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EVENIMENTE

ADR Sud Muntenia sprijină
noii beneficiari privaţi de fonduri Regio
pentru implementarea corectă a proiectelor

joi, 7 august, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat o sesiune de instruire a noilor beneficiari privați care au primit asistență financiară pentru proiectele depuse în Apelul
3 – martie 2014, în cadrul Programului Operațional
Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea
dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”,
Domeniul major de intervenție 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.
Scopul celui de-al șaselea seminar de instruire
din cadrul ciclului dedicat noilor beneficiari privați
de fonduri Regio a fost de a-i sprijini în implementarea corectă a proiectelor pentru care au obținut,
în luna iunie, finanțare nerambursabilă de 100% din
fEDR și de la bugetul de stat.
În cadrul evenimentului, noii beneficiari privați
au primit informații utile despre etapele implementării proiectelor, și anume detalii de specialitate
despre procesul de derulare a proiectelor, despre
rolul pistelor de audit, despre regulile privind identitatea vizuală Regio ce trebuie să fie respectate
în activitățile de informare și publicitate, precum
și despre documentele folosite în implementarea
contractelor (prefinanțare, notificare privind depunerea cererii de prefinanțare/ rambursare, termen
de depunere, documente ce trebuie să însoțească
cererile de plată). Totodată, beneficiarii de fonduri
www.adrmuntenia.ro

Regio au fost informați despre cum trebuie realizate achizițiile publice în cadrul proiectului‚ principii și reguli, întocmirea documentației de atribuire, precum și despre conformitatea dosarului achiziției.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Programul Operațional Regional și are
responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de
finanțare din Regio puteți obține contactând
experții Serviciului Comunicare:
0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax:
0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro
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OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Comisia Europeană a adoptat
Acordul de Parteneriat 2014 - 2020 cu România

» Comisia Europeană a adoptat
Acordul de Parteneriat 2014 - 2020
cu România, documentul care prezintă
modul în care vor fi folosite fondurile
europene structurale şi de investiţii
în viitoarea perioadă de programare.

foto: mediapolis.ro

„România are deja Acordul de Parteneriat
2014 -2020 aprobat, fiind cel de al 11-lea stat care
a obținut aprobarea Comisiei Europene pe acest
document. Acest fapt demonstrează că documentul României a răspuns exigentelor Comisiei. Un
alt detaliu important: Comisia a aprobat documentul României în aproximativ patru luni de la
trimiterea oficială a acestuia, în timp ce Polonia
a obținut aprobarea Acordului într-un termen de
aproape cinci luni. Vă reamintesc, țara noastră a
început încă din primăvara anului 2013 negocierile
pe marginea acestui document, în cadrul dialogului informal. De atunci şi până recent Ministerul
Fondurilor Europene a avut în continuu negocieri
cu reprezentanții Comisiei pentru a obține o strategie cât mai bună de folosire a banilor europeni
pentru români şi pentru România! Ministerul Fondurilor Europene a avut o misiune extrem de dificilă în coordonarea procesului de programare, iar

Eugen Teodorovici, ministrul fondurilor europene

acum înregistrează succesul meritat, poziționând
România în rândul liderilor Europei.
(Continuare în pagina 4)

Alocările financiare la nivelul programelor operaţionale
Programul

Programul Operațional Infrastructură Mare
Programul Operaţional Regional

Alocarea financiară
pentru perioada 2014-2020

9,41 mld. euro
6,7 mld. euro

Programul Operațional Capital Uman

4,22 mld. euro

Programul Operațional Capacitate Administrativă

0,55 mld. euro

Programul Operațional Competitivitate

Programul Operațional Asistență Tehnică
Plăți directe în agricultură

Programul Național pentru Dezvoltare Rurală

1,33 mld. euro
0,21 mld. euro
10 mld. euro
8 mld. euro

Programul Operațional Pescuit

0,17 mld. euro

programele de cooperare teritorială

0,45 mld. Euro

facilitatea „Connecting Europe”
www.adrmuntenia.ro

1,23 mld. euro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Documentul adoptat de
Comisia Europeană este
publicat pe site-ul Ministerul
fondurilor Europene, la
http://www.fonadresa
duri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/20142020/acord-parteneriat/Partnership_Agreement_2014RO1
6M8PA001_1_2_ro.pdf
www.adrmuntenia.ro

Prim-ministrul Guvernului
României, Victor Ponta,
salută adoptarea
Acordului de Parteneriat
de către Comisia Europeană

Prim-ministrul Victor Ponta,
salută anunțul de astăzi al Comisiei Europene, privind adoptarea
Acordului de Parteneriat, ceea ce
permite României începerea procedurilor de absorbție a fondurilor europene alocate țării noastre
pentru următorii 7 ani.
„Am luat act cu satisfacție şi
încredere de decizia Comisiei Europene, decizie care reconfirmă
parcursul bun pe care România l-a
avut în ultimii ani, în ceea ce priveşte absorbtia fondurilor europene. Această decizie confirmă şi
seriozitatea Guvernului României [...]. Suntem a 11-a țară din
cele 28 de țări membre care semnează Acordul de Parteneriat, ceea
ce confirmă faptul că, pentru prima dată, după mult timp, România este printre fruntaşii statelor UE.
După ce am înregistrat anul
trecut o creştere record la nivel
european a ratei de absorbție pe
fosta execuție bugetară a Uniunii
Europene, România este pregătită să înceapă cât mai rapid atragerea fondurilor alocate pentru perioada 2014-2020.
În perioada de programare
2014 – 2020, România beneficiază
de fonduri europene în valoare de
aproximativ 43 miliarde de euro,
din care aproape 22 de miliarde
sunt fonduri de coeziune. Ce înseamnă asta pentru România? Că
vom avea mai mulți bani pentru
proiecte de infrastructură, pen-

