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EVENIMENTE

ADR Sud Muntenia a deschis sesiunea
de depunere a proiectelor pentru dezvoltarea
microîntreprinderilor prin Regio

joi, 20 martie, la ora 10:00, s-a deschis sesiunea de depunere a proiectelor pentru dezvoltarea
microîntreprinderilor în cadrul Programului Operaţional regional 2007 - 2013, Axa prioritară 4
„Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, domeniul major de intervenţie 4.3
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.
Înainte de momentul deschiderii apelului de
proiecte, directorul Agenţiei pentru dezvoltare regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a discutat cu
potenţialii beneficiari despre modul în care se va
derula procesul de depunere a aplicaţiilor pentru
dezvoltarea microîntreprinderilor. „Vă mulțumesc
pentru încrederea față de Programul Operațional
Regional şi pentru faptul că ați venit cu proiecte
la noi. Sunt convins că unii dintre dumneavoastră
nu veniți pentru prima dată şi vreau să vă asigur
de totala noastră corectitudine vizavi de modul
cum se vor derula şi depunerea, şi selecția acestor
aplicații. Dacă aveți ceva nelămuriri, toată ziua
vom fi la dispoziția dumneavoastră. Vă urez succes
şi să arătăm tuturor că în regiunea de dezvoltare
Sud Muntenia se fac proiecte bune”.
Odată ce proiectele au fost depuse, acestea
au intrat direct în procesul de evaluare, în ordinea
înregistrării la sediul Agenţiei. Astfel, experţii Adr
Sud Muntenia au început deja verificarea preliminară a cererilor de finanţare înregistrate, în baza
grilei de verificare.
www.adrmuntenia.ro

reamintim că cererile de proiecte pentru domeniul major de intervenţie 4.3 pot fi depuse la sediul Agenţiei până în data de 17 aprilie, ora 14:00,
iar solicitanţii eligibili pentru acest apel de proiecte sunt societăţile comerciale sau societăţile cooperative care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate detaliate în cadrul ghidului. În actuala sesiune
de depunere de proiecte sunt eligibile doar dotările (echipamente, utilaje, sisteme it), nu şi lucrările de construcţii.
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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Fonduri Regio pentru modernizarea
infrastructurii de învăţământ
din judeţul Argeş

În cea de-a doua jumătate a lunii martie, Agenţia pentru dezvoltare regională Sud Muntenia,
în calitate de Organism intermediar pentru Programul Operaţional regional 2007 – 2013, a semnat
contractul de finanţare pentru proiectul „Extindere şi dotare Şcoala Gimnazială Purcăreni, sat
Purcăreni, comuna Miceşti, județul Argeş”. Prin
această investiţie, Comuna Miceşti, în calitate de
beneficiar, a obţinut primele fonduri nerambursabile regio în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii pentru formarea profesională continuă”.
noul contract de finanţare vizează îmbunătăţirea şi sprijinirea infrastructurii educaţionale, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, în vederea dezvoltării locale durabile. Astfel, cu ajutorul fondurilor nerambursabile regio se doreşte asigurarea
unui proces de învăţământ de calitate, la standarde europene şi creşterea gradului de participare a
elevilor la educaţie.
Valoarea totală a contractului de finanţare este
de 1.509.498,72 lei, din care valoarea totală eligibilă
a proiectului este de 1.105.395 de lei (939.585,75 lei
www.adrmuntenia.ro

