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EVENIMENTE

Pregătirea noilor beneficiari pentru implementarea corectă
a proiectelor finanţate prin Regio
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia a organizat, în data de 13 august, la
sediul din Călăraşi, un seminar de instruire
pentru
noii
beneficiari
de
fonduri
nerambursabile alocate prin programul Regio,
care au semnat de curând contractele de
finanţare.
La această întâlnire de lucru au participat peste 20 de reprezentanţi ai autorită-ţilor
publice locale şi ai mediului privat din regiunea
Sud Muntenia, care au primit finan-ţare
nerambursabilă Regio din Axa prioritară 3
„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/
modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale şi Axa prio-ritară
4 Sprijinirea dezvoltării mediului de a-faceri
regional şi local, Domeniul major de in-tervenţie
4.3
Sprijinirea
dezvoltării
microîntreprinderilor.
Seminarul a fost organizat cu scopul de a
informa noii beneficiari despre etapele im-

www.adrmuntenia.ro

plementării proiectelor pentru care au primit
finanţare europeană nerambursabilă

În cadrul instruirii, echipele ce asigură
managementul proiectelor au primit informa-ţii
de specialitate despre procesul de derulare a
proiectelor, despre regulile privind identi-tatea
vizuală Regio, ce trebuie să fie respec-tate în
activităţile de informare şi publicita-te, precum
şi despre documentele folosite în implementarea
contractelor (prefinanţare, no-tificare privind
depunerea cererii de prefinan-ţare/ rambursare,
termen de depunere, docu-mente ce trebuie să
însoţească cererile de plată).
Totodată, beneficiarii de fonduri Regio au
fost informaţi despre cum trebuie realizate
achiziţiile publice în cadrul proiectelor‚ principii şi reguli, întocmirea documentaţiei de
atribuire, precum şi despre conformitatea dosarelor achiziţiilor efectuate.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Directorul

Agenţiei pentru Dezvoltare

Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a

tot cele două judeţe au cea mai mare valoare. Ialomiţa pe locul I, cu 70 milioane de lei, şi
Călăraşi pe locul al II-lea, cu aproximativ

acordat luni, 11 august, un interviu postului
de radio Arena FM, unde a vorbit despre
activitatea curentă a Agenţiei, dar şi despre
gânduri de viitor şi chestiuni legate de
viitorul Pro-gram Operaţional Regional 2014 2020.
Arena: Ştiu că
aţi avut o
conferinţă de
presă la finele săptămânii
trecute,
ce
mesaje
aţi
transmis?
Liviu
Muşat:
Au fost câ-teva
teme pe care
am dorit să le
trans-mitem în
a-ceastă perioadă. Pe de-o
parte a fost
vorba de situaţia evaluării şcolilor depuse în noul apel din mai, pentru că la ni-velul
regiunii s-a suplimentat cu circa 25 de
milioane de euro suma alocată şcolilor. Am
avut foarte multe şcoli depuse, undeva la 67
de proiecte şi aş putea spune că există mici
schimbări de comportament între judeţele
regiunii. Astfel, dacă până de curând eram obişnuiţi ca judeţele mai mari să vină cu mai
multe proiecte, de data aceasta două dintre
judeţele mai mici ale regiunii, din punctul de
vedere al indicatorilor economici, dar şi
demografici, au depăşit toate aşteptările.
Arena: Este vorba de judeţul Călăraşi şi...?
Liviu Muşat: Călăraşi şi Ialomiţa. Din numărul
de 67 de proiecte, 18 au fost depuse în judeţul Călăraşi şi 14 din Ialomiţa. Şi la sume,
www.adrmuntenia.ro

30 de milioane de lei. Noi ne aşteptăm ca un
număr cât mai mare din acestea să fie contractate. Şi spun acest lucru pentru că încă nu
s-a terminat etapa de contractare, ur-mează
vizita la faţa locului şi furnizarea de către
aplicanţi a unor documente de la Inspectoratele judeţene şcolare din care să reiasă că şcolile rămân în atenţia ministerului de
resort o perioadă de acum înainte, şi anu-me
cinci ani.
Arena: Pentru că aţi spus că nu s-a încheiat
această etapă, sumele cerute depăşesc
bugetul alocat cu mult?
Liviu Muşat: Da, avem 176%.
Arena: Deci vor fi proiecte care vor rămâne
în afară?
Liviu Muşat: Nu! Noi tragem speranţe să le
finanţăm pe toate, pentru că sunt regiuni în
ţară unde nu s-au depus banii pentru toată
alocarea iniţială, astfel încât noi vom lua bani
de la acele regiuni pentru a le putea fi-nanţa,
dacă nu pe toate, pe cea mai mare parte a lor.
Arena: Care ar fi secretul regiunii din acest
punct de vedere?
Liviu Muşat: Noi ne-am desfăşurat activitatea
de promovare cu aceeaşi intensitate, chiar
dacă am avut o perioadă mică de promovare. A
fost o perioadă scurtă de mediatizare, dar
cred că principala cauză ar fi că cei care nu au
putut depune iniţial aplicaţii, acum au pândit,
http://regio.adrmuntenia.ro
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„Cu siguranţă, la proiectele
pe infrastructură vor avea şanse
acele proiecte cu un impact mai mare, care
se adresează unui număr mai mare de
cetăţeni”