Victor Ponta, prim-ministrul României

tru proiectele din Sănătate şi Educație, pentru proiectele de dezvoltare şi modernizare a comunităților locale, pentru a crea locuri
de muncă şi pentru a recupera decalajele de dezvoltare față de Uniunea Europeană. De asemenea,
cca. 21 de miliarde euro vor fi folosite, în următorii ani, pentru a
susține relansarea agriculturii româneşti.
Mulțumesc Ministerului Fondurilor Europene, dar şi tuturor ministerelor implicate pentru eforturile depuse în această perioadă
[...]. De asemenea, multumesc industriei IT din România, care a avut un rol important în creşterea
absorbției fondurilor europene din
ultimii doi ani.
Sunt convins că România va
performa în noul cadru bugetar
european, iar ca dovadă stau rezultatele foarte bune înregistrate în ultimii doi ani”.
http://regio.adrmuntenia.ro
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(Continuare din pagina 3)
Le mulțumesc atât celor care ne-au sprijinit, cât şi celor care ne-au criticat. Mă adresez cu
acest prilej şi celor care nu au înțeles sau nu au vrut să înțeleagă
complexitatea şi regulile procesului de programare: vom continua să susținem dialogul transparent cu toți actorii interesați deoarece rolul Ministerului Fondurilor Europene nu este doar cel de
a programa şi coordona utilizarea fondurilor UE, ci şi de a explica celor care nu sunt de specialitate detaliile acestui proces. Sunt
convins că România ar fi avut Acordul de Parteneriat aprobat şi
mai repede dacă, pe plan intern
nu ar fi fost o adevărată luptă pe
marginea acestui document. Pentru binele românilor şi al economiei acestei țări trebuie să ne unim
forțele pentru a atrage cât mai repede fondurile europene care ne-au
fost alocate pentru perioada 2014 –
2020”, a declarat ministrul fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.
În perioada de programare
2014 – 2020, Romania beneficiază de fonduri europene în valoare de aproximativ 43 miliarde de
euro, din care peste 22 miliarde
de euro sunt alocate pentru politica de coeziune.
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» Ministrul Fondurilor Europene,
Eugen Teodorovici, a declarat, într-un
interviu acordat Agerpres, că este
nemulţumit de suma alocată României
pe cadrul financiar 2014 - 2020 şi de
regulamentele europene care impun
ţării noastre investiţii mai mari în
domeniul social, în condiţiile în care
ar fi fost nevoie la infrastructură.

De asemenea, Eugen Teodorovici a precizat că
și-a propus ca în luna octombrie, cel târziu, să fie
lansate primele cereri de proiecte pe următorul
cadru financiar. Acesta a mai spus că în septembrie
— octombrie va fi un nou pachet de modificare a
legislației în domeniul achizițiilor publice, iar în a
doua parte a lunii august va fi elaborat documentul
prin care una dintre cele două instituții bancare
de stat să devină bancă pentru dezvoltare.
Eugen Teodorovici a mai vorbit în interviu despre absorbția scăzută a banilor europeni din primele cinci luni ale anului, motivele pentru care nu s-au
trimis cereri de rambursare la Comisia Europeană (CE)
pe POS DRU și POS CCE și Acordul de Parteneriat.
În primele cinci luni din acest an absorbția
banilor europeni a fost cam scăzută. De ce?
Eugen Teodorovici: Au fost mai multe cauze.
Important este să ne atingem la finalul anului 2014
ținta pe care ne-am stabilit-o, anume de minimum
2,8 miliarde euro. Cauzele care au stat la baza unei execuții mai reduse față de ce ne-am planificat
în această parte a anului sunt mai multe. Una este
partea de sezonalitate a unor lucrări foarte mari,
în funcție de modul în care firmele facturează.
Un alt motiv ar fi că aceste companii au venit
cu prețuri foarte mici atunci când au câștigat contractele de lucrări. Astăzi se vede foarte clar că întâmpină foarte mari dificultăți în a asigura necesarul de finanțare proprie pentru acele lucrări.
Noi n-am trimis, până în prezent, nicio cerere
de rambursare pe două dintre programele operaționale importante, cel de resurse umane și cel de
www.adrmuntenia.ro

