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49 de beneficiari privaţi au semnat
contractele de finanţare în cadrul programului Regio

La sediul aDr Sud muntenia s-au depus, în cadrul celui de-al 3-lea apel de proiecte, 317 cereri
de finanţare prin care se solicită fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea microîntreprinderilor
în cadrul Programului Operaţional regional 2007 –
2013. Dintre acestea, luni s-au semnat contractele de finanţare pentru 49 de contracte, ce au o valoare totală de 46.336.849,39 lei, din care asistenţa nerambursabilă solicitată reprezintă 37.973.563,54 lei.
Din data de 20 martie, odată cu deschiderea
apelului pentru dezvoltarea microîntreprinderilor,
proiectele depuse au intrat direct în procesul de
evaluare, în ordinea înregistrării la sediul agenţiei.
Evaluarea cererilor într-un timp atât de scurt a permis semnarea contractelor de finanţare, pentru ca
beneficiarii să primească fondurile solicitate pentru a demara implementarea proiectelor.
Până în data de 10 iunie, agenţia pentru Dezvoltare regională Sud muntenia a transmis spre avizare autorităţii de management pentru programul
regio din cadrul ministerului Dezvoltării regionale
şi administraţiei Publice, un număr de 141 de proiecte, ce au ca termen limită de contractare data
de 30 iunie 2014.
Solicitanţii eligibili pentru acest apel de proiecte au fost 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 cadrul celor trei apeluri ale Domeniului major de intervenţie 4.3, ce vizează dezvoltarea miwww.adrmuntenia.ro
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» Luni, 23 iunie, 49 de beneficiari
privaţi din regiunea Sud Muntenia
au semnat contractele de finanţare
pentru proiectele depuse 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).

croîntreprinderilor, la nivelul regiunii Sud muntenia
au fost semnate 385 de contracte de finanţare, cu
o valoare totală de 362.009.396,27 lei (81.533.647,81
euro), din care fondurile nerambursabile solicitate au
fost de 269.835.039,21 lei (aproximativ 60.773.657,48
euro). Sud muntenia este regiunea cu cele mai multe contracte de finanţare semnate pentru microîntreprinderi, având şi cea mai mare alocare financiară nerambursabilă pentru acest domeniu de intervenţie.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Conferinţa „Măsuri pentru maximizarea
impactului finanțărilor europene
la nivelul Strategiilor de Dezvoltare Locală”

marţi, 24 iunie, directorul agenţiei pentru Dezvoltare regională Sud muntenia, Liviu muşat, a participat la Conferinţa „Măsuri pentru maximizarea
impactului finanțărilor europene la nivelul Strategiilor de dezvoltare locală”, eveniment ce s-a derulat în judeţul argeş, în municipiile Curtea de argeş
şi Câmpulung muscel. Cele două reuniuni au fost
organizate de federaţia naţională a Grupurilor de
acţiune Locală din românia, în parteneriat cu aDr
Sud muntenia, şi au avut ca scop stimularea de dezbateri 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.
La aceste evenimente au participat vicepremierul Daniel Constantin, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, directorul general adjunct al autorităţii de management pentru PnDr, Carmen Boteanu, preşedintele federaţiei naţionale GaL, alexandru Potor, precum şi reprezentanţi ai asociaţiei
Oamenilor de afaceri argeş, ai primăriilor, ai Grupurilor de acţiune Locală de la nivelul judeţului argeş, fermieri, imm-uri şi firme de consultanţă.
www.adrmuntenia.ro

Conform declaraţiilor ministrului agriculturii,
în judeţul argeş există şase Grupuri de acţiune Locală, care au accesat fonduri de 9 milioane de
euro, ceea ce reprezintă 64,5% din totalul de 108%,
accesat la nivel naţional.
http://regio.adrmuntenia.ro

info Regional Sud muntenia
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NoNEETs: Prima întâlnire de lucru

În perioada 23 – 26 iunie a avut loc, la Praga, prima
întâlnire de lucru a proiectului multilateral european
„NoNEETs - Program continuu de instruire și evaluare
pentru tinerii care nu sunt încadrați pe piața forței de
muncă și nu urmează niciun program educațional sau
de formare, pentru sprijinirea intrării acestora pe piața
forței de muncă”. Evenimentul a fost organizat de către
partenerul din Cehia, firma de Consultanţă din Cehia,
membră a grupului de firme de consultanţă DEX.
În cadrul acestei întâlniri organizate la Consiliul Ceh
pentru Copii şi tineri au fost prezente cele şase instituţii partenere din cadrul proiectului, ce provin din regiuni diferite,
ce fac parte din şase state membre ale Uniunii Europene
(franţa, Belgia, Spania, italia, românia şi republica Cehă).
Scopul organizării evenimentului în Praga îl reprezintă elaborarea curriculei Programului comun de
instruire şi evaluare aferent rapoartelor individuale asupra tinerilor NEET, realizate la nivel regional de fiecare partener. De asemenea, au avut loc discuţii pe
diferite teme, precum: obiectivele şi planurile du lucru
ale proiectului, managementul şi bugetul acestuia.
marţi, 24 iunie, reprezentanţii aDr Sud muntenia
au fost prezenţi la sediul Consiliului Ceh pentru Copii
www.adrmuntenia.ro

