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EVENIMENTE

Liviu Mușat, directorul adR Sud Muntenia, victor drăgușin, primarul mubicipiului alexandria, și Liviu dragnea, vicepremierul României

Regio sprijină îmbunătăţirea
serviciilor de asistenţă socială din Alexandria

» În data de 31 mai, vicepremierul
Liviu Dragnea, ministrul dezvoltării
regionale şi administraţiei publice, împreună
cu Liviu Muşat, directorul Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, au
semnat contractul de finanţare pentru
reabilitarea unui centru
rezidenţial din municipiul
Alexandria.

unitatea administrativ-teritorială alexandria, în calitate de beneficiar, primește fonduri nerambursabile în cadrul programului Regio, axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenţie 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
serviciilor sociale”, pentru proiectul „Reabilitare adăpost pentru familii, persoane
adulte şi copii aflaţi în dificultate”.
valoarea totală a contractului de finanţare este de 3.989.459,58 lei, din care valoarea totală nerambursabilă reprezintă 3.829.066,54 lei, iar contribuţia beneficiarului este de 160.393 de lei.
Proiectul, a cărui durată de implementare este de
www.adrmuntenia.ro

15 luni, vizează reabilitarea adăpostului pentru familii,
persoane adulte și copii aflaţi în dificultate, în conformitate cu standardele europene. totodată, prin prezentul contract de finanţare se urmărește îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă și a stării de sănătate, prin
oferirea de sprijin material și financiar beneficiarilor
cuprinși în program, precum și de consiliere socială.
Proiectul vine așadar în sprijinul comunităţii, pentru rezolvarea problemelor pe care le înfruntă persoanele cu o situaţie socială
precară - familii aflate în dificultate temporară sau în situaţie de
criză, ca urmare a unor stări conflictuale, calamităţi, incendii, sau
familii în curs de destrămare și fără adăpost, persoane adulte, cu
precădere femei, aflate în situaţie
de risc social, supuse violenţei domestice și copii aflaţi în situaţii de
risc, pe fondul destrămării familiei
sau violenţei din familie.
Până în prezent, la nivelul regiunii Sud Muntenia au fost semnate 29 de contacte de finanţare în
cadrul domeniului major de intervenţie 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, ce au o valoare
nerambursabilă solicitată de peste 66 milioane de lei.
http://regio.adrmuntenia.ro
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EVENIMENTE

Liviu Mușat, directorul adR Sud Muntenia, alături de Mariana vișan, directorul Organismului Intermediar POR Sud Muntenia

Întâlnirea anuală a membrilor Reţelei REGIO
Sud Muntenia

agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat în data de 27 mai, la Călărași, cea
de-a șasea ediţie a Întâlnirii anuale a Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia. În cadrul acestui eveniment au fost prezentate stadiul de implementare
a Programului Operaţional Regional (POR) 2007 –
2013 la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia,
precum și cele mai utile instrumente de comunicare și promovare a rezultatelor proiectelor finanţate prin Regio. totodată, cu această ocazie au fost
prezentate și oportunităţile de finanţare din POR
2014 – 2020. din partea adR Sud Muntenia, în calitate de coordonator al Reţelei Regio, a participat
directorul agenţiei, Liviu Mușat, alături de directorul adjunct direcţia Organism Intermediar POR, Mariana vișan, directorul adjunct direcţia dezvoltare
și Comunicare, daniela traian, și șef Serviciu Comunicare, Cristina Radu.
În deschiderea evenimentului, Liviu Mușat, directorul agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud
Muntenia a menţionat că Reţeaua de informare Regio a fost iniţiată în anul 2008 și, începând din
2009, anual, la sediul agenţiei au fost organizate întâlniri ale membrilor reţelei în care au fost discutawww.adrmuntenia.ro

te oportunităţi de finanţare și s-au diseminat rezultatele implementării proiectelor depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia în cadrul POR 2007 – 2013.
Până în prezent, Reţeaua Regio include 90 de membri, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale,
ai direcţiilor deconcentrate, ai organizaţiilor nonguvernamentale, ai Organismelor Intermediare, ai
camerelor de comerţ, ai instituţiilor academice și
ai asociaţiilor profesionale. În ultimul an au fost
transmise peste 100 de informări despre stadiul
implementării POR 2007 – 2013, participările la
evenimentele la care agenţia a fost partener, precum și despre activităţile de informare și promovare a programului organizate la nivelul adR Sud
Muntenia. În continuare, Liviu Mușat, directorul
adR Sud Muntenia, a mulţumit membrilor Reţelei de
informare, afirmând: „Apreciez modul în care v-aţi
implicat în derularea Programului Operaţional Regional, în calitate de multiplicatori de informaţie,
dar şi de beneficiari de finanţare Regio şi îmi exprim
speranţa ca ultimul trimestru al acestui an să fie
orizontul de timp în care vom lansa primele axe din
viitorul Program Operaţional Regional 2014 – 2020”.
(continuare în pagina 3)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Adriana Udroiu,
consilier CJ Giurgiu:
Mulţumim pentru
sprijinul pe care
l-aţi acordat de
fiecare dată. Am
avut momente
când, din cauza
numărului mare de
proiecte pe care le
derulăm în paralel
şi a numărului de probleme
pe care le-am întâmpinat,
aveam intenţia să renunţăm
la unul dintre contracte, dar,
cu sprijinul dumneavoastră,
am mers mai departe. Numai
acum, în cursul anului 2014,
implementăm un număr de 14
proiecte pe diverse domenii:
opt sunt derulate în cadrul
programului Regio, două prin
POS Mediu, unul în cadrul
POS CCE şi un alt proiect prin
Programul Regional de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria. Cele opt
www.adrmuntenia.ro

Membrii Reţelei de informare au adresat
mulţumiri reprezentanţilor Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru
buna colaborare şi sprijinul acordat în
implementarea cu succes a proiectelor
derulate în cadrul programului Regio în
exerciţiul financiar 2007 – 2013.

rioada 2007 - 2013) și Ialomiţa (două proiecte de infrastructură socială – Centrul de îngrijire și asistenţă
din Slobozia și Centrul de recuperare și reabilitare
neuro-psihică pentru adulţi de la Movila).
În ultima parte a evenimentului destinat membrilor Reţelei Regio s-au purtat discuţii despre Planul de dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014 –
2020 și a fost prezentată succint prima versiune de
lucru a documentului consultativ al Programului
Operaţional Regional 2014-2020.
(continuare în paginile 4-5)

contracte implementate în cadrul
programului Regio
sunt pe diverse domenii: două vizează îmbunătăţirea infrastructurii
rutiere, un proiect
este pentru modernizarea unui ambulatoriu, trei contracte sunt pentru infrastructura socială, unul în domeniul
culturii şi unul pentru achiziţionarea de echipamente
pentru situaţii de urgenţă.
Odată cu creşterea gradului de informare, rezultatul
aşteptat a fost acela de creştere a interesului publicului
ţintă faţă de proiectele noastre şi, implicit, faţă de noi.
După ce am derulat aceste
proiecte, am simţit că cetăţenii încep să înţeleagă ce facem noi, care sunt proiectele
ce trebuie să le accesăm.
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