Arena: Viitorul POR, am văzut şi unele declaraţii optimiste ale miniştrilor de resort,
ar putea deveni operaţional în toamnă?
Liviu Muşat: Este un lucru aproape realizabil,
în sensul că în toamnă se vor lansa primele axe
din Program. Cu siguranţă cu axele ce se
regăsesc şi în actualul program, respectiv infrastructura şcolară, de sănătate, de dezvoltare urbană, pentru mediul de afaceri, se va
merge ca pe o cale bătătorită şi deja lansarea
lor se va realiza la începutul trimestrului al IVlea.

Arena: Speraţi şi credeţi că vor fi mult
mai bine pregătiţi?
Liviu Muşat: Da, există această dovadă. Bineînţeles că după creionarea viitorului Program
se vor stabili exact şi condiţiile pentru beneficiari, acel Ghid al solicitantului. Asta nu înseamnă că studiile de fezabilitate nu se pot
face, pentru că forma acestora este independentă de cum va arăta cererea de finanţare.
Eu le recomand tuturor să demareze această
etapă de realizare a studiului de fezabilitate.
Arena: Am văzut la Consiliul judeţean
că se pregătesc deja cu anumite drumuri judeţene...
Liviu Muşat: Am văzut şi eu şi ne bucură să
auzim astfel de ştiri din cele şapte judeţe ale
regiunii. Există preocupare pentru realizarea
unor astfel de proiecte, pentru realizarea unor
portofolii pentru ca aceste proiecte să fie, să
spun aşa, pe ţeavă. Există preocupări pentru a
finanţa proiecte în parteneriat între judeţele
regiunii şi am informaţii că judeţul Călăraşi
intenţionează realizarea unor proiec-te în
parteneriat. Cu siguranţă, la proiectele pe
infrastructură vor avea şanse acele pro-iecte
cu un impact mai mare, ce se adresează unui
număr mai mare de cetăţeni.

www.adrmuntenia.ro

Arena: Rămâne acelaşi principiu cu primul
venit, primul servit?
Liviu Muşat: Vor fi evaluări de proiecte. Nu va
fi unicul criteriu, vor fi sesiuni de depuneri de
proiecte şi va conta foarte mult şi nota obţinută de proiect. După părerea noastră este o
măsură foarte bună, pentru că trebuie luat în
calcul şi impactul proiectului, nu numai în
momentul depunerii, pentru că proiectele mai
mari se presupune că pot fi depuse mai târziu,
fiind nevoie de mai multe documente.
Arena: Referitor la activitatea Agenţiei, în
această vară, probabil şi acum aveţi
studenţi la treabă, la sediul instituţiei. Al
câtelea an este acesta în care angajaţi
studenţi pe perioada verii?
Liviu Muşat: Este al şaptelea an. Anul acesta
am avut 23 de studenţi care şi-au manifestat
interesul de a veni la noi pe perioada de vară.
Noi am recrutat din aceştia, opt - şase sunt
studenţi la ASE şi doi de la Universitatea
Politehnică. Este un program la care ţinem
mult, este un program în urma căruia sperăm să
ne identificăm potenţiali angajaţi pentru
perioada de după.
Chiar aş putea spune că am avut acum două trei săptămâni un concurs de angajare, conhttp://regio.adrmuntenia.ro
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au aşteptat acest moment şi noi sun-tem
bucuroşi că a crescut interesul pentru
Programul Operaţional Regional, atât pentru
actualul Program, cât şi în perspectiva viitorului Program, pentru că suntem convinşi că
oamenii deja sunt informaţi că există un Program Operaţional Regional de unde îşi pot finanţa anumite priorităţi din comunităţi.
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„Îmi aduc aminte cu nostalgie acum 15 ani,
când am păşit pragul Agenţiei, eram cel mai
tânăr angajat şi mă bucur că acum am în jurul
meu foarte mulţi tineri”
Arena: Toţi cei opt studenţi sunt din
Călăraşi?
Liviu Muşat: Da. Este un lucru ce mă bucură în
calitate de cetăţean al Călăraşiului. Dar în
calitate de cetăţean al regiunii îmi lasă loc de
oarecare nemulţumire. În sensul că îmi doresc
foarte mult ca şi alţi studenţi din regiune să
câştige aceste concursuri. Este o problemă
referitoare însă la cazare şi la despărţirea de
locurile natale pe perioada de vară. Dar ne va
preocupa acest lucru, ca de la anul să se poată
face practica în filialele agenţiei din judeţele
lor. Ne dorim să putem angaja şi mai mulţi
studenţi, deja spaţiul este destul de restrâns.
Ne dorim să ne extindem ca sedii în Călăraşi,
ne dorim să identificăm programe operaţionale
ca sursă de finanţare pentru a demara un nou
sediu al Agenţiei, de data aceasta doar o parte
din viitoarele construcţii să fie ca sediu, restul
să aibă funcţiuni economice.