şi tineri, unde fiecare partener a realizat o scurtă
prezentare a raportului de monitorizare, ce cuprinde
principalele activităţi realizate de aceştia în cadrul
fiecărui pachet de lucru. totodată, au avut loc discuţii
pe diferite teme, precum: stadiul implementării proiectului NoNEETs, modalitatea de elaborare a raportului de progres intern şi a ghidului de bune practici,
precum şi rezultatele raportului individual asupra categoriei NEET realizat în regiunea fiecărui partener.
În cea de-a doua zi, în data de 25 iunie, reprezentanţii partenerului din italia au prezentat materialele
de informare ce vor fi elaborate în cadrul proiectului
(ex. broşură, leaflet), iar Liderul de Proiect din franţa,
Centrul regional de informare pentru tineri, a prezentat conturile pe reţelele de socializare ale proiectului
(ex. facebook, twitter), precum şi website-ul proiectului, realizate pentru diseminarea rezultatelor proiectului. De asemenea, partenerii au participat la un studyvisit la Centrul de informare pentru tineri din Praga,
unde au fost prezentate informaţii despre activitatea
derulată pentru consilierea tinerilor, în vederea facilitării accesului acestora pe piaţa muncii.
(continuare în pagina 5)
http://regio.adrmuntenia.ro
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lidarea incluziunii sociale și egalității de șanse între
bărbați și femei. acesta se derulează în perioada noiembrie 2013 – octombrie 2015 şi are ca obiectiv principal furnizarea unor servicii de evaluare şi mentorat.
valoarea totală a contractului de finanţare este
de 385.066 de euro, din care bugetul aDr Sud muntenia este de 43.236 de euro. Din bugetul alocat agenţiei, suma de 32.426 de euro reprezintă cofinanţarea
Uniunii Europene, în proporţie de 75%, iar contribuţia
proprie a agenţiei pentru Dezvoltare regională Sud
muntenia, este în valoare de 10.810 euro.
Scopul proiectului este de a sprijini integrarea tinerilor adulţi, cu vârsta cuprinsă între 19 şi 29 de ani
pe piaţa forţei de muncă în programe educaţionale
sau de formare profesională. În acest sens, proiectul
va contribui la integrarea deplină a tinerilor adulţi în
societate prin: prevenirea abandonului şcolar şi reintegrarea celor care abandonează şcoala, sprijinirea
educaţiei şi formării profesionale, prin favorizarea
tranziţiei către un loc de muncă, promovarea inserţiei
profesionale în rândul tinerilor şi eliminarea barierelor
existente şi promovarea incluziunii şi a motivaţiei.

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 4)
La această întâlnire din partea agenţiei au participat directorul adjunct Dezvoltare şi Comunicare,
Daniela traian, şi monica Ceauşescu, expert în cadrul
Serviciului Strategii, Dezvoltare, Cooperare.
agenţia pentru Dezvoltare regională Sud muntenia implementează, în calitate de partener, proiectul „NoNEETs - Permanent Training and Assessment Programme to NEETs Young Adults for their
inclusion in the labour market and EU society” (Program continuu de instruire şi evaluare pentru tinerii
care nu sunt încadraţi pe piaţa forţei de muncă şi nu
urmează niciun program educaţional sau de formare,
pentru sprijinirea intrării acestora pe piaţa forţei de
muncă).
Proiectul, ce are o durată de implementare de
24 de luni, 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
competențelor cheie prin învățământul pentru adulți
şi axa prioritară 2: Rolul educației adulților în conso-
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JASPERS: Atelier de lucru pe tema mobilităţii urbane/
planuri de mobilitate

agenţia pentru Dezvoltare regională Sud muntenia a organizat, împreună cu ministerul Dezvoltării regionale şi administraţiei Publice – am POr, în
colaborare cu echipa de experţi jaSPErS şi BErD,
în data de 23 iunie, la Ploieşti, un atelier de lucru
pe tema planurilor de mobilitate urbană necesare
dezvoltării documentaţiilor aferente proiectelor
ce vor fi depuse pentru finanţare din Programul Operaţional regional 2014 - 2020 – axa prioritară dedicată dezvoltării urbane.
având în vedere noutatea acestui domeniu pentru românia, experţii jaSPErS au oferit informaţii
utile despre etapele şi instrumentele de elaborare
a unui plan de mobilitate urbană. Prezentările s-au
concentrat pe următoarele elemente: definirea
problemelor şi stabilirea obiectivelor, stabilirea
tehnicilor de analiză (modele de transport, modele
economice), dezvoltarea priorităţilor de investiţii,
prioritizarea intevenţiilor şi evaluarea riscurilor.
La această reuniune au participat autorităţi publice judeţene şi locale, împreună cu reprezentanţi
ai operatorilor de transport public şi privat din regiunea Sud muntenia.
atelierul de lucru regional desfăşurat la Ploieşti
a contribuit la creşterea conştientizării conceptuwww.adrmuntenia.ro

lui de plan de mobilitate urbană şi a constituit o
primă etapă în creionarea viitoarelor aplicaţii pentru exerciţiul financiar 2014 - 2020. astfel, prin acest eveniment, aDr Sud muntenia, împreună cu
autoritatea de management pentru POr au demarat procesul de pregătire a proiectelor necesare
comunităţilor locale cu sprijin financiar nerambursabil în cadrul viitorului program regio.
Prezentările susţinute în cadrul atelierul de
lucru pot fi descărcate de pe site-ul agenţiei,
www.adrmuntenia.ro, secţiunea Documente utile,
link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/urban-plans--ploiesti-23jun.zip.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Cea de-a V-a ediţie a Forumului comunicatorilor Regio

» În perioada 25 - 27 iunie, ADR Sud
Muntenia, prin experţi din cadrul Serviciului
Comunicare, a participat la cea de-a V-a
ediţie a Forumului comunicatorilor REGIO,
eveniment organizat de Autoritatea de
Management pentru Programul Operaţional
Regional (AM POR) din cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice. Evenimentul s-a desfăşurat în
staţiunea Venus - Constanţa.

La forum au fost prezenţi peste 120 de membri ai
reţelei rEGiO - reprezentanţi ai am POr, responsabili de
comunicare ai Organismelor intermediare pentru POr şi
membri ai reţelei de comunicatori, din cadrul altor instituţii ce îndeplinesc funcţii de informare şi promovare POr.
Cu această ocazie, reprezentanţii agenţiilor pentru
dezvoltare regională au discutat despre cele mai utile
şi de impact instrumente de comunicare folosite la nivel
de regiune în perioada 2007 – 2013, pentru promovarea
programului şi a rezultatelor implementării acestuia la
nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, iar membrii reţelei au prezentat metodele de mediatizare a impacwww.adrmuntenia.ro

