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EVENIMENTE

Comuna argeşeană Bascov din regiunea
Sud Muntenia este beneficiara celui de-al 1.500-lea
contract finanţat din fonduri europene
la nivelul MDRAP începând din mai 2012

» În data de 3 iulie, la sediul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice a fost semnat un
nou contract de finanţare Regio, al cărui
beneficiar, Comuna Bascov, este din
regiunea Sud Muntenia. Evenimentul
a avut loc în prezenţa primului-ministru
Victor Ponta şi a vicepremierului Liviu
Dragnea, alături de directorul Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, Liviu Muşat, şi Gheorghe
Stancu, primarul comunei Bascov.

Cu această ocazie, Comuna Bascov din judeţul
Argeş a devenit beneficiară de fonduri nerambursabile în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru
formare profesională continuă”, pentru proiectul
„Reabilitare şcoală generală din Bascov Centru,
www.adrmuntenia.ro

judeţul Argeş”. Contractul are o valoare totală de
4.605.495,39 lei, din care valoarea totală eligibilă a
proiectului este de 2.573.366,41 lei (fonduri FEDR 2.187.361,45 lei; fonduri buget naţional - 334.537,63
lei, cofinanţarea eligibilă a beneficiarului - 51.467,33
lei), iar durata de implementare a acestuia este de
15 luni.
Cu sprijin financiar Regio se vor executa lucrări
de reabilitare, extindere şi modernizare la cele două
clădiri ale unităţii şcolare, care au fost construite în
anii 1938 (corpul A) şi 1987 (corpul B). Astfel, se vor
realiza reabilitarea termică şi arhitecturală, consolidarea structurii de rezistenţă şi, totodată, prin
acest proiect se vor dota cu echipamente didactice
moderne, laboratoarele de informatică, chimie, biologie şi fizică. Şcoala generală cu clasele i – viii asigură instruire primară şi gimnazială unui număr de peste 550 de copii din satele Bascov, uiasca şi Scheau.
Până la această dată, la nivelul regiunii Sud
Muntenia au fost semnate 686 de contacte de finanţare, din care 53 au ca obiectiv reabilitarea infrastructurii educaţionale.
(continuare în pagina 3)
http://regio.adrmuntenia.ro
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finanţare. Sunt selectate 311 şcoli, la care vor
începe lucrările în august - septembrie. Este
vorba de realocarea
sumei de 240 milioane
de euro de la Programul Operaţional Mediu
şi Programul Operaţional Transport.”
totodată, ministrul
dezvoltării regionale şi
Liviu Dragnea,
administraţiei publice vicepremierul României
a oferit detalii despre
contractarea în cadrul programului Regio, pentru
sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor, sesiunea de depunere de proiecte din perioada martie –
aprilie: „Săptămâna trecută (n.r.: 30 iunie) am semnat 308 contracte cu 308 microîntreprinderi, în urma unor realocări de fonduri de la unele axe unde
apăruseră economii şi nu se mai puteau cheltui
bani acolo. Împreună cu cele trei ADR-uri din Sud
Muntenia, Nord-Est şi Nord-Vest şi colegii noştri
de la Autoritatea de management am reuşit ca în
două luni şi jumătate call-ul să fie finalizat, contractele semnate. Asta înseamnă locuri de muncă
în cele trei regiuni, care chiar aveau nevoie.”
Gheorghe Stancu,
primarul comunei Bascov, a vorbit, în cadrul
conferinţei de presă,
despre proiectul al cărui
contract de finanţare s-a
semnat, mulţumind Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru sprijinul acordat: „Proiectul l-am început în anul 2005 şi numai din
gheorghe Stancu,
2012 s-a creat cadrul pro- primarul comunei Bascov
pice pentru promovarea
acestuia. Din anul 2009 până în 2012 a fost în etapa a doua de promovare, deşi am întâmpinat probleme – verificarea documentelor, am găsit o înţelegere extraordinară la ADR Sud Muntenia, la
domnul director Liviu Muşat, care este aici şi îl felicit foarte mult pentru echipa pe care o conduceţi,
domnule director, şi pentru toată deschiderea pe
care ne-aţi dat-o în promovarea acestui proiect.”
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
În cadrul evenimentului prilejuit de semnarea contractului de finanţare, premierul Victor
Ponta a declarat, privitor la viitoarea perioadă de programare,
2014 – 2020, următoarele: „Am învăţat din greşelile trecutului, cum am
pierdut primii 5 ani, cum
au fost blocate fonduvictor Ponta,
rile; avem acum o ca- prim-ministrul României
pacitate administrativă mult mai bună, avem oameni mult mai bine pregătiţi, primarii noştri, preşedinţii de consilii judeţene ştiu deja mai bine să facă proiecte, firmele
private şi este o uriaşă şansă pentru România ca
20 miliarde de euro să fie injectaţi în economia
românească, în societatea românească. Reprezintă o şansă extraordinară.” În ceea ce priveşte proiectele pentru încheierea lucrărilor la sutele de
şcoli care au fost începute în perioada 2007 – 2008,
dar care nu au fost duse la bun sfârşit, premierul
a anunţat că prin programul Regio, cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile, acestea vor fi finalizate. „Da, ţin foarte mult la infrastructura de
educaţie. (...) faptul că ne-a reuşit proiectul de
anul trecut şi terminăm 311 şcoli începute şi rămase în şantier de prin 2007 - 2008 încoace, faptul
că în septembrie dăm drumul la lucrări şi se finalizează este un lucru extraordinar şi pentru economie, dar, mai ales, pentru copiii care învaţă acolo şi pentru profesorii care predau în aceste instituţii. Aşa încât nu pot decât să spun că mă bucur
foarte tare să asist la acest moment şi cred sincer
că fiecare copil, fiecare profesor, fiecare părinte
care va merge în oricare din cele 311 şcoli pe care
le renovăm din fonduri europene, de la Bascov, la
oricare din beneficiari, va simţi că este cetăţean
european şi că beneficiază, într-un fel sau altul,
de faptul că suntem cetăţeni ai UE.”
La rândul său, vicepremierul Liviu Dragnea a
oferit informaţii despre stadiul proiectelor depuse
în cadrul POR pentru infrastructura şcolară: „Pentru finalizarea lucrărilor la sutele de şcoli, care
au fost începute şi lăsate în paragină, am încheiat
depunerea de documente, depunerea de cereri de
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În data de 30 iunie, 96 de noi 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).
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 solicitau fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea microîntreprinderilor
în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 –
2013. Dintre acestea, luni, 30 iunie, s-au semnat ultimele contracte de finanţare. În total, la nivelul regiunii Sud Muntenia în cadrul acestui apel de proiecte s-au semnat 144 de contracte de finanţare, ce
au o valoare totală de peste 31 milioane de euro,
din care asistenţa nerambursabilă solicitată reprezintă 25,56 milioane de euro.
Odată cu deschiderea apelului pentru dezvoltarea microîntreprinderilor (20 martie a.c.), cererile depuse au intrat direct în procesul de evalua-

re, în ordinea înregistrării la sediul Agenţiei. Procesul s-a derulat într-un timp foarte scurt, aproximativ trei luni, astfel încât beneficiarii primesc în
timp util fondurile solicitate pentru demararea implementării proiectelor.
Activităţile pentru care societăţile comerciale
sau societăţile cooperative eligibile au depus proiectele în această perioadă vizează achiziţionarea
de echipamente, utilaje sau sisteme it.

