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ADR Sud Muntenia sprijină tinerii neîncadraţi
pe piaţa muncii, prin proiectul „NoNEETs”

agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia a organizat, în data de 12 martie, un focus
grup pentru tinerii din judeţul Călăraşi, care în
prezent nu sunt încadraţi pe piaţa forţei de muncă
şi nu urmează cursuri de instruire şi formare pro-
fesională. Evenimentul a avut loc în cadrul proiec-
tului „NoNEETs – Permanent Training and Asses-
sment Programme to NEETs Young Adults for their
inclusion in the labour market and EU society”
(Program continuu de instruire şi evaluare pentru
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), în care agenţia este par-
tener, alături de entităţi din Franţa, Belgia, Spa-
nia, italia, România şi Republica Cehă.

Prezent la focus grup, directorul agenţiei pen-
tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat,
a precizat că este foarte interesat de rezultatele
acestui proiect, venind cu o propunere în sprijinul
tinerilor: „Sperăm ca activitatea noastră să consti-
tuie un exemplu sau chiar un început pentru ceea
ce intenționați să realizați în viitor. În acest sens,
vreau să vă propun o soluție mult mai practică -
poate sunteți interesați să învățați să scrieți o ce-
rere de finanțare, să aflați cum puteți construi un
proiect, astfel încât să obțineți fonduri nerambur-
sabile europene. Așadar, special pentru voi, în ca-

drul acestui proiect, lansăm un concurs de scriere
de cereri de finanțare, pe care le vom premia. Din
partea noastră, a Agenției, veți primi tot sprijinul
în realizarea acestora. Vă vom transmite un model
de cerere de finanțare, în baza căruia să faceți pro-
iectele, pe care le vom evalua, iar, la final, vom
stabili care ar fi cele mai interesante și cele mai
viabile pentru a obține finanțare.”.

totodată, directorul Liviu Muşat le-a prezentat
tinerilor programul anual al agenţiei destinat în ex-
clusivitate studenţilor, cu scopul de a le oferi avan-
tajul familiarizării cu programele finanţate de Uni-
unea Europeană şi cu un mediu de lucru perfor-
mant. 

La acest focus grup au participat 20 de călără-
şeni din categoria NEET, cu vârsta cuprinsă între 19
şi 29 de ani. Scopul întâlnirii a fost de a identifica
problemele pe care tinerii le întâmpină în integra-
rea lor pe piaţa forţei de muncă şi de a le facilita
accesul în programe educaţionale sau de formare
profesională, cu accent pe aspectele motivaţionale.

Proiectul „NoNEETs” se derulează în perioada
noiembrie 2013 – octombrie 2015, este finanţat de
Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții (Li-
felong Learning Programme), în cadrul subprogra-
mului Grundtvig, Proiecte Multilaterale şi are ca
obiectiv principal furnizarea unor servicii de eva-
luare şi mentorat.

EVEN
IM

EN
TE

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


aDR Sud Muntenia organizează marţi, 18 mar-
tie, Seminarul de informare pentru potenţialii
beneficiari de fonduri REGIO în vederea sprijini-
rii dezvoltării microîntreprinderilor. Evenimentul
va avea loc la sediul agenţiei pentru Dezvoltare Re -
gională Sud Muntenia, sala mare de şedinţe, înce-
pând cu ora 11:00. 

Seminarul de informare este organizat cu oca-
zia redeschiderii sesiunii de depunere a proiectelor
pentru dezvoltarea microîntreprinderilor în cadrul
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, axa
prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de
afaceri regional și local”, DMi 4.3 „Sprijinirea dez-

voltării microîntreprinderilor”. Cererile de pro-
iecte pot fi depuse la sediul agenţiei în intervalul
20 martie, ora 10:00 - 17 aprilie, ora 14:00. Buge-
tul orientativ alocat acestei cereri de proiecte
pentru regiunea de dezvoltare Sud Muntenia este
de 13,55 milioane de euro.

Solicitanţii eligibili pentru acest apel de pro-
iecte sunt societăţile comerciale sau societăţile
cooperative care îndeplinesc condiţiile de eligibi-
litate detaliate în cadrul ghidului. În actuala se-
siune de depunere de proiecte sunt eligibile doar
dotările (echipamente, utilaje, sisteme it), nu şi
lucrările de construcţii.
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Seminar de informare pentru potenţialii beneficiari de fonduri
Regio în vederea sprijinirii dezvoltării microîntreprinderilor

Miercuri, 19 martie, ora 11:00, agenţia pentru Dez -
voltare Regională Sud Muntenia organizează, la sediul
din Călăraşi, Seminarul de informare pentru poten-
ţialii beneficiari de fonduri REGIO în domeniul in-
frastructurii educaţionale.

Evenimentul este organizat cu ocazia redeschi-
derii sesiunii de depunere a proiectelor pentru dez-
voltarea infrastructurii de învăţământ în cadrul Pro-
gramului Operaţional Regional 2007 – 2013, axa prio-
ritară 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Do-
meniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, mo-
dernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii
educaționale preuniversitare, universitare și a infras-
tructurii pentru formare profesională continuă”. 

Prezentul apel de proiecte vizează finalizarea in-
vestiţiilor începute din alte surse de finanţare, care,
în prezent, stagnează din lipsă de fonduri. astfel, se-
siunea de depunere de proiecte se adresează solici-
tanţilor, care, în calitate de autoritate contractantă,
au încheiat un contract de lucrări în temeiul preve-
derilor OUG nr. 34/ 2006, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, pentru activitatea ce va face obiec-
tul cererii de finanţare depuse în cadrul acestui apel
de proiecte. Contractul de lucrări mai sus menţionat
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

achiziţia a fost lansată în SEaP după 1.01.2007;•
data limită a finalizării lucrărilor este înainte de•

31.12.2015;

data ultimei plăţi către constructor să fie înainte•
de 31.12.2015.

activităţile eligibile orientative pentru care se poate
obţine finanţare nerambursabilă Regio sunt următoarele:

consolidarea, modernizarea şi extinderea clădi-•
rilor pentru toate tipurile de infrastructură pentru în-
văţământul obligatoriu, cu excepţia campusurilor
pentru învăţământ preuniversitar;

consolidarea, modernizarea şi extinderea clădi-•
rilor unităţilor de învăţământ special, respectiv spaţii
de învăţământ, spaţii de cazare, cantine, diferite fa-
cilităţi pentru acces şi pentru activităţi didactice;

construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea•
clădirilor campusurilor pentru învăţământ preuniversitar;

dotări didactice, dacă au fost prevăzute iniţial•
în contractul de lucrări, conform Ordinului privind
aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile;

modernizarea şi extinderea utilităţilor necesare•
funcţionării obiectivului investiţiei de bază, precum:
alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze
naturale, agent termic, energie electrică, radio co-
municaţii, telecomunicaţii, inclusiv crearea de faci-
lităţi speciale pentru persoanele cu dizabilităţi.

alocarea financiară aferentă prezentului apel de
proiecte este de 150 milioane de euro cofinanţare din
Fondul European pentru Dezvoltare Regională, din
care regiunii Sud Muntenia îi sunt destinate fonduri
nerambursabile în valoare de 24,62 milioane de euro.

Seminar de informare despre oportunităţile de finanţare Regio
pentru îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Săptămâna trecută, directorul»
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, Liviu Muşat,
a acordat un interviu publicaţiei
Argument, în care a prezentat detalii
despre implementarea Programului
Operaţional Sectorial „Creșterea
competitivității economice” şi despre
rolul Agenţiei în calitate
de Organism Intermediar pentru acest
program cu finanţare europeană
nerambursabilă.