reprezintă fonduri nerambursabile FEdr, 143.701,35
lei fonduri de la bugetul naţional, iar 22.107,90 lei
cofinanţarea eligibilă a beneficiarului).
În cadrul acestui proiect se vor realiza lucrări
de modernizare a clădirii existente a şcolii generale şi extinderea acesteia cu un corp nou, unde
se vor înfiinţa două laboratoare - de informatică şi
de fizică-chimie -, o sală de clasă, ce vor fi dotate
cu echipamente didactice corespunzătoare, precum şi grupuri sanitare. de asemenea, creşterea
valorii adăugate rezultate prin dotarea cu echipamente it va asigura premisele promovării unui sistem educaţional inovativ, interactiv, bazat pe cele
mai noi cunoştinţe în toate materiile şi pe stimularea creativităţii elevilor în procesul educaţional.
durata de implementare a proiectului va fi de 11
luni, iar de rezultatele acestuia vor beneficia în
total 167 de elevi înscrişi la clasele i - Viii.
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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Regio sprijină dezvoltarea microîntreprinderilor
din Sud Muntenia

Seminarul a fost organizat cu scopul de a veni
în sprijinul potenţialilor beneficiari de fonduri nerambursabile regio care doresc să realizeze proiecte pentru dezvoltarea microîntreprinderilor în
cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării
mediului de afaceri regional şi local”, domeniul
major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor”.
reamintim că cererile de proiecte pot fi depuse la sediul Agenţiei în intervalul 20 martie, ora
10:00 - 17 aprilie, ora 14:00, iar solicitanţii eligibili
pentru acest apel de proiecte sunt societăţile comerciale sau societăţile cooperative care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate detaliate în cadrul
ghidului. În actuala sesiune de depunere de proiecte sunt eligibile doar dotările (echipamente, utilaje, sisteme it), nu şi lucrările de construcţii. Contractele de finanţare pot fi semnate doar până în
data de 30 iunie 2014.
Bugetul orientativ alocat acestei cereri de
proiecte pentru regiunea de dezvoltare Sud Muntenia este de 13,55 milioane de euro. Valoarea totală a proiectului (suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile) trebuie să fie cuprinsă între 100.000 şi
3.000.000 de lei.
deschiderea acestui nou apel de proiecte a
fost posibilă datorită realocării fondurilor rămase
neacoperite de contractele din cadrul domeniului
major de intervenţie 4.1 „Dezvoltarea durabilă a
structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională şi locală”.
Ghidul solicitantului pentru dMi 4.3 poate fi
consultat pe pagina de internet dedicată exclusiv
www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

» Marţi, 18 martie, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia a avut loc Seminarul de
informare pentru potenţialii
beneficiari de fonduri REGIO în
vederea sprijinirii dezvoltării
microîntreprinderilor. La acest
eveniment au participat aproximativ
30 de reprezentanţi ai mediului privat
din regiunea Sud Muntenia.

programului regio - http://regio.adrmuntenia.ro/,
secţiunea Ghidul Solicitantului > Axa prioritară 4 >
dMi 4.3, link: http://regio.adrmuntenia.ro/s18/domeniul-major-de-interventie-43---sprijinirea-dezvoltarii-microintreprinderilor/.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Peste 24 de milioane de euro fonduri nerambursabile
Regio pentru infrastructura şcolară din Sud Muntenia

Agenţia pentru dezvoltare regională Sud Muntenia a organizat în data de 19 martie, la sediul
din Călăraşi, Seminarul de informare pentru potenţialii beneficiari de fonduri rEGiO în domeniul
infrastructurii educaţionale, cu ocazia redeschiderii sesiunii de depunere a proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii de învăţământ în cadrul
Programului Operaţional regional 2007 – 2013, Axa
prioritară 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, dMi 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii
pentru formare profesională continuă”.
La acest eveniment au participat peste 20 de
reprezentanţi ai autorităţilor publice din regiunea
Sud Muntenia, care doresc să depună proiecte ce
vizează finalizarea investiţiilor începute din alte
surse de finanţare, care, în prezent, stagnează din
lipsă de fonduri.
Cererile de proiecte în cadrul acestei sesiuni
de depunere a proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii de învăţământ în cadrul domeniului
major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
educaționale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” pot fi depuse în intervalul 12 martie - 16 aprilie 2014. Alocarea financiară nerambursabilă aferentă prezentului apel de proiecte pentru regiunea
Sud Muntenia este de 24,62 milioane de euro cowww.adrmuntenia.ro