Cu ocazia semnării contractelor, directorul Agenţiei, Liviu Muşat,
a declarat următoarele:

„Ne bucurăm să fim astăzi (n.r. 30 iunie) în faţa dumneavoastră cu angajamentul pe care ni l-am luat asumat în martie, acela ca până la sfârşitul lunii
iunie să avem contractele de finanţare semnate, astfel încât dumneavoastră să
puteţi demara imediat implementarea proiectelor. Iată că ne-am ţinut de cuvânt! Într-o săptămână am semnat 144 de contracte, care, alături de cele 336
de aplicaţii finanţate până acum, în cadrul Domeniului major de intervenţie 4.3
al programului Regio, reprezintă aproape 500 de proiecte pentru dezvoltarea
microîntreprinderilor ce vor fi realizate cu ajutorul fondurilor nerambursabile europene. Astfel, regiunea
Sud Muntenia are cel mai mare număr de contracte finanţate din ţară în cadrul domeniului destinat
microîntreprinderilor, iar ca valoare ajungem la aproape 80 milioane de euro nerambursabili.
Vă mulţumesc tuturor pentru interesul manifestat faţă de Programul Operaţional Regional şi
pentru încrederea cu care aţi aplicat în regiunea noastră. Totodată, mulţumesc atât colegilor de la
Autoritatea de Management a programului, cât şi celor din Agenţie, care au depus eforturi susţinute
în această perioadă, astfel încât până în data de 30 iunie să putem semna toate contractele de finanţare din regiunea noastră şi îmi exprim speranţa ca la sfârşitul implementării acestora să vorbim
despre proiecte de succes.”.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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144 de contracte de finanţare semnate
în cadrul programului Regio, pentru dezvoltarea
mediului privat din Sud Muntenia
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Fonduri Regio pentru extinderea şi dotarea
infrastructurii educaţionale din mediul rural argeşean

www.adrmuntenia.ro
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În data de 2 iulie, directorul Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a
semnat contractul de finanţare pentru un nou proiect ce vizează dezvoltarea infrastructurii educaţionale din judeţul Argeş. Comuna Bascov, în calitate de beneficiar, a obţinut fonduri nerambursabile Regio în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii
pentru formare profesională continuă”, pentru
proiectul cu titlul „Reabilitare Şcoală generală cu
clasele I – VIII Valea Ursului – comuna Bascov, judeţul Argeş”.
noul contract de finanţare, ce se va realiza în
termen de 15 luni, vizează îmbunătăţirea şi sprijinirea infrastructurii educaţionale, potrivit nevoilor
şi resurselor specifice. Astfel, cu ajutorul fondurilor
nerambursabile Regio se doreşte asigurarea unui proces de învăţământ de calitate, la standarde europene şi creşterea gradului de participare a elevilor
la educaţie.
Contractul are o valoare totală de 3.379.868,59
lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului
este de 2.218.785,25 lei (1.885.967,46 lei reprezintă fonduri nerambursabile FEDR, 288.442,08 lei
fonduri de la bugetul naţional, iar 44.375,71 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului).
Cu sprijin nerambursabil Regio se vor realiza
lucrări de reabilitare exterioară şi interioară a clădirilor Şcolii cu clasele i-viii valea ursului. totodată, proiectul vizează îmbunătăţirea confortului
termic, prin crearea unui sistem modern propriu
de încălzire economic şi eficient şi dotarea cu mobilier modern a sălilor de clase noi şi a laboratoarelor. De asemenea, fondurile Regio vor permite dotarea unităţii de învăţământ cu sisteme informatice şi didactice moderne.
Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte crearea de şanse egale de educaţie, prin îmbunătăţirea condiţiilor de acces la educaţie a elevilor din comuna argeşeană Bascov şi diminuarea ratei abandonului şcolar în rândul copiilor proveniţi
din familii defavorizate.

http://regio.adrmuntenia.ro
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Seminar interactiv destinat beneficiarilor
de fonduri POS CCE din Sud Muntenia

tea reprezentanţilor Autorităţii de Management şi
ai Organismului intermediar despre stadiul derulării programului, precum şi aspecte practice ce
vizează implementarea corectă a proiectelor, cu
accent pe procedura simplificată de achiziţii (Ordinul nr. 1.120/ 2013), mecanismul de rambursare
a cheltuielilor, rapoartele de progres, dar şi despre
activităţile de informare şi publicitate ce trebuie
realizate prin contractele de finanţare. O altă
temă de interes şi de mare actualitate pentru participanţi a vizat oportunităţile de finanţare disponibile în cadrul programelor operaţionale gestionate de Ministerul Fondurilor Europene pentru perioada de programare 2014 - 2020.
Acest seminar este ultimul eveniment organizat la nivelul regiunii Sud Muntenia în cadrul Caravanei de informare şi instruire iniţiată de Autoritatea de Management. tipul acesta de acţiuni
face parte din seria de întâlniri cu beneficiarii privaţi, realizate, în perioada iunie – iulie, de către
Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice”, cu sprijinul Agenţiilor pentru dezvoltare regională.

Aniversări ADR Sud Muntenia

Zoltan Horvath şi Marius Nicolae Iancu 15 ani de activitate în cadrul Agenţiei!

Zoltan Horvath

www.adrmuntenia.ro

Colegii noştri Zoltan Horvath şi
Marius nicolae iancu au împlinit, la începutul lunii iulie, 15 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!
Pe această cale dorim să îi felicităm şi să le mulţumim pentru implicarea lor în activitatea realizată în cadrul
Birourilor judeţene ialomiţa şi giurgiu,
precum şi pentru tot sprijinul oferit
beneficiarilor în derularea proiectelor
finanţate cu fonduri europene în cadrul programelor PHARE şi REgiO!
La Mulţi Ani cu succese!