tului proiectelor realizate în comunitatea în care locuiesc, ce au primit finanţare nerambursabilă regio.
La nivelul aDr Sud muntenia, dintre toate acţiunile
de promovare realizate de agenţie, cele mai utile şi de
impact instrumente de comunicare au fost buletinul informativ InfoRegional Sud Muntenia, contul şi pagina
de facebook, precum şi evenimentele destinate reprezentanţilor mass-media, în vederea promovării proiectelor realizate cu sprijin financiar rEGiO la nivelul regiunii noastre.
newsletter-ul InfoRegional Sud Muntenia este un
material de informare electronic, pe care agenţia îl realizează săptămânal încă din luna mai 2009. Până în prezent au fost editate peste 180 de numere. acesta conţine informaţii despre evenimentele organizate de agenţie sau la care a participat sau va participa în calitate
de invitată, detalii importante pentru publicul ţintă
despre opotunităţile de finanţare active sau care urmează a fi lansate pentru autorităţile publice şi mediul
privat din regiunea Sud muntenia, precum şi informaţii
actualizate despre stadiul implementării celor două
programe operaţionale gestionate în calitate de Organism intermediar pentru rEGiO şi POSCCE.
(continuare în pagina 8)
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 7)
totodată, în newsletter sunt promovate activităţile realizate de membrii reţelei de informare, precum
şi cele mai importante investiţii sau evenimente care au
avut loc la nivelul celor şapte judeţe din Sud muntenia.
Contul şi pagina de facebook reprezintă cel de-al
doilea instrument de comunicare util şi de foarte mare
impact folosit de aDr Sud muntenia pentru promovarea
programului rEGiO. Ele au fost create în luna august
2011 şi până în prezent totalizează aproximativ 3.000
de prieteni şi peste 2.200 de like-uri. aici sunt promovate evenimentele organizate de agenţie sau la care
participă în calitate de invitată, materialele de informare Catalogul surselor de finanțare şi newsletter-ul
InfoRegional Sud Muntenia, precum şi informaţii despre
proiectele aflate în implementare sau care s-au finalizat
la nivelul regiunii noastre.
Începând cu anul 2011, acţiunile de informare şi
publicitate întreprinse de agenţie s-au axat, în principal, pe promovarea proiectelor de succes prin care comunităţile locale au reuşit să se dezvolte în urma investiţiilor prin regio. În acest sens, pentru creşterea
gradului de conştientizare a impactului programului în
regiunea noastră au fost organizate evenimente destinate reprezentanţilor mass-media din Sud muntenia, ce
au constat în vizitarea locurilor de implementare a proiectelor derulate în judeţele din Sud muntenia.
aceste vizite au fost organizate începând cu anul 2011,
cu scopul de a mediatiza bunele practici şi pentru a crea
o imagine pozitivă în rândul publicului larg asupra modului de utilizare a fondurilor europene alocate prin regio.
Proiectele promovate au primit asistenţă financiară din toate domeniile majore de intervenţie ale regio, acestea vizând dezvoltarea infastructurii urbane,
rutiere, de sătătate, a infrastructurii sociale, dezvolta-
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rea sistemului educaţional, a mediului privat, precum
şi a patrimoniului cultural şi îmbunătăţirea infrastructurii de turism.
Forumul Comunicatorilor Regioa avut ca obiectiv consolidarea reţelei de comunicatori, realizarea schimbului
de experienţă între membrii acesteia, precum şi informarea cu privire la stadiul de implementare a programului.
Cu această ocazie, pentru a menţine contactul
permanent cu membrii reţelei şi pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor acestora, au fost organizate
ateliere de lucru privind evaluarea acţiunilor de informare şi publicitate, metode creative pentru realizarea
materialelor de informare şi publicitate, precum şi despre comunicarea eficientă prin social-media.

http://regio.adrmuntenia.ro
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În data de 3 iulie, autoritatea de management
pentru Programul Operaţional Sectorial „Creșterea
Competitivității Economice” (POS CCE), din cadrul
ministerului fondurilor Europene, şi agenţia pentru
Dezvoltare regională Sud muntenia, în calitate de
Organism intermediar pentru POS CCE, organizează un seminar interactiv destinat beneficiarilor
privaţi care au obţinut sprijin financiar în cadrul
axei prioritare 1 „Un sistem inovativ și eco-eficient de producție”, Dmi 1.1 „Investiții productive și
pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM”, Operaţiunea a) „Sprijin
pentru consolidarea și modernizarea sectorului
productiv prin investiții tangibile și intangibile”,
şi Dmi 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, Operaţiunea a) „Sprijin pentru consolidarea
și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile”, Schema de finanţare
a1 – Sprijin financiar cu valoarea între 1.065.000
și 6.375.000 de lei pentru investiții în întreprinderile mici și mijlocii.
Evenimentul va avea loc la sediul aDr Sud muntenia din Călăraşi şi are ca scop sprijinirea beneficiarilor în implementarea corectă a proiectelor,

prin oferirea de informaţii privind procedura simplificată de achiziţii (Ordinul nr. 1120/2013), mecanismul de rambursare a cheltuielilor, rapoartele
de progres, dar şi privind activităţile de informare
şi publicitate ce trebuie realizate prin contractele
de finanţare.
mai multe detalii despre implementarea POS
CCE în Sud muntenia puteţi obţine contactând experţii Serviciului Organism intermediar POS CCE: Str. Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud. Călăraşi, cod 910001, tel.:
0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro.

În data de 8 iulie, agenţia pentru Dezvoltare regională Sud muntenia va organiza o selecţie pentru angajarea, pe perioada vacanţei de vară, a unor studenţi
care urmează cursurile unei facultăţi economice, tehnice sau echivalent, în anii terminali. aceştia vor lucra
pe bază de contract individual de muncă, pe durată
determinată, în una dintre cele mai moderne instituţii
din regiunea Sud muntenia.
Selecţia studenţilor se va face pe baza Cv-urilor
(tip Europass), ce va fi depus de către cei interesaţi
împreună cu o adeverinţă, care să ateste faptul că au
statutul de student şi urmează cursurile unei instituţii
de învăţământ superior – studii la zi, în ani terminali, cuprinzând şi precizarea expresă a perioadei de vacanţă.
Documentele se depun până în data de 7 iulie,
ora 12:00, la sediul central al aDr Sud muntenia, str.