finanţare din Fondul European pentru dezvoltare
regională.
Solicitanţii eligibili pentru prezenta sesiune
de depunere de proiecte sunt aplicanţii, care, în
calitate de autoritate contractantă, au încheiat un
contract de lucrări în temeiul prevederilor OuG nr.
34/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru activitatea ce va face obiectul cererii de
finanţare depuse în cadrul acestui apel de proiecte.
Ghidul solicitantului pentru dMi 3.4, precum
şi Ordinul pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile sunt disponibile pe pagina de internet
dedicată programului regio - http://regio.adrmuntenia.ro/, secţiunea Ghidul Solicitantului > Axa
prioritară 3 > dMi 3.4, link: http://regio.adrmuntenia.ro/s14/domeniul-major-de-interventie-34reabilitareamodernizareadezvoltarea-siechipare/.

http://regio.adrmuntenia.ro
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Cea de-a doua versiune actualizată a Acordului de Parteneriat 2014 - 2020 a fost publicată
luni, 17 martie a.c., pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene,
www.fonduri-ue.ro, în scopul consultării publice cu partenerii de
dialog. Prima versiune a acestui
Acord de Parteneriat, ce a fost publicată la începutul lunii februarie 2014, a fost actualizată în urma
discuţiilor cu serviciile Comisiei
Europene şi în urma consultării
publice. de asemenea, Ministerul
Fondurilor Europene a publicat şi
prima versiune de lucru a documentelor consultative pentru patru programe operaţionale pentru care va fi autoritate de management: Programul Operaţional infrastructură Mare, Programul Operaţional Capital uman,
Programul Operaţional Competitivitate şi Programul Operaţional
Asistenţă tehnică.
Conform regulamentelor uE,
Ministerul Fondurilor Europene trebuie să transmită Acordul de Parteneriat până în data de 22 aprilie 2014.
„Am publicat toate aceste documente de programare, deoarece Ministerul Fondurilor Europene pune accentul pe o consultare publică extinsă. Cea de-a doua versiune a Acordului de Parteneriat 2014 - 2020 este pe site-ul
www.adrmuntenia.ro

Eugen teodorovici, ministrul fondurilor
europene

MFE încă din februarie 2014, a
fost discutată în cadrul Comitetului Interinstituțional pentru Acordul de Parteneriat, iar astăzi
a fost publicat documentul actualizat, cel care include şi propunerile relevante primite în ultima
perioadă. Tot astăzi, MFE a publicat primele versiuni de lucru
pentru documentele consultative
pentru cele patru programe operaționale pe care le va coordona
în perioada 2014 - 2020. Acestea
sunt documentele de programare
care descriu în detaliu ce va finanța România în perioada 2014 - 2020
şi, tocmai din acest motiv, îi rog
pe toți partenerii de dialog să ne
transmită propuneri concrete”, a
declarat ministrul fondurilor europene, Eugen teodorovici.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

PO Capacitate
Administrativă
2014 - 2020,
publicat spre
consultare!

» AM PODCA
a publicat, în data
de 19 martie, spre
consultare publică,
Programul Operaţional
Capacitate
Administrativă 2014 2020. Propunerile cu
privire la acest
document pot fi
transmise pe adresa
de e-mail:
amdca@podca.ro.