(continuare din pagina 2)
un alt subiect discutat în cadrul întâlnirii a vizat
prezentarea unor exemple de proiecte de succes derulate cu finanţare europeană nerambursabilă în judeţele argeș (reabilitarea Colegiului Pedagogic „Carol
I” din Câmpulung Muscel și modernizarea podului de
pe râul argeșel din Mioveni), Călărași (proiectele implementate de Primăria Municipiului Călărași – reabilitarea Centrului de zi pentru persoane cu handicap
și reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţe din
municipiul Călărași, în calitate de prim beneficiar
care a depus proiect în cadrul dMI 1.2 – „Sprijinirea
investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de
locuinţe”, atât la nivelul regiunii Sud Muntenia, cât
și la nivel naţional; cele trei proiecte implementate
de Consiliul judeţen Călărași în domeniul infrastructurii rutiere și proiectul ambulatoriului Integrat al Spitalului judeţean de urgenţă Călărași), Giurgiu (cele
șapte proiecte implementate cu fonduri Regio în pe-
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Iulia Iordache, şef Birou Dezvoltare Locală,
Primăria oraşului Mioveni: Vreau să vă mulţumesc pentru că ne-aţi
răspuns cu cea mai mare
amabilitate şi comunicarea dintre noi şi ADR a
fost foarte deschisă,
foarte caldă. De obicei,
se întâmplă ca cei care te monitorizează şi te verifică să aibă o atitudine de superioritate, dar acest
lucru nu s-a întamplat niciodată cu absolut nicio persoană din cadrul Agenţiei şi, pe această cale,
vreau să vă mulţumesc din partea întregii echipe
de implementare şi din partea domnului primar.

Elena Nica, consilier
Primăria Municipiului
Câmpulung Muscel:
Vreau să accentuez
ceea ce a spus colega
mea de la Mioveni,
colaborarea cu reprezentanţii Agenţiei a
fost deosebită. Întotdeauna s-a răspuns
cu promtitudine. Nu am văzut răspunsuri
mai rapide ca cele primite de la dumneavoastră şi cu toţi colaboratorii noştri de la
Agenţie. Pentru aceasta vă mulţumim din
suflet, pentru că, fără ajutorul dumneavoastră, demult ne-am fi pierdut elanul.

Paul Marcu, directorul DGASPC Ialomiţa (manager de proiect): Vreau
să vă mulţumesc şi eu în mod deosebit şi pentru această invitaţie, dar şi
pentru felul în care echipa noastră a colaborat cu dumneavoastră. Am
simţit ca fiind cu toţii o echipă mai mare, nu v-am simţit ca nişte inspectori. Împreună am reuşit să ducem la capăt ambele proiecte, colaborând cu nişte specialişti deosebiţi. Dar în afară de gradul de omenie
pe care l-am simţit de la dumneavoastră, am simţit nişte parteneri care
au înţeles ce înseamnă socialul şi aţi fost alături de noi mai mult decât
ne aşteptam. Mulţumim din tot sufletul, atât eu, cât şi întreaga noastră
echipă de la Direcţia de la Ialomiţa.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Călin Andrei, primarul municipiului Câmpulung Muscel: Vă mulţumesc
pentru felul în care am colaborat până la acest moment în implementarea
tuturor proiectelor pe care le-am avut şi pe care le mai avem în derulare.
De asemenea, vă mulţumesc pentru aprecierile legate de modul în care s-a
implementat proiectul de la Colegiul „Carol I”. Câmpulung are peste 150 de
poziţii în lista naţională de monumente şi, tocmai de aceea, atenţia noastră
s-a îndreptat către astfel de clădiri, care, pe lângă faptul că erau modernizate şi reabilitate ca şcoli, noi mai realizasem un obiectiv: salvarea lor şi
conservarea patrimoniului naţional. Colegiul „Carol I” este o construcţie
proiectată în anul 1892, care a fost finalizată spre sfârşitul lui 1895. Acolo
învaţă acum aproximativ o mie de copii, de la preşcolari la liceeni, aşadar adresabilitatea a fost
foarte bună. Pot să vă spun că nu am început cu dreptul aceste proiecte, atunci când le-am depus,
având în vedere complexitatea şi amploarea, precum şi numărul de avize pe care trebuia să le obţinem în prealabil. Atunci ne-am cunoscut mai bine cu conducerea de la ADR Muntenia, am discutat şi
ni s-au dat speranţe că proiectele vor trece în implementare, lucru care s-a şi întâmplat.
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(continuare din pagina 4)
Întâlnirea anuală, la care au participat aproximativ 50 de persoane, a fost organizată cu sprijinul axei prioritare 6 „Asistenţă tehnică”, finanţată din REGIO, aceasta având scopul de a disemina rezultatele implementării Programului Operaţional Regional, precum și de a facilita un schimb
de experienţă între membrii Reţelei de Informare
Regio Sud Muntenia.
adR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și 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.
Delia Savin, consilier CJ Călăraşi: Mulţumesc colegilor din
Agenţie pentru ajutorul pe care ni l-au
dat în implementarea
proiectelor atât în
faza de contractare,
cât şi în faza de implementare. A fost o
colaborare mai mult decât fructuoasă, care
a lăsat în urma sa proiecte frumoase şi
foarte importante pentru comunitatea locală.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Ministerul Fondurilor Europene,
prin Autoritatea de Management POS DRU,
aflată în directa sa coordonare, lansează
schema de minimis prin care firmele vor
primi subvenţii pentru angajarea tinerilor
absolvenţi. Documentele necesare pentru
deschiderea acestei cereri de proiecte au
fost publicate în data de 23 mai, în
Monitorul Oficial. Proiectele vor putea fi
încărcate în sistemul informatic Action
Web începând cu data de 6 iunie,
ora 10:00, până în data de 11 iunie,
ora 16:00.