R.: Ce este POSCCE? Dar v-aș ruga să explicați
nu în termeni abstracți și riguroși ai normelor au-
torității de finanțare, ci mai degrabă ca o punte
de legătură între IMM-uri, principalii beneficiari
și accesibilitatea mai largă la această formă de
finanțare.

L.M.: Programul Operaţional Sectorial „Creș-
terea competitivității economice” (POS CCE) este
unul dintre cele şapte programe operaţionale (PO)
care se implementează în ţara noastră în intervalul
de programare financiară 2007 - 2013. Ca şi cele-
lalte programe operaţionale, POS CCE a fost un do-
cument negociat cu Uniunea Europeană care a
avut ca obiectiv încurajarea creşterii productivi-
tăţii întreprinderilor româneşti pentru reducerea
decalajelor faţă de nivelul Uniunii Europene.

POS CEE are 5 axe prioritare, fiecare axă fiind
împărţită în domenii majore de intervenţie, care,
la rândul lor, cuprind operaţiuni specifice de im-
plementare a obiectivelor axei prioritare şi, impli-
cit, a programului operaţional.

În ceea ce priveşte implicarea noastră în im-
plementarea acestui program, în urmă cu un an
aDR Sud Muntenia a devenit Organism intermediar
pentru  axa prioritară 1 - Un sistem de pro ducție

inovativ și eco-eficient, Domeniul Major de in ter -
venţie 1.1 „Investiții productive și pregătirea pen-
tru competiția pe piață a întreprinderilor, în spe-
cial a IMM-urilor” şi Domeniul Major de inter venţie
1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”.
De asemenea urmează să preluăm atribuţii de or-
ganism intermediar şi pentru axa prioritară 3 - Teh-
nologia Informațiilor și Comunicațiilor pentru
Operaţiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la broad-
band și la serviciile conexe din cadrul Domeniului
de intervenţie 1 „Susținerea utilizării tehnologiei
informațiilor și comunicațiilor”. 

(continuare în pagina 5)

INTERVIU

Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia:
ADR Sud Muntenia va deveni Organism Intermediar
şi pentru Axa prioritară 3 - Tehnologia Informațiilor

și Comunicațiilor în cadrul POS CCE
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Liviu Muşat, directorul agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia
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(continuare din pagina 4)
R.: Practica, consultanța și studiile arată că una

din cauzele pentru care IMM-urile nu accesează
POS CCE, pe scară largă este legată, pe deoparte,
de lipsa capacității instituționale a IMM-urilor de
a accesa finanțările, iar pe de altă parte, IMM-urile
consideră birocrația instituțională a POS CCE un
factor care le descurajează. Care credeți că sunt
măsurile de sprijin ale IMM-urilor și de debirocra-
tizare, simplificare și reducere a procedurilor.

L.M.: Până la acest moment s-a luat o serie de
măsuri care credem noi că şi-au dovedit utilitatea.
Le enumăr pe scurt: reducerea documentelor ne-
cesare pentru semnarea contractului de finanţare,
simplificarea procedurilor de achiziţie desfăşurate
de beneficiarii privaţi, introducerea mecanismului
decontărilor cererilor de plată, precum şi emiterea
de instrucţiuni, de către autoritatea de Management
POS CCE, privind sprijinirea benefi -
ciarilor privaţi. Şi nu în ultimul rând,
decizia de descentralizare a progra -
mului, prin cooptarea aDR-urilor
ca organisme intermediare, a fluidi -
zat procedura de evaluare şi con-
tractare a proiectelor ce erau de-
puse de ceva vreme la Bucureşti.

R.: Întreprinderea, în gene-
ral, întreprinderile mici și mijlo-
cii, în special, sunt obiectivul ge-
neral, adică creșterea producti -
vității întreprinderilor românești
și reducerea decalajelor față de productivitatea
medie la nivelul UE. Cu toate obiectivele și efor-
turile generoase, acest program este mai puțin
cunoscut decât alte programe și v-o spun ca și re-
prezentant al singurei organizații reprezentative
de IMM-uri din România CNIPMMR, dar ce este și
mai important structural și d.p.d.v. al competiti-
vității, România nu a făcut mari progrese. De ce?

L.M.: acest program a suferit de o anumită lip -
să de vizibilitate din cauza implementării sale cen-
tralizate, spre deosebire de alte Programe Opera-
ţionale, unde organismele intermediare au fost
prezente în fiecare regiune. acest lucru a dăunat în
cazul operaţiunilor unde beneficiarii erau iMM-uri,
deoarece informaţia nu a fost uşor accesibilă. 

De asemenea, lipsa unei Strategii naţionale pen -
tru competitivitate aferentă perioadei de progra-
mare 2007 – 2013, document care să coreleze inter -

venţiile strategice dedicate competitivităţii, a con -
stituit un impediment în creşterea gradului de com -
petitivitate al iMM-urilor din România. Pentru peri -
oada de programare 2014 – 2020 se are în vedere e -
laborarea, în colaborare cu peste 250 de asociaţii
profesionale şi patronale, companii şi alte entităţi
industriale, a Documentului de Politică industrială
(Strategia de Reindustrializare a României), care este
unul din documentele ce vor sta la baza Stra te giei de
Competitivitate a României în perioada 2014 - 2020.

R.: Vă rog să prezentați succint și opera-
țional principalele priorități ale programului.

L.M.: Principalele obiective specifice ale Pro-
gramului Operaţional Sectorial „Creșterea Compe-
titivității Economice” sunt următoarele:

a) Consolidarea şi dezvoltarea sectorului pro-
ductiv românesc în conformitate cu cerinţele de me -
diu – acest lucru se face prin sprijinirea modernizării

şi inovării întreprinderilor existen -
te, ceea ce va conduce la reducerea
costurilor şi creşterea corespunză-
toare a productivităţii, precum şi la
crearea de întreprinderi noi, în spe -
cial iMM-uri în sectoarele produc-
tive şi în serviciile pentru afaceri;

b) Constituirea unui mediu fa vo -
rabil pentru o dezvoltare durabilă a
întreprinderilor – acest lucru se face
prin crearea unui cadru favo rabil dez -
voltării antreprenoriatului, prin re-
ducerea constrânge rilor exis tente în

domeniile de eşec al pieţei – acces la finan ţare, instru -
mente financiare inovative, disponibilitatea serviciilor
calificate, cooperare între firme - pentru crearea de
noi întreprinderi şi pentru dezvoltarea celor existente;

c) Creşterea capacităţii de cercetare – dezvol-
tare (C&D), stimularea cooperării între instituţiile
de cercetare – dezvoltare – inovare (CDi) şi între-
prinderi, precum şi creşterea accesului întreprin-
derilor la cercetare – dezvoltare – inovare –  acest
lucru se face prin finanţarea proiectelor de cerce-
tare – dezvoltare (C&D), care vor genera rezultate
aplicabile direct în economie, modernizarea şi
dezvoltarea capacităţii şi infrastructurii de cerce-
tare – dezvoltare – inovare (CDi), creşterea calităţii
şi diversificarea gamei ofertei de servicii inovative,
stimularea cererii potenţiale de inovare venite din
partea întreprinderilor;

(continuare în pagina 6)
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Cea mai bună veste privind
Programul Operațional
Sectorial „Creșterea
Competitivității Economice”
este cea referitoare
la deblocarea programului,
plățile către beneficiari
fiind reluate.