În ultimele zile au fost supuse spre dezbatere publică şi
textele pentru alte cinci programe operaţionale aferente
perioadei 2014 - 2020, împreună cu cea mai recentă versiune a Acordului de Parteneriat,
persoanele interesate fiind invitate să transmită comentarii
şi propuneri asupra acestor documente prin indicarea de către autorităţile responsabile a
adreselor de e-mail alocate procesului de consultare.
Pentru eficientizarea procesului de consultare şi maximizarea rezultatelor acestuia
considerăm însă necesară şi indicarea termenului maxim până la care se pot transmite comentariile, termen nespecificat până la acest moment pentru niciunul dintre documentele publicate.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro
http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Ministerul Fondurilor Europene
a publicat a doua versiune
actualizată a Acordului
de Parteneriat 2014-2020
şi documentele consultative
pentru programele operaţionale
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ADR Sud Muntenia
a înregistrat
170 de proiecte
în mai puţin de cinci ore
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În prima zi de depunere a aplicaţiilor pentru
dezvoltarea microîntreprinderilor, Adr Sud Muntenia a înregistrat 170 de proiecte în mai puţin de
cinci ore. Procesul de depunere a cererilor de finanţare s-a derulat în condiţii normale, fără a fi înregistrate incidente. Potenţialii beneficiari care
doresc să realizeze investiţii cu sprijin nerambursabil regio pot depune în continuare proiecte la sediul Agenţiei până în data de 17 aprilie, ora 14:00.

S-a publicat Documentul consultativ
al Programului Operaţional Regional 2014 - 2020

Ministerul dezvoltării regionale şi Administraţiei
Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POr, a publicat prima versiune de lucru a documentului consultativ al Programului Operaţional regional 2014-2020. Acest document strategic îşi propune să completeze şi să dezvolte direcţiile şi priorităţile de dezvoltare regională conţinute în Planul naţional de dezvoltare (Pnd) şi Cadrul naţional Strategic
de referinţă (CnSr) 2007 – 2013, implementate prin POr
2007 – 2013, precum şi prin alte programe naţionale.
Prin POr sunt propuse atât investiţii în diferitele
tipuri de infrastructuri, cât şi în servicii, diferenţiate
în funcţie de gradul de dezvoltare şi specificul regiunilor, formulând un set de priorităţi şi măsuri adecvate
pentru optimizarea raportului nevoi - resurse şi identificarea mijloacelor necesare realizării obiectivelor
propuse.
POr 2014 - 2020 îşi propune ca obiectiv general
creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri,
a condiţiilor infrastructurii şi a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să
gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice powww.adrmuntenia.ro

tenţialul lor de inovare şi de asimilare a progresului
tehnologic. Promovarea unei participări echilibrate a
tuturor regiunilor la procesul de dezvoltare socio-economică, concomitent cu valorificarea potenţialului local/ regional, constituie în continuare componente
esenţiale ale dezvoltării regionale în românia. Este
necesar ca diferitele probleme specifice fiecărei regiuni să fie abordate în mod diferenţiat, iar procesul
de luare a deciziilor la nivel naţional să reflecte acest
lucru. dezvoltarea regională viitoare trebuie să se construiască pe experienţa şi cunoştinţele existente la nivel local/ regional, precum şi pe înţelegerea nevoilor
şi a priorităţilor locale, în funcţie de potenţialul şi resursele proprii fiecărei regiuni (în sensul valorificării
experienţei acumulate deja).
Comentariile partenerilor de dialog pe marginea
documentului publicat pot fi trimise la adresa de email programareregionala@mdrap.ro .
documentul consultativ al Programului Operaţional regional 2014 - 2020 poate fi consultat pe pagina
de internet a Agenţiei - www.adrmuntenia.ro, secţiunea Bibliotecă – documente utile, link: http://www.adrmuntenia.ro/static/832/programul-operational-regional-2014--2020.html
http://regio.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Piteşti, Pid-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
integrate de dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane. de asemenea, au fost semnate 530 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 3.096.160.752,32 lei. din cele 530 de
contracte semnate 42 de proiecte au fost reziliate.