„Prin această schemă de minimis susţinem angajarea tinerilor absolvenţi şi activitatea mediului
privat. O sumă de aproximativ 40 de milioane de
euro din fondurile europene alocate României prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane va fi folosită pentru a subvenţiona
primele locuri de muncă ale elevilor şi studenţilor
din promoţia 2014. Subvenţia acoperă plata unui
salariu net de 900 de lei pentru absolvenţii de studii medii, respectiv de 1.300 de lei pentru absolvenţii de studii superioare, pe o perioadă de minimum 6 luni şi de maximum 12 luni. Angajatorii
care vor beneficia de aceste subvenţii vor fi obligaţi să menţină posturile nou create o perioadă
de timp cel puţin egală cu cea pentru care au încasat subvenţia. Subliniez că firmele vor fi obligate să menţină postul nou-înfiinţat, şi nu persoana
angajată iniţial, în condiţiile în care prin această
măsură vrem să încurajăm competiţia pe piaţa
muncii”, a declarat ministrul fondurilor europene,
Eugen teodorovici.
Numărul maxim orientativ de posturi care
vor face obiectul subvenţionării, în funcţie de
categoria în care se încadrează beneficiarul
schemei de minimis, este următorul:
www.adrmuntenia.ro

Eugen teodorovici, ministrul fondurilor europene

• Pentru microîntreprinderi – 3 locuri de
muncă;
• Pentru întreprinderi mici – 7 locuri de
muncă;
• Pentru întreprinderi mijlocii – 15 locuri de
muncă.
Subvenţiile aferente salariilor tinerilor
absolvenţi vor fi acordate lunar. În același timp,
companiile care vor angaja absolvenţi vor fi obligate să realizeze un plan educaţional pentru fiecare persoană nou angajată, pentru a proba demersul procesului educaţional aferent învăţării la
locul de muncă.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Ministerul Fondurilor Europene lansează
o schemă de minimis de 40 milioane de euro,
care susţine angajarea tinerilor absolvenţi
şi activitatea IMM-urilor
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Apelul de proiecte pentru
realizarea reţelelor
broadband şi a punctelor
de acces public la internet
în zonele de eşec ale pieţei

Ministerul pentru Societatea
Informaţională anunţă lansarea
apelului de proiecte pentru Operaţiunea 3.1.2. „Sprijin pentru pentru realizarea reţelelor de broadband în zonele de eşec al pieţei
(zone rurale și zone mici urbane
defavorizate din punctul de vedere al accesului)” apel 1, din cadrul domeniului Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea
eficienţei serviciilor publice electronice”, axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru
sectoarele privat şi public”.
Scopul general al acestei opewww.adrmuntenia.ro

În perioada 26 mai - 24 iunie,
departamentul pentru IMM-uri,
Mediul de afaceri și turism
(dIMMat) supune consultării publice propunerea de Strategie
guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului IMM și îmbunătăţirea mediului de afaceri
din România - Orizont 2020, împreună cu anexele acesteia.
Orice observaţie sau propunere de modificare/ îmbunătăţire a documentului menţionat poate fi transmisă la una din adresele:
ioana_rusescu@imm.gov.ro sau
cristian_laudoniu@imm.gov.ro.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

raţiuni este de realizare a reţelelor broadband și a punctelor de acces public la internet în bandă largă în zonele de eșec ale pieţei (zone rurale și mici urbane defavorizate din punctul de vedere al accesului).
Scopul specific al acestei operaţiuni este de conectare la reţeaua broadband a cel puţin 5.000
de IMM-uri și un milion de locuitori în zonele de eșec ale pieţei
(zone rurale și mici urbane defavorizate din punctul de vedere al
accesului), la sfârșitul perioadei
de sustenabilitate.

Sursa: www.finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

DIMMAT supune
consultării publice
strategia
guvernamentală
pentru dezvoltarea
sectorului IMM
şi îmbunătăţirea
mediului de afaceri
din România Orizont 2020
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Ministerul fondurilor Europene, prin autoritatea de Management POS dRu, în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii, lansează documentele necesare
pentru deschiderea unei cereri de proiecte, în vederea acordării de finanţări în domeniul medical.
documentele au fost publicate în data de 23 mai,
în Monitorul Oficial. Proiectele potenţialilor beneficiari vor putea fi încarcate în sistemul informatic
action Web începând cu data de 6 iunie 2014, ora
10:00, până la data de 11 iunie 2014, ora 16:00.
„Fondurile europene alocate României prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane trebuie îndreptate către domeniile
prioritare, care pot contribui semnificativ la îmbunătăţirea vieţii românilor. Unul dintre aceste domenii este cel al sănătăţii. Pentru că pe zi ce trece
tot mai mulţi medici aleg să plece din ţară, Ministerul Fondurilor Europene va direcţiona aproxima-

tiv 40 de milioane de euro spre proiecte strategice
ce vor urmări sprijinirea formării profesionale continue a medicilor şi asistenţilor medicali”, declarat
ministrul fondurilor europene, Eugen teodorovici.
În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, grupul ţintă eligibil cuprinde personalul medical din unităţi publice sanitare cu paturi. Grupul
ţintă eligibil pentru fiecare proiect va fi format din
minimum 625 de medici și cel puţin 1.250 de asistenţi medicali, conform Ghidului publicat. valoarea totală eligibilă a proiectelor aprobate va fi de
minimum 500.000 de euro și de maximum 5.000.000
de euro (echivalentul în lei). alte condiţii de eligibilitate sunt ca proiectele să fie implementate
în cel puţin două regiuni de dezvoltare ale României, iar perioada de implementare să fie de cel
puţin șase luni și de cel mult 12 luni.

Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri de
proiecte „Inovaţii ale politicii sociale pentru sprijinirea reformelor în domeniul social” a programului „Ocupare şi inovare socială (EaSI)” 2014 - 2020, componenta PROGRESS.
Prezenta cerere de propuneri are ca scop încurajarea inovaţiei și a reformelor în domeniul serviciilor sociale, pentru a
aborda provocările cheie identificate și a dezvolta răspunsuri
inovatoare care corespund realităţilor naţionale, locale și regionale, în conformitate cu abordarea investiţiilor sociale.
Status: aCtIv
Dată maximă de depunere: 30 iulie 2014
Buget total: 9.200.000 de euro (se acordă maximum 80%
cofinanţare)
Solicitanţi eligibili: entităţi publice și private (autorităţi locale, regionale și naţionale, organisme ale societăţii civile, universităţi, agenţii, camere etc.)
Obiective:
• utilizarea de inovaţii de politică socială pentru a realiza
reforme structurale în contextul Strategiei Europa 2020, în special recomandările specifice fiecărei ţări primite de statele
membre în cadrul semestrului european;
• consolidarea parteneriatelor între sectoarele public, privat și civil pentru a participa la activităţi de informare cu privire
la utilizarea și beneficiile inovării politicii sociale.