competitivitate, unde sunt plăți destul de ridicate făcute deja de statul român. Nu am trimis Comisiei Europene pentru că aceasta a fost înțelegerea, că vom
trimite atunci când vom reverifica niște date istorice.
Vine 2015 peste puțin timp, moment la care noi
va trebui să arătăm că toate programele operaționale și toate sistemele pe care le avem în derulare
sunt perfecte, altfel vom putea avea probleme.
Mai bine să începem din timp cu reverificarea tuturor acestor date pentru a fi siguri că tot ce înseamnă fonduri europene este exact și foarte clar
în fața Comisiei. Trimiterea acestor cereri de rambursare pe cele două programe operaționale se va
întâmpla undeva în septembrie. Atunci vom trimite
cereri de rambursare foarte mari, ceea ce va atinge din start acel minim necesar pentru 2014.
Având în vedere stadiul absorbției din ultimele 2 luni este posibil să vedem o dinamică mai
bună de aproximativ 0,5 — 1% lunar până la finalul anului, mai ales din septembrie, dacă trimiteți
cererile pe POS DRU și POS CCE?
Eugen Teodorovici: Categoric. Acum, către final, în a doua parte a anului, creșterea va fi semnificativă, începând din septembrie până la final,
așa cum a fost și anul trecut. Este o practică ce trebuie din mers schimbată. Este normal să avem pe
tot parcursul anului o trimitere uniformă la Comisia Europeană. La POS DRU noi am găsit, de la preluarea lui la minister, extrem de multe probleme.
După ce o să finalizăm discuția cu cei de la CE
o să dăm exemple multe publicului larg pentru a înțelege mecanismul care, din păcate, nouă ne-a adus
un deficit de imagine extrem de mare în fața CE și
nu numai. Acest program operațional a fost unul dintre cele mai blamate atât în țară, cât și în afară. După ce a trecut la Ministerul fondurilor Europene a
devenit un program model. Un raport al Curții Europene de Conturi arată că pe acest program operațional 40% din neregulile care se întâmplau la nivel
european aparțineau României. Astăzi acest raport
al Curții Europene de Conturi pe anul 2013 arată că doar
1,28%. Este o scădere semnificativă.
(Continuare în pagina 6)
http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Eugen Teodorovici despre următorul cadru financiar:
Am fi avut nevoie de mai mulți bani
în zona de infrastructură
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Eugen Teodorovici: Vor mai fi modificări, mai
ales în toamnă. Știți foarte bine, am început cu o
schimbare pe legislația de achiziții publice prin
modificarea Ordonanței 34 care se referă la acea
noțiune nouă de garanție de bună conduită care se
depune de fiecare companie care dorește să conteste o licitație. De câteva săptămâni s-a redus numărul contestațiilor cu o treime.
Vom avea în toamnă un nou pachet de modificare a legislației pe achiziții publice, undeva în
septembrie — octombrie.
Vă dau un exemplu de o idee a domnului ministru Rus pe care sper ca până la finalul lunii august să o implementăm. Pe proiectele mari sunt
probleme pe care constructorii le întâmpină când
au nevoie să primească acele autorizații, avize, fel
de fel de documente fără de care nu pot să lucreze. Ar fi mult mai eficient să preia Ministerul
Transporturilor, printr-un oficiu pe care să-l creeze, acest rol de a se ocupa de tot ce înseamnă autorizații, avize, documente de acest fel pentru constructori. Este dificil pentru constructori să bată
pe la ușa fiecărei companii pentru avize și să aștepte luni de zile până se eliberează. Este o bună abordare de a centraliza acest lucru în cadrul Ministerului Transporturilor, iar colegii de acolo să se
ocupe ei pentru fiecare contract în parte.
În ce stadiu se află ideea ca una dintre cele
două bănci de stat să devină bancă pentru dezvoltare?
Eugen Teodorovici: Am vorbit cu colegii de la
Ministerul de finanțe și urmează ca în a doua parte
a lunii august să elaborăm documentul prin care
acest lucru să se și întâmple. Va fi un instrument
eficient în cooptarea acestei entități în ceea ce înseamnă fonduri europene și nu doar atât.
(Continuare în pagina 7)
http://regio.adrmuntenia.ro
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(Continuare din pagina 5)
Sunteți mulțumit de ultima variantă a Acordului de Parteneriat?
Eugen Teodorovici: Având o experiență destul
de mare în ce înseamnă dialogul cu partea comunitară, știind cum au fost discuțiile pentru actualul
cadru financiar cu cei de la Comisie, știind foarte
clar cum a fost negociat acest cadru financiar pot
să spun că sunt mulțumit de modul în care astăzi
România a negociat acest document pentru următorii ani. Comisia a spus de foarte multe ori că România se află în topul țărilor europene cu care a
lucrat la un astfel de document.
Fondurile acordate României sunt de aproximativ 1.000 euro/locuitor, adică mai puțini bani decât
au obținut alte țări. Este asta singura nemulțumire
pe care o aveți?
Eugen Teodorovici: Asta este nemulțumirea pe
care o avem noi astăzi, respectiv o alocare financiară nu atât de mare pe cât ne-am dorit. Mai este o
nemulțumire, dar asta ține de regulamentele europene care ne impun și nouă, la fel ca celorlalte state
membre, investiții semnificative în zona de social.
Am fi avut nevoie de mai mulți bani în zona de infrastructură, respectiv transporturi, apă, canal, deșeuri.
Din păcate, așa cum au fost ele aprobate, regulamentele nu permit o alocare mai mare decât
am alocat noi pe această zonă.
Noi, ca țară, de ce nu putem beneficia de
sume la fel de mari ca și celelalte țări în condițiile
în care se vorbește despre coeziune în UE?
Eugen Teodorovici: Din păcate, țări mult mai
mici ca noi ca suprafață, număr de locuitori au primit o sumă dublă pe cap de locuitor ceea ce face
ca România să fie unică în întregul proces de discuție și negociere cu partea comunitară în alocarea
financiară. România aici a fost văduvită în special
prin faptul că cei care au negociat pentru România
nu au știut să uzeze de dreptul și de votul pe care
România îl avea, la fel ca celelalte state, la masa
discuțiilor pe alocările financiare. Se putea condiționa o alocare mai mare pentru România de nivelul de absorbție la finalul actualului cadru financiar. Deci, dacă am fi ajuns la un nivel asumat de
statul român vis-a-vis de absorbția pe actualul cadru financiar, să primim o sumă mai mare, în jur
de 5-6 miliarde euro pe o anumită zonă... Eu așa
aș fi ridicat problema în fața celor de la Comisia
Europeană, Consiliu și Parlament.
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Destinaţiile de ecoturism,
una dintre soluţiile
pentru viitorul
turismului românesc

Nouă zone din România vor
fi sprijinite să-și îmbunătățească
performanțele ecoturistice în cadrul unui proiect lansat de către
Asociația de Ecoturism din România (AER) și Autoritatea Națională
pentru Turism (ANT). Aceste zone
vor putea să își crească performanțele în managementul turistic, politica de responsabilitate
față de mediul natural și antropic
și în activitățile de promovare.
Activitățile sunt realizate în
cadrul proiectului „Rețeaua națională de destinații de ecoturism –
instrument de dezvoltare durabilă”, finanțat prin granturile SEE
2009-2014, în cadrul fondului ONG
în România, și implementat de AER
în parteneriat cu ANT, în perioada
mai 2014 – aprilie 2016 (valoare
grant: 139.015,61 Euro, valoare
totală proiect: 154.741,21 Euro).
Proiectul oferă susținere tehnică acelor zone ce au dobândit
sau doresc să dobândească statutul de destinație de ecoturism.
Conceptul de destinație de
ecoturism a fost dezvoltat de către Autoritatea Națională pentru
Turism în parteneriat cu alte
instituții și organizații reprezentative la nivel național începând
cu anul 2009, odată cu elaborarea
Strategiei Naționale de Ecoturism, iar în 2013 au fost finalizate
criteriile pentru certificarea destinațiilor de ecoturism.
„Am convingerea că prin intermediul ecoturismului cresc şansele atragerii de turişti către acest