Gen. Constantin Pantazi, nr. 7a, Călăraşi. Persoană de
contact: mÂțU iOana, şef Birou resurse umane; email: resurseumane@adrmuntenia.ro; tel.: 0242/331.769.
interviul la care vor fi chemaţi candidaţii selectaţi
va avea loc în data de 8 iulie, ora 10:00, la sediul central al aDr Sud muntenia, din Călăraşi, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7a.
Programul destinat în exclusivitate studenţilor a
ajuns la cel de-al şaselea an de desfăşurare. Prin
această iniţiativă, agenţia doreşte să ofere avantajul
familiarizării studenţilor cu programele finanţate de
Uniunea Europeană şi cu un mediu de lucru performant. totodată, se doreşte ca acest program să contribuie la dezvoltarea profesională ulterioară a studenţilor. În plus, se oferă posibilitatea încheierii unor contracte de muncă la terminarea studiilor.

EVENIMENTE VIITOARE

Seminar interactiv destinat beneficiarilor
de fonduri POS CCE din judeţul Călăraşi
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Oportunităţi pentru carieră: ADR Sud Muntenia relansează
programul destinat studenţilor în perioada vacanţei

http://regio.adrmuntenia.ro
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Guvernul româniei a aprobat, în şedinţa din 26
iunie, noi măsuri de sprijin pentru asigurarea unei
bune gestiuni financiare a fondurilor europene atât
de către beneficiari, cât şi de către autorităţile cu
competenţe în gestionarea fondurilor europene.
„Nivelul corecțiilor financiare ce pot fi aplicate beneficiarilor care nu respectă întocmai principiile europene și prevederile legislației în vigoare devine mai flexibil, penalizarea beneficiarilor aplicându-se în funcție de gravitatea abaterii
săvârșite. Prin aceste reglementări urmărim îmbunătățirea și eficientizarea mecanismului de prevenire și gestionare a neregulilor ținând cont de
experiența avută în utilizarea fondurilor de preaderare și a celor alocate României pentru actuala
perioadă de programare. Aceste reglementări urmează să fie aplicate și în perioada de programare
2014 -2020. Suplimentar, permitem Autorităților
de Management să nu mai sancționeze beneficiarii
pentru nereguli care nu au impact financiar”, a declarat ministrul fondurilor europene, Eugen teodorovici.
actele normative adoptate în şedinţa de guvern
menţionată sunt Ordonanţa de urgenţă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, privind prevenirea, constatarea
şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/ sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, respectiv hotărârea Guvernului privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/ corecţiilor financiare aplica-

Eugen teodorovici, ministrul fondurilor europene

bile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute
în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/ sau
a fondurilor publice naţionale aferente acestora. modificările aprobate corelează prevederile din legislaţia naţională cu cele ale reglementărilor europene.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Vicepremierul Daniel Constantin, ministrul agriculturii:
„Din toamnă ar putea fi depuse proiecte pe toate măsurile
din PNDR 2014 - 2020”

Este posibil ca încă din toamna acestui an să poată fi depuse proiecte pe toate măsurile din Programul naţional de Dezvoltare rurală (PnDr) pentru
perioada 2014-2020, a declarat, la Curtea de argeş, ministrul agriculturii, vicepremierul Daniel Constantin.
„Toate masurile pe care noi le-am prezentat,
în număr de 14, vor începe în toamna acestui an.
Dacă la 1 iulie, să spunem, vom transmite PNDR-ul
în mod oficial Comisiei Europene, eu cred că până
www.adrmuntenia.ro

în luna septembrie să fie agreat, iar după aceea să
putem să începem deschiderea de primiri de proiecte pe toate masurile”, a declarat Constantin, în
cadrul unei dezbateri pe tema absorbţiei fondurilor
europene.
vicepremierul a adăugat că programul a fost
deja trimis informal către Comisia Europeană, iar
semnalele primite până în prezent sunt pozitive.

Sursa: www.finantare.ro
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Noi măsuri pentru buna gestionare
a fondurilor europene alocate României
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ministrul fondurilor europene, Eugen teodorovici, a participat în data de 25 iunie la reuniunea
Comitetului de monitorizare a Programului Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, eveniment desfăşurat la sediul mfE.
„Doresc să plecăm în această discuție de la
ideea că trebuie să ajungem la minimum 500 de
milioane de euro, valoarea facturilor trimise către
Comisia Europeană până la final de an, pentru a
evita pierderi de bani, așa cum s-a întâmplat în trecut, când, din incompetență, s-au pierdut aproximativ 20 milioane de euro din cauza unui fost șef
al Autorității de Management. De asemenea, fac
apel către beneficiari să folosească noul sistem de
decontare, pentru că trebuie să înțelegem că momentul 2015, până la care trebuie finalizate contractele, este foarte aproape. Cu cât semnăm mai
repede, cu atât cresc șansele să finalizăm la timp
implementarea acestora. Este adevărat că banii
sunt folosiți din ce în ce mai eficient, dar doresc să
mă asigur că vom continua să mergem pe acest
drum”, a subliniat ministrul Eugen teodorovici.
acesta a reamintit că mfE, în calitate de coordonator al activităţii am POS CCE, a suplimentat
bugetul apelului pentru proiectele de investiţii
mari pentru imm-uri, astfel încât să poată fi semnate până la sfârşitul lunii iunie peste 90 de proiecte de pe lista de rezervă, în valoare de peste
80 de milioane de euro, decizie luată ca urmare a
angajamentului Guvernului de a continua măsurile
deja adoptate şi de a consolida rezultate macroeconomice.
„Trebuie să fim atenți să identificăm zonele
cu risc, astfel încât să realocăm banii spre proiecte
sigure. România nu trebuie să piardă niciun ban.
POS CCE și POS DRU pot avea absorbție de 100% la
final de 2015. Cât privește următorul cadru financiar, în prima parte a lunii iulie a.c. trimitem oficial Comisiei prima variantă a Programului Operațional Competitivitate. Vreau să începem să lansăm cereri de proiecte pentru acele finanțări care
au impact real în economie; nu vreau să cheltuim
banii doar pentru a-i cheltui. Este necesar un efort
național pentru a da un semnal clar în piață, iar
beneficiarii privați din România să își schimbe păwww.adrmuntenia.ro

rerea cu privire la maniera de lucru abordată de
actualul guvern. Doresc un sistem cât mai simplu,
cu puține reguli, dar ferme. Cine le încalcă, să plătească, indiferent că vorbim aici de beneficiari sau
de membri ai administrației”, a punctat ministrul
fondurilor europene.
Eugen teodorovici a mai subliniat că, aşa cum
a solicitat şi Comisia Europeană, fondurile europene nu trebuie să devină un subiect de dispută
politică.
La rândul său, prezent la eveniment, marian
răduţă, reprezentant al Comisiei Europene, a declarat că românia se află într-un moment extrem
de important din perspectiva perioadei de programare 2014 – 2020 şi că sunt notabile aspectele pozitive înregistrate de la ultimul Comitet de monitorizare a programului în actuala perioadă 2007 –
2013.