Prezenta cerere de propuneri se bazează pe trei domenii
de intervenţie:
• domeniul 1: abordarea ghișeului unic
- acţiunile finanţate: integrarea de sisteme informatice
pentru a reduce dublarea serviciilor, care să ofere o bază pentru
o abordare holistică, personalizată și să ajute la combaterea
fraudei; integrarea serviciilor de ocupare cu servicii de asistenţă
socială și servicii de sprijin; acţiuni pentru a reduce complexitatea accesului la servicii și simplificarea cerinţelor de eligibilitate, printre altele; acţiuni ce vizează îmbunătăţirea coordonării între diferitele niveluri de guvernare (central, regional sau
local), pentru a crește calitatea furnizării de servicii globale;
coordonarea sistemelor de impozitare/ taxe și de beneficii și
analiză a impactului diferitelor programe la nivelul individului;
• domeniul 2: abordări personalizate
- acţiunile finanţate: coordonarea serviciilor pentru
utilizator, în special pentru utilizatorii care au nevoi complexe
și pe termen lung; identificarea răspunsurilor și relevanţa lor în
funcţie de situaţia persoanei;
• domeniul 3: parteneriate inovatoare.
- acţiunile finanţate: măsuri de promovare a parteneriatelor publice/ private pentru a încuraja complementaritatea
și sinergiile dintre actorii.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Cerere de propuneri de proiecte „Inovaţii ale politicii sociale
pentru sprijinirea reformelor în domeniul social”

www.adrmuntenia.ro

Sursa: www.finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

S-a publicat ghidul pentru acordarea de finanţări în
valoare de 40 milioane de euro pentru formarea
profesională a medicilor şi asistenţilor medicali

Info Regional Sud Muntenia
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» Comisia Europeană a adoptat
Acordul de parteneriat pentru
Danemarca, Grecia, Polonia
şi Germania. Aceste acorduri
stabilesc strategia pentru utilizarea
optimă a Fondurilor Structurale
şi de Investiţii Europene
în regiunile şi oraşele statelor
menţionate.

Pentru perioada 2014 - 2020, Danemarca are
o alocare financiară de aproximativ 553,3 milioane
de euro pentru finanţarea Politicii de Coeziune.
fondurile au fost repartizate astfel:
• 84 milioane de euro pentru regiunile de tranziţie (Zealand);
• 329,2 milioane de euro pentru regiunile mai
dezvoltate (jutlandul de nord, jutlandul Central,
danemarca de Sud, Capital region și Bornholm);
• 140,1 milioane de euro pentru Cooperare teritorială Europeană;
• aproximativ 629 milioane de euro din fondul
European pentru agricultură și dezvoltare Rurală;
• alocarea pentru Pescuit și Politica Maritimă
va fi finalizată și publicată în luna iunie 2014.
Greciei i-au fost alocate aproximativ 15,52
miliarde pentru finanţarea Politicii de Coeziune,
repartizate pe domenii, după cum urmează:
• 7,03 miliarde de euro pentru regiunile mai puţin dezvoltate (Macedonia de Est și thrace, Macedonia Centrală, thessaly, Grecia de vest);
• 2,31 miliarde de euro pentru regiunile de
tranziţie (Macedonia de vest, Grecia Continentală,
Insulele Ionice, Peloponnese, Creta, insulele din
nordul Mării Egee);
• 2,53 miliarde de euro pentru regiunile mai
dezvoltate (attica, insulele din sudul Mării Egee);
• 3,25 miliarde de euro prin fondul de Coeziune;
• 231,7 miliarde de euro pentru Cooperare teritorială Europeană;
• 171,5 miliarde de euro pentru iniţiativa de inwww.adrmuntenia.ro

serţie pe piaţa muncii a tinerilor.
Polonia a primit o alocare financiară de aproximativ 77,6 miliarde de euro pentru finanţarea
Politicii de Coziune, după cum urmează:
• 15,2 miliarde de euro pentru regiunile mai puţin dezvoltate (dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie,
Łódzkie, Lubelskie, Lubuskie, Małopolskie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie,
Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie and Zachodniopomorskie);
• 2,2 miliarde de euro pentru regiuni mai dezvoltate (Mazowieckie);
• 23,2 miliarde de euro prin fondul de Coeziune;
• 700,5 milioane de euro pentru Cooperare teritorială Europeană;
• 252,4 milioane de euro pentru iniţiativa de inserţie pe piaţa muncii a tinerilor.
Pentru perioada 2014 – 2020, Germania are
o alocare financiară de 19.2 miliarde de euro,
repartizată după cum urmează:
• 9,7 miliarde de euro pentru regiunile de tranziţie (Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-vorpommern, Sachsen, exceptând Leipzig, Sachsen-anhalt, thüringen; Lüneburg);
• 8,7 miliarde pentru regiunile dezvoltate (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen,niedersachsen (exceptând Lüneburg); nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein; Leipzig);
• 8,6 miliarde de euro pentru regiunile dezvoltate (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen,niedersachsen, exceptând Lüneburg;
nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland,
Schleswig-Holstein; Leipzig);
• 0,9 miliarde de euro pentru Cooperare teritorială Europeană;
• 8,3 miliarde de euro din fondul European pentru agricultură și dezvoltare Rurală;
• alocarea financiară pentru Pescuit și Politica
Maritimă va fi finalizată și publicată în vara anului
2014.
Sursa: www.fonduri-structurale.ro
http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Comisia Europeană a semnat
Acordul de Parteneriat cu Danemarca, Grecia,
Polonia şi Germania

Info Regional Sud Muntenia
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INFO REŢEAUA REGIO SUD MUNTENIA

Întâlnire tehnică cu beneficiarii Programului
de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria
2007-2013, privind implementarea proiectelor
şi măsurile pentru creşterea gradului de absorbţie

» Biroul Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa
România - Bulgaria (BRCT Călăraşi), care
asigură Secretariatul Tehnic Comun
(STC) pentru Programul de Cooperare
Transfrontalieră România - Bulgaria
2007 - 2013 (PCT RO - BG 2007 - 2013)
şi Controlul de Prim Nivel (CPN) pentru
partenerii români, a organizat, în data
de 28 mai, în Drobeta Turnu-Severin o
întâlnire tehnică, la care au participat
beneficiari ai Programului din judeţele
Mehedinţi, Dolj şi Olt.