tip de destinații din țara noastră. Un prim rezultat al parteneriatului dintre ANT, organizațiile
neguvernamentale şi private este
desemnarea primelor două destinații de ecoturism în România,
Zona Mara-Cosău-Creasta Cocoşului şi Oraşul Zărneşti. Zonele care obțin statutul de ‘Destinație
de Ecoturism’ beneficiază de o
eficientă promovare la nivel național şi internațional a valorilor
culturale şi a atracțiilor naturale
şi, de asemenea, realizează un pas
important în aplicarea conceptului de turism responsabil”, declară
Răzvan filipescu, președintele Autorității Naționale pentru Turism.
„În accepțiunea AER, destinațiile de ecoturism reprezintă un
instrument de dezvoltare în beneficiul localnicilor şi al naturii,
cu ofertă turistică bazată pe servicii locale şi activități în natură
şi în zona rurală, precum drumeție, ciclism, călărie, observarea faunei, a florei şi desluşirea culturii
tradiționale”, a declarat Andrei
Blumer, responsabil de proiect.
Sursa: amosnews.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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(Continuare din pagina 6)
Va avea atribuții extrem
de frumoase și interesante în
piață. Va fi aleasă banca ce are
o structură cât mai amplă în
teritoriu. Se poate să avem și
un parteneriat, de la început,
adică una să devină bancă pentru dezvoltare, dar care împreună cu cealaltă să coopereze.
Ce v-ați propus să realizați
în următoarea perioadă?
Eugen Teodorovici: Noi neam propus ca în luna octombrie, cel târziu, să lansăm primele cereri de proiecte pe următorul cadru financiar. Trebuie
să arătăm că putem să lansăm
toate cererile de proiecte pe
suma pe care noi o avem alocată pe următorul cadru financiar cât mai repede. Până în decembrie 2015 vrem să avem lansat tot ce înseamnă cereri de
proiecte pe următorul cadru financiar, astfel încât încă trei ani
să folosim o mare parte din această sumă pentru 2014 — 2020.
Trebuie să avem această infuzie de capital cât mai rapidă
și cât mai agresivă în sensul bun
în piața din România. Una dintre
ideile diferite față de ce a fost
până în prezent, avem o rezervă
de performanță de 5-6% care
spune că pe fiecare program operațional în parte, pe următorul cadru financiar, se face o analiză
în 2017 — 2018 pe modul în care
fiecare a performat.
Dacă indicatorii sunt atinși,
așa cum ne-am asumat la început, atunci acei bani îi revin acelui program operațional, dacă
nu, ei sunt realocați spre altă
zonă. Va fi o competiție clară între programele operaționale,
ceea ce este foarte bine.

7
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» Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură (APIA) va elibera,
începând cu data de 6 august 2014,
adeverinţe pentru beneficiarii
Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă Campania 2014, care intenţionează
să acceseze credite pentru finanţarea
activităţilor curente de la băncile
care au încheiat Convenţii cu Agenţia.

fondul de Garantare a Creditului Rural IfN —
SA și fondul Național de Garantare a Creditului
pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii garantează creditele acordate de bănci fermierilor, în cadrul acestui tip de convenție.
Toate convențiile încheiate între Agenția de
Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Bancă și
fondul de Garantare vor fi postate pe site-ul APIA.
„Potrivit convențiilor, la solicitarea scrisă a
fermierului, centrul județean sau local APIA unde
acesta a depus cererea în Campania SAPS 2014 va
elibera o Adeverință prin care confirmă faptul că
Beneficiarul a depus cererea de plată pentru Schema de Plată Unică pe Suprafață (SAPS) pentru anul
2014 şi că au fost finalizate controalele şi verificările administrative asupra Cererii de Plată a Beneficiarului, până la data emiterii adeverinței,
conform reglementărilor în vigoare”, se arată întrun comunicat al APIA.
Pot beneficia de această adeverință fermierii
selectați la controlul pe teren (clasic sau teledetecție) numai după finalizarea acestor controale.
De asemenea, în adeverință se va menționa
suprafața determinată pentru plată în cadrul schemei SAPS și faptul că beneficiarul nu face obiectul
excluderilor de la plată la data emiterii acesteia,
precum și că îndeplinește condițiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate
cu legislația în vigoare.
Valoarea creditului va fi de până la 90% din suma cuvenită aferentă SAPS, respectiv 120 euro/ha,
denominată în lei pentru creditele acordate de
www.adrmuntenia.ro

Banca Creditoare până la data de 29 septembrie
2014 inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de Banca Centrală Europeană la data solicitării creditului
și pentru creditele acordate de Banca Creditoare
începând cu data de 30 septembrie 2014 inclusiv,
la cursul leu/euro comunicat de Banca Centrală Europeană din data de 30 septembrie.
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 703/
23.07.2013 privind aprobarea condițiilor în care se
vor încheia Convențiile dintre instituțiile financiare bancare și nebancare și APIA, în vederea finanțării de către acestea a activităților curente
ale beneficiarilor plăților derulate prin APIA, banca
trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente
acordării creditelor pentru beneficiarii plăților directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși RON — ROBOR 6M + maxim
4% (APIA) și RON — ROBOR 6M + maxim 4,5% (AfIR), iar
comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%.
Totodată, potrivit aceluiași act normativ, banca trebuie să facă dovada ca în perioada 2008 — 2012
a acordat credite beneficiarilor axei I — Creșterea
competitivității sectoarelor agricol și forestier, axei III — Calitatea vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale și axei IV Leader din Programul Național de Dezvolare Rurală 2007 — 2013.
Sursa: agerpres.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

APIA eliberează, din 6 august,
adeverinţe pentru accesarea creditelor
beneficiarilor Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă
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Autoritatea de Management
pentru Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane (AM POSDRU), din cadrul
Ministerului fondurilor Europene, a publicat miercuri, 6 august
2014, Ghidul Solicitantului - Condiții Generale - versiunea august
2014 și anunță lansarea următoarelor cereri de propuneri de proiecte:
• CPP 169 „Formare profesională pentru îmbunătățirea participării grupurilor vulnerabile
pe piața muncii”, finanțată din
DMI 6.2„Îmbunătățirea accesului
şi a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”;
• CPP 170 „Şanse egale şi respect” finanțată din DMI 6.3 „Promovarea egalității de şanse pe
piața muncii”;
• CPP 171 „Inițiative transnaționale pentru o piață inclusiva
a muncii” finanțată din DMI 6.4
„Inițiative transnaționale pentru

Documente

o piață inclusiva a muncii”.
Pentru Cererile de propuneri
de proiecte nr. 169, nr. 170 și nr.
171, sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de
21.08.2014, ora 10.00, până în data de 4.09.2014, ora 16.00, sau până la momentul depunerii cererii
de finanțare de către solicitant.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Ghidului Solicitantului - Condiţii Generale - versiunea august 2014:
http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gscg082014.pdf

Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice CPP 169 „Formare profesională pentru îmbunătățirea participării grupurilor vulnerabile pe piața
muncii”: http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/cpp169.pdf
Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice CPP 170 „Şanse egale și
respect”: http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/cpp170.pdf

Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice CPP 171 „Inițiative transnaționale pentru o piață inclusiva a muncii”: http://www.fonduriue.ro/posdru/images/doc2014/cpp170.pdf
www.adrmuntenia.ro

Banca Naţională
a României
reduce din nou
prognoza de inflaţie
de la 3,3% la 2,2%
pentru acest an

Banca Naţională a României (BNR)
a redus încă o dată prognoza de inflaţie, de la 3,3% la 2,2% pentru
acest an şi de la 3,1% la 3% pentru
2015 şi a anunţat prognoze privind
rata medie a inflaţiei, de 1,4% în
acest an şi 2,4% anul viitor.
„În şedința de astăzi (luni, 4 august
- n.r.), Consiliul de Administrație al
BNR a analizat şi aprobat Raportul
trimestrial asupra inflației. Documentul relevă perspectiva plasării ratei
anuale a inflației la valori sensibil inferioare celor prognozate anterior,
aflate sub punctul central al țintei staționare până la mijlocul anului 2015,
şi în partea superioară a intervalului
de variație, în a doua jumătate a orizontului prognozei. Potrivit noii proiecții, rata anuală a inflației se plasează la nivelul de 2,2% la finele anului 2014 şi la 3% la finalul anului 2015,
iar rata medie anuală a inflației se
anticipează a se situa la 1,4% în 2014
şi la 2,4% în 2015“, se arată într-un
comunicat al băncii centrale.
La raportul anterior, din luna mai,
BNR a modificat prognoza de inflație
de la 3,5% la 3,3% pentru 2014 și de
la 3,2% la 3,3% pentru anul următor.
Ulterior, estimarea a coborât de la
3,3% la 3,1%. Rata anuală a inflației
a scăzut în iunie la 0,66%, față de
0,94% în mai și 1,55% în decembrie
2013, atingând un nou minim istoric.
Totodată, rata medie anuală a inflației a coborât la 1,7% în iunie, de la
2,1% în luna precedentă. Rata medie
anuală a inflației determinată pe
baza indicelui armonizat al prețurilor
de consum, indicator relevant pentru
asigurarea comparabilității la nivel
european și evaluarea procesului de
convergență cu Uniunea Europeană,
a fost de 1,5%, comparativ cu 1,8% în
mai, nivel care plasează România printre statele care se încadreaza în criteriul aferent privind convergența nominală la nivelul UE.
Sursa: adevarul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

POSDRU: Trei apeluri de proiecte
lansate şi Ghidul Solicitantului
Condiţii Generale versiunea august 2014

9

Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 188 / 4 - 10 august 2014

10

» Raportul Anual de Implementare
pentru anul 2013 al Programului
de Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 2007-2013
a fost declarat satisfăcător de către
Comisia Europeană.

Documentul prezintă stadiul implementării
programului la finele anului 2013, prezentând stadiul de realizare al indicatorilor, date financiare,
dar și problemele întâmpinate și măsurile luate.
Acest raport a fost însoțit, pentru prima oară, la cererea Comisiei Europene, de un rezumat de o pagină al rezultatelor înregistrate până în prezent.
Principalele rezultate ale programului realizate la sfârșitul anului 2013 (date de proiectele finalizate), așa cum a fost prezentat Comisiei Europene, au fost:
• Îmbunătățirea accesibilității prin reducerea
duratei de călătorie și dezvoltarea accesului TIC
(107 km de drumuri construite/modernizate și
877.282 de persoane ce au acces la facilitățile TIC);
• Îmbunătătirea protecției mediului (12 sisteme comune de management implementate pentru
www.adrmuntenia.ro

protecția mediului);
• Creșterea gradului de conștientizare privind
protecția mediului (1,7 milioane de persoane informate);
• Îmbunătățirea prevenirii și interventiei rapide
în situații de risc (23 de proiecte);
• Activități comune de alertare timpurie împotriva inundațiilor pe Dunăre (50% din Dunare deja
acoperită);
• Produse turistice integrate (34);
• 454 materiale de promovare / evenimente de
promovare a imaginii regiunii transfrontaliere în interiorul și în afara granițelor sale;
• 166.590 de persoane informate cu privire la oportunitățile de angajare în regiunea transfrontalieră;
• 3.222 persoane absolvente ale cursurilor transfrontaliere de instruire.
Raportul integral poate fi consultat pe site-ul
Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria, www.cbcromaniabulgaria.eu, link:
http://cbcromaniabulgaria.eu/user/file/AIR2013.
zip.
Sursa: cbcromaniabulgaria.eu
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REȚEAUA REGIO SUD MUNTENIA

Raportul Anual de Implementare pentru anul 2013
al Programului de Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 2007-2013,
analizat de Comisia Europeană

Info Regional Sud Muntenia
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Domeniul/Subdomeniul

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană centre urbane

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Axa poli de creștere
1 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană poli de dezvoltare
1.2 Sprijinirea investițiilor în eficiența
energetică a blocurilor de locuințe

Pitești, PID-ul Polului de Creștere Ploiești și Planuri
Integrate de Dezvoltare Urbană pentru 12 centre urbane. Până la această dată au fost semnate 687 de
contracte de finanțare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.265.188.731,06 lei. Din cele 687 de
contracte semnate, 44 de proiecte au fost reziliate.