Corrigendum-ul nr. 5 la Ghidul solicitantului pentru DMI 1.2 „Sprijinirea
investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”
În data de 20 martie, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional regional din cadrul Ministerului dezvoltării regionale şi Administraţiei Publice a publicat Corrigendum-ul nr. 5 la
Ghidul solicitantului pentru domeniul major de intervenţie 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența
energetică a blocurilor de locuințe” din cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a
oraşelor – poli urbani de creştere”.
documentul integral poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei dedicat programului regio,
http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea Ghidul solicitantului, link:
http://regio.adrmuntenia.ro/s618/domeniul-de-interventie-12-sprijinirea-investitiilor-in-eficientaenergetica-a-b/.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIO

Până în data de 24 martie 2014, la sediul Agenţiei pentru dezvoltare regională Sud Muntenia au
fost depuse 1090 de proiecte prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin regio (Programul Operaţional regional), Planul integrat de dezvoltare urbană pentru Polul de dezvoltare (Pidu) – Municipiul
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

www.adrmuntenia.ro

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 producție inovativ
şi eco-eficient, dMi 1.1 – Dezvoltarea durabilă a
antreprenoriatului, Operaţiunea a) – Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile şi intangibile, Schema de finanţare A1 – Sprijin financiar cu valoarea
între 1.065.000 – 6.375.000 lei pentru investiții în
întreprinderile mici şi mijlocii. Valoarea financiară
nerambursabilă solicitată prin cele 26 de cereri
este de 123.629.954,48 lei.
La data de 24 martie 2014 sunt semnate de
beneficiari şi de Adr Sud Muntenia un număr de 22
de contracte de finanţare 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 2014 au fost
preluate în vederea contractării, un număr de 9 proiecte (5 proiecte cu implementare în regiunea Sud
Muntenia şi 4 proiecte cu implementare în regiunea Bucureşti-ilfov) pentru care se va acorda finanţare din Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ şi ecoeficient de producție; domeniul de intervenţie 1.1
– Investiții productive şi pregătirea pentru competiția 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.
ADR Sud Muntenia este Organism intermediar
pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea
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.

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Până în data de 24 martie 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 producție inovativ şi eco-eficient, 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 203 cereri, în urma procesului de
evaluare desfăşurat în cadrul celorlalte Agenţii
pentru dezvoltare regională şi a Autorităţii de Management POS CCE. din cele 203 cereri, 158 de
contracte de finanţare au fost semnate (din care
6 contracte au fost reziliate), 2 contracte au fost
transmise la AM POS CCE în vederea semnării, 13
contracte se află în pregătire la Adr SM / Oi POS
CCE, 10 sunt retrase şi 20 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 „Creşterea Competitivității Economice” 2007 – 2013, Axa prioritară 1 – Un
sistem de producție inovativ şi eco-eficient, dMi
1.1 – Investiții productive şi pregătirea pentru competiția pe piață, în special a IMM-urilor, Operaţiunea a) – Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiții 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 producție inovativ
şi eco-eficient, dMi 1.3 – Dezvoltarea durabilă a
antreprenoriatului, Operaţiunea 2 – Sprijin pentru
consultanță acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, apelul 2, sesiunea 2. din cele 88 de cereri,
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 din punct de vedere tehnico-financiar. Valoarea financiară nerambursabilă aprobată pentru
cele 77 de proiecte este de 8.731.967,01 lei.
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Argeş

În această perioadă, reprezentanţii Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului lucrează la documentaţia pentru accesarea de fonduri europene
pentru reabilitarea parcului şi a ruinelor de la Sân
Nicoară. În vara anului 2002, prin HCL nr. 57, ruinele de la Sân Nicoară treceau în administrarea Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, cu obligaţia de
restaurare a monumentului istoric. În toţi aceşti
ani, reprezentanţii Arhiepiscopiei au demarat o serie de lucrări premergătoare. Astfel, în zonă au fost
făcute mai multe săpături arheologice ce au scos
la iveală o fundaţie veche, cioburi din ceramică
datând din secolul al XiV-lea, un pinten de la o armură medievală, precum şi două schelete umane
ce s-au găsit în afara bisericii.
datele istorice arată că monumentul a fost ridicat la sfârşitul sec. al Xiii-lea - începutul sec. al
XiV-lea de către doamna Clara, soţia catolică de origine maghiară a voievodului nicolae Alexandru, fiul
şi urmaşul lui Basarab i. Biserica are forma unei nave, iar zidurile reprezintă o alternanţă de şiruri de