Întâlnirea s-a concentrat pe implementarea
proiectelor și măsuri pentru creșterea gradului de
absorbţie a fondurilor nerambursabile în contextul
PCt RO - BG 2007 - 2013.
discuţiile purtate pe parcursul întâlnirii între
echipa BRCt Călărași și participanţi au vizat: raportarea progresului tehnic și financiar al proiecwww.adrmuntenia.ro

telor, amendarea contractelor de finanţare, măsurile de informare și publicitate. Pentru evitarea
riscului de dezangajare a fondurilor în anul 2014
la nivelul PCt RO - BG 2007 - 2013, s-au analizat planurile financiare ale proiectelor pentru a se identifica toate cheltuielile ce pot fi incluse în cererile
de rambursare până în luna noiembrie 2014.
Referitor la procesul de implementare a proiectelor, directorul executiv al BRCt Călărași, nicoleta Mincu, a concluzionat: „Un management
performant este principalul factor pentru un proiect de calitate. Baza unui management eficient
o reprezintă cunoaşterea procedurilor contractuale aşa cum decurg din contractul de finanţare,
combinate cu procedurile de implementare a proiectelor.
Toate acţiunile întreprinse de BRCT Călăraşi,
în calitate de Secretariat Tehnic Comun, au scopul
de a asigura implementarea fără dificultăţi a
priorităţilor şi măsurilor programului, în vederea
atingerii obiectivelor şi ţintelor financiare stabilite”.
Sursa: cbcromaniabulgaria.eu
http://regio.adrmuntenia.ro
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Pitești, PId-ul Polului de Creștere Ploiești și Planuri
Integrate de dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane. Până la această dată au fost semnate 538 de
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.153.532.600,74 lei. din cele 538 de
contracte semnate, 44 de proiecte au fost reziliate.

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

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

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIO

Până în data de 30 mai 2014, la sediul agenţiei
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 1.280 de proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional Regional), Planul Integrat de dezvoltare urbană pentru Polul de dezvoltare (PIdu) – Municipiul

Info Regional Sud Muntenia
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Oraşul Mizil – promotor al energiilor regenerabile

Instrucţiunea privind schimbarea
adresei/ locaţiei de implementare
a proiectelor din cadrul Axei 3,
operaţiunea 311 a POS CCE

autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
(aM POSCCE) a emis Instrucţiunea privind schimbarea
adresei/ locaţiei de implementare a proiectului, care se
va face în baza unei notificări justificate de către beneficiar și aprobate de OI POS CCE, fără a se încheia act
adiţional, în condiţiile în care beneficiarul prezintă toate
documentele pentru noua locaţie, așa cum sunt prevăzute în Ghidul solicitantului pentru operaţiunea în cadrul
căreia este acordată finanţarea nerambursabilă, capitolul Contractare, și doar dacă intensitatea ajutorului de
stat acordat se păstrează.
Instrucţiunea aM POSCCE poate fi consultată pe website-ul agenţiei dedicat exclusiv POS CCE - http://poscce.adrmuntenia.ro, secţiunea documente utile > Informare > Instrucţiuni, link: http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunepriv1401366199.pdf.
www.adrmuntenia.ro

lare, grupate în module de 12 panouri fiecare, cu
acţionare motorizată individual pe modul, 158 de
invertoare și o centrală electrică cu punct de conexiune la reţeaua naţională de transport energie
electrică. Centrala este automată, toate datele fiind procesate în timp real și monitorizate de proprietar – Orașul Mizil – și de operatorul de reţea.
Centrala fotovoltaică Mizil este un proiect
unic în România datorită faptului că, spre deosebire de centralele fotovoltaice clasice, care prevăd
amplasarea fixă a panourilor ce captează radiaţia
solară, aceasta are un sistem mobil motorizat cu
senzori, care urmărește radiaţia solară pe tot parcursul zilei de la răsăritul până la apusul soarelui,
producţia de energie electrică realizată fiind astfel
mai mare cu circa 20 - 25% în medie, deci cu un
randament net superior soluţiilor tehnice clasice.
Producţia medie anuală a centralei este preconizată la cca 2.700 MWh, ceea ce va permite
atât acoperirea integrală a consumului public descris mai sus, cât și posibilitatea extinderii iluminatului public în acele zone din oraș unde acesta este
precar sau chiar inexistent.
Sursa: Primăria Oraşului Mizil

Instrucţiune privind
transmiterea de către
beneficiari a dosarului
cererilor de rambursare

autoritatea de Management pentru Programul Operaţional
Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (aM POSCCE) a emis Instrucţiunea aM POSCCE nr. 5114/ 22.05.2014,
privind transmiterea de către beneficiari a dosarului cererilor de rambursare. aM POS CCE intensifică eforturile de reducere a perioadei necesare analizei cererilor de rambursare, astfel încât beneficiarii să obţină în cel mai scurt timp
fondurile solicitate. În acest sens, precum și în vederea asigurării unei abordări unitare și coerente privind transmiterea
dosarului cererilor de rambursare, aM POS CCE a elaborat
prezentul document ce își propune să vină în sprijinul beneficiarilor cu o serie de recomandări și clarificări privind întocmirea dosarului cererii de rambursare.
Instrucţiunea aM POSCCE poate fi consultată pe website-ul agenţiei dedicat exclusiv POS CCE - http://poscce.adrmuntenia.ro, secţiunea documente utile > Informare > Instrucţiuni, link: http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunenr_5-1401437148.pdf.
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Orașul Mizil a semnat, în data de 13 iunie 2008,
Convenţia Primarilor pentru energie locală durabilă,
asumându-și obligaţia de reducere a emisiilor de CO2
cu 20% în 2020 faţă de anul 2008. una din măsurile
pe care Primăria Orașului Mizil și le-a propus pentru
atingerea acestui obiectiv a fost de a realiza o centrală electrică fotovoltaică. Pe lângă beneficiul reprezentat de reducerea substanţială a emisiilor de
CO2, realizarea centralei fotovoltaice permite și reducerea cheltuielilor administraţiei publice locale.
Proiectul, cu o valoare totală de aproximativ 10 milioane de euro, a fost acceptat pentru finanţare în
cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea
Competitivităţii Economice”, proiectul fiind implementat în perioada 17 iulie 2012 – 16 iunie 2014.
Centrala, a cărei putere instalată este de 1,735
MWh, a fost dimensionată pentru a acoperi consumul public de energie electrică din oraș (iluminat
public, consumul de energie electrică al unităţilor
de învăţământ și din sistemul de sănătate, al clădirilor administraţiei publice etc.), veniturile realizate contribuind la scăderea substanţială a cheltuielilor cu energia electrică consumată.
Centrala are un număr de 5.688 de panouri so-