Concursul de selecţie a studenţilor – iulie 2014, Călăraşi

Arena: Tocmai ce aţi spus că aţi angajat
două proaspete absolvente de facultate,
care ar fi media de vârstă din cadrul
Agenţiei?
Liviu Muşat: Media de vârstă este undeva la 35
de ani. Îmi aduc aminte cu nostalgie, acum 15
ani când am păşit pragul Agenţiei eram cel mai
tânăr angajat şi mă bucur că acum am în jurul
www.adrmuntenia.ro

meu foarte mulţi tineri. Nu este uşor să îi
ţinem lângă noi. Am constatat, spre exemplu,
că în Călăraşi sunt foarte mulţi copii buni,
care, din păcate, nu mai aleg să se întoarcă
după terminarea studiilor. Noi acestui segment
de adresăm. Bineînţeles că nu este uşor să ţii
oameni buni în Agenţie, nu este uşor să-i dai
know-how-ul şi posibilitatea de a lucra într-un
mediu performant, este nevoie şi de eforturi
financiare, dar nu ne plângem şi mă bucur că
decizionarii din regiune au înţeles că trebuie
făcute aceste investiţii, dacă dorim ca oamenii
buni să rămână. În momentul de faţă, suma
anilor de experienţă în Agenţie ai angajaţilor
este 650 - înseamnă o medie de peste cinci ani
petrecuţi în Agenţie şi vreau să vă spun că mă
bucur că încă avem resurse să susţinem
această performanţă. Sunt foarte multe instituţii, ministere, alte Agenţii pentru dezvoltare regională sau alte instituţii centrale de
gestionare a fondurilor europene care vânează şi îşi doresc tineri cu experienţă în acest
domeniu.
Eforturi pentru menţinerea atribuţiei
de Organism Intermediar pentru POS CCE
Arena: În încheiere vreau să vă întreb şi de
POS CCE, cum merge de când l-aţi preluat?
Liviu Muşat: Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice” este un
program important pentru noi. Am fost
solicitaţi să ne implicăm ca o ultimă soluţie
pentru redresarea lui. Am obţinut rezultate, am
recrutat undeva la 25 de angajaţi. Ne dorim din
tot sufletul şi am transmis dorinţa de a ne
implica în programul 2014 - 2020. Sperăm să
rămânem Organism intermediar. Chiar am
transmis ministrului Teodorovici o scrisoare în
care am spus că este o expertiză acumulată în
Agenţie, sunt cheltuieli făcute cu oameni, sunt
investiţii în sedii – iată, am pus cât de cât pe
picioare sediul de la Fordoc şi ne dorim, dacă
vom continua, să intrăm mai mult în partea de
rezistenţă şi structură, fiind o clădire
reprezentativă a oraşului. Sperăm să fim
implicaţi, pentru că ar fi păcat să risipim o
expertiză acumulată. Să ştiţi că angajaţii au
venit de la alte programe sau din primărie sau
consiliul judeţean, din locuri în care lucrau în
gestionarea fondurilor europene. Vorbesc pentru comunitate şi program, pentru că oamenii
oricum şi-ar găsi de muncă având experienţa
aceasta.
Sursa: www.arenamedia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro

Info ADR Sud Muntenia

curs câştigat de două foste studente care au
fost la noi recrutate. Erau acomodate cu activitatea, profilul nostru, cu legislaţia, dar nu în
ultimul rând cu termenii uzitaţi în această activitate.
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În data de 13 august, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Munte-nia,
Liviu Muşat, în calitate de
ședinte
pre al
Consiliului Director al Biroului Regional pen-tru
Cooperare Transfrontalieră (BRCT) Călă-rași
pentru Granița România - Bulgaria, a par-ticipat
la sediul Consiliului Județean Giur -giu, alături
de directorul executiv Nicoleta Mincu, la
ceremonia prilejuită de semnarea contrac-tului
de finanțare pentru proiectul Reabi-litarea şi
modernizarea infrastructurii de ac-ces în zona
transfrontalieră Giurgiu - Ruse (R.O.A.D. 2),
depus în cadrul Programului de Cooperare
Transfrontalieră România - Bulgaria (PCT RO –
BG) 2007 - 2013.