Liviu Muşat,
directorul ADR Sud Muntenia
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(continuare din pagina 5)
d) Valorificarea potenţialului tehnologiei in -

formaţiei şi a comunicaţiilor (tiC) şi aplicarea a -
cestuia în sectorul public (administraţie) şi cel pri-
vat (cetăţeni, întreprinderi) – acest lucru se face prin
îmbunătăţirea dotării infrastructurii, în special în
zonele de eşec al pieţei (zone rurale şi zone urbane
mici), dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor
electronice publice (e-guvernare, e-educaţie şi e-
sănătate), creşterea adoptării tehnologiei infor ma -
ţiei şi a comunicaţiilor (tiC) de către iMM-uri şi dez -
voltarea unui mediu e-Business dinamic, cu un im-
pact rapid asupra structurii de cost a operatorilor
economici. 

e) Creşterea eficienţei energetice şi a securi-
tăţii furnizării, în contextul combaterii schimbări-
lor climatice – acest lucru se face prin reducerea
intensităţii energetice prin implementarea unor
tehnologii noi în scopul de a creşte productivita-
tea, în mod special la beneficiarii industriali şi de
a creşte folosirea surselor energetice regenerabile.

R.: Care sunt Informațiile relevante despre
POSCCE, în această perioadă?

L.M.: Cea mai bună veste privind Programul
Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității
Economice” este cea referitoare la deblocarea pro-
gramului, plăţile către beneficiari fiind reluate. De
asemenea, datorită accelerării absorbţiei sumelor
alocate, a fost evitată procedura dezangajării au-
tomate de fonduri.

În ceea ce ne priveşte pe noi, agenţia pentru

Dezvoltare Regională Sud Muntenia, îi informăm pe
aplicanţi că proiectele depuse se află în plin proces
de evaluare, selecţie şi contractare, iar pe bene-
ficiari că se înregistrează un nivel ridicat al proce-
sării unui număr foarte mare de cereri de pre -
finanţare/ rambursare şi, implicit, un grad ridicat al
rambursării sumelor către aceştia.

O altă informaţie importantă este cea privind
implementarea programului la nivel naţional, unde
autoritatea de Management a programului a fost
transferată, începând cu 1 martie 2014, de la Mi-
nisterul Economiei la Ministerul Fondurilor Euro-
pene.

Sediul aDR Sud Muntenia

Maria Elena Nuţu –
12 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia
La Mulţi ani, Maria!
În data de 15 martie, colega noastră Maria Elena

nuţu împlineşte 12 ani de activitate în cadrul agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! 

Dorim să o felicităm pe Maria pentru devotamentul
şi puterea de muncă de care a dat dovadă în întreaga
activitate desfăşurată de-a lungul celor 12 ani în cadrul
Direcţiei Dezvoltare şi Serviciului Organism intermediar
POS CCE!

La Mulţi ani cu succese pe toate planurile!

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


România trebuie să atragă în acest an 2,8 mi-
liarde de euro din fonduri europene, pentru a evita
dezangajări de sume din partea CE, a afirmat pre-
mierul Victor Ponta, care a cerut miniştrilor să se
asigure că nu vor fi sincope în activitatea autori-
tăţilor de management pentru programele opera-
ţionale.

Potrivit ministrului fondurilor europene, Eu-
gen teodorovici, cererile de rambursare trimise de
România anul trecut au fost de 3,5 miliarde de
euro, iar de la Comisia Europeană au fost rambur-
sate aproximativ 2,88 miliarde de euro. România
trebuie să cheltuiască, în 2014, aproximativ 2,8
miliarde de euro.

Premierul Victor Ponta a cerut miniştrilor care
au în subordine autorităţile de management pentru
programele operaţionale să se asigure că nu vor
exista sincope în activitatea acestora, astfel încât
banii europeni alocaţi României să poată fi chel-
tuiţi.

Sursa: www.curierulnational.ro
Victor Ponta, prim-ministrul României
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În acest an trebuie atrase fonduri UE
de 2,8 milarde de euro

Catalogul surselor
de finanţare

nerambursabilă –
martie 2014

agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia, prin Direcţia Dezvoltare şi Comunicare, a
editat Catalogul surselor de finanţare nerambur-
sabilă pentru luna martie 2014. 

Scopul editării acestei publicaţii este de a
veni în sprijinul potenţialilor beneficiari de fonduri
nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care
doresc să realizeze diferite investiţii. astfel, în a -
cest document sunt prezentate oportunităţile de
finanţare ale celor şapte programe operaţionale
ce se derulează în prezent în România, Programul
naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 şi

programele de cooperare transfrontalieră ce se im -
plementează în zonele de graniţă ale ţării. 

Pentru oportunităţile de finanţare disponi-
bile, publicaţia poate fi accesată pe site-ul agen-
ţiei, www.adrmuntenia.ro, secţiunea Bibliotecă -
Documente utile.

http://www.adrmuntenia.ro/documente/66/documente-utile.html
http://www.adrmuntenia.ro/documente/66/documente-utile.html
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.curierulnational.ro
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Contracte de finanţare de aproximativ
1,3 miliarde de euro pe POS CCE şi POS DRU,

până la finalul lunii aprilie
Eugen teodorovici a precizat că s-au descope-

rit „lucruri mai puțin plăcute” după preluarea de
către Ministerul Fondurilor Europene a autorităţi-
lor de management pentru POS DRU şi POS CCE, de
la 1 martie. „Sperăm să recuperăm din întârzieri
(...) și până la finalul lunii aprilie vrem să înche-
iem absolut toate contractele de finanțare pe cele
două programe, suma fiind de aproximativ 1,3 mi-
liarde de euro, din care 300 de milioane de euro
pentru partea privată, pentru POS CCE și diferența
pentru capital uman, POS DRU”, a precizat teodo-
rovici. aceasta înseamnă că la proiectele ce sunt
deja depuse se va încheia evaluarea acestora şi vor
fi semnate contracte de finanţare.

Ministrul fondurilor europene a precizat că mai
sunt bani ce trebuie cheltuiţi pe POS CCE şi POS
DRU şi se vor lansa „call”-uri noi „pe zone extrem
de importante pentru economie”.

„Vrem să folosim banii pe zone unde proiec-
tele se derulează cât mai simplu și pe termen cât
mai scurt. Un exemplu ar fi un call dedicat IMM-urilor,
care presupune angajarea de studenți în ani ter-
minali, de către întreprinderile mici și mijlocii. Ast -
fel, studenți în ani terminali vor fi luați de IMM-uri,
pregătiți, iar noi plătim inclusiv pe partea de pre-
gătire, după care ei trebuie să fie angajați timp
de un an. În acest an, noi vom suporta din bani euro -
peni toate costurile legate de angajarea unei per-
soane, obligația fiind, după un an, timp de șase luni
să fie menținut postul, nu neapărat persoana”, a
spus teodorovici.

În ceea ce priveşte cadrul financiar următor,
2014 - 2020, ministrul a precizat că MFE şi-a propus
ca strategie cheltuirea banilor în prima parte a pe-
rioadei. „Trebuie să nu mai lăsăm ca aceste fon-
duri să fie alocate pe final de perioadă, pentru că
este singura cale de a recupera din diferențele pe
care România încă le mai are față de celelalte
state membre. E nevoie de o programare eficientă
în zonele cu un impact în economie cu adevărat
de substanță și de un sistem foarte eficient de im-
plementare”, a subliniat teodorovici.