Nr.
Nr.
Nr.
proPID-uri proiecte
iecte Resdepuse depuse
retrase pinse

Stadiul proiectelor
În
evaluare

Precontractate

În
rezervă

0

0

12

35

0

10

0

1

20

2

2

0

0

1

15

3

0

0

0

0

4 cereri 9 proiecte

Suma aloValoare
cată /
asistenţă
disponibilă
financiară
Con- neranbursabilă Regiunii
Sud
tracsolicitată
tate - mil. Euro - Muntenia
- mil. Euro 25

86,55

58,20

0

16

108,10

97

0

0

12

33,69

38,80

5

0

0

1

0,33

22,80

2.1 Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri
Axa
județene, străzi urbane - inclusiv construcția/reabilitarea
2
șoselelor de centură

39

3

10

0

0

7

19

231,68

122,26

3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea insfrastructurii
serviciilor de sănătate

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale

12

1

1

0

2

0

10

40,53

35,7

3.3 Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor
operaționale pentru intervenții în situații de urgență

60

10

14

0

1

5

30

22,25

13,88

3

0

0

0

0

1

2

13,81

15,43

100

5

3

4

8

31

53

99,00

39,73

67

3

9

17

38

43,52

24,62

26

7

7

0

1

0

12

48,77

37,11

0

0

0

0

0

0

0

-

fonduri
realocate

168

0

0

0

53,75

13,55

Axa 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea
3 infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare
și a infrastructurii pentru formare profesională continuă

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea
infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare
și a infrastructurii pentru formare profesională continuă Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform
Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013
4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire
a afacerilor de importanță regională și locală

Axa 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate
4 și pregătirea pentru noi activități
4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - martie 2012

5.1 Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea / modernizarea infrastructurilor conexe

466

41

110

30

1

5

317

5

0
0

0
0

0

315

61,22

9

15

90,23

144

52,54
30,80

5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii
de turism pentru valorificarea resurselor naturale și
32
4
15
0
1
0
12
61,20
35,64
Axa creșterea calității serviciilor turistice
5
Pentru Domeniul major de intervenție 5.3 „Promovarea potențialului turistic și crearea
infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”,
5.3 Promovarea potențialului turistic și crearea
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel național.
infrastructurii necesare, în scopul creșterii
ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU TURISM: Ministerul Economiei, Direcția Gestionare fonduri
atractivității României ca destinație turistică
Comunitare pentru Turism - B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poștal 010873,
București, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții 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 10 august 2014, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au
fost depuse 1.280 de proiecte, prin care se solicită
finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional 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

la nivel național, inclusiv Sud Muntenia.
Din totalul proiectelor primite de ADR Sud
Muntenia, au fost respinse 101 și retrase 41.
Până în prezent au fost semnate 313 contracte de finanțare, cu o valoare nerambursabilă aprobată de 300.187.610,31 lei. Din cele 313 contracte semnate, 39 de proiecte au fost reziliate.
Stadiul proiectelor

Domeniul/Subdomeniul

Nr.
proiecte
preluate Evaluare

1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabil între
1.065.000 - 6.375.000 lei pentru întreprinderile
mici și mijlocii (CONTRACTARE)
1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici și mijlocii (EVALUARE)
1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici și mijAxa locii (CONTRACTARE)
1
1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor
(5
internaționale (CONTRACTARE)
1.3.2 - Sprijin pentru consultanță acordat întreprinderilor mici și mijlocii (EVALUARE)
1.3.2 - Sprijin pentru consultanță acordat întreprinderilor mici și mijlocii (CONTRACTARE)
Axa 3.1.1 - Sprijinirea accesului la Internet și la servi3 ciile conexe (EVALUARE și CONTRACTARE)

ADR Sud Muntenia este
Organism Intermediar, pentru
Programul Operațional Sectorial
„Creşterea Competitivității
Economice” și are responsabilități
delegate pentru implementarea
acestui program. Mai multe detalii
despre posibilitățile de finanțare
din POS CCE puteți obține
contactând experții 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

Retrase

Respinse

Contractate

Valoare
asistenţă
financiară
neranbursabilă
SOLICITATĂ
- Euro -

Valoare
asistenţă
financiară
Rezineranbursabilă liate
APROBATĂ
- Euro -

36

Evaluate
la AM
POSCCE

1

7

28

165.245.981,64

132.329.097,97

204

204

2

23

179

140.192.625,09

179 de proiecte
propuse spre finanțare
în alte regiuni

11

22

173

157.008.213,97

157.008.213,97

34

0

5

4

583.756,49

583.756,49

1

8

3

77

7.480.717,01

3

21

78

7.968.637,42

7.968.637,42

1

16

20

30

2.552.572,06

2.297.904,46

0

Evaluate în
alte
regiuni
9
Evaluate
- SM, 4
la AM
- BI)
POSCCE
206

88

88

102
Evaluate în
(28 - SM,
alte
74 - BI)
regiuni
66

61
(5 preluate
în etapa
de precontractare)

3

77 de proiecte
propuse spre finanțare
în alte regiuni

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Până în data de 10 august 2014, la sediul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost primite 711 proiecte, prin care se solicită
finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Sectorial „Creşterea Competitivității Economice” 2007-2013. Au fost evaluate 353 de proiecte, din care 301 au fost propuse spre finanțare
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Argeş

Nou centru de informare turistică în Piteşti

Călăraşi

Cofinanțarea de la bugetul local este de 10.800
de lei, iar valoarea TVA este de 11.040 de lei. Deocamdată nu s-a stabilit unde va funcționa acest centru, fiind posibilă chiar construirea unei clădiri noi.
Centrul va furniza doritorilor informații legate
de municipiul Pitești, manifestările găzduite de
acesta, dar și despre județul Argeș și obiectivele
sale turistice.

Sursa: epitesti.ro

Festivalul Internaţional de Folclor
„Hora Mare” ediţia a XXII-a,
6 - 10 august 2014

» Consiliul Judeţean Călăraşi
prin Centrul Cultural Judeţean
Călăraşi, a organizat în perioada
6 - 10 august 2014, cea de-a XXII-a
ediţie a Festivalului Internaţional de
Folclor „Hora Mare”.

