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Sesiunea de informare destinată
parlamentarilor din regiunea Sud Muntenia

» În data de 17 iunie, Agenţia
pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, în calitate de Organism
Intermediar pentru Programul
Operaţional Regional 2007 - 2013,
a organizat Sesiunea de informare
destinată parlamentarilor din
regiunea Sud Muntenia. Evenimentul
s-a desfăşurat la sediul central al ADR
Sud Muntenia din municipiul Călăraşi.

Scopul organizării acestei întâlniri a fost de a
prezenta parlamentarilor stadiul implementării
Programului operaţional Regional în judeţele regiunii Sud Muntenia, precum şi a rezultatelor proiectelor finanţate cu asistenţă nerambursabilă europeană în perioada 2007 - 2013. La nivelul regiunii
de dezvoltare Sud Muntenia, până la începutul lunii
iunie, au fost depuse 1.414 proiecte, prin care au
fost solicitate fonduri nerambursabile în cadrul
programului Regio în valoare de peste 6 miliarde
de lei. Dintre acestea, 433 de cereri au fost respinse,
iar 564 au fost contractate, valoarea totală a finanwww.adrmuntenia.ro

ţării solicitate fiind de aproximativ 3,2 miliarde de
lei.
În cadrul întâlnirii, directorul Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a
oferit detalii despre programul Regio şi despre modul cum a decurs implementarea acestuia la nivelul regiunii noastre, declarând următoarele:
„La nivel naţional şi regional, Regio îşi menţine statutul de cel mai performant Program Operaţional din România, cu cea mai bună rată de utilizare a fondurilor şi de respectare a indicatorilor.
Beneficiarii au fost mulţumiţi de colaborarea cu
noi şi cu Autoritatea de Management şi împărtăşim
un sentiment al parteneriatului, precum şi o înţelegere a faptului că toate părţile interesate îşi doresc ca programul să fie un succes. O mare parte
din reuşita acestui program este dată şi de factorul uman, şi aici am în vedere colaborarea ce a existat la toate nivelurile: central, regional, local. Faptul că s-a lucrat într-o legătură strânsă cu beneficiarii, că a existat o continuitate a specialiştilor
implicaţi în implementarea proiectelor este cheia
rezultatelor bune din acest program.”
(continuare în pagina 3)
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
În acelaşi context, întâlnirea a constituit un bun
prilej pentru a aborda tema privind procesul de planificare pentru următoarea perioadă de programare, fiind prezentate structura Planului de Dezvoltare Regională 2014 – 2020, precum şi priorităţile
de investiţii descrise în draftul Programului operaţional Regional 2014 – 2020, document consultativ publicat de Autoritatea de Management pentru
PoR în luna martie a.c..
Sesiunea interactivă a antrenat participanţii
într-o discuţie privind priorităţile de investiţii în
regiunea Sud Muntenia şi corelarea nevoilor identificate cu obiectivele tematice atât de la nivel european, cât şi naţional.
Evenimentul, la care au participat parlamentarii din regiunea Sud Muntenia, a fost organizat cu
sprijinul Axei prioritare 6 „Asistenţă tehnică”, finanţată din REGio, acesta având scopul de a disemina rezultatele implementării Programului operaţional Regional în Sud Muntenia.

Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia

http://regio.adrmuntenia.ro
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Directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, a
participat, în perioada 19 – 20 iunie, la reuniunea
Comitetului de Monitorizare a Programului operaţional Regional 2007 - 2013 (CM PoR), ce a avut
loc în oraşul Murighiol, judeţul tulcea.
Comitetul de Monitorizare a Programului operaţional Regional 2007-2013 a aprobat ca sumele
rămase disponibile la nivelul regiunilor să fie utilizate pentru finanţarea unor noi proiecte. Sumele
disponibile provin din economii rezultate din implementarea proiectelor deja finalizate (valoare
efectivă de implementare mai mică decât valoarea
estimată iniţial), din creanţe bugetare şi din rezilierea unor contracte de finanţare.
Viceprim-ministrul Liviu Dragnea, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, a precizat: „Se are în vedere contractarea proiectelor ce
pot fi identificate şi implementate până în data de
31 decembrie 2015, în cadrul axelor prioritare de
la nivelul tuturor regiunilor. Aceasta ar putea avea
ca rezultat ajustarea alocărilor regionale. Cadrul
legal existent permite statelor membre această
flexibilitate în utilizarea resurselor alocate, în aşa
fel încât, fără a fi necesară aprobarea Comisiei Europene, cel mult 10 procente din fonduri să le putem realoca altor axe prioritare din cadrul POR, cu
condiţia respectării sumei maxime din FEDR aprobate prin decizia Comisiei Europene”.
Decizia are ca scop atingerea unui grad maxim
de absorbţie a resurselor financiare ale Programului operaţional Regional 2007 – 2013.
totodată, CM PoR a aprobat Raportul Anual de
implementare (RAi) al programului pe anul 2013,
au fost prezentate rezultatele actuale ale programului şi au fost luate alte măsuri pentru eficientizarea PoR.
„Anul 2013 a fost unul caracterizat de o intensificare a procesului de finalizare fizică şi financiară a proiectelor din POR. Am ajuns la un grad
de absorbţie, la sfârşitul lunii mai 2014, de peste
52%, iar cu cererile de plată, care sunt în lucru, putem ajunge la 54%. Trebuie, însă, să ne uităm cu atenţie la celelalte categorii de întârzieri la nivelul
proiectelor. De aceea, vreau să se pună accent foarte mult pe o modalitate prin care şi Autoritatea de

Management, dar şi personalul de la Agenţiile pentru Dezvoltare Regională să meargă, în perioada
imediat următoare, direct pe teren, la fiecare beneficiar cu întârzieri, să vadă care sunt cauzele şi
cum putem să îi sprijinim. Am cerut şi colegilor din
minister, nu are rost să stăm în birouri în această
perioadă. Trebuie să intervenim cu orice măsură
legală sau, dacă e nevoie, să modificăm vreo procedură, pentru ca ţinta noastră, de absorbţie de
100% la finalul lui 2015, să fie atinsă.”, a declarat
Liviu Dragnea.
Koen Delanghe, manager de program în cadrul
DG Regio al Comisiei Europene, a apreciat că PoR
a înregistrat rezultate foarte bune şi foarte clare
în ultimii ani: „Aş vrea să vă felicit pentru aceste
rezultate, am văzut rezultate tangibile care au
contribuit la dezvoltarea regională a României.
Totuşi, trebuie să fim atenţi în continuare, mai avem încă jumătate din fonduri de cheltuit. De aceea trebuie să facem un apel foarte puternic către toţi cei implicaţi în implementarea proiectelor, mai ales cei care au întârzieri, să facă toate
eforturile pentru a le vedea finalizate. Sunt mulţumit de faptul că aţi făcut un apel către toate
părţile implicate să meargă pe teren, să vadă care
sunt cauzele întârzierii la proiectele cu probleme,
ca să poată fi remediate.”
Comitetul de Monitorizare a Programului operaţional Regional este structura naţională de tip
partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional şi strategic în procesul de implementare
a Programului operaţional Regional 2007-2013. El
are rolul de a asigura eficacitatea şi calitatea implementării programului.
http://regio.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia a premiat elevii călărăşeni
cu spirit antreprenorial la Târgul Judeţean
al Firmelor de Exerciţiu