Marius nicolae iancu

http://regio.adrmuntenia.ro
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Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), din cadrul Ministerului Fondurilor
Europene, şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, în calitate de Organism intermediar pentru
POS CCE, au organizat, în data de 3 iulie, un seminar
interactiv destinat beneficiarilor de fonduri.
La evenimentul, ce a avut loc la sediul Agenţiei din Călăraşi, au participat peste 80 de beneficiari privaţi care au obţinut sprijin financiar nerambursabil în cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem
inovativ şi eco-eficient de producţie”, DMi 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia
pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, Operaţiunea a) „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, şi DMi 1.3 „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 şi 6.375.000 de lei pentru
investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii.
Participanţii au primit informaţii utile din par-
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Secretariatul tehnic Comun (StC) pentru Programul de Cooperare transfrontalieră România Bulgaria 2007 - 2013 (PCt RO - Bg 2007 - 2013) din
cadrul Biroului Regional pentru Cooperare transfrontalieră (BRCt) Călăraşi pentru graniţa România Bulgaria a organizat, în data de 30 iunie, la Constanţa, o vizită la faţa locului pentru mediatizarea proiectelor „HERAS – Moştenirea arheologică submarină din partea de vest a Mării Negre” şi „Marinegeohazards - Elaborarea şi implementarea componentelor cheie ale unui sistem de avertizare în timp
real, pentru geohazarde marine de risc pentru zona
de coastă româno-bulgară a Mării Negre”.
Proiectele promovate în cadrul acestui eveniment se remarcă prin particularitatea şi ineditul scopului, având ca zonă de impact Marea neagră. Partenerul lider al celor două proiecte este institutul
naţional de Cercetare – Dezvoltare (inCD) pentru
geologie şi geoecologie Marină – geoEcoMar.
Directorul executiv al BRCt Călăraşi, nicoleta
Mincu, a vorbit despre profesionalismul şi dăruirea
de care au dat dovadă echipele responsabile de implementarea proiectelor, iar directorul general al
inCD geoEcoMar, gheorghe Oaie, despre pasiunea
pentru cercetarea şi monitorizarea mediului marin
şi costier.
Pentru a înţelege cadrul în care au fost implementate cele două proiecte, şeful StC al PCt RO - Bg
2007 - 2013 din cadrul BRCt Călăraşi, Bogdan Muşat, a prezentat participanţilor sinteza calitativă şi
cantitativă a programului: 171 de proiecte contractate, cu o valoare totală de 297 milioane de euro,
iar valoarea cererilor de rambursare depuse la BRCt
Călăraşi reprezintă 60% din alocarea financiară la
nivelul programului pentru axele prioritare destinate beneficiarilor.
Managerul de proiect din partea inCD geoEcoMar, glicherie Caraivan, a prezentat proiectul HERAS. implementat în parteneriat cu Muzeul de istorie naţională şi Arheologie Constanţa, Fundaţia
„Respiro Society Underwater Research” din Constanţa, institutul Oceanologie din varna (iO-BAS) şi Muzeul Oraşului Kavarna, proiectul HERAS îşi propune
să identifice patrimoniul cultural submarin, rodul a
mii de ani de istorie comună, în ideea de a promova
www.adrmuntenia.ro

acest puternic potenţial istoric comun şi de a gestiona descoperirile, în scopul de a promova atracţiile
turistice într-un mod durabil.
Proiectul Marinegeohazards a fost prezentat de
vlad Rădulescu, managerul de proiect din partea
inCD geoEcoMar. implementat în parteneriat cu institutul pentru geologie al Academiei Bulgare de
Ştiinţe, institutul pentru Oceanologie din varna şi
institutul naţional pentru Fizica Pământului din România, proiectul a integrat în reţeaua lumii de staţii
marine sistemul comun de avertizare timpurie la
producerea unor hazarde marine cu risc pentru populaţia, infrastructurile şi ariile protejate amplasate de-a lungul zonei de coastă a României şi Bulgariei la Marea neagră. Altfel spus, prin proiect s-a creat
primul sistem ce monitorizează parametrii meteorologici, hidrologici şi hidrochimici ai apei, inclusiv
variaţiile de presiune în coloana de apă, dar şi a activităţii seismice submarine.
Prezent la acest eveniment, nicolae Panin, profesor - membru corespondent al Academiei Române,
a catalogat proiectul Marinegeohazards ca fiind în
topul cercetării marine, în timp ce HERAS va reuşi
să dezvăluie umanităţii vestigii arheologice ascunse,
necunoscute.
Pentru informaţii suplimentare despre aceste
proiecte, precum și pentru detalii referitoare la
Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013, vă invităm să accesaţi
pagina de internet a Programului: www.cbcromaniabulgaria.eu.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Cercetarea şi monitorizarea
coastei de vest a Mării Negre
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» Ministrul fondurilor europene,
Eugen Teodorovici, a efectuat, în
perioada 3 - 4 iulie, o vizită de lucru
la Bruxelles. În cadrul acesteia,
ministrul avut întrevederi cu Johannes
Hahn, Comisarul european pentru
Politică Regională, şi cu reprezentanţi
ai direcţiilor generale din cadrul
Comisiei Europene.

„Am agreat ultimele detalii referitoare la
Acordul de Parteneriat 2014 - 2020 cu reprezentanţii CE. Aceasta este cea de-a doua întâlnire pe
care am avut-o la Bruxelles, după primirea sugestiilor şi propunerilor Comisiei pe marginea primei
propuneri oficiale de Acord, trimisă în data de 31
martie. Am preferat să avem două întâlniri la Bruxelles înainte de a trimite forma actualizată a documentului, pentru a reduce cât mai mult perioada de timp până la aprobarea acestuia.
Menţionez că nu anticipăm primirea de noi recomandări din partea Comisiei pe marginea documentului actualizat şi, în consecinţă, estimez că
Acordul de Parteneriat va fi aprobat la sfârşitul
verii - începutul toamnei”, a declarat ministrul
fondurilor europene, Eugen teodorovici.
totodată, discuţiile au vizat programele operaţionale prin care România va atrage banii europeni
în viitoarea perioadă de programare.
„În următoarele săptămâni vom trimite oficial primele propuneri pentru programele operaţionale. Ministerul Fondurilor Europene, de exemplu, şi-a propus ca cele patru programe operaţionale pe care le coordonează în perioada 2014 2020 să fie aprobate în toamna acestui an. Nu pierdem timp, lucrăm în paralel la ghiduri şi le vom publica cât mai repede, pentru ca potenţialii beneficiari să înceapă deja să-şi pregătească proiectele”, a adăugat ministru teodorovici.
De asemenea, în cadrul întrevederilor cu rewww.adrmuntenia.ro

Eugen teodorovici, ministrul fondurilor europene

prezentanţii Comisiei Europene au fost abordate
şi subiecte precum sistemul de achiziţii publice, în
condiţiile în care România a modificat recent legislaţia în domeniu şi sunt necesare şi alte modificări pentru armonizarea acesteia cu ultimele directive.