Referitor la procedurile de simplificare a ac-

cesării fondurilor europene, ministrul a explicat că
pe POS CCE nu se vor mai cere dovezi din partea
beneficiarului în legătură cu asigurarea confinan-
ţării, ci, eventual, doar o declaraţie pe propria răs-
pundere, „astfel încât proiectele să meargă mult
mai simplu și fără multe presiuni din partea sta-
tului”.

totodată, MFE vrea să elimine scrisoarea de
garanţie bancară şi documentele în format pe hâr-
tie. „Acest lucru se va întâmpla, sper, până la final
de an, astfel încât și această presiune continuă să
dispară. Este oricum o obligație a regulamentului
european actual ca până în 2016 astfel de comu-
nicare pe hârtie să dispară”, a mai spus teodoro-
vici.

Sursa: www.mediafax.ro
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Eugen teodorovici, ministrul fondurilor europene

http://www.mediafax.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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MFE se angajează să colaboreze
cu partenerii sociali

pentru o mai bună implementare a POS DRU 
Ministrul fondurilor europe ne, Eugen teodoro-

vici, a avut marţi, 11 martie, o întrevedere cu par-
tenerii sociali implicaţi în proiecte POS DRU pentru
a discuta despre problemele pe care le întâmpină
în implementare şi despre soluţiile identificate de
aceştia. autoritatea de Management a fost transfe-
rată în subordinea Mi nisterului Fondurilor Europene
în cepând cu data de 1 martie 2014.

„Ministerul Fondurilor Europene va avea o
abordare cu totul nouă de acum înainte. Vreau să
fiți partenerii mei de lucru în a cest demers, ca să
putem identifica și repara o cât mai mare par te a
disfuncțiilor din sistem. Am făcut o serie de veri-
ficări în aceas tă perioadă și avem o fotografie cla ră
pe tot ceea ce înseamnă POS DRU. Vă propun ca
acesta să fie momentul în care pornim către o altă
manieră de lucru. Aveți tot sprijinul meu și îmi do-
resc foarte mult acest parteneriat cu dumneavoas-
tră. Vă propun să a vem întâlniri lunare în care să
mar căm rezolvarea unor proble me, identificarea
de soluții și să mergem mai departe, respectând
ter menele de implementare și re gu lile Comisiei Eu-
ropene pentru fie care proiect în parte”, a decla rat
ministrul Eugen teodorovici.

Principalele probleme identificate de parte-
nerii sociali în implementarea proiectelor POS DRU
vizează evaluarea şi contractarea proiectelor, pro-
cesarea cererilor de rambursare şi a cere rilor de
plată, nerespectarea termenelor de plată de către
autoritatea de Management POS DRU, precum şi
comunicarea deficitară cu beneficiarii.

Ministerul Fondurilor Europe ne va publica pe
site-ul www.fonduri-ue.ro, un document ce va cen-
traliza propunerile partenerilor de dialog, urmând
ca acesta să fie actualizat, în cazul fiecărei pro-
puneri, cu informaţii referitoare la stadiul trans-
punerii în practică. În final, ministrul fondurilor
europene a lansat un apel către toate OnG-urile
din ţară de a veni în întâmpinarea demersului său şi
de a deveni parte a reformei din sistem, contribuind
la transmiterea problemelor cu ca re se confruntă,
dar şi a unor soluţii pe care fiecare le identifică.
Propunerile sunt aşteptate pe a dresa: contact.mi-
nister@fonduri-ue.ro.

La reuniune au participat peste 20 de OnG-uri
şi alţi parteneri sociali din rândul membrilor Co-
mitetului de Monitorizare POS DRU.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


10info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 168 / 11 - 17 martie 2014

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

O
PO

RTU
N

ITĂ
ŢI D

E FIN
A

N
ŢA

RE

Campanie naţională de informare
privind accesarea şi implementarea finanţărilor

pentru agricultură şi dezvoltare rurală
APDRP a demarat în data»

de 11 martie, cu sprijinul MADR,
o campanie naţională de informare
a reprezentanţilor societăţii civile
pentru multiplicarea informaţiilor
despre accesarea şi derularea
finanţărilor europene pentru
agricultura şi dezvoltarea rurală.

Campania se derulează în perioada martie –
august 2014, sub denumirea Euro agricultura – Re-
ţeaua naţională a Multiplicatorilor de informaţii
despre PnDR, având ca slogan „Împreună creștem
satul românesc”.

Organizată pentru prezentarea implementării
PnDR, dar şi ca etapă de pregătire pentru PnDR
2020, campania are ca obiectiv diseminarea şi mul-
tiplicarea eficientă a informaţiilor şi a mesajelor
despre finanţările europene nerambursabile acor-
date pentru agricultură şi dezvoltare rurală. De
asemenea, campania îşi propune să contribuie la
îmbunătăţirea percepţiei generale privind progra-
mele de finanţare pentru dezvoltare rurală şi să
încurajeze o cât mai bună înţelegere a conceptului
de activitate economică derulată la standarde eu-
ropene.

„Ne dorim ca informațiile privind derularea
proiectelor finanțate prin PNDR în exercițiul finan -
ciar 2007 – 2013 să fie o sursă de inspirație pentru
următorul PNDR. Plecând de la ideea că exemplul
concret este cel mai bun mijloc de comunicare,
campania va prezenta proiecte ce pot fi conside-
rate exemple de bună practică în accesarea și de-
rularea fondurilor europene”, a declarat David Eu-
gen Popescu, directorul general al aPDRP.

Principala activitate pe care se va concentra
noul proiect aPDRP va fi cea de creare a unei reţele
naţionale ce va cuprinde peste 2.000 de multipli-
catori de informaţii din toate judeţele ţării. aceş -
tia vor fi selectaţi şi pregătiţi pentru a putea trans-
mite către publicul larg informaţiile generale şi
specifice despre modalitatea şi condiţiile de acce-

sare şi utilizare corectă a fondurilor europene dis-
ponibile prin PnDR.

Multiplicatorii trebuie să conceapă un plan de
lucru şi să organizeze, pe baza informaţiilor pri-
mite despre procedura de accesare şi derulare a
finanţărilor europene, mai multe acţiuni de comu-
nicare pentru locuitorii din mediul rural (conferin -
ţe tematice, întâlniri de informare despre PnDR,
puncte de informare în cadrul târgurilor regionale,
prezentarea unor proiecte identificate ca exemple
de bună practică în presa locală, prezentări despre
PnDR susţinute în cadrul evenimentelor etc.).

tot în cadrul acestei campanii va fi lansată o
platformă web - www.euroagricultura.ro - care va
servi ca sursă de informare pentru multiplicatori,
dar şi pentru publicul larg. Platforma online de in-
formare va include atât informaţii utile pentru ac-
tivitatea curentă a multiplicatorilor, cât şi prezen-
tări ale celor mai reuşite activităţi de comunicare
dezvoltate în reţea şi ale celor mai activi şi efi-
cienţi multiplicatori.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

http://www.fonduri-structurale.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Noi proiecte vor putea
primi finanţare prin

Programul România - Bulgaria
2007 - 2013

În data de 7 martie, viceprim-
mi nistrul Liviu Dragnea şi minis-
trul bulgar al dezvoltării regio-
nale, Desislava terzieva au sem-
nat un protocol de modificare a
Memorandumului privind Progra-
mul de cooperare transfrontalie -
ră România - Bulgaria 2007 - 2013.
această modificare reprezintă pri -
mul pas dintr-o procedură, la fi-
nalul căreia noi proiecte eligibile
vor putea primi finanţare euro-
peană prin Programul România -
Bulgaria 2007 - 2013, permiţând
supracontractarea la nivelul pro-
gramului şi contribuind la creşte-
rea gradului de absorbţie pe pro-
gram.

Practic, autoritatea de Mana -
gement a Programului va putea
semna contracte de finanţare, a
căror valoare nerambursabilă în-
sumată depăşeşte bugetul total
al programului. avantajul supra-
contractării constă în faptul că
aceasta compensează eventua-
lele economii rezultate în imple-
mentarea proiectelor deja con-
tractate, prevenind riscul ca Ro-
mânia să piardă sume din aloca-
rea programului.