Sursa: www.fonduri-ue.ro
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Eugen Teodorovici: POS CCE şi POS DRU
pot avea absorbţie de 100% la final de 2015
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» Acordul de Parteneriat cu
România ar putea fi adoptat de
Comisia Europeană la sfârşitul lunii
august - începutul lunii septembrie, a
declarat joi, 26 iunie, Shirin Wheeler purtător de cuvânt al comisarului
pentru dezvoltare regională, Johannes
Hahn.

Comisarul Wheeler a declarat că nu este niciun
pericol în privinţa adoptării acordului de Parteneriat
cu românia, că nu există niciun risc de suspendare
a fondurilor şi că dialogul dintre ţara noastră şi CE
nu s-a bazat niciodată pe critici, ci pe sugestii, manieră de lucru ce demonstrează buna cooperare dintre miniştrii români şi reprezentanţii de la Bruxelles.
aceasta a atras atenţia că nu doar actualul guvern
trebuie să ducă greul acestui proiect naţional de o
deosebită importanţă pentru cetăţenii români, ci
toate partidele politice.
„Așteptăm să primim răspunsul autorităților
române în aceste zile cu însușirea observațiilor Comisiei și, așa cum am făcut și până acum, toate compartimentele Comisiei vor studia aceste răspunsuri.
Este posibil să facem unele sugestii în continuare,
nu critici, ci sugestii minore. Adoptarea Acordului
de parteneriat este posibilă la sfârșitul verii sau la
începutul toamnei”, a declarat Shirin Wheeler.
aceasta a negat că ar exista vreun risc de suspendare a fondurilor. „Nu, în România nu există în
acest moment nicio întrerupere, nu avem întreruperi sau suspendări de programe sau plăți. Acesta
este un lucru bun, nimic nu poate opri banii să curgă
și, chiar dacă au fost întreruperi în trecut, aceasta
nu înseamnă că România a pierdut acei bani. În concluzie, nu există întreruperi și nici suspendări ale
programelor în această perioadă, și aceasta arată
că sistemul funcționează bine”, a subliniat Shirin
Wheeler.
Ea a precizat că nu există un termen limită pentru finalizarea acordului de parteneriat, calitatea fiind importantă, nu viteza de finalizare a documenwww.adrmuntenia.ro

tului.
„Nu este un deadline. Negociem de ceva timp
pe marginea acestui Acord de parteneriat, și acesta
este un lucru bun. Facem același lucru cu toate statele membre, cu toate cele 28 de state membre,
avem o procedură pe care o punem în aplicare, nu
este diferită această procedură pentru România.
Observațiile fac parte din această procedură. Trimitem observațiile și primim înapoi răspunsul României și, repet, nu numai cu România, cu toate statele membre procedăm la fel. Subliniez că facem
acest lucru împreună cu autoritățile române, nu împotriva lor. Acesta este un lucru important pe care
trebuie să-l știm. Și, în cursul acestui dialog bilateral, Comisia nu a respins nimic niciodată, ci putem
vorbi de variante de lucru îmbunătățite și chiar progrese, care, împreună, produc un document de calitate. În opinia noastră, calitatea este prioritară,
nu viteza”, a arătat Shirin Wheeler.
Potrivit acesteia, există un dialog constant şi
zilnic între Comisia Europeană şi reprezentanţii Guvernului româniei. „A fost un dialog constant și nu
Comisia le-a spus ce să facă. Și nu a existat niciun
conflict pe tema priorităților, pentru că noi credem
că Acordul de parteneriat trebuie să reflecte nevoile unei țări și ceea ce țara dorește să dezvolte.
Dar, în același timp, noi am dorit doar să clarificăm
prin ce instrumente facem acest lucru. A fost un
dialog, noi nu am impus nimic”, a precizat Shirin
Wheeler.
nu în ultimul rând, ea a subliniat că, în toate
statele membre, acordurile de parteneriat sunt de
interes strategic, iar ele nu trebuie să reflecte doar
dialogul dintre guvern şi Comisie, ci să existe aceeaşi
implicare şi din partea partidelor politice, OnG-uri,
autorităţi locale, sindicate. „Iată de ce se numește
Acord de parteneriat. Iată de ce Comisia nu a impus
nimic, Acordul de parteneriat trebuie să reflecte
dezvoltarea la nivel național, susținerea la nivel
național pentru dezvoltarea țării, ca să atingem împreună obiectivele europene”, a subliniat Shirin
Wheeler.

Sursa: www.fonduri-ue.ro
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Shirin Wheeler: Acordul de parteneriat
România - CE ar putea fi adoptat
până la începutul toamnei
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» În vederea îmbunătăţirii
capacităţii instituţionale pentru
implementarea Programului Naţional
de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020,
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare
Rurală şi Pescuit se reorganizează şi
devine Agenţia pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale.