Călăraşi

piatră brută de râu şi de cărămizi. de asemenea, în
urma săpăturilor arheologice, mitul tunelului despre
care se spunea că ar fi legat Biserica domnească de
Sân Nicoară a fost spulberat, deoarece nu s-au găsit
elemente de sprijin ale acestei legende.
Alături de Mănăstirea Argeşului şi Biserica domnească, ruinele de la Sân Nicoară reprezintă cele mai
importante obiective turistice din Curtea de Argeş.
Sursa: www.argesexpres.ro

Primarii din Călăraşi sunt consiliaţi
pentru a accesa fonduri europene

În noua perioadă de programare europeană
2014 – 2020 vor fi finanţate în continuare proiecte
de infrastructură şi dezvoltare economico-socială
ale administraţiilor locale. Chiar dacă programele
operaţionale şi ghidurile solicitantului vor fi disponibile în partea a doua a anului, conducerea Consiliului judeţean Călăraşi organizează întâlniri de
consiliere a primarilor din judeţ. Scopul este de a-i
familiariza pe edilii localităţilor cu noile posibilităţi de finanţare externă, dar şi naţionale, a proiectelor de infrastructură din domeniul infrastructurii de apă şi canal, drumuri, din sfera educaţională şi culturală.
Preşedintele Cosiliului judeţean a anunţat că a
demarat o serie de întâlniri de consultare cu primarii
localităţilor călărăşene: „În această perioadă mă înwww.adrmuntenia.ro

tâlnesc cu cinci – şase primari în fiecare zi până când
discut cu toți, pentru a le explica ce surse de finanțare sunt pentru ceea ce vor să facă la ei în localitățile lor. Primarii au destul de multe SF-uri, de pe
vremea când se depuneau proiecte pe PNDI, şi am
discutat pe sursele de finanțare, pentru fiecare
obiectiv în parte: apă-canal, drumuri, energie electrică, extinderi producere etc.. Au fost mulțumiți
de întâlniri, pentru că nu aveau informațiile acestea
şi trebuie reactualizate nişte proiecte. Am speranța
că există posibilitatea să depunem multe proiecte
care să fie acceptate. Banii atraşi de județul Călăraşi, prin proiecte europene, în perioada 2007 – 2013
sunt de aproximativ 400 de milioane de euro pe un
exercițiul financiar care nu s-a încheiat încă”.
Sursa: actualitateacalarasi.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Obiectivul turistic Sân Nicoară
din Curtea de Argeş,
reabilitat cu fonduri europene
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Proiecte cu finanţare europeană
pentru dezvoltarea comunei Voineşti

11

Dâmboviţa

Primul din cele cinci proiecte, început în anul
2012, a fost depus în cadrul programului regio şi
presupune modernizarea campusului preuniversitar şi construirea unei săli de sport la Liceul tehnologic Voineşti, valoarea totală a acestuia fiind de
1,5 milioane de euro. recepţia finală pentru acest
proiect se va face în luna aprilie. Proiectul a avut
şi cheltuieli neeligibile pentru mobilierul ce va fi
achiziţionat din fonduri de la bugetul local.
Al doilea proiect, finanţat tot în cadrul programului regio, vizează modernizarea şi extinderea
Grupului Agricol Voineşti, început în anul 2007, lucrări ce se vor realiza până în vara acestui an.