Liviu Dragnea şi omologul său
bulgar au semnat şi un Memoran-
dum de cooperare în domeniul
dezvoltării regionale, care vizea -
ză cooperarea la nivelul autori-
tăţilor publice locale, coopera-
rea în implementarea politicilor
europene, în dezvoltarea regio-
nală şi în procesul de regionali-
zare şi dezvoltare durabilă, co-

operarea teritorială şi manage-
mentul programului de coope-
rare teritorială. totodată, cele
două ţări vor coopera, prin mi-
nisterele de resort, în domeniul
implementării strategiilor trans-
frontaliere şi macro-regionale, în
lupta împotriva corupţiei pe pro-
gramele derulate în comun şi în
dezvoltarea de mecanisme pri-
vind politica de dezvoltare regio-
nală şi gestiunea diferitelor in-
strumente financiare pentru im-
plementarea proiectelor comune.

„Întâlnirile de azi confirmă
relațiile de bună cooperare din-
tre România și Bulgaria, coope-
rare în care am convingerea că
ministerele noastre joacă un rol
important. Am transmis colegi-
lor din Bulgaria satisfacția pen-
tru modul în care au lucrat mi-
nisterele noastre în ultimele luni,
astfel încât a fost posibil ca as-
tăzi să semnăm cele două docu-
mente pe care am convenit, la
întâlnirea din octombrie din Bul-
garia, să le inițiem”, a declarat vi -
ceprim-ministrul Liviu Dragnea.

Programul de cooperare
transfrontalieră România - Bulga-
ria are, în prezent, un nivel ce
contractare de 118,13%. La sfâr-
şitul anului 2013, cererile de pla -
tă înaintate Comisiei Europene în
cadrul Programului se ridicau la
circa 114 milioane de euro, re-
prezentând peste 53% din totalul
fondurilor europene alocate Pro-
gramului din FEDR.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

Fonduri SEE: Programul RO 05
„Eficiență energetică”

Beneficiari eligibili: iMM-uri din sec-
toarele industriale.

Valoarea finanţării acordate: 200.000 -
700.000 de euro, dar nu mai mult de 70%
(60% pentru regiunea Bucureşti - ilfov)
din valoarea proiectului pentru întreprin-
deri mici şi microîntreprinderi, respectiv
60% (50% pentru regiunea Bucureşti - il-
fov) pentru întreprinderile mijlocii.

Termen de depunere: 9 mai, ora 13:00.
Finanţator:Guvernele statelor norvegia,

islanda, Liechtenstein, prin mecanismul fi-
nanciar al Spaţiului Economic European (SEE).

Operator de program: Ministerul Eco -
nomiei.

Buget: 8,2 milioane de euro.
Obiectiv: Creşterea eficienţei energe -

tice în domeniul industrial, în special în
industriile cu un grad ridicat de poluare
şi consum energetic.

Investiţii eligibile (exemple):
• Îmbunătăţirea eficienţei energetice

a sistemelor de acţionare electrică (de
exemplu creşterea utilizării sistemelor
de control electronice, variatoare de vi-
teză, sisteme de aplicare integrate, con-
vertizoare de frecvenţă, motoare elec-
trice cu eficienţă ridicată, înlocuirea în-
tregului sistem de acţionare cu un alt sis-
tem mai eficient);

• Înlocuirea utilajelor învechite şi su-
pradimensionate (ex. transformatoarele
electrice, compresoarele, mo toarele etc.);

• Îmbunătăţirea eficienţei energetice
a sistemelor de încălzire şi de răcire (de
exemplu utilizarea pompelor de căldură,
înlocuirea boilerelor existente cu boilere
noi, mai eficiente, modernizarea siste-
melor industriale de încălzire/ răcire);

• Îmbunătăţirea eficienţei energetice
a sistemelor de iluminat (de exemplu în-
locuirea lămpilor existente cu altele noi,
mai eficiente, utilizarea sistemelor digi-
tale de control, a senzorilor de mişcare
pentru sistemele de iluminat);

• Îmbunătăţirea eficienţei energetice
a sistemelor de refrigerare (de exemplu
înlocuirea unităţilor existente cu dispo-
zitive noi, mai eficiente, introducerea de
sisteme de recuperare a căldurii rezul-
tate din procesele de răcire);

• Îmbunătăţirea eficienţei energetice
a sistemelor de încălzire prin introduce-
rea sistemelor de încălzire care folosesc
energia termică din surse regenerabile şi
prin reducerea cantităţii de combustibil
(gaz, petrol brut etc.) utilizat;

• Îmbunătăţirea eficienţei energetice
prin modernizarea instalaţiilor de producţie;

• Managementul energetic îmbunătă-
ţit la nivel de platforme industriale;

• Sisteme de recuperare a căldurii re-
zultată în urma proceselor industriale;

• alte măsuri de îmbunătăţire a efi-
cienţei energetice în industrie.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

http://www.fonduri-structurale.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 10 martie 2014, la sediul agen-
ţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au
fost depuse 893 de proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Ope-
raţional Regional), Planul integrat de Dezvoltare Ur-
bană pentru Polul de Dezvoltare (PiDU) – Municipiul

Piteşti, PiD-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
integrate de Dezvoltare Urbană pentru 12 centre ur-
bane. Până la această dată au fost semnate 529 de
contracte de finanţare, cu o valoa re nerambursabilă
solicitată de 3.095.077.465,22 lei. Din cele 529 de
contracte semnate, 42 de proiecte au fost reziliate.

IN
FO

 REG
IO

Pentru Domeniul major de intervenţie 5.3
„Pro movarea potențialului turistic și crearea
infrastructurii necesare în scopul creșterii a -
tractivității României ca destinație 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, Bu-
cureşti, 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.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Până în data de 17 martie 2014, agenţia pen-
tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a preluat
de la sediul autorităţii de Management POS CCE
172 de cereri de finanţare aferente axei priori-
tare 1 – Un sistem de producție inovativ și eco-efi-
cient, din care 161 de proiecte au fost finalizate,
6 au fost reziliate/retrase, iar 5 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 202 cereri în urma procesului de eva-
luare desfăşurat în cadrul celorlalte agenţii pentru
Dezvoltare Regională şi a autorităţii de Manage-
ment POS CCE. Din cele 202 cereri, 158 de contrac -
te de finanţare semnate (din care 6 contracte au
fost reziliate), 1 contract a fost transmis la aM POS
CCE în vederea semnării, 14 contracte se află în
pregătire la aDR SM / Oi POS CCE, 10 sunt retrase şi
19 respinse. Suma nerambursabilă solicitată prin
cele 158 de proiecte aflate în implementare este de
142.667.891,32 lei. Finanţarea nerambursabilă
se va acorda prin Programul Operaţional Sectorial
„Creșterea Competitivității Economice” 2007 –
2013, axa prioritară 1 – Un sistem de producție ino -
vativ și eco-eficient, DMi 1.1 – Investiții productive
și pregătirea pentru competiția pe piață, în special
a IMM-urilor, Operaţiunea a) – Sprijin pentru con-
solidarea și modernizarea sectorului productiv
prin investiții tangibile și intangibile, a2 - Sprijin
financiar nerambursabil de până la 1.065.000 de
lei pentru întreprinderile mici și mijlocii.