În data de 20 iunie a avut loc, la Călăraşi, cea
de-a patra ediţie a târgului Judeţean al Firmelor
de Exerciţiu. Evenimentul, ce a avut loc la sala de
spectacole „Barbu Ştirbei”, a fost organizat de Colegiul Economic şi inspectoratul şcolar judeţean,
în colaborare cu Camera de Comerţ, industrie şi Agricultură Călăraşi, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Consiliul judeţean, Primăria
Municipiului Călăraşi şi Centrul cultural judeţean.
În acest an, competiţia s-a desfăşurat pe şase
secţiunii, care au avut următoarele teme: „Cea
mai bună prezentare a firmei - PPT”; „Cel mai bun
catalog”; „Cel mai profesionist stand”; „Cel mai
bun spot publicitar”; „Cel mai profesionist personal de stand”; „Cea mai bună pagină WEB”. Participanţi au fost elevii din clasele a Xi-a şi a Xii-a de
la Colegiul Economic, Grupul Şcolar „Nicolae Bălcescu” olteniţa, Liceul tehnologic nr. 1 Fundulea,
Colegiul Agricol „Sandu Aldea” Călăraşi, Liceul tehnologic „Dan Mateescu” Călăraşi şi de la Colegiul
tehnic „Ştefan Bănulescu”.
Din partea ADR Sud Muntenia a participat Daniela traian, directorul adjunct Dezvoltare şi Comunicare, care a declarat următoarele: „Vă felicit
pentru acest eveniment. Îmi aduc aminte că la
prima ediţie, Târgul Firmelor de Exerciţiu reprewww.adrmuntenia.ro

zenta, în prima etapă, un proiect ambiţios, iar
acum, iată, este deja un eveniment de anvergură.
Sunt convinsă că la succesul acestei iniţiative stau
atât cadrele didactice, dedicate muncii lor, cât şi
elevii, curioşi şi entuziaşti, aşa cum ne dorim să
fie noua generaţie. Totodată, aş vrea să vă adresez
invitaţia ca la următoarea ediţie a Târgului să faceţi un exerciţiu pe una din firmele care au câştigat finanţare europeană, asistenţa nerambursabilă fiind utilă atât la creşterea cifrei de afaceri,
cât şi la crearea de locuri de muncă”.
Firma premiată de Agenţie a fost FE ARt&VESt
SRL (coordonator prof. Florina Anghel), formată
din elevi ai Liceului tehnologic „Dan Mateescu” din
municipiul Călăraşi.
Firma de exerciţiu este o metodă didactică modernă şi interactivă, care are drept scop dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor, prin stimularea proceselor dintr-o firmă reală. Astfel, elevii
participă motivaţi la propria formare, dobândind
competenţe esenţiale ce îi vor uşura inserţia pe
piaţa muncii. Înţelegerea şi aplicarea în mod optim
a conceptului „firmă de exerciţiu” îi va putea oferi
elevului o învăţare activă, bazată pe practică, facilitându-i acestuia trecerea de la şcoală la viaţa
activă.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Luni, 23 iunie, la sediul ADR
Sud Muntenia se vor semna primele contracte de finanţare la
nivelul regiunii Sud Muntenia, în
cadrul programului Regio, Axa
prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul major de
intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” –
apelul 3 (20 martie – 17 aprilie
2014).
În cadrul celui de-al 3-lea
apel de proiecte s-au depus 317
cereri de finanţare prin care se
solicită fonduri nerambursabile
pentru dezvoltarea microîntre-

prinderilor în cadrul Programului
operaţional Regional 2007 – 2013.
Sesiunea de depunere a cererilor de finanţare pentru dezvoltarea microîntreprinderilor din
regiunea Sud Muntenia s-a desfăşurat în perioada 20 martie – 17
aprilie, solicitanţii eligibili pentru acest apel de proiecte fiind
societăţile comerciale sau societăţile cooperative care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate detaliate în cadrul ghidului. Activităţile eligibile pentru care s-au depus proiectele în această perioadă vizează achiziţionarea de echipamente, utilaje sau sisteme it.

În perioada 23 – 26 iunie,
ADR Sud Muntenia, în calitate de
partener, va participa la prima
întâlnire de lucru a proiectului
multilateral european „NoNEETs Program continuu de instruire şi
evaluare pentru tinerii care nu
sunt încadraţi pe piaţa forţei de
muncă şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare, pentru sprijinirea intrării
acestora pe piaţa forţei de muncă”, ce va avea loc la Praga.
Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin programul

„Lifelong Learning Programme”
(Programul de Învăţare pe tot
Parcursul Vieţii), în cadrul subprogramului Grundtvig, Axa prioritară 1: Dobândirea competenţelor cheie prin învăţământul pentru adulţi şi Axa prioritară 2: Rolul educaţiei adulţilor în consolidarea incluziunii sociale şi egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei.
Evenimentul este organizat
de către partenerul din Cehia, membru al grupului de firme de consultanţă DEX.

Prima întâlnire
a grupului de lucru
în cadrul proiectului NoNeets

www.adrmuntenia.ro

Dezbateri privind
programele de accesare
de fonduri nerambursabile
pentru perioada 2014 2020 în judeţul Argeş

În data de 24 iunie, Federaţia naţională a Grupurilor de Acţiune Locală din
România, în parteneriat cu ADR Sud Muntenia, organizează primele două evenimente din cadrul Programului de Conferinţe şi Seminarii – „Măsuri pentru maximizarea impactului finanţărilor europene
la nivelul Strategiilor de Dezvoltare Locală”. Aceste evenimente vor avea loc în
judeţul Argeş, în municipiile Curtea de Argeş şi Câmpulung Muscel.
Scopul acestor reuniuni este de a stimula dezbaterile între potenţiali beneficiari de fonduri europene din perioada
2014 – 2020, instituţii implicate în gestionarea diferitelor programe, decidenţi administrativi la nivel central şi local pentru
identificarea variantelor optime de coordonare a intervenţiilor de finanţare.
Evenimentele vor beneficia de participarea activă la dezbateri a reprezentanţilor
Asociaţiei oamenilor de Afaceri Argeş, ai
primăriilor, GAL-urilor, fermieri, iMM-uri şi
firme de consultanţă.