Giurgiu

Al treilea proiect finanţat prin regio, în cadrul
Axei prioritare 5, dMi 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum
şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe”, are în vedere restaurarea şi reabilitarea monumentului istoric categoria A, „o perlă a satului
Gemenea-Onceşti”, aşa cum a numit-o primarul comunei Voineşti, dănuţ Gabriel Sandu. Proiectul integrat cuprinde şi modernizarea prin asfaltare a
căilor de acces şi infrastructura întregului sat şi va
fi finalizat tot în vara acestui an, în luna iunie.
Alte două proiecte pe fonduri europene au
fost depuse pe Măsura 322, prin GAL Valea ialomiţei, şi presupun asfaltarea de drumuri locale.
Pe lângă acestea, comuna Voineşti a depus, în
cadrul Programului naţional pentru dezvoltare rurală, 800 de proiecte pe Măsura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistență”, 200 de proiecte pe Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”,
şi alte opt proiecte pe aceeaşi măsură, dar în mediul privat, şi două proiecte, prin GAL, pentru înfiinţarea unor pensiuni agroturistice.
Sursa: www.gazetadambovitei.ro

Lucrările de la Colegiul Naţional
„Ion Maiorescu” ar putea fi realizate
cu finanţare nerambursabilă Regio

» Potrivit reprezentanţilor
Primăriei Giurgiu, proiectul privind
lucrările de reabilitare şi consolidare
de la Colegiul Naţional „Ion
Maiorescu” a fost votat în ultima
şedinţă de Consiliu local, acestea
urmând să fie realizate cu fonduri
europene prin programul Regio.

Astfel, în şedinţa extraordinară, consilierii locali au aprobat cu unanimitate de voturi depunerea
proiectului de continuare a proiectului „Consolidare
clădire Colegiul Național Ion Maiorescu”, în scopul
www.adrmuntenia.ro

accesării de fonduri nerambursabile prin Programul
Operaţional regional 2007-2013, Axa prioritară 3
„Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, domeniul
major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.
Obţinerea finanţării pentru acest proiect ar
aduce o economie substanţială la bugetul local, ţinând cont că valoarea contractului de lucrări existent este 2.810.071 de lei, la care se adaugă tVA
674.417 lei, iar finanţarea nerambursabilă a cheltuielilor eligibile poate ajunge la 98%.
Sursa: www.giurgiu-news.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Anul acesta, la Voineşti
se vor finaliza cinci proiecte, ce se
derulează cu fonduri europene, care
au fost demarate din anii 2010, 2011
şi 2014 în cadrul programului Regio şi
prin PNDR. Investiţiile din comuna
dâmboviţeană însumează 4 milioane
de euro.

info Regional Sud Muntenia
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Incubatoare de ultimă generaţie
la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia

Ialomiţa

Secţia neonatologie a celei mai mari unităţi
medicale din judeţul ialomiţa beneficiază de cinci
incubatoare de ultimă generaţie. Aparatele au fost
achiziţionate în urma unei donaţii şi reprezintă cea
mai nouă investiţie făcută în cadrul Maternităţii de
la Slobozia. Aparate similare se mai găsesc doar în
centrele universitare din Bucureşti.
Secţia Cardiologie a fost renovată în întregime
şi s-au achiziţionat mai multe aparate medicale de
care unitatea avea nevoie. totodată, Secţia neona-

tologie s-a dotat cu cinci incubatoare de ultimă generaţie, de care Maternitatea avea mare nevoie.
noile incubatoare au ajuns pe Secţia neonatologie
a unităţii medicale în urmă cu câteva săptămâni şi
au costat peste 40.000 de euro. Potrivit specialiştilor
secţiei, aceste aparate oferă informaţii amănunţite
despre starea de sănătate a bebeluşilor. incubatoarele pot monitoriza temperatura, greutatea sau gradul de umiditate la care sunt expuşi nou-născuţii.
Sursa: adevarul.ro