Cu acest prilej, directorul Liviu Muşat șia exprimat optimismul privind Programul 2014
- 2020, fiindcă sunt convins că toate lecțiile pe
care le-am învățat împreună - prieteni din
România, prieteni din Bulgaria - în acest Program, ne vor ajuta să scoa-tem în fa
ța o portunită ților de finanțare , cu și mai mul -tă
pregnanță, acele proiec-te care într-adevăr
reprezintă nevoi ale co-munităților noastre.
[…] În ceea ce ște
prive structurile de
gestionare ale acestui Pro-gram, am încredere
în colegii de la Biroul Regional pentru
Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru
Granița România - Bulgaria, am încredere în
colegii de la cele două mi-nistere din România
și Bulgaria și, mai nou, o să am încredere în
filiala BRCT Călăra
și de la Ruse pe care, în
toamna acestui an, sperăm să o inaugurăm ca
un simbol suplimentar al seriozită
ții cu care
este privit acest Program, atât de români, cât
și de bulgari, și, bine-înțeles, ca o structură
care să eficientizeze comunicarea în special cu
partenerii din țara prietenă și vecină, Bulgaria.
www.adrmuntenia.ro

În parteneriat cu Municipalitatea Borovo din Bulgaria, cele cinci milioane de euro
vor fi investite în reabilitarea a 12 km din rețeaua de drumuri din Giurgiu care deserve
ște
populația ce tranzitează regiunea transfrontalieră Giurgiu - Ruse. Îmbunătă
țirea stării
tehnice a infrastructurii rutiere din zona eligibilă a Programului reprezintă principala preocupare a administrațiilor pub lice locale pentru creșterea eficienței transportului de măr furi și persoane și a gradului de siguranță în
trafic.
Pentru Consiliul Jude
țean Giurgiu este
cel de-al optulea proiect transfrontalier în care
este implicat, valoarea proiectelor
în
parteneriatul cărora a fost implicat fiind de 25
milioane de euro. Investi
țiile realizate prin
aceste proiecte acoperă toate domeniile programului, contribuind la îmbunătă
țirea accesi bilității, protejarea mediului înconjurător,
micșorarea timpului de intervenție în situații
de risc, dezvoltarea economică
și socială și
întărirea rela
țiilor dintre cele două comu nități.
Prin semnarea acestui contract, PCT RO
– BG 2007 - 2013 numără 175 de proiecte
contractate cu un buget total de 300 de milioane de euro.
Mai multe detalii despre evenimentul de
la Giurgiu, precum şi despre Programul de
Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria
puteţi afla accesând website-ul: www.cbcromaniabulgaria.eu.

http://regio.adrmuntenia.ro
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BRCT Călăraşi: Noi drumuri din zona de graniță
Giurgiu – Ruse vor fi reabilitate
prin PCT RO - BG 2007 – 2013
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Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, prin Direcţia Dezvoltare şi Comunicare, a editat Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă pentru august 2014.
Scopul editării acestei publicaţii este
de a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari
de fonduri nerambursabile din regiunea Sud
Muntenia care doresc să realizeze diferite investiţii. Astfel, în acest document sunt prezentate oportunităţile de finanţare ale celor
şapte programe operaţionale ce se derulează
în prezent în România, Programul Naţional
pentru Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 şi programele de cooperare transfrontalieră ce se
implementează în zonele de graniţă ale ţării.
Pentru oportunităţile de finanţare disponibile, publicaţia poate fi accesată pe site-ul Agenţiei, secţiunea Bibliotecă
– Documente utile, link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/66/documente-utile.html.