Sursa: www.fonduri-ue.ro
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Eugen Teodorovici: Am agreat ultimele detalii
cu reprezentanţii Comisiei Europene
înainte de trimiterea formei actualizate
a Acordului de Parteneriat 2014 - 2020
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Pentru a proteja autorităţile contractante de
contestaţiile abuzive, guvernul României a introdus obligativitatea constituirii de garanţii de bună
conduită în cazul contestării procedurilor de achiziţii publice. Astfel, operatorii economici care contestă procedurile de achiziţie publică vor constitui
garanţii de bună conduită pe întreaga perioadă cuprinsă între data depunerii contestaţiei, cererii sau
plângerii şi soluţionarea definitivă a acesteia, inclusiv în cazul în care aceasta vizează conţinutul
documentaţiei de atribuire. Până în prezent se reţineau sume doar dacă era atacat rezultatul procedurii de achiziţie publică. În cazul respingerii
contestaţiei depuse, garanţia de bună conduită
este reţinută. Aceste prevederi sunt reglementate
de Ordonanţa de urgenţă adoptată în şedinţa de
guvern din data de 28 iunie a.c., prin care este modificată Oug nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
„Cei care vor contesta procedurile de achiziţie publică vor fi obligaţi să constituie garanţii de
bună conduită. A fost instituită această garanţie,
deoarece contestarea procedurilor de achiziţie publică a devenit ‘sport naţional’ în România. Noua
reglementare este corelată cu practicile europene, iar prin introducerea acesteia nu îngrădim dreptul de a contesta procedurile, ci doar responsabilizăm operatorii economici care abuzează de această cale de atac. Acum ne confruntăm cu următoarea situaţie: calendarul de implementare a proiectelor nu poate fi respectat, deoarece contractele de achiziţie publică nu pot fi încheiate în timp
util din cauza contestaţiilor abuzive, care nu vizează fondul cauzei, ci blocarea procedurii. Mai mult,
sunt situaţii în care procedurile de atribuire depăşesc perioada de timp stabilită pentru execuţia
contractelor. Aceste practici blochează implementarea tuturor proiectelor finanţate din bani publici, adică de la bugetul de stat, de la bugetele
locale şi din fonduri europene”, a declarat ministrul fondurilor europene, Eugen teodorovici.
Conform noului act normativ, nivelul garanţiei
de bună conduită este reglementat ca procent din
www.adrmuntenia.ro

valoarea estimată a procedurii contestate, în funcţie de obiectul contractului, în limita unor plafoane maxime.
garanţia de bună conduită trebuie să aibă o
perioadă de valabilitate de cel puţin 90 de zile, să
fie irevocabilă şi să prevadă plata necondiţionată
la prima cerere a autorităţii contractante, în situaţia în care contestaţia, cererea sau plângerea
va fi respinsă. În cazul în care expiră perioada de
valabilitate a garanţiei de bună conduită până în
momentul emiterii deciziei/ hotărârii, contestatorul este obligat să o prelungească. În caz contrar,
contestaţia, cererea sau plângerea va fi respinsă.
garanţia de bună conduită poate fi constituită prin
virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie bancară sau de către o societate de asigurări.
Alte prevederi stipulate în noul act normativ:
• operatorii economici care depun contestaţii
sunt obligaţi să justifice interesul legitim de efectuare a acestui demers;
• reducerea timpului de soluţionare a contestaţiilor prin micşorarea perioadei în care contestatorii pot completa documentele depuse de la cinci
la trei zile.

Sursa: www.fonduri-ue.ro
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Măsuri pentru eficientizarea şi derularea rapidă
a procedurilor de achiziţie publică
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Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Asistenţă tehnică 2007 - 2013 a decis în
cadrul reuniunii din data de 27 iunie a.c., realocarea unei sume de aproximativ 56 milioane de euro
de la Axele prioritare 2 şi 3 la Axa prioritară 1, pentru a susţine pregătirea viitoarei perioade de programare 2014 - 2020 şi pentru întărirea capacităţii
administrative a sistemului de gestionare a fondurilor. Realocarea către Axa prioritară 1 a fost decisă
în condiţiile în care gradul de contractare a fondurilor europene pe această axă este de aproximativ 180% şi există portofolii de proiecte în aşteptare

pentru contractarea de finanţări. Decizia Comitetului de Monitorizare presupune modificarea programului, care va fi supusă aprobării Comisiei Europene.
În cadrul întrunirii, reprezentanţii Autorităţii de
Management POAt au oferit informaţii despre măsurile aflate în implementare pentru evitarea pierderii sumelor alocate pentru acest an şi pentru 2015.
Rata de absorbţie curentă la nivelul POAt era
de peste 34% la data de 20 iunie a.c., iar gradul de
contractare a fondurilor europene alocate României pentru acest program depăşea nivelul de 92%
Sursa: www.fonduri-ue.ro

PNDR 2014 – 2020 a fost transmis oficial
Comisiei Europene spre aprobare

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR)
a transmis oficial, în data de 1 iulie, Programul naţional de Dezvoltare Rurală (PnDR) 2014 – 2020 către Comisia Europeană în vederea aprobării.
noul PnDR are 15 măsuri de finanţare şi o alocare totală de 9,85 miliarde de euro.
Menţionăm că în luna martie varianta consultativă a PnDR 2014 – 2020 a fost transmisă informal
pentru a obţine opiniile serviciilor specializate ale
Comisiei. În urma observaţiilor primite, MADR a demarat un nou proces de consultare a tuturor organizaţiilor din domeniu, rezultând documentul final
care a fost depus.
„Aşa cum am promis, am transmis Comisiei
Europene documentul oficial al noului PNDR. Este
rodul unei munci susţinute şi cred că este un Program bine închegat, flexibil, dar în acelaşi timp profund ancorat în necesităţile agriculturii şi mediului rural românesc. Am încercat să utilizăm cât mai
judicios banii alocaţi, care nu sunt suficienţi pentru tot ceea ce ar trebui făcut, dar care, aşa cum
sunt prioritizaţi, vor asigura un salt decisiv în modernizarea economiei rurale.
Urmează o perioadă de negocieri oficiale la
nivelul Comisiei Europene pe marginea acestui
PNDR, dar am încredere că nu va suferi modificări
www.adrmuntenia.ro

Daniel Constantin, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale

de substanţă. Am semnale clare de apreciere de
la Bruxelles că este un Program bun şi fezabil”, a
declarat Daniel Constantin, ministrul agriculturii
şi dezvoltării rurale.