Infrastructura rutieră şi refacerea
patrimoniului cultural, cu fonduri europene

Prahova

Anii 2014 şi 2015 sunt ultimii în care vor putea
fi realizate obiective finanţate cu fonduri europene, prin Programul Operaţional regional 20072013. În Prahova, printre alte proiecte demarate
şi finanţate prin intermediul acestui program, lucrările la pasajul suprateran de la Păuleşti şi cele
de restaurare a conacului Pană Filipescu, din Filipeştii de târg, au început relativ recent, însă ele
vor trebui finalizate până la sfârşitul anului 2015.
Pasajul suprateran giratoriu de la ieşirea din
Ploieşti spre Păuleşti – la care constructorul a primit ordinul de începere a lucrărilor în toamna anului trecut – este în faza de realizare a stâlpilor ce
vor constitui sistemul de giraţie, însă până în prewww.adrmuntenia.ro

zent au mai fost efectuate şi lucrări pentru reţelele ce trec prin zona respectivă.
La Conacul Pană Filipescu din Filipeştii de
târg, ce va fi restaurat şi consolidat tot cu fonduri
regio, lucrările au demarat atât la exterior, cât şi
la interior, sub stricta supraveghere a arheologilor,
dat fiind că această clădire este încadrată în categoria monumentelor istorice de valoare naţională şi universală.
În ambele situaţii, constructorii ce au câştigat
licitaţiile pentru cele două proiecte spun că lucrările vor fi finalizate în termenele stabilite prin contracte.
Sursa: www.ziarulprahova.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Guvernul a aprobat dezvoltarea
hidrocentralei Turnu-Măgurele - Nicopole,
un proiect realizat în colaborare cu Bulgaria

Teleorman

» Guvernul a aprobat în şedinţa
de joi constituirea unei companii de
proiect mixte româno-bulgare pentru
dezvoltarea unei hidrocentrale pe
Dunăre la Turnu Măgurele - Nicopole.
Conform unei estimări preliminare,
puterea instalată a viitoarei
hidrocentrale va fi de circa 400 MW,
ceea ce va contribui la creşterea
siguranţei energetice a României şi la
scăderea dependenţei de importuri.

În plus, hidrocentrala ar putea constitui o nouă cale de comunicaţie terestră şi feroviară între
românia şi Bulgaria.
un alt obiectiv urmărit prin realizarea hidrocentralei turnu Măgurele - nicopole va fi regularizarea
cursului dunării, cu efecte pozitive pentru protecţia inundaţiilor, prin îndiguiri şi desecări sau lucrări
de supraînălţare a porturilor.
www.adrmuntenia.ro

Prin realizarea acestui proiect, Guvernul mizează pe o revitalizare economică a regiunii turnuMăgurele, prin crearea de noi locuri de muncă şi
modernizarea infrastructurii.
totodată, potrivit memorandumului, compania de proiect româno-bulgară va trebui să atragă
surse de finanţare pentru realizarea studiului de
fezabilitate integrat, care să analizeze toate aspectele legate de capacitatea de producţie de energie, transportul fluvial şi rutier, protecţia mediului,
impactul asupra agriculturii şi beneficiile privind
dezvoltarea regională.
Compania de proiect va face demersuri la uniunea Europeană pentru a include construcţia hidrocentralei turnu-Magurele - nicopole pe lista
Proiectelor Europene de interes Comun în cadrul
Strategiei dunării.
Compania mixtă româno-bulgară va trebui, de
asemenea, să realizeze o strategie pentru atragerea
investitorilor care să asigure finanţarea proiectului.
Sursa: www.hotnews.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Gazeta dâmboviţei / 20 martie 2014

Observatorul de Sud / 19 martie 2014

REVISTA PRESEI

presa-online.ro / 19 martie 2014

Arena / 18 martie 2014

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

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

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

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

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / Adr Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: Piaţa
Victoriei, nr. 1, et. iii, cam. 117, 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 / 0343/101.139
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
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 / 24 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 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.