Ordonanţa ce stabileşte cadrul legislativ de
organizare şi funcţionare a agenţiei pentru finanţarea investiţiilor rurale (afir) a fost aprobată în
şedinţa de guvern în data de 18 iunie 2014, urmând
a intra în vigoare dupa publicarea în monitorul Oficial.
Precizăm că reorganizarea agenţiei vine ca un
pas firesc, în contextul începerii unei noi perioade
de programare financiară la nivelul Uniunii Europene şi al necesităţii de optimizare a activităţii,
în sensul debirocratizării şi eficientizării proceselor derulate de instituţie.
Procesul de reorganizare a aPDrP presupune
inclusiv aplicarea unor sisteme de management
performante care vor asigura reducerea duratei de
analizare a solicitărilor de finanţare, descentralizarea unor activităţi la nivelul structurilor judeţene ale agenţiei, un control mult îmbunătăţit al
utilizării fondurilor plătite, eliminarea unor procese complexe şi greoaie (exemplu concret în acest sens fiind simplificarea procesului de achiziţie
de bunuri de către beneficiarii privaţi prin întocmirea de către agenţie a Bazei de date cu preţuri
de referinţă), reducerea timpului necesar pentru
solicitarea fondurilor europene (un alt exemplu
concret este implementarea sistemului de depunere online a Cererii de finanţare pentru majoritatea
măsurilor de investiţii disponibile prin PnDr).
aPDrP are atribuţii exclusiv privind implementarea tehnică şi financiară a PnDr 2007 – 2013 şi
evident a Programului SaParD, în timp ce afir va
prelua atât partea de implementare şi monitorizare a acestor programe, până la finalizarea acestora, cât şi implementarea tehnică şi financiară a
noului Program, respectiv PnDr 2014 – 2020.
www.adrmuntenia.ro

Sediul ministerului agriculturii şi Dezvoltării rurale

afir preia patrimoniul agenţiei de Plăţi pentru
Dezvoltare rurală şi Pescuit şi atribuţiile ce decurg
din funcţia de monitorizare a Programului SaParD,
precum şi atribuţiile de implementare tehnică,
plată şi monitorizare pentru Programul naţional de
Dezvoltare rurală 2007-2013. mai mult decât atât,
afir va respecta criteriile de acreditare pe toată
perioada pentru care i-a fost conferit managementul asistenţei prin deciziile Comisiei Europene.
astfel, reorganizarea agenţiei va asigura derularea în bune condiţii a managementului PnDr
2007 – 2013, precum şi absorbţia eficientă a fondurilor europene puse la dispoziţia româniei prin
PnDr 2014 – 2020.
Sursa: www.finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Reorganizarea APDRP asigură cadrul instituţional
pentru implementarea PNDR 2020
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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. De asemenea, au fost semnate 587 de contracte de finanţare cu o valoare nerambursabilă solicitată de 3.178.839.051,25 lei. Din cele 587 de contracte semnate, 44 de proiecte au fost reziliate.

Pentru Domeniul major de intervenţie 5.3
„Promovarea potențialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivității României ca destinație turistică”,
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de
euro este distribuită la nivel naţional.
***
OrGaniSmUL intErmEDiar PEntrU tUriSm:
ministerul Economiei, Direcţia Gestionare fonduri
Comunitare pentru turism - B-dul Dinicu Golescu,
nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal 010873, 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

INFO REGIO

Până în data de 29 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

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 desfăşurat în cadrul celorlalte agenţii
pentru dezvoltare regională şi a autorităţii de management POS CCE. Dintre 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. Un contract de finanţare
semnat a fost transmis am POS CCE spre avizare,
în valoare de 92.8019,70 lei. finanţarea nerambursabilă se va acorda prin Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
2007 – 2013, axa prioritară 1 – Un sistem de producție inovativ și eco-eficient, Dmi 1.1 – Investiții
productive și pregătirea pentru competiția pe
piață, în special a IMM-urilor, Operaţiunea a) – Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului
productiv prin investiții tangibile și intangibile, a2 Sprijin financiar nerambursabil de până la 1.065.000
de lei pentru întreprinderile mici și mijlocii.

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 producție inovativ
și eco-eficient, Dmi 1.3 – Dezvoltarea durabilă a
antreprenoriatului, Operaţiunea 2 – Sprijin pentru
consultanță acordat întreprinderilor mici și 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
www.adrmuntenia.ro

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 Bucureşti ilfov. Din totalul proiectelor selectate, au fost retrase 3, 2 beneficiari au solicitat amânarea termenului de depunere a documentelor, 13 nu au transmis niciun document, iar 7 aplicanţi nu au transmis
în totalitate documentele necesare în vederea întocmirii contractelor. 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, ce 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 77
de contracte, cu o valoare financiară nerambursabilă aprobată de 7.921.282,42 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 producție inovativ și
eco-eficient, Dmi 1.1 – Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Operaţiunea a) – Sprijin pentru
consolidarea și modernizarea sectorului productiv
prin investiții tangibile și intangibile, Schema de
finanţare a1 – Sprijin financiar cu valoarea între
1.065.000 – 6.375.000 lei pentru investiții în întreprinderile mici și mijlocii. valoarea financiară
nerambursabilă solicitată prin cele 26 de cereri
este de 123.629.954,48 lei.
(continuare în pagina 16)
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Până în data de 29 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 producție 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.

info Regional Sud muntenia
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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 contracte cu implementare în Sud muntenia şi 4
proiecte cu implementare în regiunea Bucureşti - ilfov), pentru care se va acorda finanţare din axa prioritară 1 - Un sistem inovativ și ecoeficient de producție, Domeniul de intervenţie 1.1 – Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM; Operaţiunea b) – Sprijin
pentru implementarea standardelor internaționale.
valoarea financiară nerambursabilă solicitată de cele
9 cereri de finanţare este de 1.394.150,58 lei, dintre
care 3 au fost respinse/retrase. Până în data de 29
iunie au fost semnate 4 contracte de către am POS
CCE, agenţia pentru Dezvoltare regională Sud muntenia şi beneficiari, ele fiind în prezent în implementare, valoarea financiară nerambursabilă solicitată
prin acestea fiind de 583.756,49 lei (din care 1 reziliat, în valoare de 466.200 de 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 POS CCE 20072013, în urma căruia au fost preluate în vederea
evaluării/ selecţiei/ contractării, 66 de proiecte
depuse în cadrul axei 3 – „Tehnologia Informației
și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, respectiv Operaţiunea 3.1.1. „Sprijinirea accesului la Internet și la serviciile conexe” din cadrul Domeniului de intervenţie „Susținerea utilizării tehnologiei informației și comunicațiilor” –
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. Dintre aceste cereri de finanţare, 61 se află în etapa de verificare a conformităţii administrative/ 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 solicitate este de 2.297.904,46 lei.