Sursa: www.finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Fonduri de aproximativ 56 milioane de euro,
realocate pentru susţinerea pregătirii
perioadei de programare 2014 - 2020
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» Singurul hipodrom de trap din
ţară, care funcţionează la Ploieşti, se
va moderniza, extinde şi va readuce
gloria de altădată cu ajutorul fondurilor
europene prin programul Regio.

La începutul lunii iulie s-a semnat un nou contract de finanţare Regio, în cadrul Axei prioritare
1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli
urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”,
Subdomeniul „Poli de creştere”. Beneficiarul proiectului, unitatea Administrativ-teritorială Ploieşti, primeşte asistenţă financiară pentru proiectul „Modernizarea/ Extinderea funcţională a hipodromului din Ploieşti”.
valoarea totală a proiectului este de 88.959.388,71
lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din
FEDR este de 2.751.949,72 lei, valoarea nerambursabilă din bugetul naţional este de 604.086,52 lei,
iar cofinanţarea eligibilă a beneficiarului este de
72.782.821,90 lei.
Contractul de finanţare, ce se va implementa
în termen de 16 luni, prevede modernizarea pistei

de trap, construirea uneia speciale pentru galop,
dar şi a şapte grajduri, două parcări cu aproape
200 de locuri în total, a unui salivarium, a unor ronduri de mers şi prezentare, a unor hangare pentru
furaje şi pentru deşeuri. De asemenea se vor reface drumurile de acces şi se va amenaja o nouă clădire administrativă.
Cât despre vechea clădire a tribunelor, aflată
într-o avansată stare de degradare, aceasta va fi
demolată, urmând a fi construită o alta, care este
proiectată ca destinaţie pentru public, urmând să
adăpostească gradenele pentru urmărirea curselor,
ghisee pentru pariuri, dar şi spaţiile tehnice necesare pentru pregătirea curselor, monitorizarea şi
jurizarea lor.
În prezent încă se mai ţin curse pe hipodromul
din Ploieşti, însă fără miză. De asemenea, în grajdurile degradate se mai află aproximativ 80 de cai
care aparţin unor proprietari privaţi şi unor asociaţii de profil.
Contractul de finanţare semnat la începutul
lunii iulie este cel de-al 16-lea proiect ce primeşte
fonduri nerambursabile în cadrul Planului integrat
de Dezvoltare al Polului de Creştere Ploieşti.

„Călător prin lumea Regio”, primul film interactiv
despre un program cu finanţare europeană

» Anul acesta, regizorul Millo
Simulov şi echipa lui de „vrăjitori”
au realizat o producţie interactivă
despre programul Regio.

„Călător prin lumea Regio” este un film adevărat, cu „poveşti” adevărate despre proiecte finanţate prin Regio - Programul Operaţional Regional 2007 - 2013.
un film despre speranţe, planuri, griji şi, în final, multă bucurie: primul film interactiv despre
impactul unui program operaţional românesc a fost
lansat pe 25 iunie, la Forumul Comunicatorilor Regio, ediţia 2014.
www.adrmuntenia.ro

Sute de ore de postproducţie, nenumărate soluţii creative pentru problemele apărute pe parcurs, un montaj de bijutier, un fundal muzical excepţional…
Cu alte cuvinte, un film de 130 de minute, în
care poţi oricând să deschizi o uşă din viitor spre
trecut, ca să vezi cum ar fi fost dacă n-ar fi fost,
sau spre o „poveste” din cele 14, din orice domeniu al vieţii: „În oraş”, „La drum”, „Pentru oameni”, „În afaceri”, „În vacanţă”… Povestea Regio
în 14 proiecte, finanţate prin 5 axe prioritare: urmăriţi-o online, pe site-ul www.inforegio.ro sau în
pagina de Facebook a programului.
Sursa: www.mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Singurul hipodrom de trap din ţară,
care funcţionează la Ploieşti,
se va moderniza cu ajutorul fondurilor Regio
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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 fost semnate 686 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 3.263.282.778,73 lei. Din cele 686 de
contracte semnate, 44 de proiecte au fost reziliate.

Pentru Domeniul major de intervenţie 5.3
„Promovarea potenţialului turistic și crearea
infrastructurii necesare în scopul creșterii 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 7 iulie 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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Proiecte de investiţii de peste 250 milioane de lei
finanţate în cadrul POS CCE

„Finanţarea proiectelor de investiţii mari ale
IMM-urilor este o măsură extrem de importantă
pentru susţinerea mediului privat. Proiectele semnate recent sunt dintre cele depuse în luna august
2011, care 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. Astfel, până în prezent, în cadrul acestei operaţiuni au fost semnate
259 de contracte de finanţare, cu o valoare totală
nerambursabilă de peste 1,12 miliarde de lei”, a
declarat ministrul fondurilor europene, Eugen teodorovici.
În perioada imediat următoare vor fi acordate
noi finanţări din fondurile uE alocate României prin
POS CCE. „Analiza implementării proiectelor POS
CCE a evidenţiat economii în valoare de aproximativ 130 de milioane de euro, rezultate ca urmare
a derulării procedurilor de achiziţii, a diferenţelor
dintre valorile contractate şi cele achitate.
Această sumă va fi utilizată pentru finanţarea altor proiecte aflate pe listele de rezervă sau în
urma lansării de noi cereri de proiecte”, a adăugat
ministrul teodorovici.
www.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

» Autoritatea de Management
pentru Programul Operaţional Sectorial
„Creșterea Competitivităţii Economice”
(POS CCE), aflată în directa coordonare a
Ministerului Fondurilor Europene, a
încheiat la sfârşitul lunii iunie un număr
de 66 de contracte, cu o valoare totală
de peste 250 milioane de lei pentru
finanţarea proiectelor de investiţii mari.
Proiectele semnate se aflau pe lista de
rezervă aferentă operaţiunii „Sprijin
financiar cu o valoare cuprinsă între
1.065.001 și 6.375.000 de lei acordat
pentru investiţii pentru IMM”, iar
pentru finanţarea acestora a fost
suplimentat bugetul apelului.