JASPERS: Atelier de lucru
pe tema mobilităţii urbane/
planuri de mobilitate

ADR Sud Muntenia organizează luni, 23
iunie, la Ploieşti, un atelier de lucru pe tema mobilităţii urbane şi a potenţialelor
variante de pregătire a documentaţiilor
aferente proiectelor ce vor fi depuse pentru finanţare din Programul operaţional
Regional 2014 - 2020 – axa prioritară dedicată „dezvoltării urbane”.
În cadrul Programului operaţional Regional pentru perioada 2014 - 2020 se propune finanţarea transportului public urban, în sensul „dezvoltării unui transport
public urban ecologic, în special electric,
şi stimularea deplasărilor nemotorizate
în oraşe”. Conform cerinţelor regulamentelor europene, activităţile pentru transportul public urban pot fi finanţate doar în
contextul existenţei unor planuri de mobilitate.
Având în vedere noutatea acestui domeniu pentru România, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice –
AMPoR, în colaborare cu echipa de experţi JASPERS, vor susţine, în fiecare regiune, o serie de ateliere de lucru pe tema
mobilităţii urbane şi a potenţialelor variante de pregătire a documentaţiilor aferente proiectelor ce vor fi depuse pentru
finanţare din Programul operaţional Regional 2014 - 2020 – axa prioritară dedicată „dezvoltării urbane”.

http://regio.adrmuntenia.ro
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Se semnează primele contracte
de finanţare pentru dezvoltarea
microîntreprinderilor
în cadrul programului Regio,
depuse în sesiunea a 3-a

6

info Regional Sud Muntenia

7

Buletin Informativ nr. 181 / 17 - 22 iunie 2014

EVENIMENTE VIITOARE

Foto arhivă / Forumul comunicatorilor Regio, ediţia 2013

ADR Sud Muntenia, la cea de-a V-a ediţie
a Forumului comunicatorilor Regio

» În perioada 25 - 27 iunie a.c.,
Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Regional din
cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice
organizează Forumul comunicatorilor
Regio, ediţia a V-a, la Venus Constanţa.

Pentru a menţine contactul permanent cu
membrii reţelei şi pentru a veni în întâmpinarea
solicitărilor acestora, AM PoR va urmări, prin derularea activităţilor acestui Forum, să organizeze
ateliere de lucru, sesiuni de informare, precum şi
dezbateri pe marginea problemelor curente întâmpinate de către membrii reţelei şi de către comuwww.adrmuntenia.ro

nicatorii din organismele intermediare.
Astfel, prin clarificarea unor aspecte tehnice
referitoare la program, precum şi prin participarea
la ateliere de lucru, cu un conţinut practic, se urmăreşte consolidarea reţelei şi oferirea unor informaţii de interes pentru membrii acesteia, astfel încât
diseminarea informaţiilor către publicul interesat
să se facă într-o modalitate cât mai eficientă.
Cu această ocazie, reprezentanţii Agenţiilor
pentru dezvoltare reggională din ţară vor prezenta
cele mai utile şi de impact instrumente de comunicare utilizate pentru promovarea Regio în perioada 2007 – 2014. De asemenea, pentru schimbul
de bune practici între cei prezenţi la întâlnire a fost
inclusă în agendă o sesiune de prezentări a unor
exemple concrete de activităţi de promovare a Regio derulate de către membrii reţelelor regionale.
http://regio.adrmuntenia.ro
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» Acordul cu CE privind fondurile
pentru 2014 - 2020 ar putea fi aprobat
în august, a declarat ministrul Eugen
Teodorovici

Acordul de Parteneriat cu Comisia Europeană
privind alocarea fondurilor europene pentru perioada 2014 - 2020 va fi finalizat săptămâna viitoare şi trimis Comisiei, iar în luna august a acestui
an ar putea fi aprobat, a declarat ministrul fondurilor europene, Eugen teodorovici.
„Am discutat cu reprezentanţii Comisiei Europene recomandările privind propunerea de Acord
de Parteneriat 2014 - 2020. Principalele aspecte
discutate au vizat majorarea alocării financiare
pentru proiectele de mediu, inclusiv biodiversitate. Pentru a mări numărul de proiecte de mediu
ce vor putea fi implementate, partea română a
propus creşterea nivelului cofinanţării asigurate
de la bugetul de stat, de la 13% la 28%, în condiţiile menţinerii contribuţiei beneficiarilor la 2%.”,
a declarat ministrul. Acesta a mai adăugat că după
aprobarea sa în această vară se va trece apoi la faza a doua, cea a programelor operaţionale.

Cum vor fi alocaţi banii

Alt subiect de pe agenda discuţiilor cu Comisia
Europeană a fost modul în care unele strategii sectoriale vor fi reflectate în Acordul de Parteneriat.
„La Acordul de Parteneriat am venit cu punctul nostru de vedere la comentariile făcute de Comisie, pe fiecare direcţie (...), la fel şi la cel de
achiziţii publice, şi, practic, am închis acele comentarii care au fost trimise de CE plecând de la
alocările financiare pe care Comisia le-a făcut vizavi de mediu, în special având în vedere că au
spus că sunt cam mici faţă de nevoile pe care le
avem pe acest sector. Aici am arătat foarte clar
că am realocat câteva sume de la sectorul de
transporturi - 200 milioane de euro în plus, faţă
de ce era alocat pe mediu -, 100 milioane de euro
pe ce înseamnă apă şi deşeuri şi 100 de milioane
de euro pe ceea ce înseamnă partea de biodiversitate”, a precizat Eugen teodorovici. Alte aspecte
ale discuţiei au vizat majorarea alocării financiare
pentru proiectele de mediu, inclusiv biodiversitate.
www.adrmuntenia.ro