Obiectivul principal al acestui proiect este
sporirea dimensiunii interculturale, prin participarea unor ansambluri de muzică și dans tradițional
care promoveaza folclorul specific zonei de proveniență. Anul acesta au acceptat invitația de ași promova cultura și dansurile ansambluri din Cehia, Grecia, Turcia și Bulgaria.
România va fi reprezentată de următoarele
ansambluri folclorice din judetul Călărași: Ansamblul „Bărăganul” din Călărași, Ansamblul folcloric
„Balada Dunării” din Călărași, Ansamblul folcloric
„Ghiocelul” al Palatului Copiilor din Călărași, Ansamblul folcloric „Brâulețul Dunării” al comunei
Grădiștea, Ansamblul folcloric „Borcea” al comunei Borcea, Ansamblul folcloric „Unirea” al comunei Unirea, Ansamblul folcloric „Spicul Dorobanțu”
al comunei Dorobanțu, Ansamblul folcloric „Grâuşorul” al comunei jegălia, Ansamblul folcloric „Dor
de dor” al comunei Dor Mărunt și Ansamblul folcloric „Doina” al Casei de Cultură a Studenților din
București. Și anul acesta pe scena festivalului vor
susține recitaluri artiști consacrați, astfel fi un recital extraordinar de nai susținut de Marian Mailat,
www.adrmuntenia.ro

recital de saxofon susținut de Ion Geaulea și soliștii
vocali Oana florea, Lavinia Vasile și Neagu Zamfir.

Programul festivalului

• 6 august 2014, începând cu orele 17:00: Parada portului popular pe tronsonul Piața „Big” Platoul din fața C.C.j. Călărași; ora 18.00 - spectacol pe scena de pe platoul din fața Consiliului
județean Călărași
• 7 - 10 august, începând de la orele 20:00,
spectacol pe scena de pe platoul din fața Consiliului județean Călărași.

Sursa: editia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Consiliul Local Pitești a aprobat alocarea de
fonduri pentru implementarea unui proiect care
vizează crearea unui centru național de informare
și promovare turistică în municipiul reședință de
județ al Argeșului.
Valoarea totală a proiectului este de 561.607
de lei, inclusiv cheltuieli eligibile, neeligibile și cu
TVA. O parte din fonduri va fi asigurată din resurse
ale Uniunii Europene.
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640 de elevi ai şcolii nr. 1
„Mihai Viteazul” din Pucioasa
vor avea condiţii mai bune pentru studiu

14

Dâmboviţa

didactice (scaune ergonomice elevi, bănci duble
etc.). Conducerea școlii a precizat că orarul și celelalte activități didactice au fost planificate astfel
încât încât să nu fie necesară relocarea temporară
a elevilor. „Pentru noi, cei care lucrăm în această
şcoală, este un moment deosebit, pe care îl aşteptăm de cinci ani. Primăria a fost tot timpul alături
de noi şi a înțeles că învățământul este prioritar
şi s-a putut realiza acest proiect. Aspectul general
al unității va avea un impact deosebit. Acest proiect este încununarea unei munci asidue desfăşurată de noi şi de primărie, care s-a străduit să
aloce sume importante în ultimii ani”, a declarat
directorul școlii nr. 1 Pucioasa, prof. Gabriel Grosu.
Sursa: adevarul.ro

Chinezii sunt interesaţi
de construirea unui nou pod peste Dunăre,
între Giurgiu şi Ruse

Giurgiu

Un nou pod peste Dunăre care să facă legătura
între Giurgiu și Ruse ar putea fi construit de către oameni de afaceri chinezi care, după ce au vizitat municipiul Giurgiu și au identificat oportunitățile de afaceri ce se pot dezvolta în această zonă, s-au arătat interesați de realizarea unei asemenea investiții.
La finalul săptămânii trecute, o echipă din cadrul Primăriei municipiului Giurgiu s-a întâlnit în
Capitală cu o delegație din Shanghai, China, în vederea prezentării municipiului și a oportunităților
de investiții în zonă, iar primarul Nicolae Barbu le-a
arătat în teren oaspeților chinezi câteva locații din
oraș unde pot dezvolta proiecte de anvergură. În
cadrul întâlnirii de la București cât și la vizita în
teren reprezentanții delegației chineze au dorit să
afle cât mai multe informații despre portul Giurgiu, podul peste Dunăre, iar ideea care le-a atras
cel mai mult atenția a fost oportunitatea de a construi un alt pod peste Dunăre, între Giurgiu și Ruse.
„Partenerii chinezi s-au arătat interesați de
www.adrmuntenia.ro

acest proiect pe care ar dori să îl dezvolte în parteneriat public-privat, cu capital chinez, dacă şi statul
român va agrea această idee, urmând ca taxele de
pod să fie încasate şi de partea chineză pentru recuperarea investiției”, a adăugat Ana Maria Trăsnea.
Primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu,
a declarat că i se pare interesantă ideea unui astfel
de proiect și o va susține, dar pentru a demara investiția este nevoie de acordul Ministerului Transportului.
Oaspeții chinezi s-au arătat interesați și de
proiectele aflate deja în curs de implementare la
Giurgiu. Poziția strategică a municipiului, posibilitatea de transport atât pe apă cât și pe uscat prin
coridoarele de transport, apropierea de București
și piețele importante de desfacere a mărfurilor au
constituit motivele care au determinat delegația
chineză să viziteze orașul Giurgiu și să ia în calcul
varianta de a dezvolta aici proiecte importante cu
sprijinul autorităților locale din Giurgiu.
Sursa: administratie.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Școala nr. 1 „Mihai Viteazul” din Pucioasa va
fi reabilitată cu fonduri europene. Proiectul este
finanțat prin Programul Operațional Regional și are
o valoare totală de 1,76 milioane de lei, din care
1,23 milioane lei finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene. Obiectivul specific este îmbunătățirea calității infrastructurii de educație și
modernizarea școlii, pentru asigurarea unui proces
educațional la standarde europene și a creșterii
participării populației școlare la procesul educațional, iar perioada de implementare a proiectului
va fi de 5 luni. Lucrările constau în reabilitarea termică și dotarea unității de învățământ cu echipamente IT (calculatoare, copiatoare, imprimante,
videoproiector și tablă electronică) și echipamente
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Ialomiţa

Piaţa Revoluţiei intră în reabilitare

Prahova

se vor crea spații pentru desfășurarea evenimentelor publice și culturale, pentru relaxare, 9 fântâni
arteziene, o agoră, mai multe statui, zone de promenadă, precum și o parcare subterană, cu o capacitate de aproximativ o sută de locuri pentru uzul
instituțiilor publice localizate în zonă și nu numai.
De asemenea, pentru dirijarea fluxurilor de pietoni
existente și pentru creșterea calității imaginii și
vieții urbane se vor crea rețele de trasee pietonale.
„Sincer, a fost cea mai grea perioadă din primăvară şi până acum. Pentru că se apropia termenul limită. Dar ne-am încadrat. Vă dați seama,
sunt aproape 400 de miliarde de lei vechi, o sumă
enormă, bani pe care nu-i găseşti aşa… Vor exista
în următoarea perioadă şi contestatari, vor exista
şi ecologişti nemulțumiți, dar la 400 de miliarde
putem muta pomii şi planta în altă parte şi să recuperăm tot ce înseamnă spațiu verde”, a adăugat
primarul municipiului.
Sursa: obiectiv.net