Astfel, către Axa prioritară 2 „Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate” a fost realocată suma de circa 75 milioane
de euro, pentru finanţarea proiectelor aflate pe
lista de rezervă şi pentru noi proiecte din domeniul
sănătăţii. În acelaşi timp, către Axa prioritară 3
„Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor pentru
sectorul privat şi public” au fost realocate fonduri
de aproximativ 55 milioane de euro, la care se
adaugă circa 37 milioane de euro din supracontractare. Aceste fonduri vor fi folosite pentru finanţarea proiectelor admise în urma procesului de evaluare şi nefinanţate din lipsa fondurilor disponibile.
În luna iunie, Autoritatea de Management POS
CCE a finalizat semnarea a aproape 400 de contracte, cu o valoare totală de aproximativ 300 milioane de lei, contracte aferente şi altor operaţiuni
de finanţare pentru iMM-uri. valoarea fondurilor
europene contractate în cadrul acestor proiecte
este de peste 256 milioane de lei.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE
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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 Sud Munteniei, iar 74 de proiecte
aparţin regiunii Bucureşti - ilfov. Din totalul proiecDMI 1.1.1 – A2 – Apel 4 - Investiţii mici
telor selectate, s-au retras 3 beneficiari, 2 au soLa sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională licitat amânarea termenului de depunere a docuSud Muntenia, până în prezent, au fost propuse mentelor, 13 nu au transmis niciun document, iar
spre finanţare 206 cereri, în urma procesului de 7 proiecte nu au transmis în totalitate documentele
evaluare desfăşurat în cadrul celorlalte Agenţii necesare în vederea întocmirii contractului. Cele
pentru dezvoltare regională şi a Autorităţii de Ma- 102 proiecte primite în vederea contractării însunagement POS CCE. Din cele 206 cereri, 173 de mează o valoare nerambursabilă solicitată de
contracte de finanţare semnate (din care 31 de con- 10.974.492,66 lei. Din totalul proiectelor primite
tracte au fost reziliate în valoare de 24.519.212,09 în vederea contractării au fost semnate de către
lei AFn), 11 sunt retrase şi 22 respinse. Suma ne- Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
rambursabilă solicitată prin cele 173 de proiecte şi beneficiari 78 de contracte, care au fost transaflate în implementare este de 157.008.213,97 mise AM POS CCE în vederea avizării. Suma neramlei. Finanţarea nerambursabilă se va acorda prin bursabilă solicitată pentru aceste contracte este
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Com- de 7.968.637,42 lei – contracte avizate de AM POS
petitivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa priori- CCE şi intrate în etapa de implementare.
tară 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-efi- DMI 1.1.1 – A1 – Apel 3 - Investiţii mari
cient, DMi 1.1 – Investiţii productive şi pregătirea
totodată, au fost preluate de la sediul Autoripentru competiţia pe piaţă, în special a IMM-urilor, Operaţiunea a) – Sprijin pentru consolidarea tăţii de Management POS CCE, 36 de cereri de fişi modernizarea sectorului productiv prin inves- nanţare pentru care se va acorda finanţare din Axa
tiţii tangibile şi intangibile, A2 - Sprijin financiar prioritară 1 – Un sistem de producţie inovativ şi
nerambursabil de până la 1.065.000 de lei pentru eco-eficient, DMi 1.1 – Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Operaţiunea a) Sprijin pentru
întreprinderile mici şi mijlocii.
DMI 1.3.2 – Sprijin pentru consultanţă – evaluare consolidarea şi modernizarea sectorului productiv
prin investiţii tangibile şi intangibile, Schema de
De asemenea, Agenţia pentru Dezvoltare Re- finanţare A1 – Sprijin financiar cu valoarea între
gională Sud Muntenia, până în prezent, a preluat 1.065.000 – 6.375.000 lei pentru investiţii în în88 de cereri, pentru care se va acorda finanţare treprinderile mici şi mijlocii. valoarea financiară
din Axa prioritară 1 – Un sistem de producţie in- nerambursabilă solicitată de cele 36 de cereri este
ovativ şi eco-eficient, DMi 1.3 – Dezvoltarea dura- de 165.245.981,64 lei.
Până în data de 6 iulie a fost semnat de bebilă a antreprenoriatului, Operaţiunea 2 – Sprijin
neficiar
şi de ADR Sud Muntenia un număr de 28
pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici
şi mijlocii, apelul 2, sesiunea 2. Din cele 88 de ce- de contracte, cu o valoare totală a finanţării nereri, 9 au fost respinse/retrase şi 79 au fost admise rambursabile solicitate de 132.329.097,97 lei.
în etapa de evaluare tehnică şi financiară. Din cele toate aceste contracte au fost avizate/semnate şi
79 de proiecte admise, 2 au fost retrase, iar 77 au de către Autoritatea de Management şi se află în
fost admise din punct de vedere tehnico-financiar. etapa de implementare (din care 3 reziliate în vavaloarea financiară nerambursabilă aprobată pen- loare de 17.291.072,66 lei).
(continuare în pagina 14)
tru cele 77 de proiecte este de 8.731.967,01 lei.
Până în data de 6 iulie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a preluat de la sediul Autorităţii de Management POS CCE cereri de
finanţare aferente Axei prioritare 1 – Un sistem de
producţie inovativ şi eco-eficient şi Axei prioritare
3 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru
sectoarele privat şi public.
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(continuare din pagina 13)
Celelalte 8 proiecte au fost retrase/ respinse,
cu o asistenţă nerambursabilă solicitată în valoare
totală de 36.181.214,64 lei.
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, 3 au fost respinse/retrase. valoarea acestor cereri de finanţare respinse este de
47.299,53 lei. Până în data de 6 iulie au fost semnate 4 contracte de către AM POS CCE, Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia şi Beneficiari. Acestea sunt în implementare şi au o valoare financiară nerambursabilă solicitată 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
ADR Sud Muntenia este
Organism intermediar, pentru
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai
multe detalii despre posibilităţile de finanţare din POS CCE
puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare:
0242/331.769, 0342/100.160,
0242/315.009, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167, e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.

www.adrmuntenia.ro

a atribuţiilor privind implementarea POSCCE 20072013, 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 au fost în etapa de verificare conformitate administrativă/ eligibilitate şi evaluare tehnică şi financiară, iar 5 proiecte se aflau 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. În urma etepei de avizare/semnare şi de către Autoritatea de
Management contractele de finanţare au trecut în
etapa de implementare. valoarea totală a asistenţei financiare nerambursabile solicitată este de
2.297.904,46 lei.

http://regio.adrmuntenia.ro
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DMI 1.1.2 - Sprijin pentru implementarea
standardelor internaţionale
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Tudor Pendiuc, primarul municipiului Piteşti,
la Comitetul Regiunilor
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Edilul Piteştiului s-a aflat în perioada 25 – 26 iunie, la Bruxelles, la şedinţa plenară a Comitetului Regiunilor, în calitate
de membru al acestui organism. Subiectele dezbătute în cadrul acestei întâlniri au fost: viitoarele politici ale uE în domeniul justiţiei şi afacerilor interne; o reţea europeană de
servicii de ocupare a forţei de muncă, accesul lucrătorilor la
serviciile de mobilitate şi integrarea în continuare a pieţelor
forţei de muncă (EuRES); pachetul privind mobilitatea urbană; program de acţiune pentru mediu şi oraşul durabil; o
strategie europeană în domeniul lipsei de adăpost; reformele
structurale ale băncilor din uE şi transparenţa în sistemele
bancare paralele; guvernanţa pe mai multe niveluri în contextul promovării Strategiei uE în domeniul biodiversităţii
pentru 2020 şi al implementării obiectivelor internaţionale
Aichi; resursele genetice în agricultură - de la conservare la
utilizarea durabilă.
Sursa: www.evenimentulmuscelean.ro