Info Regional Sud Muntenia
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

DMI 1.1.1 – A2 – Apel 4 - Investiţii mici

La sediul agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia,
până în prezent, au fost propuse spre finanţare 206 cereri în urma
procesului de evaluare desfășurat în cadrul celorlalte agenţii pentru
dezvoltare Regională și a autorităţii de Management POS CCE. din
cele 206 cereri, 169 de contracte de finanţare semnate (din care
28 de contracte au fost reziliate în valoare de 21.850.291,89 lei
afn), 2 contracte au fost transmise la aM POS CCE în vederea semnării, 4 contracte se află în pregătire la adR SM / OI POS CCE, 11
sunt retrase și 20 respinse. Suma nerambursabilă solicitată prin cele
169 de proiecte aflate în implementare este de 153.378.984,96
lei. finanţarea nerambursabilă se va acorda prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013,
axa prioritară 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient,
dMI 1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe
piaţă, în special a IMM-urilor, Operaţiunea a) – Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile, a2 - Sprijin financiar nerambursabil de până la
1.065.000 de lei pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

DMI 1.3.2 – Sprijin pentru consultanţă – evaluare

de asemenea, agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, până în prezent, a preluat 88 de cereri pentru care se va
acorda finanţare din axa prioritară 1 – Un sistem de producţie
inovativ şi eco-eficient, dMI 1.3 – Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Operaţiunea 2 – Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, apelul 2, sesiunea 2. din
cele 88 de cereri, 9 au fost respinse/retrase și 79 au fost admise
în etapa de evaluare tehnică și financiară. din cele 79 de proiecte
admise, 2 au fost retrase, 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.

DMI 1.3.2 – Sprijin pentru consultanţă – contractare

după selecţia proiectelor la nivel naţional, în funcţie de
punctajul acordat, agenţia pentru dezvoltare Regională Sud
Muntenia a primit, în vederea contractării, un număr de 102
proiecte, din care 28 aparţin regiunii de implementare Sud
Muntenia, iar 74 de proiecte aparţin regiunii București - Ilfov.
din totalul proiectelor selectate s-au retras 3 beneficiari, 2 au
solicitat amânarea termenului de depunere a documentelor, 13
nu au transmis niciun document, iar 8 proiecte nu au transmis
în totalitate documentele necesare în vederea întocmirii contractului. Cele 102 proiecte primite în vederea contractării însumează o valoare nerambursabilă solicitată de 10.974.492,66
lei. din totalul proiectelor primite în vederea contractării au
fost semnate de către agenţia pentru dezvoltare Regională Sud
Muntenia și beneficiari 76 de contracte, care au fost transmise
aM POS CCE în vederea avizării. Suma nerambursabilă solicitată
www.adrmuntenia.ro

pentru aceste contracte este de 7.789.263,79 lei. din cele 76
de contracte trimise aM POS CCE au fost avizate și au intrat în
etapa de implementare 39 de contracte cu o valoare financiară
nerambursabilă aprobată de 4.147.673,63 lei.

DMI 1.1.1 – A1 – Apel 3 - Investiţii mari

totodată, au fost preluate de la sediul autorităţii de Management POS CCE, 26 de cereri de finanţare pentru care se va
acorda finanţare din axa prioritară 1 – Un sistem de producţie
inovativ şi eco-eficient, dMI 1.1 – Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Operaţiunea a) – Sprijin pentru consolidarea şi
modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile, Schema de finanţare a1 – Sprijin financiar cu valoarea
între 1.065.000 – 6.375.000 lei pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii. valoarea financiară nerambursabilă solicitată de cele 26 de cereri este de 123.629.954,48 lei. Până în
data de 30 mai 2014 a fost semnat de beneficiar, de adR Sud Muntenia și de către autoritatea de Management un număr de 22
de contracte, acestea fiind în prezent în implementare și însumează o valoare totală a finanţării nerambursabile solicitate de
98.418.029,22 lei. Celelalte 4 proiecte au fost retrase/ respinse.

DMI 1.1.2 - Sprijin pentru implementarea
standardelor internaţionale

Începând cu data de 5 martie 2014 a fost preluat, în vederea
contractării, un număr de 9 proiecte (5 proiecte cu implementare
în regiunea Sud Muntenia și 4 proiecte cu implementare în regiunea
București - Ilfov), pentru care se va acorda finanţare din axa prioritară
1 - Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie; domeniul de intervenţie 1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia
pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM; Operaţiunea b) – Sprijin
pentru implementarea standardelor internaţionale. valoarea financiară nerambursabilă solicitată de cele 9 cereri de finanţare este de
1.394.150,58 lei. din cele 9 cereri de finanţare, 3 au fost respinse.
valoarea acestor cereri de finanţare respinse este de 47.299,53 lei.
Până în data de 30 mai au fost semnate 2 contracte de către agenţia
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia și Beneficiari. acestea au
fost transmise aM POS CCE în vederea avizării. Suma nerambursabilă
solicitată pentru acestea este de 44.272,79 lei.

DMI 3.1.1 – Sprijinirea accesului la Internet şi
la serviciile conexe

În data de 25 martie 2014a fost semnat actul adiţional nr. 1/2014
la acordul-cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea POSCCE 2007-2013, în urma căruia au fost preluate în vederea evaluării/
selecţiei/ contractării, 66 de proiecte depuse în cadrul axei 3 – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, respectiv Operaţiunea 3.1.1. „Sprijinirea accesului la Internet
şi la serviciile conexe” din cadrul domeniului de intervenţie „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor” – apelul 2, proiecte ce se implementează în regiunea Sud Muntenia. valoarea financiară nerambursabilă solicitată de cele 66 de cereri de finanţare este
de 5.069.731,63 lei. din aceste cereri de finanţare, 61se află în etapa
de verificare a conformităţii administrative/eligibilitate și evaluare
tehnică și financiară, iar 5proiecte se află în etapa de contractare. din cele 61 de proiecte evaluate, 6 au fost respinse, 14 beneficiari au renunţat
la proiectele depuse și 41 de proiecte au fost propuse spre finanţare.
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Până în data de 30 mai 2014, agenţia pentru dezvoltare
Regională Sud Muntenia a preluat de la sediul autorităţii de
Management POS CCE 172 de cereri de finanţare aferente axei
prioritare 1 – un sistem de producţie inovativ și 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.
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Şantier pentru pasajul de la Podul Viilor
din municipiul Piteşti
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INFO JUDEŢE

firmele care vor construi pasajul rutier de la
Podul viilor au început amenajarea de șantier. Conform graficului de lucrări, pasajul ar trebui să fie
gata în toamna anului viitor.
acesta va fi construit paralel cu podul de cale
ferată din zonă, urmând să fie instituite și anumite
restricţii de trafic. totuși, circulaţia rutieră nu va
fi închisă pe ambele sensuri în niciun moment, ci
pe câte o bandă, alternativ. Proiectul va fi realizat
cu bani europeni (22 milioane de lei).
Pe de altă parte, au început deja lucrările de
„operaţie estetică” a Piteștiului. acestea se vor întinde pe 40 de hectare și vizează reabilitarea de
străzi, parcări, alei, spaţii verzi și a mobilierului
urban.
Se lucrează în prezent pe străzile Smeurei,
Mărășești și Calea București. valoarea totală a investiţiei se ridică la peste 5 milioane de lei, care
va fi realizată, de asemenea, din fonduri europene.
Sursa: ziarulargesul.ro