Încep lucrările la Parcul Municipal Vest

Primăria Municipiului Ploiești a transmis ordinul
de începere a lucrărilor pentru realizarea Parcului
Municipal Vest, inclusiv a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice ale Centrul de Excelență în
Afaceri pentru Tinerii Întreprinzători. Valoarea contractului este de peste 7,7 milioane de lei fără TVA,
iar termenul de finalizare este 1 august 2015.
Ploieștenii vor avea, astfel, din 2015 un nou loc
de relaxare. Dacă acum ei trebuie să se mulțumească doar cu parcurile mici din oraș sau cel mult cu
Parcul „Constantin Stere” din Bucov, la finalul anului 2015 ei se vor putea relaxa într-un parc cu o
ambianță deosebită.
„Este o lucrare de aproape 20 de milioane de
euro. Va fi un parc cu lac, cu alei, cu locuri de relaxare. Va fi unul mai sofisticat ca Bucovul pentru că
Bucov este mai mult un cadru natural în care noi
am intervenit, dar aici practice va fi un parc artificial
cu vegetație mică la început. Probabil că după un an
vom avea şi o vegetație mai luxuriantă, mai bogată,
mai stufoasă, însă va fi ceva făcut pe un câmp. Şi
asta înseamnă lac artifical, o oază de relaxare.” a declarat Iulian Bădescu, primarul municipiului Ploiești.
www.adrmuntenia.ro

Terenul pe care se va realiza investiția are o
suprafață de 13.569 mp și se află în zona de Vest a
municipiului, între Centura de Vest și Gara de Vest.

Sursa: www.phon.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Marți, 5 august, administrația locală din Slobozia a predat amplasamentul către constructor, în
vederea începerii lucrărilor de modernizare a Pieții
Revoluției din Slobozia. Astfel, potrivit reprezentanților municipalității, începând de miercuri s-a dat
startul lucrărilor.
Valoarea lucrărilor este de 37 de milioane de
lei, iar firma câștigătoare a fost deja desemnată.
Valoarea totală a proiectului este de peste 51,6
milioane lei, fondurile din care se realizeză investiția fiind în proporție de 98% fonduri europene și
2% contribuția Consiliului Local Slobozia.
Conform contractului, lucrările trebuie terminate la 31 decembrie 2015 și constau în realizarea
unei parcări subterane cu 98 de locuri, cu acces
prin tunel. De asemenea, se va reabilita zona Pieței Revoluției cuprinsă între bulevadrul Chimiei,
bulevardul Matei Basarab, BancPost, Centrul Cultural „Ionel Perlea” și clădirea CEC.
Cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio,
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Prefectura județului Teleorman

Zilele Municipiului Alexandria –
Concurs de fotografie cu tema „Reflexii”

Teleorman

Deschiderea și în acest an a concursului de fotografie, prilejuit de sărbătoarea Zilelor Municipiului Alexandria, reprezintă o nouă provocare pentru tinerii cu abilități creative, cât și pentru ceilalți
pasionați ai artei fotografice. În ediția din acest an,
tema propusă care este intitulată „Reflexii”, nu
este una tocmai ușoară. Așa că cei care doresc să
se implice în acest proiect, nu trebuie să mai stea
pe gânduri, pentru că deja au început înscrierile.
Concursul, a V-a ediție, se adresează tuturor
cetățenilor cu domiciliul în municipiul Alexandria,
iar pentru a putea participa concurenții trebuie să
se încadreze în tema concursului – „Reflexii”.
fotografiile pot fi trimise prin e-mail, la adresa primalex@alexandria.ro. fotografia câștigătoawww.adrmuntenia.ro

re va fi desemnată în baza punctajului acordat de
un juriu format din specialiști. Va fi acordat și un
premiu de popularitate pentru fotografia care va
primi cele mai multe like-uri pe pagina de facebook
https://www.facebook.com/PrimariaAlexandria.
Înscrierile se pot face până la data de 27 august
2014, la camera 17 de la parterul Primăriei Municipiului Alexandria, sau la telefon 0247-317.732, int.133.
După desfășurarea primelor patru ediții, concursul de fotografie și-a descoperit tot mai mulți
adepți din rândul tinerilor. Iar peste ani, cine știe,
poate că regulile vor suferi unele modificări și concursul va avea un impact mult mai mare asupra cetățenilor municipiului Alexandria.
Sursa: ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Ediția.ro / 7 august 2014

fonduri-structurale.ro / 7 august 2014

REVISTA PRESEI

fonduri-ue.ro / 7 august 2014

mediacalarasi.ro / 7 august 2014

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

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

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

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Dâmbovița, sediul Consiliului județean
Dâmbovița: B-dul Independenței, nr. 1, et. IV,
cam. 101, mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița
Tel. / 0245/220.647,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Argeș, sediul Consiliului județean Argeș: Piața
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești,
jud. Argeș; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
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 județean
Ialomița, Piața Revoluției, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomița
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam.
626/627, mun. Ploiești, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
Newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către
Agenție și de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
în vederea promovării Programului Operațional Regional 2007 – 2013.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale
Rețelei de Informare REGIO Sud Muntenia
și despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în județele regiunii.

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Teleorman, sediul Consiliului județean
Teleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. Teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 10 august 2014
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care
dumneavoastră le desfășurați. Dacă sunteți interesați
să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne
transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500
de caractere cu tot cu spații), împreună cu 1 - 2 poze,
cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie
publicat în viitoarea ediție 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 Agenției (http://regio.adrmuntenia.ro)
și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor
Rețelei de Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
consiliilor județene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
reprezentanților mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia
și site-urilor dedicate (portalurilor de știri economice),
precum și publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

