi.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: www.giurgiu-news.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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De curând s-a semnat contractul de execuţie
pentru cea de-a doua parte a Planului integrat de
Dezvoltare urbană. acesta este un amplu proiect
de dezvoltare a municipiului târgovişte, care începe să prindă contur.
Valoarea totală a proiectului este de peste 75
de milioane de lei, cu 98% finanţare asigurată din
fonduri europene Regio şi 2% contribuţia comunităţii locale a municipiului târgovişte. Se vor reabilita străzi şi trotuare în lungime de peste 7 kilometri numai în cartierul Micro Vi, se vor amenaja
piste pentru biciclişti pe o lungime de 8 kilometri,
se vor amenaja, dar se vor face şi de la zero aproape 2.000 de locuri de parcare, vor fi amenajate 12
staţii pentru transportul public local, 4 locuri de
joacă şi 6 hectare de spaţii verzi vor fi reabilitate.
Se va schimba instalaţia de iluminat public stradal
pe 12,5 kilometri, vor fi montaţi 400 de stâlpi de
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Slobozia va avea
Centru de informare şi promovare turistică

Ialomiţa

În aproximativ un an, Slobozia va beneficia de
un Centru de informare şi promovare turistică, în
valoare de 620.000 de lei, bani proveniţi din fonduri europene. Centrul va fi amplasat în faţa Muzeului Naţional al agriculturii şi va avea ca obiective creşterea numărului de vizitatori şi promovarea, inclusiv online, a destinaţiilor şi obiectivelor
turistice din municipiu, dar şi din judeţ.
Pentru a promova mai bine obiectivele turistice din municipiul Slobozia şi judeţul ialomiţa, Primăria Slobozia a atras fonduri europene în valoare
de 620.000 de lei pentru construirea unui centru
naţional de informare şi promovare turistică. Scopul proiectului îl constituie îmbunătăţirea activităţii de promovare a potenţialului turistic, de prezentare a tuturor ofertelor turistice şi a atracţiilor
turistice locale şi regionale. „Beneficiarii acestui
proiect sunt, în primul rând, toţi locuitorii municipiului şi ai judeţului, dar şi cetăţeni din alte zone,
care tranzitează municipiul şi judeţul. Acest centru va facilita accesul cetăţenilor la obiectivele
turistice din Ialomiţa şi va contribui semnificativ
la promovarea turismului din judeţul nostru”, a
declarat Valentin Băcanu, viceprimarul municipiului Slobozia.
www.adrmuntenia.ro

Lucrările la noul centru, ce va fi amplasat în
faţa Muzeului Naţional al agriculturii, vor începe,
cel mai probabil, la finalul lunii viitoare. „În acest
moment, proiectul este depus la minister, iar, în februarie, urmează vizita la faţa locului şi semnarea
contractului. Cel mai probabil la sfârşitul lunii februarie sau începutul lunii martie vor începe efectiv lucrările de construcţie, acestea urmând a fi
finalizate în aproximativ un an“, spune Valentin
Băcanu.
Centrul de informare şi promovare turistică va
fi interconectat într-o reţea de centre naţionale
de informare şi promovare turistică. această reţea
va oferi cadrul logistic necesar facilitării schimbului de informaţii în sectorul turistic la nivel naţional. Baza de date realizată la nivelul Centrului Naţional de informare şi Promovare turistică va crea
condiţii mai bune pentru stocarea informaţiilor şi
va permite schimbul de date privind activitatea turistică pentru turiştii autohtoni şi străini.
Valoarea investiţiei se ridică la 620.000 de lei,
bani proveniţi în marea lor majoritate din fondul
european pentru Dezvoltare Regională, contribuţia
de la bugetul local fiind de numai 2%.
Sursa: www.observator24.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

info Regional Sud Muntenia

18

Buletin Informativ nr. 163 / 21 - 27 ianuarie 2014

Ambasadorul Indiei
a venit în Prahova

Prahova

Teleorman

INFO JUDEŢE

Vizita în Prahova a ambasadorului extraodinar
şi plenipotenţiar al indiei, Manimekalai Murugesan,
a avut drept scop intensificarea relaţiilor culturaleconomice.
ambasadorul indiei a avut o întâlnire cu reprezentanţii instituţiei Prefectului - judeţul Prahova,
ai Consiliului judeţean, dar şi ai Primăriei Municipiului Ploieşti, la întânire fiind prezent şi preşedintele Camerei de Comerţ şi industrie Prahova, aurelian Gogulescu.
Preşedintele Consiliului judeţean, Mircea Cosma,
s-a pronunţat „în favoarea creşterii volumului de
investiţii ale companiilor indiene în judeţul Prahova şi a amplificării schimburilor comerciale bilaterale”.
În acest sens, în luna martie, la New Delhi va
avea loc un forum economic româno-indian la care
vor fi invitaţi să participe investitori din toate domeniile. La rândul său, potrivit prefectului judeţului, Marius Sersea, ambasadorul Manimekalai Murugesan a subliniat interesul părţii indiene pentru