De asemenea, agenţia pentru Dezvoltare Re-
gională Sud Muntenia, până în prezent, a preluat
88 de cereri pentru care se va acorda finanţare
din axa prioritară 1 – Un sistem de producție in-
ovativ și eco-eficient, DMi 1.3 – Dezvoltarea dura-
bilă a an treprenoriatului, Operaţiunea 2 – Sprijin
pentru consultanță acordat întreprinderilor mici
și mijlocii, apelul 2, sesiunea 2. Din cele 88 de ce-
reri, 9 au fost respinse/retrase şi 79 au fost admise
în etapa de evaluare tehnică şi financiară. Din cele
79 de proiecte admise, 2 s-au retras, iar 77 au fost
admise dpdvp tehnico-financiar. Valoarea finan-
ciară nerambursabilă aprobată pentru cele 77 de
proiecte este de 8.731.967,01 lei.

totodată, au fost preluate de la sediul autori -

tă ţii de Management POS CCE, 26 de cereri de fi -
nanţare pentru care se va acorda finanţare din axa
prioritară 1 – Un sistem de producție inovativ și
eco-eficient, DMi 1.1 – Dezvoltarea durabilă a an-
treprenoriatului, Operaţiunea a) – Sprijin pentru
consolidarea și modernizarea sectorului productiv
prin investiții tangibile și intangibile, Schema de
finanţare a1 – Sprijin financiar cu valoarea între
1.065.000 – 6.375.000 lei pentru investiții în în-
treprinderile mici și mijlocii. Valoarea financiară
nerambursabilă solicitată de cele 26 de cereri este
de 123.629.954,48 lei.

În data de 17 martie sunt semnate de benefi-
ciar si de aDR Sud Muntenia 22 de contracte de fi-
nanţare cu o valoare nerambursabilă solicitată de
108.354.350,97 lei. 14 dintre acestea au fost
semnate şi de către autoritatea de Management,
fiind în prezent în implementare şi însumează o
valoare totală a finanţării neramburabile solicitate
de 74.869.566,25 lei. alte 8 contracte semnate
au fost transmise la aM POSCEE în vederea avizării.
Celelalte 4 proiecte au fost retrase/respinse.

Începând cu data de 5 martie au fost preluate
în vederea contractării, un număr de 9 proiecte (5
proiecte cu implementare în regiunea Sud Munte-
nia şi 4 proiecte cu implementare în regiunea
Bucureşti-ilfov), pentru care se va acorda finanţare
din axa prioritară 1 - Un sistem inovativ și ecoefi-
cient de producție; Domeniul de intervenţie 1.1 –
Investiții productive și pregătirea pentru compe-
tiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM;
Operaţiunea b) – Sprijin pentru implementarea
standardelor internaționale. Valoarea financiară
nerambursabilă solicitată de cele 9 cereri de
finanţare este de 1.394.150,58 lei.
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ADR Sud Muntenia este Organism
intermediar pentru Programul Operaţional
Sectorial „Creșterea Competitivității
Economice” şi are responsabilităţi delegate
pentru implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilităţile de
finanţare din POS CCE puteţi obţine
contactând experţii Serviciului Comunicare:
0242/331.769, 0342/100.160, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail:
comunicare@adrmuntenia.ro.

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Grupul de acţiune Locală (GaL) Valea Mostiștei
anunţă prelungirea termenului depunerii proiec-
telor pentru Măsura 41.312 (Sprijin pentru crearea
de microîntreprinderi din sectoarele non-agricole,
în special meșteșuguri și servicii pentru popu lație),
sesiunea nr. 01/28.01 - 5.03.2014, conform priori-
tăţilor Planului de Dezvoltare Locală al Grupului
de acţiune Locală Valea Mostiștei, precum şi rea-
locarea pe sesiune cu suma disponibilă reportată
din cadrul altor proiecte declarate neeligibile (su-
plimentarea fondurilor totale disponibile cu suma
de 133.632 de euro).

tipurile de beneficiari eligibili pentru Măsura
41.312 „Sprijin pentru crearea de microîntreprin-
deri din sectoarele non-agricole, în special mește -
șuguri și servicii pentru populație” sunt:

microîntreprinderi;•
persoane fizice care se angajează să se auto-•

rizeze cu un statut minim de persoană fizică au-
torizată până la semnarea contractului de fi nan -
ţare.

Fondurile totale disponibile nerambursabile
alocate în această sesiune pentru Măsura 41.312
„Sprijin pentru crearea de microîntreprinderi
din sectoarele non-agricole, în special meș -
teșuguri și servicii pentru populație” sunt în va-
loare totală de 511.510 euro, din care 151.510
euro vor fi disponibili pentru proiecte ce vizează
prestări servicii şi 360.000 de euro pot fi utilizaţi
pentru proiecte care privesc producţia de bu-
nuri.

(continuare în pagina 15)

Parcul Ştrand din Piteşti a devenit un şantier,
aici derulându-se lucrări de modernizare, cu fon-
duri europene şi cofinanţare de la bugetul local.
investiţiile ar urma să se încheie în august - sep-
tembrie anul viitor. Lucrările vizează acoperirea
completă a teatrului de vară şi schimbarea bănci-
lor destinate spectatorilor, amenajarea unor ram -
pe de acces şi a unui număr de opt locuri la teatrul
de vară pentru persoanele cu handicap, înlocuirea
a trei dintre cele şase poduri (făcute din structură
metalică) cu altele cu elemente din lemn, reabi-
litarea a 3.500 mp de spaţii verzi, reabilitarea a
14.500 mp de alei şi amenajarea unei noi alei pe
latura de sud. Vor fi alocate fonduri pentru înlo-
cuirea băncilor, a coşurilor de gunoi şi a buvetelor
de apă potabilă. actualele gradene vor fi demon-
tate, fiind înlocuite cu altele de beton armat. Spa-
ţiul de joacă de lângă intrarea principală va fi rea-
bilitat şi modernizat, iar gardul de împrejmuire a

parcului va fi schimbat. Va fi reînsămânţat gazo-
nul, va fi amenajată o plantaţie de salcie, arini şi
frasini pe marginile lacului, va exista şi o zonă cu
plante sezoniere şi va fi amenajat un punct de lu-
cru gospodăresc.

Sursa: ziarulargesul.ro
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Au început lucrările de modernizare
a Parcului Ştrand din Piteşti

Argeş

GAL Valea Mostiștei
anunţă prelungirea termenului

depunerii proiectelor pentru Măsura 41.312
până în data de 10 aprilie 2014

Călăraşi

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.ziarulargesul.ro
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(continuare din pagina 14)
În cazul în care disponibilul nerambursabil de

pe o anumită componentă nu va fi absorbit în to-
talitate, diferenţa va fi redistribuită pe cealaltă
componentă. (Exp: dacă din disponibilul de 360.000
de euro de pe componenta de producţie bunuri nu
va fi acoperit de cererile de finanţare primite şi
rămâne un disponibil de 100.000 de euro, acel dis-
ponibil va fi redistribuit pe componenta prestări
servicii, numai în cazul în care solicitările de pe
acea componentă vor depăşi disponibilul sau vice-
versa).

Proiectele pot fi depuse în str. nicolae titu-
lescu, nr. 7 (Complex Service), oraş Lehliu-Gară,
jud. Călăraşi, zilnic, de luni până vineri, în timpul
programului de lucru (08:30 - 16:30).

Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acor -
dată pentru finanţarea unui proiect este:

de până la 70% din totalul cheltuielilor eligi-•
bile şi nu va depăşi:

50.000 de euro/ proiect dacă beneficiarii sunt•
persoane fizice autorizate;

100.000 de euro/ proiect pentru microîntre-•
prinderile care îşi desfăşoară activitatea în secto-
rul transportului rutier;

200.000 de euro/ proiect pentru alte microîn-•
treprinderi.