Instrucţiunea privind fluxul financiar al proiectelor
gestionate de OIPSI

Pentru asigurarea unui flux financiar corespunzător fiecărui proiect finanţat prin axa prioritară iii
a Programului Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE), gestionat de
Organismul intermediar pentru Promovarea Societăţii informaţionale din cadrul ministerului pentru Societatea informaţională, prin raportare la dispoziţiile relevante din contractele de finanţare şi la dispoziţiile legale referitoare la mecanismul cererilor de plată, beneficiarii vor respecta cerinţele cu privire
la depunerea cererilor de rambursare şi a cererilor de plată, specificate prin prezenta instrucţiune.
Documentul poate fi consultat pe website-ul agenţiei dedicat exclusiv POS CCE - http://poscce.adrmuntenia.ro, secţiunea Documente utile > informare > instrucţiuni, link: http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/oipsi_instructiu-1403859185.pdf.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 15)
Până în data de 29 iunie a fost semnat de beneficiar şi de aDr Sud muntenia un număr de 28 de contracte, cu o valoare totală a finanţării nerambursabile
solicitate de 132.329.097,97 lei. Dintre acestea, 22
de contracte au fost semnate şi de către autoritatea
de management, aflându-se în prezent în implementare. valoarea totală a finanţării nerambursabile solicitate prin acestea este de 108.354.350,97 lei (din
care 3 reziliate, în valoare de 17.291.072,66 lei). Celelalte 8 proiecte au fost retrase/ respinse.
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Chinezii vor Oltchim şi să construiască
autostrada Piteşti – Craiova
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Conform unui comunicat al ministerului
Economiei, companiile chineze sunt interesate de modernizarea şi extinderea capacităţilor de producţie la termocentrala rovinari,
dezvoltarea Unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nucleară Cernavodă, privatizarea combinatului
petrochimic Oltchim, realizarea centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompaj de la
tarniţa, realizarea tronsonului de autostradă
Craiova - Piteşti şi construcţia tronsonului feroviar de mare viteză Bucureşti - Constanţa.
„Potențialul de investiții al companiilor
chineze este extrem de important, mai ales
în contextul globalizării. România are proiecte în domenii cheie - energie, transport,
IT, agricultură. Statul chinez a alocat o linie
de credit de 10 miliarde de dolari pentru realizarea de proiecte în țările Europei Centrale
și de Est, iar proiectele României sunt viabile
și pot obține finanțarea necesară implementării”, a declarat ministrul Constantin niţă.
Sursa: www.proarges.ro

Primăria Călăraşi a semnat
contractul de lucrări pentru anveloparea de blocuri,
cu fonduri Regio
Călăraşi

În curând vor începe lucrările de anvelopare
în cadrul proiectului „Reabilitare termică a blocurilor A9, A20, A21 și A23 din municipiul Călărași”,
ce are o valoare de 2.484.882,81 lei, finanţat în
cadrul programului regio. Primăria Călăraşi a finalizat licitaţia privind desemnarea constructorului,
în data de 23 iunie încheindu-se contractul de lucrări cu firma câştigătoare – SC total Construcţii
SrL Bucureşti. Contractul a fost semnat luni, iar
miercuri (n.r. 25 iunie) a avut loc prima întâlnire
cu reprezentanţii constructorului. În cursul acestei
săptămâni se va da dispoziţia de începere a lucrărilor, urmând ca societatea să deschidă în câteva
zile şantierul.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: arenamedia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Universitatea „Valahia” face parte
din noul consorţiu universitar ACADEMICA +

18

Dâmboviţa

Giurgiu

natele universitare să ratifice acet contract. Ideea
de bază este aceea de a ne susține unii pe ceilalți
și de a promova reciproc excelența în mediul academic românesc.”, a declarat rectorul Călin Oros.
În ceea ce priveşte obiectivele acestui parteneriat, rectorul Universităţii „Valahia” a declarat
că se doreşte punerea la punct a unui program intern de deplasare a cadrelor didactice, studenţilor
şi cercetătorilor; un fel de Erasmus, dar la nivel
naţional. De asemenea, se doreşte utilizarea în comun a unui program antiplagiat, care să reducă eventualele tentative de plagiere atât pentru lucrarile studenţilor, cât şi pentru cele ale profesorilor.
Sursa: gazetadambovitei.ro

Spaţiu de agrement la Giurgiu,
lângă podul Bizet

Începând cu data de 13 iunie, municipiul Giurgiu, în calitate de beneficiar, implementează proiectul denumit „Amenajare spațiu de agrement pe
Canal Cama, adiacent Pod Bizetz – Municipiul Giurgiu”.
Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi este în concordanţă cu
obiectivele măsurii 1 - Valorificarea sectorului pescăresc și a turismului piscicol, acţiunea 5 - Amenajarea unor spații pentru servicii și agrement
pentru turiști.
Locaţia proiectului este pe canalul Cama, adiacent pod Bizetz, perioada de implementare este de
12 luni, iar bugetul indicativ prevede o valoare totală de 1.886.708,67 lei, din care 1.328.994,25 lei
reprezintă valoarea nerambursabilă, 199.457,77 lei
contribuţia proprie a municipalităţii, iar 358.256,59
tva-ul.
Proiectul propune dezvoltarea unor amplasamente existente nedezvoltate, într-o zonă de promenadă cu facilităţi moderne, care vor creşte atractivitatea zonei şi vor atrage o gamă cât mai variată
de utilizatori, oferind activităţi pentru diferite categorii de vârstă.
Zona amenajată de faleză, zona pietonală şi
www.adrmuntenia.ro

cea a digului vor avea o infrastructură adecvată
zonei adiacente canalului. Se va realiza o consolidare a malului pe toată lungimea amenajării, ulterior executându-se o infrastructură şi un finisaj
specific zonei de trafic pietonal.
În urma implementării acestui proiect se va revitaliza zona respectivă, atât din punct de vedere
estetic, cât şi din punctul de vedere al potenţialelor investiţii ulterioare.
Sursa: giurgiuveanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Conform informaţiilor oferite de rectorul Universităţii „Valahia”, Călin Oros, universitatea târgovişteană va face parte din consorţiul academica +,
cel de-al doilea consorţiu universitar din ţară, din
care mai fac parte instituţiile de învăţământ superior din Suceava, cea din Oradea, cea din Sibiu, Ploieşti, Piteşti şi alba-iulia.
Parteneriatul din cele şapte unievrsităţi româneşti de stat are trei puncte principale: didactic,
cercetare ştiinţifică şi management academic. „La
Pitești a fost prima întâlnire unde ne-am adunat
rectorii universităților partenere și în care am fixat un protocol de colaborare cu cele trei puncte.
Urmează ca până la sfârșitul lunii septembrie, se-
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Ialomiţa