Eugen teodorovici, ministrul fondurilor europene

Absorbţia va creşte la 80% în 2015

Eugen teodorovici a mai spus că rata de rambursare către beneficiari este de 35,6%, estimând
că nivelul de absorbţie la final de 2015 va fi de
80%. „Comisia a întrebat, într-adevăr, cum vom
atinge această ţintă (...) În cea de-a doua parte a
anului vom intensifica, la fel ca anul trecut, ritmul de implementare, şi facturile vor veni mai
multe către noi la decontare. Din păcate, firmele
nu trimit facturi, este o mare problemă în Romania, în special la mediu şi la transporturi. La contractele mari, firmele nu trimit facturi (...), fie
intră in insolvenţă, fie nu mai sunt capabile să
facă acele contracte, pentru că au venit cu un preţ
de dumping inţial. Şi o să avem la final de iunie o
întâlnire cu toţi constructorii şi supervizorii, contract cu contract, pentru a le spune foarte clar:
au de gând să termine, bine, nu au de gând, atunci
ne despărţim, pentru că nu putem să stăm să aşteptăm în permanenţă ca ei să lucreze ceea ce de
fapt s-au angajat să facă prin contract”, a arătat
teodorovici.
Sursa: jurnalul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Noile programe din bani UE ar putea începe din vară
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Ministerul Fondurilor Europene a publicat, în data de 17 iunie, un proiect de instrucţiune
pentru aplicarea prevederilor procedurale ale ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/
2013, care reglementează procedura simplificată de achiziţii în
cadrul proiectelor implementate
de beneficiari din mediul privat.
„Prin această Instrucţiune
vom oferi soluţii la cele mai importante şi frecvente speţe pe
care le întâmpină beneficiarii
din mediul privat în aplicarea
procedurii simplificate de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor. Aplicarea acestei proceduri este una dintre măsurile
adoptate în 2013 şi care are un
impact major în buna derulare a
proiectelor din fonduri europene
implementate de mediul privat.
Vă reamintesc, datorită simpliwww.adrmuntenia.ro

ficării acestei proceduri, beneficiarii privaţi care asigură din banii lor peste 50% din suma necesară implementării proiectelor
nu mai sunt obligaţi să respecte
reguli stricte, similare cu cele aplicate beneficiarilor publici.”,
a declarat ministrul Eugen teodorovici.
Din luna octombrie 2013, beneficiarii din mediul privat aplică
o procedură simplificată în cazul
achiziţiilor de bunuri de peste
30.000 de euro, al celor de servicii cu o valoare cuprinsă în intervalul 30.000 - 207.000 de euro,
respectiv al achiziţiilor de lucrări
cu o valoare cuprinsă în intervalul 100.000 – 5.186.000 de euro.
Procedura simplificată este reglementată de ordinului de ministru nr. 1.120/2013, prin care a
fost abrogat ordinul nr. 1.050/2012.

Sursa: fonduri-structurale.ro

Teodorovici:
România trebuie
să utilizeze
granturile SEE
şi norvegiene
cât mai repede

România trebuie să utilizeze granturile SEE şi norvegiene cât mai repede pentru ca sumele să ajungă rapid la populaţie şi celelalte categorii
cărora le sunt destinate, a declarat
ministrul fondurilor europene, Eugen
teodorovici, miercuri, la cea de-a treia reuniune anuală pentru granturile
SEE şi norvegiene.
În cadrul întrunirii a fost analizat
progresul înregistrat în implementarea granturilor SEE şi norvegiene în
perioada 2009—2014. „Trebuie să utilizăm granturile SEE şi norvegiene
cât mai repede pentru ca sumele să
ajungă rapid la populaţie şi celelalte
categorii cărora le sunt destinate.
Totodată, vă asigur de întregul nostru
sprijin pentru a avea un sistem cât
mai flexibil, astfel încât implementarea proiectelor să fie facilă pentru
beneficiari şi pentru operatorii de
program. Pentru perioada 2009 2014, România dispune de granturi în
valoare de aproximativ 306 milioane
de euro, sumă de trei ori mai mare
decât cea alocată anterior”, a afirmat teodorovici.
La reuniune au participat reprezentanţii statelor donatoare, ai ambasadei norvegiei la Bucureşti, ai oficiului
Mecanismului Financiar de la Bruxelles, ai Ministerului Fondurilor Europene în calitate de Punct naţional de Contact, ai operatorilor de Programe, ai
altor entităţi relevante pentru implementarea programelor (Autoritatea
de Certificare şi Plăţi, respectiv Unitatea Centrală de Armonizare şi Audit
Public intern), precum şi membrii desemnaţi în Comitetele de monitorizare
pentru granturile SEE şi norvegiene.
În cadrul reuniunii au fost discutate
aspecte legate de stadiul de implementare a programelor, acţiunile de
susţinere a grupurilor dezavantajate,
aspecte de ordin instituţional, Raportul Strategic aferent anului 2013, dar
şi alte teme cu caracter orizontal.
Sursa: www.agerpres.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Proiect de Instrucţiune
pentru aplicarea
Ordinului nr. 1120/2013,
privind procedura simplificată
de achiziţii
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În conformitate cu prevederile ordonanţei de
Urgenţă nr. 74 din 17 iunie 2009, privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă,
Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi
Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea
Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de
stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de
control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr.
218/2005, privind stimularea absorbţiei fondurilor
SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea
riscului de creditare de către fondurile de garantare, cu modificările şi completările ulterioare art.
222 (1) MADR, prin Direcţia generală pescuit - Autoritate de Management pentru PoP, va acorda un avans
pentru realizarea de investiţii prin PoP, astfel:
• de până la 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru solicitanţii care sunt instituţii
publice, ale căror cereri de finanţare au fost selectate potrivit legii, cu posibilitatea retragerii de
către Autoritatea de Management pentru Programul operaţional pentru Pescuit (AM PoP) a părţii
de avans nejustificat de beneficiarul public înainte
de ultima tranşă de plată;
• de până la 40% din valoarea totală a sprijinului
nerambursabil aferent cheltuielilor eligibile pentru
solicitanţii privaţi, ale căror cereri de finanţare au
fost selectate, potrivit legii, într-o singură tranşă şi
se justifică până la ultima tranşă de plată;
• de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranşei de plată.
Acest avans se acordă beneficiarului pe baza
facturii aferente tranşei de plată. Avansul se justifică, în termen de 7 zile, de către beneficiar prin
prezentarea ordinului de plată aferent facturii pentru care s-a eliberat avansul.
www.adrmuntenia.ro