Ministerul Fondurilor Europene a trimis Comisiei Europene
primele programe operaţionale pentru perioada
2014 - 2020
» Ministerul Fondurilor Europene a
trimis oficial Comisiei Europene, prin sistemul
in-formatic de comunicare – Structural Funds
Communication, versiunile oficiale a trei programe prin care România va atrage fonduri
europene structurale şi de investiţii în perioada 2014 – 2020.
Programul Operaţional Capital Uman a
fost transmis în data de 6 august, Programul
Operaţional Competitivitate a fost trimis în
data de 28 iulie, iar Programul Operaţional
Asistenţă Tehnică - în data de 25 iulie.
Trimiterea versiunilor oficiale a trei
programe operaţionale dintre cele patru pe
care le va coordona Ministerul Fondurilor
Europene în perioada 2014 - 2020 reprezintă
un nou pas important pentru atragerea viitoarelor finanţări. Mizăm pe reacţia rapidă a
Comisiei Europene şi, în privinţa acestor documente de programare. Dacă vom primi
propuneri şi sugestii de la Comisie, acestea ne
vor ajuta să îmbunătăţim calitatea documentelor în scopul utilizării cât mai eficiente
www.adrmuntenia.ro

a fondurilor alocate ţării noastre. În paralel,
lucrăm la primele proiecte de ghiduri, ce vor
fi publicate în această toamnă, a declarat
ministrul
fondurilor
europene,
Eugen
Teodorovici.
Programul Operaţional Capital Uman are
o alocare financiară de aproximativ 4,22
miliarde de euro, sumă din care vor fi finanţate proiecte ce vor încuraja ocuparea
și
mobilitatea forței de muncă, în special în
rândul tinerilorși a persoanelor situate în
afara pieței muncii, promovarea incluziu nii
sociale și combaterea sărăciei, alături de sus ținerea educației, dezvoltarea competențelor

http://regio.adrmuntenia.ro
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pentru sprijinirea orizontală în utilizarea fondurilor europene structurale și de investiţii.
În perioada 2014 – 2020, în directa coordonare a Ministerului Fondurilor Europene vor fi
patru programe: Programul Operaţional Competitivitate, Programul Operaţional Asistenţă
Tehnică, Programul Operaţional Capital Uman
şi Programul Operaţional Infrastructură Mare.
Propunerea pentru POIM va fi trimisă Comisiei
până la sfârşitul lunii august a.c..
Sursa: http://www.fonduri-ue.ro

România este pregătită să absoarbă banii UE. Rata de absorbţie
a fondurilor europene este de circa opt ori mai mare acum
decât era în mai 2012
România este capabilă să absoarbă în
următorii şase ani fondurile alocate de
Comisia Europeană pentru politica de
coeziune, în v a lo are de pe st e 22 de
m il iar de de e uro , a declarat vicepremierul
Liviu
D ragnea,
ministrul
dezvoltării
regionale.
Într-adevăr, România este pregătită să
absoarbă nu numai această sumă, dacă am fi
primit de la Comisie o sumă mai mare pe cap
de locuitor – noi avem 1.000 de euro pe cap de
locuitor, celelalte ţări, majoritatea au 2.000
de euro pe cap de locuitor –, tot am fi fost
capabili să o folosim. România poate absorbi şi
sume mai mari decât cele prevă-zute,
deoarece avem deja experienţa acestor doi ani
şi experienţa bazată pe cifre seci, dar care
sunt foarte clare. În 2013 nu am făcut minuni,
dar la solicitarea prim-ministrului am propus şi
s-a aprobat o serie de măsuri sim-ple, care au
eliminat aproape toate bloca-jele ce generau
foarte multe întârzieri şi care puneau foarte
multe piedici, a explicat, într-un interviu, Liviu
Dragnea.
Măsurile de simplificare şi eficientizare
luate de Guvern au deblocat absorbţia fondurilor europene. În 2013 s-a înregistrat un
real succes în absorbţia fondurilor structurale
şi de coeziune. Anul 2013 va rămâne unul de
referinţă în absorbţia fondurilor europene şi
datorită măsurilor de simplificare şi eficien-

www.adrmuntenia.ro

tizare care au fost implementate. În 2014 ne
angajăm să finalizăm reforma sistemului de
implementare pentru ca absolut toate etape-le
de folosire a fondurilor europene de către
beneficiari să fie simplificate la maximum, iar
economia să primească un sprijin cât mai
consistent din partea banilor alocaţi de UE, a
spunea recent Eugen Teodorovici, ministrul
fondurilor europene.
Valoarea declaraţiilor de cheltuieli
transmise la Comisia Europeană se ridica la
6,922 miliarde euro la finalul lunii iunie. S-a
primit de la Comisia Europeană suma totală de
8,90 miliarde de euro, care re-prezintă 46,33%
din alocarea UE 2007 - 2013. Din aceste
fonduri, plăţile intermediare ram-bursate
însumează 6,793 miliarde de euro, ceea ce
reprezintă 35,36% din alocarea UE 2007 - 2013,
potrivit Ministerului Fondurilor Europene.