intensificarea cooperării în mai multe domenii economice. este vorba despre sectoare precum industria it, industria petrolieră, industria farmaceutică, industria siderurgică, industria chimică, industria constructoare de maşini, industria textilă
şi turism.

Sursa: www.prahovabusiness.ro

Medalii pentru elevii teleormăneni

Și în acest an, Concursul interdisciplinar „La
Şcoala cu Ceas” de la Râmnicu Vâlcea şi-a desemnat câştigătorii din rândul elevilor teleormăneni,
atingându-se astfel scopul concursului, şi anume
obţinerea unor rezultate bune la etapele superioare ale olimpiadelor.
ajuns la ediţia cu numărul XVii, concursul reuneşte tot mai mulţi participanţi din rândul elevilor
inteligenţi, judeţul teleorman fiind reprezentat în
această competiţie de aproximativ 60 de elevi,
mare parte dintre ei întorcându-se acasă cu rezultate bune. La fiecare clasă s-a acordat Cupa „La Şcoala cu ceas” elevului cu cel mai mare punctaj, iar
elevilor cărora li s-a acordat medalii de aur, argint,
bronz au primit diplome ce atestă premiile i, ii şi
respectiv iii.
aşadar, elevii teleormăneni, câştigători la una
din secţiunile Concursului interdisciplinar „La Şcoala cu Ceas”, care s-a încheiat recent la Râmnicu Vâlcea, sunt: la limba engleză, Ștefan Stoican, elev al
www.adrmuntenia.ro

Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” din alexandria,
care a obţinut locul i; de la clasa a Vi-a câştigători
au fost cinci elevi, Daria Burtea de la Școala „Mihai
Viteazul”, Premiul i; Luana Georgescu, elevă a
Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Roşiorii de
Vede, menţiune; Maria Oşan, Corina Meleru şi alexandra ion, eleve ale Școlii „Mihai Viteazul” din
alexandria, fiecare dintre ele obţinând menţiuni.
De la clasa a Vii-a, elevele teleormănene care au
adus mândrie unităţii de învăţământ de la care
provin sunt Catrinel Ghinea, elevă a Școlii „Mihai
Viteazul”, Ligia Dovleac, elevă a Școlii „Mihai Eminescu” şi Gabriela elena Cinzeacă din Zimnicea,
care au obţinut de asemenea menţiuni. De la clasa
a Viii-a, eleva Cătălina Peia a obţinut premiul ii,
iar colegele sale alexandra Olteanu, anamaria Dobrea, teodora Neacşu şi Georgiana elena udrică au
obţinut locul al iii-lea. O menţiune i-a revenit şi
elevei Laura tomescu.
Sursa: www.ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7a,
cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul Pol de Creştere Ploieşti
Adresă / Str. Romana nr. 28-30, etaj 1, Ploieşti,
jud. Prahova (în spatele Palatului administrativ)
Tel. / 031/824.94.71; Fax / 031/824.94.70
E-mail / polploiesti@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIŢA
Adresă / aDR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
Dâmboviţa: B-dul independenţei, nr. 1, et. iV,
cam. 101, mun. târgovişte, jud. Dâmboviţa
Tel. / 0245/220.647,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / aDR Sud Muntenia, Biroul judeţean
argeş, sediul Consiliului judeţean argeş: Piaţa
Victoriei, nr. 1, et. ii, cam. 105, mun. Piteşti,
jud. argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / aDR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean IALOMIŢA
Adresă / aDR Sud Muntenia, Biroul judeţean
ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. iV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. ialomiţa
Tel./fax / 0243/234.806
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / aDR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. Vi, cam.
626/627, mun. Ploieşti, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
Newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către
agenţie şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013.
Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
Reţelei de informare ReGiO Sud Muntenia
şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în judeţele regiunii.

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / aDR Sud Muntenia, Biroul judeţean
teleorman, sediul Consiliului judeţean
teleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter,
mun. alexandria, jud. teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 27 ianuarie 2014
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.