Călăraşi

Căminul de bătrâni, ce va fi construit
prin fonduri Regio,
va avea dotări ultramoderne

În cadrul ședinţei din data de 28 mai, Consiliul
judeţean Călărași a supus aprobării proiectul de
hotărâre pentru documentaţia tehnico-economică
a obiectivului de investiţie „Dezvoltare infrastructură pentru asistenţă socială – Cămin de bătrâni” –
faza Studiu de fezabilitate. Caminul de bătrâni va
costa 12,4 milioane de euro și va fi gata în doi ani.
Proiectul propus vizează dezvoltarea infrastructurii pentru asistenţă socială dedicată persoanelor vârstnice. În prezent, infastructura pentru asistenţă socială dedicată persoanelor vârstnice la nivelul judeţului Călărași satisface în mică măsură
nevoile populaţiei. dezvoltarea infrastructurii pentru asistenţă socială reprezintă o prioritate în cadrul ansamblului de măsuri menite să contribuie la
creșterea calităţii vieţii.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: obiectiv-online.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Dâmboviţa

Încep lucrările de lărgire
a DN Bâldana - Titu

» Ministrul transporturilor, Dan
Şova, a anunţat recent, la Târgovişte,
că în acest an vor începe lucrările de
lărgire şi modernizare a Drumului
Naţional Bâldana - Titu, pentru 2014,
fiind deja alocaţi proiectului 1,2
milioane de euro.

valoarea investiţiei este de 208.671.273 de
lei, bani ce vor fi folosiţi pentru lărgirea drumului
pe patru benzi, pe o lungime de 21,4 kilometri,
realizarea a patru poduri noi și reabilitarea altor
trei, construirea a cinci podeţe noi și trei podeţe
subtraversări, dar și pentru realizarea unei parcări
pentru staţionarea de scurtă durată pe ambele
sensuri de mers. toate aceste investiţii sunt preconizate a fi finalizate în doi ani.

DN 71 Bâldana - Târgovişte - Sinaia mai are
de aşteptat

totodată, ministrul Şova a ţinut să explice
principalele motive pentru care nu încep, până la
sfârșitul anului, și lucrările de mărire la patru benzi
de circulaţie a drumului naţional 71 Bâldana – târ-

Giurgiu

goviște - Sinaia. Ministrul transporturilor a susţinut
în cadrul unei conferinţe de presă că nu vor demara lucrările în teren în 2014, pentru că se lucrează intens la refacerea documentaţiei necesare
pentru pornirea proiectului.
Cea mai mare problemă o reprezintă studiul
de fezabilitate, care nu mai corespunde noilor cerinţe europene. totodată, trebuie refăcuţi și indicatorii tehnico-economici pentru lărgirea la patru
benzi a drumului, pentru care sunt necesare tot
felul de studii, ce se regăsesc în noile condiţii pentru accesarea fondurilor europene în exerciţiul bugetar 2014 - 2020.
„Drumul Naţional Bâldana – Târgovişte - Sinaia îl băgăm la finanţare anul viitor. Anul acesta
refacem studiul de fezabilitate, refacem indicatorii economici pentru lărgirea la patru benzi. Studiul de fezabilitate trebuie, din păcate, refăcut pentru că a fost făcut în birou, şi nu mai corespunde
noilor condiţii care se impun. Trebuie făcut cu studii geo, cu studii hidro, cu descărcări arheologice,
astea sunt noile condiţii pe 2014 - 2020”, a precizat, la târgoviște, ministrul transporturilor.
Sursa: www.jurnaldedambovita.ro

Conducta de gaze între Giurgiu şi Ruse
va fi gata în luna iunie

aceasta este cea mai recentă dintr-o serie de
amânări. Iniţial, interconectorul trebuia să fie gata
în 2013, apoi lansarea lui s-a amânat pentru ianuarie
2014, iar la sfârșitul lunii februarie directorul executiv
al companiei Bulgartransgaz, Kiril temelkov, a declarat că lansarea conductei va avea loc cel mai probabil
în aprilie sau mai. Conducta Giurgiu - Ruse, care va
fi gata până la urmă luna viitoare, va avea o lungime
totală de circa 25 km, dintre care 15,4 km pe teritoriul Bulgariei, 5,2 km pe cel al României, iar 4,14 km
reprezintă traversarea subterană a fluviului dunărea.
totodată, vor fi construite și două staţii de măsurare
www.adrmuntenia.ro

a parametrilor tehnici ai gazelor naturale. Conducta de
gaze Giurgiu - Ruse va avea o capacitate maximă de
transport de 1,5 miliarde de metri cubi de gaze pe an
dinspre Bulgaria către România, iar capacitatea dinspre
România spre Bulgaria va fi de 500 milioane de metri
cubi pe an. valoarea totală estimată a proiectului este
de 24 de milioane de euro, iar 8,9 milioane de euro
sunt asigurate de Comisia Europeană. finanţarea din
partea companiei bulgare Bulgartransgaz se ridică la 14
milioane de euro, iar compania română transgaz participă cu 10 milioane de euro
Sursa: www.giurgiu-news.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Valoarea investiţiei este de peste 200 milioane de lei, pentru 2014 fiind deja alocaţi
1,2 milioane de euro.
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Ialomiţa