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

și încurajarea învățării pe tot parcursul vieții.
În ceea ce priveşte Programul Operaţional Competitivitate, acesta are alocate
fonduri cu o valoare de aproximativ 1,33 miliarde de euro, din care vor fi finanţate proiecte ce vor sprijini consolidarea cercetării,
dezvoltării tehnologice şi inovării, dar şi îmbunătăţirea utilizării, calităţii şi accesului la
tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor.
Pentru Programul Operaţional Asistenţă
Tehnică sunt alocate fonduri de 221 milioane
de euro, din care vor fi finanţate proiecte
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Comisia Europeană a adoptat Acordul de
Parteneriat 2014 - 2020 cu România,
documentul ce prezintă modul în care vor fi
folosite fondurile europene structurale şi de
investiţii în viitoarea perioadă de programare.
Astfel, România beneficiază de fonduri
europene în valoare de aproximativ 43 miliar-

de de euro, din care peste 22 miliarde de euro
sunt alocaţi pentru politica de coeziune. La
nivelul programelor operaţionale, sumele
alocate sunt: Programul Operaţional Infrastructură Mare – 9,41 miliarde de euro, Programul Operaţional Regional – 6,7 miliarde de
euro, Programul Operaţional Capital Uman –
4,22 miliarde de euro, Programul Operaţional
Competitivitate – 1,33 miliarde de euro,
Programul Operaţional Capacitate Administrativă – 0,55 miliarde de euro, Programul
Operaţional Asistenţă Tehnică – 0,21 miliarde
de euro, plăţi directe în agricultură – 10
miliarde de euro, Programul Naţional pentru
Dezvoltare Rurală – 8 miliarde de euro,
Programul Operaţional Pescuit – 0,17 miliarde
de euro, Facilitatea „Connecting Europe” – 1,23
miliarde de euro, iar pentru programele de
cooperare teritorială au fost alocaţi 0,45
miliarde de euro.

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Cum vor fi alocate sumele

9

Sursa: http://jurnalul.ro

Finanţări de 25 milioane de euro pentru
cercetare în domeniul medical

Sursa: http://www.bursa.ro

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) lansează în consultare publică documentele necesare pentru
iniţierea unei competiții în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creșterea Competitivității Economice
(POS CCE), Axa prioritară 2, pentru acordarea de fonduri în valoare de 25 milioane de euro pentru
dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare - dezvoltare existente şi crearea de noi infrastructuri:
laboratoare, centre de cer-cetare.
Competiția are în vedere finanțarea unui proiect complex de interes național în dome-niul sănătății, cu
scopul prevenirii bolilor cu potențial evolutiv invalidant sau letal, susți-nut de Ministerul Sănătății.
Ministrul fondurilor europene, Eugen Teo-dorovici, a declarat următoarele: Am alocat fonduri în valoare
de 25 de milioane de euro din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice” pentru finanțarea cercetării în domeniul medical, astfel încât medicii români să beneficieze de
dotările necesare pentru a salva vieți omenești și nu de lipsuri, așa cum au avut în trecut. Este vorba de
bani identificați cu greu de către actuala echipă a Ministerului Fondurilor Europene, dar ei există și au
existat și în trecut. Identificarea banilor și a soluțiilor de implementare pot fi îngreunate de sistemul încă
lent - aflat acum în plină reformă de simplificare
și eficien -tizare - însă proiectele ce vizează chiarși
numai o viață de om merită fiecare efort depus. Vom lansa acest apel până la sfârşitul lunii august, pentru
ca banii să ajungă cât mai repede la cei care au nevoie de ei. În cadrul acestui proiect vom colabora cu
Ministerul Sănătății, pentru a identifica noi soluții de finanțare a domeniului medical, punctul nostru de
vedere comun fiind acela că fondurile europene trebuie folosite pentru îmbunătă
țirea vieții românilor, în
niciun caz pentru direcționarea finanțărilor în mod nesăbuit.
Obiectivul competiţiei, ce va fi lansată în cadrul POS CCE, este efectuarea de cercetări în domeniul/
domeniile de interes țional
na
identificate pentru această competiție, prin utilizarea de angiografe
achiziționate prin proiect, cu scopul diagnosticării unor leziuni cu potențial evolutiv invalidant sau letal,
respectiv pentru angioarhitectonica tumorilor maligne, potrivit comunicării.
Categoriile de solicitanţi
elibigibli sunt instituțiile publice sau de drept public de interes național cu activitate de cercetare în
domeniul sănătății. Solicitanții trebuie să respecte definiţia organizaţiilor de cercetare conform Cadrului
Comunitar de ajutor de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare.
Competiția va fi lansată la sfârșitul lunii august 2014 de către Organismul Intermediar pentru Cercetare
din cadrul POS CCE.
Documentele lansate în consultare publică sunt disponibile pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.