Colegiul Economic, prima unitate şcolară
din Călăraşi care a obţinut finanţare europeană
prin POS DRU

Călăraşi

La sfârşitul lunii iunie a avut loc conferinţa de
presă şi de lansare a proiectului câştigat de Colegiul Economic Călăraşi, prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor umane (POSDRu),
în cadrul Axei prioritare 2 „Corelarea învăţării pe
tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul
major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la
viaţa activă”, ce poartă numele de „Competenţe
Europene pentru Piaţa României (CEPRO) - prin
Centrul de Iniţiere în Antreprenoriat a Tinerilor”.
Liceul este, astfel, prima unitate şcolară care a conceput, depus şi câştigat un proiect cu fnanţare europeană în cadrul POS DRu. S-a scris, aşadar, istorie, odată cu lansarea acestui proiect, al cărui contract de finanţare s-a semnat pe 7 mai şi care are
o valoare de aproape 2 milioane de lei, din care
1,7 milioane de lei asistenţă financiară nerambursabilă, şi o durată de implementare de 18 luni. Diferenţa de bani, constând în contribuţie proprie a
beneficiarului, a fost acoperită prin grija Consiliuwww.adrmuntenia.ro

lui Local Călăraşi, din bugetul local. Obiectul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor de muncă ale elevilor, care
facilitează tranziţia de la şcoală la viaţa activă,
prin dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi îndrumare profesională, şi prin
implementarea şi dezvoltarea metodei interactive
şi inovatoare de învăţare „Firma de exerciţiu”, în
vederea creşterii inserţiei acestora pe piaţa muncii, 500 de elevi vor fi incluşi în proiect, din trei
unităţi şcolare: Colegiul Economic - beneficiarul
proiectului şi Liceul Danubius şi grupul Şcolar Auto
- parteneri în proiect. Din cei 500, 100 de elevi vor
fi selectaţi pentru a participa la activităţi interactive realizate prin metoda firmei de exerciţiu pentru dezvoltarea spiritului lor antreprenorial. Parteneri ai proiectului mai sunt Centrul Regional de
Formare Profesională a Adulţilor şi Camera de Comerţ, industrie şi Agricultură Călăraşi.
Sursa: www.arenamedia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Oraşul Pucioasa
se modernizează prin Regio

lei, din care 1.770.698,79 lei este suma nerambursabilă.
Şcoala nr. 1 „Mihai Viteazu” din Pucioasa a beneficiat de fonduri Regio pentru finanţarea unor lucrări
de modernizare, precum: achiziţionarea centralei termice, reabilitarea instalaţiei electrice, reabilitarea
grupurilor sanitare, achiziţionarea tâmplăriei PvC. În
continuare se vor realiza următoarele lucrări: reabilitarea termică, reabilitarea şi modernizarea sistemului de încălzire, înlocuirea şarpantei şi a învelitorii,
dotarea cu echipamente it. valoarea totală a investiţiilor realizate la Şcoala „Mihai Viteazu” este de
1.765 432,96 de lei. Se pare că oraşul Pucioasa nu stă pe
loc, ci se modernizează într-un ritm alert. investiţiile
în infrastructura educaţională reprezintă o prioritate,
motiv pentru care s-au făcut eforturi susţinute pentru
accesarea fondurilor necesare modernizării instituţiilor de învăţământ menţionate anterior.
Sursa: www.dambovitanews.ro

Proiect unic în România!
Centrală pentru producerea biogazului
şi transformarea acestuia în energie electrică
şi termică, la Prundu

Giurgiu

Comuna Prundu ar trebui să fie un exemplu de
bună practică pentru toate unităţile teritorial-administrative din România. Aici se derulează un proiect de amploare, finanţat cu fonduri europene accesate prin intermediul Agenţiei de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit, unic în România.
SC Agriprest dispune de o fermă de suine şi a
reuşit să construiască o centrală pentru producerea biogazului şi transformarea acestuia în energie
electrică şi termică. Alimentarea centralei se face
cu dejecţiile rezultate din ferma de porcine. Pradic, unitatea zootehnică, prin folosirea energiei
electrice şi termice rezultate din surse proprii, şi-a
redus considerabil costurile de producţie.
instalaţiile, utilajele din fermă şi fabrica de
nutreţuri concentrate folosesc curentul electric
www.adrmuntenia.ro

produs de centrala pe biogaz, iar energia termică
este întrebuinţată, în special, pe timp de iarnă,
pentru încălzirea întregului complex de creştere a
porcilor. Centrala pe biogaz produce 530 kilowaţi.
vârfurile de producţie sunt livrate în reţeaua naţională. Este a treia centrală pe biogaz din România şi singura care foloseşte dejecţii de la porcine.
Rezidurile rezultate din producţia de biogaz
se folosesc ca îngrăşământ natural. nu există element nociv în structura acestei compoziţii folosite
pentru fertilizarea celor 250 de hectare, pe care
le deţine societatea Agriprest din Prundu.
valoarea totală a proiectului a fost de
5.423.035 de lei, din care fonduri nerambursabile
3.417.879 de lei.
Sursa: incomod-media.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Administraţia Oraşului Pucioasa urmăreşte dezvoltarea staţiunii balneoclimaterice de interes naţional şi mizează pe educaţie şi infrastructură! La două dintre unităţile şcolare din localitate se derulează proiecte de reabilitare şi modernizare, iar pe străzile localităţii se lucrează la asfaltare, trotuare, borduri şi se realizează branşamente la reţeaua de apă şi canalizare.
Şcoala nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” din Pucioasa este în plin proces de reabilitare şi modernizare.
Se decopertează acoperişul unităţii de învăţământ, iar
muncitorii pregătesc interiorul clădirii în vederea lucrărilor de amenajare ce urmează a fi efectuate în
scurt timp. Şcoala nr. 1 „Mihai Viteazu” Pucioasa este
cuprinsă de asemenea într-un proiect de reabilitare şi
modernizare. În prezent se evaluează ofertele pentru
lucrări. Pe străzile din Pucioasa se continuă branşarea
la reţeaua de apă şi canalizare. În ceea ce priveşte modernizarea şi extinderea Şcolii nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino”, valoarea proiectului este de 2.479.057,87
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Lucrări de consolidare
în valoare de peste 3,4 milioane de lei
la podul CFR şi linii ferate din zona Slobozia