Plata avansului la beneficiarii privaţi trebuie
să respecte următoarele reguli:
• să fie subordonată constituirii unei garanţii
bancare sau a unei garanţii eliberate de fondurile
de garantare înregistrate în Registrul special al
Băncii naţionale a României, care corespunde procentului de 110% din suma avansului. Beneficiarii
privaţi ai măsurilor finanţate prin PoP sunt beneficiari ai garanţiilor acordate de către fondurile de
garantare în condiţiile ordonanţei Guvernului nr.
20/2013, privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul naţional de Dezvoltare Rurală
şi Programul operaţional pentru Pescuit, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 332/2013;
• beneficiarul privat poate primi avansul numai
după avizarea favorabilă de către AM PoP a procedurii de achiziţii, conform procedurilor de lucru
ale acesteia;
• sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate până la termenul prevăzut vor fi recuperate de AM PoP prin executarea scrisorilor de
garanţie. Sumele astfel recuperate se vor restitui
MADR, care, la rândul său, le va transfera în contul
de venituri ale bugetului de stat;
• este interzisă acordarea unui avans către un
beneficiar PoP care a obţinut anterior un avans pe
care nu l-a justificat sau de la care nu a fost recuperat.
Sursa: fonduri-structurale.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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MADR va acorda un avans de până la 50%
din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
beneficiarilor de finanţări prin POP 2007 - 2013
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„Vreau să terminăm în 2014
tot ceea ce înseamnă reformă în
sistemul de fonduri europene. Un
prim pas îl vom face în această lună, când vom avea Ghidul pentru
privaţi. În acest ghid se va regăsi
tot ceea ce ţine de finanţarea pentru privaţi, de la reguli de implementare, până la tipurile de avize
şi autorizaţii eliberate de Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului
(ONRC), Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) etc. Este
obligaţia noastră (a statului - n.r.)
să luăm aceste avize, şi nu dumneavoastră (firmele - n. r.), pentru
a nu mai pierde timp şi bani. De asemenea, garanţia bancară trebuie să dispară şi va dispărea. Va

exista o singură declaraţie, prin care se va preciza asigurarea finanţării din surse proprii. Orice greşeală constatată ulterior va atrage,
însă, după sine anularea contractului”, a spus Eugen teodorovici.
„Lucrăm la o prevedere legală, prin care Eximbank sau CEC
va deveni cât mai curând bancă de
dezvoltare, acţionând alături de
Fondul Naţional de Garantare al
Creditelor pentru Întreprinderi Mici
şi Mijlocii. Ca stat putem să renunţăm la o verificare suplimentară a
dosarelor întocmite de firme, deoarece instituţia bancară face oricum acest lucru”, a adăugat teodorovici.

Sursa: www.capital.ro

MFE: Trebuie să accelerăm implementarea proiectelor
de mediu, să reziliem contractele ce stagnează
şi să relansăm licitaţiile în cazul acestora

La deschiderea lucrărilor Comitetului de Monitorizare a Programului operaţional Sectorial Mediu, ministrul fondurilor europene, Eugen
teodorovici, a anunţat că „în acest
an trebuie să transmitem Comisiei
Europene, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, facturi în valoare de cel puţin 700 milioane de
euro, iar anul viitor să solicităm rambursarea unei sume de 2,3 miliarde
de euro. Dacă nu luăm încă de astăzi
măsuri concrete, există un risc
foarte mare să pierdem o parte din
aceşti bani. Trebuie să accelerăm implementarea proiectelor de mediu,
să reziliem contractele ce stagnează
şi să relansăm licitaţiile în cazul
acestora. Am stabilit cu ministrul Korodi că vom rezilia contractele firmelor care nu dovedesc că pot recuwww.adrmuntenia.ro

pera decalajele, iar în data de 1 iulie
a.c. vom avea o întâlnire cu toţi constructorii şi supervizorii, pentru a verifica situaţia fiecărui contract”, a
declarat ministrul Eugen teodorovici. Reprezentantul Direcţiei Generale Politică Regională şi Urbană din
cadrul Comisiei Europene, Benoit
nadler, a subliniat actualele provocări cu care se confruntă PoS Mediu,
eforturile ce trebuie făcute în continuare în implementarea programului, concomitent cu pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2014 - 2020.
totodată, oficialul Comisiei a adăugat că trebuie prevăzute mecanisme
pentru a transfera efectiv responsabilitatea implementării proiectelor
de mediu către autorităţile locale.

Sursa: fonduri-ue.ro

Peste
80 de milioane
de euro
pentru proiectele
de investiţii
POS CCE,
aflate pe lista
de rezervă

Ministerul Fondurilor Europene anunţă că se va suplimenta bugetul apelului pentru proiectele de investiţii
mari pentru iMM-uri. Astfel, până la
sfârşitul lunii iunie a.c. vor fi semnate
toate contractele de finanţare pentru
proiectele ce au obţinut minimum 60
de puncte, conform prevederilor Ghidului solicitantului, şi se află pe lista
de rezervă aferentă operaţiunii „Sprijin financiar cu o valoare cuprinsă între 1.065.001 şi 6.375.000 de lei acordat pentru investiţii pentru IMM”.
„Până la sfârşitul acestei luni vor fi
semnate cele 93 de proiecte de investiţii mari pentru IMM-uri, aflate pe
lista de rezervă, proiecte cu o valoare
totală nerambursabilă de peste 80 milioane de euro. Aceste contracte au
fost depuse în luna august 2011, ce au
stat neevaluate până în vara anului
2013, când Ministerul Fondurilor Europene a pus la dispoziţia Autorităţii
de Management POS CCE experţi din
mediul privat. Procesul de evaluare a
fost finalizat în luna decembrie 2013,
iar contractarea a început în acest an.
Până în prezent, în cadrul acestei operaţiuni au fost semnate deja 190 de
contracte de finanţare cu o valoare
totală nerambursabilă de aproximativ
190 milioane de euro. Suma suplimentară de 80 milioane de euro este destinată IMM-urilor, deoarece reprezintă un sector important în economia
noastră şi dorim să îmbunătăţim situaţia macroeconomică a ţării noastre. Fac un apel către toate IMM-urile
care se regăsesc pe Iista publicată pe
site-ul Ministerului Fondurilor Europene să depună toate documentele
necesare pentru a semna contractele
până la sfârşitul acestei luni, dată
după care expiră schema de ajutor de
stat”, a declarat ministrul fondurilor
europene, Eugen teodorovici.
Sursa: fonduri-ue.ro
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Teodorovici: În iunie va apărea „Ghidul
pentru privaţi” privind fondurile UE.
Scrisoarea de garanţie bancară va dispărea
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» Ţara noastră poate avea o bancă
de dezvoltare prin transformarea
CEC Bank sau EximBank, a anunţat
ministrul Eugen Teodorovici.