Info Regional Sud Muntenia
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Situaţia proiectelor POS CCE la nivelul regiunii Sud Muntenia
Din totalul proiectelor primite de ADR
Sud Muntenia, au fost respinse 101 și retrase 41.
De asemenea au fost semnate 313* de
contracte de finanţare, cu o valoare
nerambursabilă aprobată de 300.187.610,31
lei. Din cele 313 contracte semnate 39 proiecte
au fost reziliate.

Stadiul proiectelor

Subdomeniu/Domeniul

Valoare
Valoare
asistenta
Nr.
asistenta
financiara
Contra
proiecte
Reziliate
financiara
Retras Respins
nerambursabil
c
Evaluate
preluate
nerambursabila
e
e
a
tate
SOLICITATA
APROBATA
Euro
Euro

1.1.1-a.1. - Sprijin financiar nerambursabil între 1.065.000
- 6.375.000 lei pentru întreprinderi mici şi Mijlocii
(CONTRACTARE)

36

Evaluat
e la AM
POSCCE

1

7

28

165.245.981,64 132.329.097,97

1.1.1-a.2. - Sprijin financiar nerambursabil de până la
1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi Mijlocii
(EVALUARE)

204

204

2

23

179

140.192.625,09

206

Evaluat
e în alte
regiuni

11

22

173

157.008.213,97 157.008.213,97

9
(5-SM,
4-BI)

Evaluat
e la AM
POSCCE

0

5

4

583.756,49

88

88

8

3

77

7.480.717,01

77 proiecte propuse
spre finanțare în alte
regiuni.

102
Evaluat
(28-SM, e în alte
74-BI) regiuni

3

21

78

7.968.637,42

7.968.637,42

1

61
(5
preluate
in etapa
de precontract
are)

16

20

30

2.552.572,06

2.297.904,46

0

1.1.1.a.2. - Sprijin financiar nerambursabil de până la
1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi Mijlocii
Ax (CONTRACTARE)
a1
1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor
internaţionale (CONTRACTARE)
1.3.2. - Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor
mici şi mijlocii (EVALUARE)
1.3.2. - Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor
mici şi mijlocii (CONTRACTARE)

Ax 3.1.1. - Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile
a 3 conexe (EVALUARE si CONTRACTARE)

66

179 proiecte propuse
spre finanțare în alte
regiuni.

583.756,49

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,
0242/315.009, 0342/100.160, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167,
e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.

www.adrmuntenia.ro

3

http://regio.adrmuntenia.ro
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1

INFO POS CCE

Până în data de 17 august 2014, la
sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia au fost primite 711 de proiecte, prin
care se solicită finanţare nerambursabilă prin
Programul Operaţional Sectorial șterea
“Cre
Competitivității Economice” 2007-2013.
Au fost evaluate 353 de proiecte din care
301 au fost propuse spre finan
țare la nivel
national, inclusiv Sud Muntenia.

Info Regional Sud Muntenia
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia
Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri Integrate
de Dezvoltare Urbană pentru 12 centre urbane.
De asemenea au fost semnate 687* de
contracte de finanţare, cu o valoare
nerambursabilă
solicitată
de,
3.265.188.731,06 lei. Din cele 687 contracte
semnate 44 proiecte au fost reziliate.
Stadiul proiectelor

Valoare
asistenta
financiara
Precon
Contra nerambursabi
In
In
cRespinse evaluar
la
tractar rezerva
tate
e
solicitata
e
Mil. Euro

Suma
alocata/d
isponibila
Regiunii
Sud
Muntenia
Mil. Euro

Nr.
PIDU-ri
depuse

Nr.
proiecte
depuse

Nr.
proiecte
retrase

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -centre
urbane

12

35

0

10

0

0

0

25

86,55

58,20

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -poli de
crestere

1

20

2

2

0

0

0

16

108,10

97

1

15

3

0

0

0

0

12

33,29

38,8

4 cereri de
finanţare

9 proiecte
componen
te

0

0

5

0

0

1

0,33

22,80

39

3

10

0

0

7

19

231,68

122,26

12

1

1

0

2

0

10

40,53

35,7

60

10

14

0

1

5

30

22,25

13,88

Subdomeniu/Domeniul

Axa
1 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -poli de
dezvoltare
1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a
blocurilor de locuinţe