Ialomiţa

situat între staţiile Ciulniţa şi Slobozia veche, la km
15+250. Durata de valabilitate a contractului este
de 105 zile, criteriul de atribuire fiind oferta cea
mai avantajoasă din punct de vedere economic.
valoarea estimată a achiziţiei este de 1,6 milioane
de lei, fără tvA. Cel de-al doilea contract are ca
obiect de reparaţii şi realizare a căii fără joante
între staţiile Căzăneşti – Andrăşeşti, la km 87+200
/ 99+400, durata de valabilitate a contractului fiind de 60 de zile. Criteriul de atribuire este preţul
cel mai scăzut, iar costul estimat al achiziţiei se
ridică la valoarea de 1,8 milioane de lei, fără tvA.
Sursa: urziceniultau.ro

Policlinica Spitalului Municipal Câmpina
va fi modernizată cu ajutorul fondurilor accesate
în cadrul programului Regio

Prahova

Proiectul european „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Municipal Câmpina”, finanţat prin Programul
Operaţional Regional 2007-2013, este noua prioritate a municipalităţii câmpinene. Conferinţa pentru lansarea proiectului a avut loc recent, la sediul
Primăriei Câmpina. Proiectul trebuie tratat cu cea
mai mare atenţie, pentru că, dacă se întârzie prea
mult începerea lucrărilor, există riscul să se piardă
finanţarea europeană, deloc de neglijat, în valoare
de aproape nouă milioane de lei. valoarea totală
a proiectului, conform studiilor şi documentaţiei
întocmite, este de circa 11,4 milioane de lei, diferenţa fiind asigurată din fonduri guvernamentale
şi locale. Este al doilea proiect european, ca importanţă, câştigat de Câmpina, după cel de şase
milioane de euro, prin care s-a realizat pasajul rutier suprateran peste Dn1. Aici nu luăm în calcul programul european de reabilitare a infrastructurii de
apă - canal din zeci de localităţi prahovene, gestionat de operatorul regional Hidro Prahova SA, în cadrul căruia Câmpinei i-a fost acordată o finanţare
www.adrmuntenia.ro

din partea uE de opt milioane de euro. Proiectul
european de modernizare a Policlinicii Spitalului
Municipal a fost depus de Primăria Câmpina încă
din 2009. Durata de implementare este de 12 luni,
de la semnarea contractului de finanţare, iar valoarea sa este de circa 11,5 milioane de lei, suma
urmând a fi cheltuită aproape în mod egal, pe două
direcţii: 5,5 milioane de lei, pentru lucrările de
consolidare, reabilitare şi modernizare a infrastructurii clădirii, iar restul banilor se vor aloca pentru achiziţionarea de aparatură modernă şi pentru
alte dotări necesare optimizării actului medical.
Reabilitarea clădirii implică, de asemenea, modificări în compartimentarea iniţială a spaţiilor cabinetelor medicale. Primarul Horia tiseanu a declarat
că „proiectul, care va schimba din temelii imaginea
Policlinicii Municipale, este o mare realizare a municipiului nostru”. Medicul Elena Dumitrescu, directorul medical al SMC, a dat asigurări că reparaţiile şi recompartimentarea spaţiilor medicale nu
vor afecta calitatea serviciilor medicale oferite:
(continuare în pagina 19)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Compania naţională CFR SA a anunţat organizarea, în luna iulie, a două licitaţii deschise în vederea atribuirii contractelor de lucrări pentru reparaţii curente şi consolidarea unor obiective feroviare situate pe secţiile de circulaţie Ciulniţa –
Slobozia veche şi Căzăneşti – Andrăşeşti, lucrări ce
au drept scop creşterea vitezei de circulaţiei şi sporirea siguranţei feroviare. valoarea totală estimată
a lucrărilor este de 3,45 milioane de lei, fără tvA,
iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri
bugetare.
Primul contract de achiziţie vizează lucrările
de consolidare ce vor fi executate la podul feroviar
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(continuare din pagina 18)
„Aşteptăm să vedem cine va fi constructorul,
fiindcă şi în funcţie de ideile lui vom lua o decizie.
Noi avem câteva variante, prin care să menţinem
cabinetele cât mai aproape de Policlinică. O parte
din ele vor fi relocate în spital, la secţia Recuperare, altă parte la cabinetele TBC şi Boli Infecţioase. Suntem destul de avansaţi cu discuţiile
pentru autorizarea temporară de la Direcţia Sanitară şi de la Sanepid. Oricum, noi sperăm să se lucreze pe etaje şi să mai păstrăm câteva cabinete
şi în Policlinică. Când vom avea totul stabilit, vom
informa oamenii în legătură cu amplasarea şi programul cabinetelor”.

Sursa: www.ziarulprahova.ro

Teleorman

La Alexandria s-a înfiinţat
Facultatea de Inginerie Agricolă

În cadrul Centrului universitar din Alexandria al universităţii „Valahia” din târgovişte s-a înfiinţat Facultatea de inginerie
Agricolă. În primul an de activitate, facultatea va avea o secţie în cadrul căreia un număr
de 30 de studenţi se va pregăti în domeniul
ingineriei agricole. Pentru 20 dintre studenţi,
cursurile vor fi plătite de stat, iar 10 tineri
vor fi înscrişi la cursuri cu plată. tot în cadrul
Centrului teritorial Alexandria al universităţii
„Valahia” mai funcţionează şi Facultatea de
Economia Serviciilor şi Comerţului şi cea de
Administraţie Publică. Facultatea Economia
Serviciilor şi Comerţului dispune pentru anul
i de învăţământ de 75 de locuri (20 fără taxă
şi 55 cu taxă). La Facultatea de Administraţie
Publică , în anul i de studii sunt 80 de locuri
(20 fără taxă şi 60 cu taxă) Media obţinută la
bacalaureat are o pondere de 100 % la admiterea în facultate. Potrivit informaţiilor dispobile pe site-ul universităţii „Valahia”, perioada de înscriere este cuprinsă între 7 şi 30
iulie, urmând ca în data de 31 iulie să fie afişate rezultatele. Înscrierile se fac la sediul
Campusului universitar Alexandria, şoseaua
Alexandria – turnu Măgurele (fosta unitate
militară), între orele 9:00 şi 15:00.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: adevarul.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 DÂMBOVIȚA
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 IALOMIȚA
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 / 8 iulie 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.