În cazul în care proiectele prevăd activităţi de
producţie de bunuri, intensitatea ajutorului public
va fi de pâna la 85% din totalul cheltuielilor eligi-
bile şi nu va depăşi plafoanele precizate la pct.1.:
50.000/ 100.000/ 200.000 de euro.

ATENŢIE! ajutorul public de 85% se aplică nu-
mai activităţilor incluse în codurile CaEn cuprinse
în anexa 9B „Lista codurilor CAEN de producție de
bunuri”. În situaţia proiectelor ce vizează atât
activităţi de producţie de bunuri, cât şi servicii,
intensitatea ajutorului public nerambursabil se va
atribui, specific, pentru fiecare tip de investiţie,
iar în această situaţie se vor elabora bugete dis-
tincte.

În cazul în care proiectele prevăd achiziţia de
utilaje agricole (cod CaEn 0161 – activităţi auxi-
liare pentru producţia vegetală şi cod CaEn 7731-
activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echi-
pamente agricole), intensitatea ajutorului public
va fi de până la 40% din totalul cheltuielilor eligi-
bile.

Sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:

10% pentru investiţiile realizate de tinerii cu vârsta
sub 40 de ani, la data depunerii Cererii de Fi nan ţare
şi nu va depăşi plafoanele precizate la pct.1.:
50.000/ 100.000/ 200.000 de euro.

Valoarea maximă a sprijinului în această si -
tuaţie va fi de:

50.000 de euro/ proiect pentru cabinet me-•
dical individual, cabinet medical veterinar indivi-
dual,  persoană fizică autorizată, întreprindere fa-
milială, precum şi persoanele fizice care declară
că se vor autoriza ca PFa, întreprindere familială;

100.000 de euro/ proiect pentru microîntre-•
prinderile care îşi desfăşoară activitatea în secto-
rul transportului rutier;

200.000 de euro/ proiect pentru întreprindere•
individuală, societăţi cooperative meşteşugăreşti
de gradul i, societăţi cooperative de consum de gra -
dul i, societăţi comerciale cu capital privat care pot
fi beneficiari ai măsurii, precum şi pentru persoane -
le fizice care declară că se vor autoriza ca între-
prindere individuală.

informaţii detaliate privind accesarea şi deru-
larea măsurii cuprinse în Ghidul Solicitantului, dis-
ponibil pe www.valeamostistei.ro şi www.apdrp.ro.

Sursa: www.argumentpress.ro
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Primăria municipiului Giurgiu a lansat, miercuri,
împreună cu parteneri din Germania şi austria, un pro-
iect ce vizează dezvoltarea trimodală, cu o finanţare
europeană de 15 milioane de euro care ar putea fi ac-
cesată din fondurile disponibile prin Strategia Dunării,
a infrastructurii Portului Giurgiu. Proiectul vizează lăr-
girea şi adâncirea bazinului la Dunăre din Portul Giur-
giu, reabilitarea cheului la Dunăre şi reabilitarea in-
frastructurii feroviare şi rutiere de acces în port.

„E un proiect cu finanțare europeană și ideea de
bază este de a implementa un port verde cu o com-
ponentă ecologică, ultramodern, în cadrul unui port
preexistent cum este cazul la Giurgiu, astfel vom avea
șansa dezvoltării legăturilor fluviale din Olanda până
la Marea Neagră, dar și o deschidere către Bulgaria și
Turcia”, a declarat miercuri, la Primăria municipiului
Giurgiu, Ralph Gallob, reprezentantul firmei germane

implicată în elaborarea studiului de fezabilitate.
Primarul municipiului Giurgiu, nicolae Barbu,

a spus că instituţia sa nu putea avea un purtător
de cuvânt mai bun pentru a promova interesele
comunităţii decât partenerii germani şi austrieci
care susţin acest proiect. El a menţionat că valoa-
rea studiului de fezabilitate în vederea realizării
acestuia se ridică la 400.000 de euro, iar pentru
realizarea lui se fac demersuri la Bruxelles pentru
accesarea sumei de 15 milioane de euro.

De asemenea, reprezentanţii partenerilor ger-
mani şi austrieci au declarat că proiectul este deja
cunoscut la Bruxelles şi are şanse mari de a primi fi -
nanţare, iar acum este necesar sprijinul autorită -
ţilor locale şi al Ministerului transporturilor, dar şi din
partea acestora au constatat o mare deschidere. 

Sursa: administratie.ro
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Restaurarea picturii
din Biserica Mare Domnească 

Lucrările la conservarea/restaurarea picturii
murale din Biserica Mare Domnească „Adormirea
Maicii Domnului” (din cadrul Complexului Muzeal
„Curtea Domnească” din târgovişte), ctitorie a
domnitorilor Petru Cercel şi Constantin Brânco-
veanu vor fi începute în curând, termenul de fina-
lizare fiind de 24 de luni. Valoarea totală a inves-
tiţiei este de 6.299.952 mii de lei şi cuprinde, prin-
tre altele, intervenţii la nivelul stratului suport, al
zidăriei, tratamente împotriva agenţilor biologici,
intervenţii de extragere.

O parte din pictura murală din Biserica Mare
Domnească a fost realizată în secolul al XVi-lea sub
domnitorii Petru Cercel şi Radu Mihnea, apoi în se-
colul al XVii-lea sub domnitorul Constantin Brân-
coveanu, având o valoare istorică şi artistică ines-
timabilă. În pronaos se află cel mai complex tablou
votiv din România, realizat în frescă brâncoveneas -
că, reprezentând nouă domnitori, ctitorilor bise-
ricii fiindu-le adăugaţi Mihai Viteazul şi Matei Ba-

sarab de către pictorii Constantinos (de origine
greacă), conducătorul lucrărilor, şi ioan ioachim şi
Stan (români).

Raportul privind aprobarea indicatorilor teh-
nico-economici ai acestei lucrări a trecut de Comisia
de specialitate şi a fost prezentat plenului Consiliului
judeţean, fiind votat în unanimitate. Sarcina înde-
plinirii hotărârii Cj Dâmboviţa revine Direcţiei de in-
vestiţii, Dezvoltare Regională şi Gestiunea Portofo-
liului de Proiecte. Valoarea totală a investiţiei este
de 6.299.952 mii de lei, respectiv 1.384.514 euro.

Dintre operaţiile cele mai importante ce vor
fi realizate, menţionate de directorul Complexului
Muzeal, Ovidiu Cârstina, amintim: documentaţie
ante-execuţie, intervenţii la nivelul stratului su-
port, intervenţii la nivelul zidăriei, tratamente îm-
potriva agenţilor biologici, intervenţii de extra-
gere, tratamente de prezentare estetică a lacune-
lor, documentaţia post execuţie.

Sursa: www.jurnaldedambovita.ro

Dâmboviţa

Proiect european
de 15 milioane de euro pentru dezvoltarea

Portului Giurgiu, promovat de administraţia locală

Giurgiu

http://www.jurnaldedambovita.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.administratie.ro


Persoanele cu dizabilităţi din judeţul ialomiţa
beneficiază de servicii specializate de îngrijire şi
asistenţă furnizate în cadrul Centrului de Îngrijire
şi asistenţă Slobozia. Regio a finanţat construirea
unui nou imobil, anexat centrului social existent,
unde se organizează activităţi de recuperare pen-
tru persoanele rezidente şi în care funcţionează
centrul de zi pentru persoanele vârstnice din Slo-
bozia, care oferă servicii unui număr de aproape
400 de persoane vârstnice din municipiu. 