Domnia sa a explicat: „O astfel de decizie trebuie luată de Ministerul Finanţelor Publice şi este
în analiza Guvernului. Multe state europene au
astfel de bănci. Avantajul de a avea o astfel de instituţie este că o putem implica în procesul de finanţare a proiectelor din fonduri europene. Cu
banca de dezvoltare implicată în proces, putem
accesa direct fondurile şi scurtăm şi simplificăm
procedurile”.
oficialul a adăugat că doreşte să implice băncile comerciale încă de la bun început în procesul
de verificare şi evaluare a proiectelor finanţate din
fonduri europene.
„Odată verificările făcute de bănci, autorităţile nu mai revin peste ele, să nu dublăm eforturile şi să scurtăm termenele de implementare”, a
completat domnia sa.
Ministrul teodorovici a mai spus că doreşte să termine în acest an reformarea sistemului de absorbţie şi a afirmat că i se pare penibil ca în 2015 să
mai vorbim de reformarea sistemului de absorbţie.
Domnia sa a menţionat că îşi doreşte un grad
bun de absorbţie pentru 2014, în noua alocare financiară 2014 - 2020, motiv pentru care va propune în curând Guvernului mai multe soluţii: „De
exemplu, avem o listă de proiecte de rezervă din
actuala alocare financiară, dar care nu au finanţare şi despre care ştim sigur că sunt eligibile. Le introducem în noua perioadă de alocare 2014 - 2020,
astfel încât beneficiarii pot deja să le implementeze şi să le şi deconteze din fonduri UE chiar în
acest an”.
Ministrul a subliniat că va lua măsuri şi cu multitudinea de contestaţii din sistemul de achiziţii
publice, care blochează implementarea. Domnia
sa doreşte să nu mai aibă acces oricine la contestaţii, iar taxele să fie substanţial majorate pentru
depunerea contestaţiilor, astfel încât să fie descurajat acest „sport naţional”.
oficialul a ţinut să menţioneze că în perioada
www.adrmuntenia.ro

2014 - 2020, mediul privat are direct la dispoziţie
circa 4 miliarde de euro din fonduri europene, din
care 3,2 miliarde de euro sunt destinate iMM-urilor.
indirect, mediului privat îi revine şi o parte din banii alocaţi autorităţilor publice, prin lucrări de infrastructură.
Eugen teodorovici a mai declarat: „În iunie estimez că vom avea gata ghidul pentru beneficiarii
privaţi de fonduri europene. Vrem să instituim reguli simple şi clare, cu o birocraţie simplificată în
noua alocare financiară. Mi se pare normal ca noi,
autorităţile, să avem o bază de date în format electronic şi să verificăm informaţiile despre beneficiar
între noi, iar beneficiarul privat să vină şi să dea o
declaraţie de propria răspundere că poate cofinanţa proiectul. Astfel, vom avea o absorbţie mai
bună”.
Potrivit ministrului fondurilor europene nu s-au
încheiat discuţiile cu băncile despre externalizarea
unor activităţi realizate de organismele intermediare şi autorităţile de management. Domnia sa
susţine că, în mod cert, instituţiile bancare vor putea prelua cu succes o parte aceste atribuţii.

Sursa: www.bursa.ro
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CEC Bank sau EximBank,
transformată în bancă de dezvoltare a României
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia
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Piteşti, PiD-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
integrate de Dezvoltare Urbană pentru 12 centre urbane. Până la această dată au fost semnate 539 de
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.141.739.667,30 lei. Din cele 539 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 poştal 010873, Bucureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001,
e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

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

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Până în data de 22 iunie 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
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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 desfăşurat în cadrul celorlalte Agenţii pentru Dezvoltare Regională şi a Autorităţii de Management PoS CCE. Din cele 206 cereri, 172
de contracte de finanţare semnate (din care 31 de contracte au fost reziliate, în valoare de 24.519.212,09 lei AFn), 11 sunt retrase şi 20 respinse. Suma nerambursabilă solicitată prin cele 172 de proiecte aflate
în implementare este de 156.077.193,54 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

Până în prezent Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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 şi 79 au fost admise
în etapa de evaluare tehnică şi 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 102 proiecte, din care 28 aparţin regiunii de implementare Sud Muntenia, iar 74 de proiecte aparţin regiunii Bucureşti
- 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 7 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 şi beneficiari 78 de contracte care au fost transmise
AM PoS CCE în vederea avizării. Suma nerambursabilă solicitată pentru
aceste contracte este de 7.968.637,42 lei. Din cele 78 de contracte trimise AM PoS CCE au fost avizate şi au intrat în etapa de implementare 75
de contracte cu o valoare financiară nerambursabilă aprobată de
7.741.908,79 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
www.adrmuntenia.ro

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 22 iunie 2014 a fost semnat de beneficiar, de ADR
Sud Muntenia şi de către Autoritatea de Management 22 de contracte
ce însumează o valoare totală a finanţării nerambursabile solicitate de
108.354.350,97 lei (din care 1 reziliat, în valoare de 5.862.959,02 lei).
Celelalte 4 proiecte au fost retrase/ respinse. Conform deciziei AM PoSCCE din data de 16.06.2014, au fost incluse pe lista Proiectelor finanţabile
încă 10 proiecte aflate în lista de rezervă, cu o asistenţă nerambursabilă solicitată în valoare totală de 41.616.027,17 lei. Aceste proiecte se află în
etapa de contractare.

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 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 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, 4 au fost respinse/ retrase. Valoarea acestor cereri
de finanţare respinse este de 513.499,53 lei. Până în data de 23 iunie
au fost semnate 4 contracte de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia şi Beneficiari. Acestea au fost transmise AM PoS CCE
în vederea avizării. Suma nerambursabilă solicitată pentru acestea este
de 583.756,49 lei, din care 2 sunt în implementare cu o valoare financiară nerambursabilă solicitată de 44.272,79 lei.