„Micul Chopin” de la Liceul de Arte
din municipiul Slobozia

INFO JUDEŢE

În prima parte a lunii mai, Liceul de arte din
Slobozia a găzduit cea de-a opta ediţie a Concursului naţional de Interpretare „Ionel Perlea”. Pentru a doua oară de la debutul acestui concurs, premiul I a rămas la Slobozia. Performanţa îi aparţine
lui Sebastian Solomon (foto), elevul cunoscut drept
„micul Chopin”. ajuns elev în clasa a vIII-a, Sebastian confirmă astfel nivelul de educaţie din cadrul
acestei unităţi de învăţământ, dar și un talent
desăvârșit prin mii de ore de muncă.
tânărul este cunoscut încă de pe vremea primelor sale premii, acum mai bine de cinci când ani, când
presa locală l-a numit „Micul Chopin”. Între timp, Sebastian a strâns peste 30 de premii la concursuri de
interpretare naţionale și internaţionale, a compus
piese pe care le-a interpretat în cadrul acestor concursuri și a confirmat de nenumărate ori că își merită
supranumele. „ Îmi place să cânt. E adevărat, pianul
ocupă foarte mult timp. Ca să devii cunoscut, trebuie
să munceşti cu orele. Trei-patru ore în fiecare zi şi
chiar mai mult. Dar mie mi-a plăcut întotdeauna să
cânt. Nu e un doar un efort, e şi un lucru care îmi
place. Aşa cum îmi place să compun piese şi să particip cu ele la festivaluri!”, spune tânărul Sebastian
Solomon. „În sens metaforic, muzica face parte din
ADN-ul meu. Știu că nu toată lumea poate asculta ce
cânt eu. Uneori până şi prietenii ascultă din politeţe
şi îmi dau seama de asta. [...] visez că într-o zi voi
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concerta pe scena Ateneului. Sau, de ce nu, aici, la
Slobozia!”.

Un virtuoz de 14 ani

În fiecare an, la începutul lunii mai, Liceul de
arte din Slobozia organizează Concursul naţional
de interpretare „Ionel Perlea”. anul acesta, concursul a înregistrat un număr record de concurenţi
– au participat 100 de candidaţi, veniţi din judeţele
Buzău, Brăila, Prahova, Giurgiu, Călărași, tulcea și
Ialomiţa. Concursul a fost sprijinit de direcţia Municipală pentru Cultură, Învăţământ, tineret și Sport
din cadrul Primăriei Slobozia. valoarea totală a premiilor a fost de 4.500 de lei.
Sursa: www.independentonline.ro

Două dintre cele mai bune colegii
din Ploieşti, reabilitate din bani europeni
prin programul Regio

Prahova

Colegiul „I.L. Caragiale” și Colegiul „Nichita
Stănescu” din municipiul Ploiești așteaptă să fie
reabilitate cu fonduri europene în cadrul proiectelor depuse pentru a primi finanţare în cadrul programului Regio. Consilierii locali au votat miercuri,
28 mai, două hotărâri ce vizează demararea unor
lucrări de reparaţii și modernizare la cele două instituţii de învăţământ preuniversitar din municipiu. În cazul Colegiului naţional „I.L. Caragiale”
www.adrmuntenia.ro

este vorba despre înlocuirea tâmplăriei, iar în cazul Colegiului „Nichita Stănescu”, despre modernizarea terenului de sport.
Investiţiile se vor face atât din fonduri europene, cât și din bugetul municipiului. valoarea lor
se ridică la 4 milioane de lei – în cazul Colegiului
„I.L.Caragiale” și la aproape 600.000 de lei – în cazul Colegiului „Nichita Stănescu”.

Sursa: www.republicanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Caravana Euro Agricultura,
în schimb de experienţă la fermieri de succes
din judeţul Teleorman
Teleorman

agenţia de Plăţi pentru dezvoltare Rurală și
Pescuit a demarat, la începutul lunii martie, o campanie la nivel naţional privind acordarea de informaţii specifice derulării proiectelor finanţate cu
fonduri europene acordate prin PndR, pentru prezentarea exemplelor de bună practică în accesarea
fondurilor și pentru înfiinţarea și dezvoltarea unei
reţele de multiplicatori de informaţii. Campania,
denumită „Euro Agricultura – Reţeaua Naţională a
Multiplicatorilor de Informaţii despre PNDR”, având ca slogan „Împreună creştem satul românesc”,
se va derula până la finele lunii august 2014. Prin implementarea acestui proiect se are în vedere asigurarea egalităţii de șanse în accesarea fondurilor
europene din Programul naţional de dezvoltare Rurală (PndR), prin diseminarea informaţiilor către
publicul larg, neţinându-se seama de criteriile politice, totodată asigurându-se transparenţă și claritate procesului de implementare a PndR, precum
și asupra modului de alocare a fondurilor.
În cadrul acestei campanii, aPdRP, prin Reţeaua Multiplicatorilor de Informaţii despre PndR – EuroAgricultura, derulează în judeţul teleorman, în
perioada 27 - 30 mai, 10 întâlniri în care vor fi prezentate exemple de bună practică referitoare la
proiecte finanţate prin PndR 2007 - 2013. În prima
zi a campaniei derulate în teleorman, specialiști
din judeţ, cuprinși în Reţeaua Multiplicatorilor de
www.adrmuntenia.ro

Informaţi despre PndR, însoţiţi de organizatorii
acestei campanii și jurnaliști din presa judeţeană,
au vizitat trei obiective realizate în urma punerii
în aplicare a unor proiecte finanţate prin PndR.
Prima vizită a avut loc în comuna Olteni, la obiectivul „Extindere capacitate produse de morărit
(cereale pentru mic dejun)”, realizat de către SC
Rommarc trade.
Proiectul a avut valoarea totală de 6.224.543
de euro, din care 5.211.941 de euro au fost accesaţi din fondurile europene nerambursabile pe Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor
agricole şi forestiere”.
Cea de-a doua vizită a avut loc în comuna Scurtu
Mare, unde SC Polirom Prod a pus în aplicare proiectul „Modernizare exploataţie agricolă”, valoarea totală a proiectului fiind de 4.442.793 de lei. Prin acest
proiect a fost realizată o instalaţie modernă de depozitare și condiţionare a seminţelor, cu o capacitate
de 20 de tone pe oră, și o investiţie privind producerea și utilizarea energiei regenerabile. ultima vizită a avut loc în comuna Săceni, la o exploataţie
apicolă, pe care a dezvoltat-o cu bani proveniţi din
fondurile europene, prin Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”. Exploataţia apicolă de semisubzistenţă a fost realizată cu 20.000 de euro accesaţi
prin PndR.
Sursa: www.ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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REVISTA PRESEI

Prahova / 29 mai 2014

Republicanul / 29 mai 2014

argeșul / 29 mai 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 poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași
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, Ploiești,
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. târgoviște, jud. dâmboviţa
Tel. / 0245/220.647,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul judeţean
argeș, sediul Consiliului judeţean argeș: Piaţa
victoriei, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești,
jud. argeș; 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. Ploiești, 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 și de către Ministerul dezvoltării Regionale și administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013.
Pe lângă aceste noutăţi, se dorește informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia
și 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 - șef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 2 iunie 2014
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia și activităţile pe care
dumneavoastră le desfășuraţi. 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)
și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor
Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia,
consiliilor judeţene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării Regionale și administraţiei Publice,
reprezentanţilor mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia
și site-urilor dedicate (portalurilor de știri economice),
precum și publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