Proiectul, implementat de Direcţia Generală
de asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ialomiţa,
cu sprijinul Consiliului judeţean ialomiţa, a fost fi-
nalizat în toamna anului 2013, fiind derulat pe o
perioadă de doi ani. acesta a constat în reabilita-
rea termică a vechiului centru şi în construirea unei
clădiri în regim P+1, legată de cea veche printr-o
pasarelă la nivelul etajului 1. Etajul noii clădirii a
devenit parte componentă a Centrului de Îngrijire
şi asistenţă Slobozia, aici fiind amenajate cabinete
de recuperare, săli multifuncţionale şi grupuri sa-
nitare. Proiectul a asigurat dotarea spaţiului cu
mobilier specific (birouri, canapele, bibliotecă, raf -
turi, mese, scaune), aparatură electronică (tV tip
plasma, DVD player, combine audio), sisteme PC,
jocuri pentru activităţile destinate persoanelor re-
zidente, cărţi de literatură etc.

La parterul noului imobil, destinat persoane-
lor vârstnice din Slobozia, este organizat un Centru
de zi. aici există două spaţii mari pentru activităţi,
unul dintre ele având inclusă o mică bucătărie cu
aragaz, frigider, cuptor cu microunde, filtru de ca-
fea. Pentru săli s-au achiziţionat piese de mobilier,
televizoare, sisteme PC, jocuri diverse şi o mică bi -
bliotecă. atât etajul, cât şi parterul dispun de te-
rase largi, amenajate cu mese şi scaune, unde, în
pe rioadele călduroase ale anului, se desfăşoară ac-
tivităţi în aer liber.

Etajul noii clădiri, folosit zilnic de cei 141 de
rezidenţi ai Centrului, are două cabinete pentru
specialiştii în recuperare (psiholog, psihopedagog,
logoped etc.) şi două săli multifuncţionale: prima
găzduieşte activităţile de ergoterapie (terapie prin

activităţi manuale) şi întâlnirile de grup, iar cea-
laltă este destinată întâlnirilor de familie. 

Parterul este în permanenţă animat. Bătrânii
din municipiu şi-au găsit aici refugiul şi liniştea, un
loc unde să se întâlnească şi să participe la activi-
tăţile organizate: socializare, jocuri de şah, rummy,
table, jocuri de grup/ cunoaştere, comunicare, re-
laţionare; activităţi de informare (prin lectura zil-
nică a presei şi a publicaţiilor existente, urmărirea
programelor radio şi tv, accesarea internetului);
terapie ocupaţională (realizarea de goblenuri, tri-
cotaje, alte activităţi manuale); activităţi de asis-
tenţă şi consiliere (socială, psihologică, juridică,
medicală, spirituală, de mediere a conflictelor);
educaţie pentru sănătate; grupuri de discuţii, dez-
bateri pe diferite teme.

Proiectul „Extindere, reabilitare termică și
dotare Centru de Îngrijire și Asistență, municipiul
Slobozia, județul Ialomița” are o valoare totală de
3.446.360 de lei, din care cofinanţarea de la Uni-
unea Europeană a fost de 2.734.905 lei.

Sursa: www.antena3.ro
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Servicii sociale mai bune
pentru persoanele vârstnice şi cu handicap

din Slobozia – prin Regio

Ialomiţa

http://regio.adrmuntenia.ro
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http://antena3.ro


18info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 168 / 11 - 17 martie 2014

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

IN
FO

 JU
D

EŢE

Încălzirea vremii a permis reluarea lucrărilor,
zilele acestea, la primul sens giratoriu din România
realizat la înălţime, ce se construieşte la ieşirea
din Ploieşti spre Păuleşti, peste Dn 1B, în conti-
nuarea Dj 102.

Preşedintele Consiliului judeţean Prahova,
Mircea Cosma, a anunţat că a fost în inspecţie pe
şantierul de la sensul giratoriu suspendat, proiect
amplu realizat de Cj din fonduri europene. inves-
tiţia trebuie finalizată în vara anului viitor. Sensul
giratoriu, primul realizat la înălţime din România,
conform proiectanţilor, va fi amplasat la ieşirea
din Ploieşti pe la Spitalul judeţean, în zona inter-
secţiei Dj 102 cu Dn 1B, şi va duce la decongestio-
narea traficului rutier într-o intersecţie renumită
până acum pentru numărul mare de accidente.

Proiectul a primit finanţare europeană în ca-

drul programului Regio, fiind depus în cadrul Polu-
lui de Creştere Ploieşti - Prahova. Valoarea totală
depăşeşte 78,5 milioane de lei, echivalentul a
aproape 17,5 milioane de euro, cea mai mare parte
a fondurilor venind de la UE.

Sursa: www.telegrama.ro

S-au reluat lucrările
la sensul giratoriu suspendat

Prahova

Adăpostul de zi din Alexandria
va fi reabilitat cu bani europeni

nu e un secret pentru nimeni faptul că, în ale-
xandria, numărul persoanelor care se confruntă cu
situaţii-limită este destul de mare. adăpostul de
zi pentru persoanele aflate în dificultate este, de
multe ori, o formă de sprijin esenţială, pentru că
mulţi dintre beneficiari ar locui în stradă dacă nu
ar avea această posibilitate. Şi pentru că adăpostul
este important pentru alexăndreni, Consiliul local
a aprobat contribuţia municipiului la finanţarea
proiectului „Reabilitare adăpost pentru familii,
persoane adulte și copii aflați în dificultate”, fi-
nanţarea externă fiind binevenită în condiţiile da -
te. Prin Programul Operaţional Regional 2007 –
2013 se finanţează elemente ale Strategiei de Dez-
voltare a Mediului de afaceri, contribuind, alături
de celelalte programe operaţionale, la realizarea
obiectivului de diminuare a disparităţilor de dez-
voltare economică şi socială dintre România şi me-
dia dezvoltării statelor membre ale Uniunii Euro-
pene. Obiectivul general vizează crearea, îmbună-
tăţirea şi dezvoltarea infrastructurii sociale, în
special în zonele mai puţin dezvoltate.

Prin reabilitarea adăpostului de zi este vizată îm-
bunătăţirea condiţiilor pentru cei cazaţi acolo şi creş-
terea capacităţii de găzduire a adăpostului, oferirea
de asistenţă medicală şi hrană pentru toată poerioada
adăpostirii. Proiectul vine aşadar în sprijinul comuni-
tăţii pentru rezolvarea problemelor sociale pe care le
înfruntă persoanele cu o situaţie socială precară, şi
aici discutăm despre familii aflate în dificultate tem-
porară sau situaţie de criză ca urmare a unor stări con-
flictuale, calamităţi, incendii sau familii în curs de des-
trămare şi fără adăpost, persoane adulte, cu precă-
dere femei, aflate în situaţie de risc social, supuse vio-
lenţei domestice şi copii aflaţi în situaţii de risc pe
fondul destrămării familiei sau violenţei din familie.

Valoarea totală a proiectului se ridică la
3.989.459,58 lei, iar contribuţia proprie a munici-
piului alexandria este de 141.514,64 lei. Durata de
implementare a proiectului este de 12 luni de la
data semnării contractului de finanţare, iar durata
de execuţie a lucrărilor de reabilitare se va pre-
lungi până la opt luni.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Teleorman
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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.

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 Judeţean ARGEŞ
Adresă / aDR Sud Muntenia, Biroul judeţean
argeş, sediul Consiliului judeţean argeş: Piaţa
Victoriei, nr. 1, et. iii, cam. 117, mun. Piteşti,
jud. argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@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

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 / 0243/101.139
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

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 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

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

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 / 17 martie 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 ca ractere 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.
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