DMI 3.1.1 – Sprijinirea accesului la Internet şi
la serviciile conexe

În data de 25 martie 2014 a 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, 61 se află în etapa de verificare conformitate administrativă/ eligibilitate şi evaluare tehnică şi financiară,
iar 5 proiecte se află în etapa de contractare. Din cele 61 de proiecte
evaluate, 6 au fost respinse, 15 beneficiari au renunţat la proiectele depuse şi 40 de proiecte au fost propuse spre finanţare.
Din cele 45 de proiecte care au intrat în etapa de contractare (AFn =
3.235.569,62 lei), doar 30 de beneficiari au transmis documentele necesare întocmirii contractului de finanţare. toate aceste 30 de contracte
au fost semnate de către ADR Sud Muntenia şi de către beneficiari şi au
fost transmise la AM PoSCCE în vederea avizării. Valoarea totală a
asistenţei financiare nerambursabile solicitată este de 2.297.904,46 lei.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Până în data de 22 iunie 2014, Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia a preluat de la sediul Autorităţii de Management PoS CCE 172 de cereri de finanţare aferente Axei prioritare 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, din
care 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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S-au finalizat lucrările la podul Argeş
din Piteşti, reabilitat cu finanţare Regio
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Argeş
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Primăria Piteşti a anunţat finalizarea oficială
a proiectului „Modernizare pod Argeş”, finanţat
din fonduri europene în cadrul Regio. Este vorba despre lucrările de reabilitare a podului peste râul Argeş
de la ieşire din Piteşti spre Ştefăneşti, respectiv Mărăcineni - Mioveni, care au fost terminate mai devreme decât eraprogramat. obiectivul, în valoare de 12.675.130,55
lei (din care 8.878.668,92 lei nerambursabili), a
dus la îmbunătăţirea condiţiilor de trafic, la sporirea siguranţei rutiere, la creşterea accesibilităţii
şi la îmbunătăţirea transportului public.
Primarul tudor Pendiuc a informat că debutează lucrările aferente proiectului de reabilitare
a infrastructurii urbane în municipiu, care, de asemenea, beneficiază de finanţare UE. Valoarea totală este de 89.986.078,70 lei, inclusiv tVA, din
care valoarea eligibilă este de 87.823.252,15 lei.
Scopul este reabilitarea şi reconfigurarea, acolo
unde este cazul, a tuturor spaţiilor aparţinând domeniului public al municipiului Piteşti existent în
faţa sau între blocurile de locuinţe şi instituţiile

publice. Lucrările vizează străzile Războieni, Exerciţiu, teilor, Mărăşeşti, Smeurei, i.C. Brătianu (porţiunea până la Liceul „Armand Călinescu”) şi Calea
Bucureşti, pe o suprafaţă de intervenţie de circa
35,60 ha.
Sursa: ziarulargesul.ro

Lehliu-Gară a primit bani de la CJ Călăraşi
pentru cofinanţarea lucrărilor la Ambulatoriu

Călăraşi

Primăria Lehliu-Gară a solicitat suma în valoare de 462.000 de lei Consiliului Judeţean Călăraşi pentru cofinanţarea proiectului „Modernizare
ambulatoriu integrat al spitalului orăşenesc Lehliu-Gară”.
În şedinţa ordinară din 4 iunie, ţinându-se cont
de solicitarea primită de la Unitatea Administrativ-teritorială Lehliu-Gară, consilierii judeţeni au
aprobat acest proiect de hotărâre, prin care s-a
propus o majorare a fondului de rezervă bugetară
constituit în bugetul local, cu suma de 462.000 de
lei, ca urmare a disponibilizării creditelor bugetare, din secţiunea de dezvoltare, de la obiectivele
de investiţii „R.K. Luminator – sediu Consiliul Judeţean Călăraşi, proiectare şi execuţie lucrări” şi
„Extindere UPU – acces ambulanţă, execuţie lucrări, asistenţă tehnică, taxe, avize”.
De altfel, la finalul lunii aprilie a avut loc şi
www.adrmuntenia.ro

conferinţa de lansare a lucrărilor la ambulatoriul
din Lehliu-Gară. Valoarea lucrărilor este 10.383.193,60
lei, din care 6.708.839,11 lei provin din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 1.025.280,75
lei de la bugetul naţional, iar 158.632,04 lei reprezintă cofinanţarea beneficiarului. Valoarea neeligibilă a proiectului este de 2.490.441,70 lei. Durata de implementare este de 21 de luni (15.02.2013 –
15.11.2014).
Lucrările de reabilitare, modernizare şi extindere a Ambulatoriului integrat se execută pe o suprafaţă construită de 1.180 mp.
Anual, peste 50.000 de persoane beneficiază
de serviciile medicale ale Ambulatoriului: locuitorii
oraşului, persoanele din cele 16 localităţi arondate
zonei, precum şi urgenţele provenite din accidentele produse pe Autostrada Soarelui.

Sursa: obiectiv-online.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 181 / 17 - 22 iunie 2014

16

INFO JUDEŢE

Dezvoltarea
infrastructurii educaţionale din judeţul Dâmboviţa,
prin fonduri europene
Dâmboviţa

» Patru licee dâmboviţene
au reuşit să atragă, cu sprijinul
Asociaţiei „Suflet pentru Oameni”,
bani europeni, printr-un proiect
finanţat din Fondul Social European.

În prima jumătate a lunii iunie, Liceul teoretic
„Petru Cercel” târgovişte a susţinut o conferinţă
de presă, pentru a prezenta obiectivul de care vor
beneficia elevii şi cadrele didactice în cadrul acestui proiect. Este vorba despre un cabinet fonic,
adresat tuturor elevilor şcolii, care studiază limbi
străine, dar, în principal clasei de ştiinţe ale naturii, intensiv engleză, pentru care liceul a primit
deja aprobare, dar va funcţiona din anul şcolar
2015 - 2016. Laboratorul va fi dotat cu căşti, tablete, mixer de sunet, tot ce trebuie pentru o educaţie de calitate.
Suma de care va beneficia liceul este 50.000
de euro, din valoarea totală a proiectului.
„Fiecare liceu şi-a configurat ceea ce ar fi fost
necesar şi ar contribui la creşterea calităţii învăţământului în unitatea şcolară respectivă”, a declarat directorul liceului, ion Lungu, care crede că
acest proiect este unul foarte important pentru
şcoală.
La conferinţa de presă a fost prezentă şi directoarea Liceului tehnologic „Goga Ionescu” din
oraşul titu, Doina Ghiţulescu, care a vorbit despre
www.adrmuntenia.ro

partea de care va beneficia acest liceu în cadrul
proiectului. Astfel, cu un buget de 380.000 de euro, la liceul din titu se va deschide o linie profesională de cofetărie, pentru clasa profesională cu
acest profil, ce urmează să fie înfiinţată din toamnă, vor fi consiliaţi 150 de copii, ce vor participa
la cursurile de formare, vor fi oferite elevilor defavorizaţi 50 de burse a câte 200 de lei şi cazare
în cămine pentru beneficiarii acestora, dar şi tabere pentru cei mai buni copii.
„Această colaborare pe care o avem cu celelalte licee este un pas important şi pe viitor vom
continua să accesăm fonduri europene. Acesta este viitorul. Trebuie să facem proiecte, să accesăm
bani de la UE, astfel încât să putem să dezvoltăm
şi unităţile în care intrăm”, a spus Doina Ghiţulescu.
În municipiul târgovişte au fost finalizate sau
se află în curs de implementare mai multe proiecte
pentru îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale,
în cadrul programului Regio. Cea mai recentă investiţie finalizată este sala de sport a Liceului „Nicolae Ciorănescu” a fost complet reabilitată. Proiectul s-a concretizat în mai multe etape. Au fost
reabilitaţi în totalitate 4.200 mp de clădire. În a
doua etapă au fost refăcute terenurile de sport din
curtea şcolii, iar ultimul obiectiv a fost ianugurat
în această lună.
Sursa: www.gazetadambovitei.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Giurgiu