Ziua Dunării: Turismul pe Braţul Borcea,
un obiectiv important
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Se vorbeşte de ani buni despre faptul că fluviul
Dunărea poate reprezenta o mare oportunitate de
dezvoltare, atât economică, socială, cât şi civică.
Din păcate, acest potenţial nu a fost exploatat aşa
cum ar fi trebuit, considerându-se ani de-a rândul
că nu reprezintă o prioritate investiţională. astfel
că majoritatea locuitorilor din zonele riverane trăiesc încă la limita sărăciei, neavând posibilităţi de
redresare decât pe termen scurt. În acest context,
autorităţile publice încearcă să dezvolte proiecte
şi programe pe fonduri europene care să schimbe
cumva situaţia localităţilor riverane şi, implicit, a
oamenilor care trăiesc în aceste zone.
Consiliul judeţean, în parteneriat cu Primăria
municipiului feteşti şi a altor cinci localităţi riverane, respectiv Stelnica, Borduşani, făcăeni, vlădeni, Giurgeni, vor să construiască, pe malul braţu-

www.adrmuntenia.ro
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» Zeci de persoane au participat
sâmbătă, 28 iunie, la Feteşti, cu
ocazia Zilei Dunării, la o dezbatere
organizată de Consiliul judeţean şi
Instituţia Prefectului Ialomiţa, în
cadrul căreia s-au purtat discuţii
privind posibilităţile de valorificare a
potenţialului Dunării în zona Ialomiţei,
dar, în special, a localităţilor riverane
braţului Borcea.

lui Borcea, un port comercial şi turistic în zona feteşti şi cinci puncte de acostare în fiecare localitate vizată.
La dezbatere au participat reprezentanţi ai
aDr Sud muntenia, ai administraţiei publice din judeţele ialomiţa, Buzău, Dâmboviţa, Călăraşi şi
Brăila. După dezbatere, toţi cei prezenţi s-au îmbarcat pe vasul Delta Expres, de la pontonul apolodor, şi au plecat în croazieră pe braţul Borcea,
în zonele vlaşca – fteşti Sat – Stelnica – Borduşani
– făcăeni şi retur.
Sursa: www.obiectiv.net

http://regio.adrmuntenia.ro
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Prahova

Modernizare la rafinăria Petrobrazi
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inaugurată în 1962, la aproape 30 de ani de la
punerea în funcţiune a rafinăriei Petrobrazi, instalaţia de cracare catalitică a asigurat până acum
transformarea ţiţeiului greu în benzină, dar şi în
alte produse. instalaţia înlocuită avea o vechime
de 13 ani. O piesă gigant de 78 de tone, 11 metri
lungime şi 5,5 metri în diametru a fost ridicată de
o macara specială la peste 100 de metri înălţime.
modernizarea rafinăriei a început acum patru
ani şi implică un efort financiar considerabil, de
peste 600 de milioane de euro.

INFO JUDEŢE

» Operaţiune spectaculoasă în
incinta rafinăriei Petrobrazi de lângă
Ploieşti. În cadrul programului de
modernizare a instalaţiilor, în prima
parte a lunii iunie a avut loc montarea
unui cap de reactor nou, la instalaţia
de cracare catalitică. Ridicarea piesei
de 78 de tone la peste 100 de metri
înălţime s-a făcut în câteva ore, sub
reguli stricte de siguranţă.

Petrobrazi este una dintre primele rafinării din
românia, fiind pusă în funcţiune în 1934. Petrobrazi are o capacitate de rafinare de 4,2 milioane
de tone/ an, fiind proiectată pentru a procesa în
proporţie de 100% producţia de ţiţei a Omv Petrom. La finalizare, modernizarea Petrobrazi va
duce la o creştere a producţiei de motorină şi la
un consum redus de energie al rafinăriei.
Sursa: ploiestiri.altphel.ro

Finanţare Regio
pentru un campus şcolar din Roşiorii de Vede

Teleorman

» Proiectele de anvergură pe care
şi le propune administraţia locală
pentru a schimba în bine viaţa
roşiorenilor nu pot fi realizate doar din
fonduri proprii, fapt ce duce la
atragerea de noi surse la bugetul local.

De curând a fost acceptat spre finanţare proiectul „Modernizarea și reabilitarea Campus Școlar – Liceul Tehnologic nr. 2 din municipiul Roșiorii de Vede”
în cadrul Programului Operaţional regional, axa prioritară 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii
educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.
Proiectul propune realizarea unui campus şcolar la Liceul tehnologic nr. 2 din municipiul roşiorii
www.adrmuntenia.ro

de vede, ce va cuprinde un cămin cu spaţii de cazare pentru elevi şi profesori, o sală de sport modernă, urmând a se realiza şi lucrări de modernizare şi reabilitare a clădirilor existente, reprezentând corpul clădirii liceului şi cantina. De asemenea vor continua lucrările la garajele şi atelierele
şcolii.
Proiectul reprezintă continuarea investiţiei
demarate în anul 2007 cu finanţare de la bugetul
de stat – ministerul Educaţiei şi care a fost sistată
la finele anului 2008 din lipsa fondurilor.
valoarea totală a proiectului este de 13.339.304,66
lei, din care contribuţia autorităţii locale la cheltuielile eligibile este de 198.826,88 lei, iar cheltuielile neeligibile ale proiectului, constând în expertize tehnice şi auditul proiectului, sunt în cuantum de 288.000 de lei.
Sursa: informatiateleormanului.net
http://regio.adrmuntenia.ro

info Regional Sud muntenia

21

Buletin Informativ nr. 182 / 23 - 29 iunie 2014

ialomiţa / 24 iunie 2014

Dâmboviţa / 24 iunie 2014

REVISTA PRESEI

incomod-media.ro / 25 iunie 2014

argeşul / 25 iunie 2014

Ziarul teleormanul / 20 iunie 2014
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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 / 30 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.