60 de ani de la inaugurarea
Podului Prieteniei

Amara
a obţinut
un titlu
de campion naţional
la lupte!

tot vineri, pe Podul Prieteniei a avut loc o întâlnire între oficialităţile din cele două ţări, respectiv reprezentanţi ai ministerelor transporturilor,
Prefecturii Ruse şi ai primăriilor din Giurgiu şi Ruse.
Concomitent, la Ruse s-a desfăşurat un forum
de investiţii, în cadrul căruia s-a realizat şi o punte
media între jurnaliştii din România şi Bulgaria.
inaugurat pe 20 iunie 1954 şi proiectat de arhitecţii ruşi V. Andreev şi nikolai nikolaevici Rudomazin, Podul Prieteniei are 2,8 kilometri lungime
şi este unul dintre cele două poduri peste Dunăre,
alături de Podul Calafat - Vidin, în sectorul de
graniţă dintre România şi Bulgaria, restul traficului
fiind preluat de feriboturi. Are atât o punte rutieră
cu două benzi, cât şi una pentru traficul feroviar,
precum şi trotuare pentru pietoni. Secţiunea centrală de 85 m lungime poate fi ridicată pentru a
permite trecerea navelor mai mari. Lucrările de
construcţie au durat doi ani şi jumătate şi au beneficiat de sprijinul URSS. Zilnic, acesta este tranzitat de mii de mijloace de tranport.
Sursa: giurgiuveanul.ro

Ialomiţa

De curând s-a desfăşurat la Mangalia
Campionatul naţional de lupte, la care Clubul Sportiv Amara a obţinut primul loc la
categoria 32 kg, prin Marian Subţirică, şi
locul al V-lea la categoria 29 kg, prin Răzvan Jaca.
Luptătorii de la Amara vor participa
luna viitoare la concursul de lupte pe plajă
organizat în cadrul Festivalului nămolului
de primăria oraşului.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: www.radiocampus.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Autorităţile din Giurgiu şi Ruse au marcat vineri, 20 iunie, împlinirea a 60 de ani de la punerea
în funcţiune a Podului Giurgiu - Ruse, de peste Dunăre, printr-o serie de manifestări.
Festivităţile prilejuite de aniversarea a 60 de
ani de la construirea Podului Prieteniei au debutat
vineri, la Ateneul „Nicolae Bălănescu”, unde s-a
desfăşurat Forumul de Afaceri internaţional „Bridging Businesses for Sustainable Growth of Romanian - Bulgarian Neighborhood Area”. Manifestarea
a fost organizată de Camera de Comerţ Bilaterală
Bulgaria - România, în colaborare cu Primăria Municipiului Giurgiu, şi a reunit reprezentanţi ai unor
companii din italia, Austria, Germania, Ungaria,
România şi Bulgaria. Forumul s-a axat pe dezbateri
legate de comerţul tradiţional, oportunităţi de
afaceri, perspectivele operaţionale şi schimbul de
cunoştinţe între cele două ţări. Prefectura Ruse a
organizat, de asemenea, diferite festivităţi la
Punctul de trecere a frontierei şi la Centrul Kanev,
invitaţi de onoare fiind miniştrii transporturilor din
Bulgaria şi România, Danail Papazoff şi Dan Şova.
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Investiţii la Buşteni şi Urlaţi în cadrul
masterplanului de management al deşeurilor
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Prahova
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Consiliul Judeţean (CJ) Prahova a anunţat, zilele trecute, predarea amplasamentelor pentru
realizarea unor investiţii în cadrul masterplanului
de management al deşeurilor.
Conform informării CJ, este vorba despre amplasamentele pentru obiectivele „Închiderea depozitului urban neconform de deşeuri Teleajen” şi
„Construirea Staţiilor de Transfer de la Buşteni şi
Urlaţi”, care se vor realiza în cadrul contractului
de lucrări finanţat prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Prahova”.
Contractul are o valoare de 25.374.350 de lei,
iar ofertantul câştigător are la dispoziţie 18 luni
pentru realizarea obiectivelor, ordinul de începere
a lucrărilor fiind dat în data de 4 iunie. Contractul
prevede, de asemenea, dotarea cu echipamente
şi mijloace de transport pentru staţiile de transfer
existente în Drăgăneşti şi Valea Doftanei, construite prin proiect PHARE, respectiv, buget local.
Masterplanul de management al deşeurilor are
o valoare totală de 164.230.212 lei, fiind finanţat

în cadrul Programului operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa prioritară 2 PoS Mediu – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al
deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul major de intervenţie 1 „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii specifice”.

Sursa: www.republicanul.ro

Proiect pentru îmbunătăţirea
accesului şi a participării persoanelor vulnerabile
pe piaţa muncii

Teleorman

Într-un timp relativ scurt, de aproximativ trei
săptămâni, Asociaţia pentru Dezvoltarea şi Promovarea Socio-Economică „Catalactica” – Filiala teleorman s-a implicat în lansarea a nu mai puţin de
trei proiecte cofinanţate din Fondul Social European, prin Programul operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. În toate cele
trei proiecte, obiectivele principale au ca ţintă
persoanele defavorizate şi/sau persoanele de etnie
rromă.
Ultimul dintre ele, intitulat „Competent pe
piaţa muncii”, a fost lansat în urmă cu doar câteva
zile şi are ca obiectiv general facilitarea integrării
persoanelor de etnie rromă din regiunile Sud Muntenia şi Sud-Vest oltenia pe piaţa muncii prin informarea şi consilierea unui număr de 882 de perwww.adrmuntenia.ro

soane, din care 774 vor beneficia de programe de
calificare/ recalificare.
Durata proiectului este de 18 luni (aprilie 2014
– octombrie 2015).
obiectivele specifice ale proiectului sunt: îmbunătăţirea capacităţilor şi abilităţilor în identificarea şi ocuparea unui loc de muncă a 882 de persoane de etnie rromă, din care 450 de femei, prin
furnizarea de servicii de informare şi consiliere
profesională şi asistenţă în căutarea unui loc de
muncă; dezvoltarea competenţelor şi calificărilor,
adaptate atât pieţei muncii, cât şi nevoilor grupului ţintă prin furnizarea de programe de formare
pentru 774 de persoane rromă. Dintre acestea, minim 620 de persoane vor fi certificate.
Sursa: www.ziarulmara.ro

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

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

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

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean
Argeş, sediul Consiliului Judeţean Argeş: Piaţa
Victoriei, nr. 1, et. 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 / 23 iunie 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.