Axa 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi
2 urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură
3.1. Reabilitarea /modernizarea/
serviciilor de sănătate
3.2 Reabilitarea /modernizarea/
infrastructurii serviciilor sociale

echiparea
dezvoltarea

infrastructurii
şi

echiparea

3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

3

0

0

0

0

1

2

13,81

15,43

Axa 3.4. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
3 infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională continuă

100

5

3

4

8

31

53

99,00

39, 73

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională continuă - Apel de
proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C
(2013)/9772 finale din 19.12.2013

67

3

9

17

38

43,52

24,62

4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de
importanţă regională şi locală

26

7

7

0

1

0

12

48,77

37,11

0

0

0

0

0

0

0

-

fonduri
realocate

Axa 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi
4 pregătirea pentru noi activităţi
4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

Axa
5

466

41

110

0

0

0

315

61,22

52,54

4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor – martie 2014

317

5

168

0

0

0

144

53,75

13,55

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

30

1

5

0

0

9

15

90,23

30,8

5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism
pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii
serviciilor turistice

32

4

15

0

1

0

12

61,20

35,64

Pentru Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie
turistică”, alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel
5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii
naţional.
necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie
ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU TURISM: Ministerul Economiei
turistică
Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, Poarta C,
sector 1, cod poştal 010873, Bucureşti, Telefon: 0372/144 018, Fax:0372/144 001,
e-mail: adita.stanca@mturism.ro

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

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIO

Până în data de 17 august 2014, la
sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia au fost depuse 1280 de proiecte, prin
care se solicită finanţare nerambursabilă prin
Regio (Programul Operaţional Regional), Planul
Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de
Dezvoltare (PIDU) – Municipiul Piteşti, PID-ul
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Strategie pentru dezvoltarea
energetică durabilă a municipiului Piteşti
emisiilor de seră. Conform analizei, chiar dacă
în anul 2013 consumul final de energie a scăzut
cu 5,8%, faţă de 2008, emisiile de CO2 generate
în municipiul Piteşti s-au redus cu doar 0,7%.
Unele probleme sunt la capitolul energie
electrică pentru iluminatul public. Se consta-tă
că, deşi consumul de energie de la ilumi-natul
public a crescut, emisiile de CO2 în a-cest sector
s-au redus cu 6,5%. A fost propus şi un plan de
măsuri pentru fiecare sector de activitate.
Astfel, în perioada 2014 - 2020 vor fi încurajate
investiţiile în centralele termice cu emisii
reduse de dioxid de carbon, vor fi schimbate
corpurile de iluminat cu mercur cu altele
nepoluante, vor fi emise avize cu prioritate
pentru mijloace de transport puţin poluante şi
se va pune accentul pe reabilitarea termică a
clădirilor.
Sursa: http://ziarulargesul.ro

Călăraşi

Investiţii: 18 şcoli din judeţul Călăraşi,
renovate cu bani europeni

Renovarea mai multor şcoli din judeţul Călăraşi
va fi continuată cu bani europeni. Lucrările la
instituţiile de învăţământ stagnează de câţiva
ani din lipsă de fonduri. Investiţiile vor fi
finalizate cu fonduri nerambursabile din cadrul
programului Regio, prin intermediul Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
Cele mai multe solicitări, 18 cereri, printre
proiectele depuse în cadrul celui de-al doilea
apel Regio pentru infrastructură educaţională
sunt din judeţul Călăraşi, valoarea investiţiilor
ridicându-se la peste 7 milioane de lei. La ADR
Sud Muntenia au fost înregistrate 67 de cereri
de finanţare, prin care se solicită fonduri
nerambursabile
pentru
dezvoltarea
infrastructurii de învăţământ în cadrul
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013,
Axa prioritară 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”. Acest
www.adrmuntenia.ro

apel de proiecte a fost lansat în urma realocării
de fonduri în cadrul programului Regio, conform
Deciziei Comisiei C(2013)/9772 finale din 19
decembrie 2013.

„În prezent, 55 de proiecte se află în etapele de
verificare a concordanţei cererii de finanţare,
precum şi în cea precontractuală, valoarea
acestora depăşind 43 milioane de euro finanţare
nerambursabilă”, a anunţat Liviu Muşat,
directorul Agenţiei.
Alocarea financiară nerambursabilă din fonduri
FEDR aferentă acestui apel de proiecte pentru
regiunea de dezvoltare Sud Muntenia este de
24,62 milioane de euro.
Sursa: http://adevarul.ro/locale/calarasi
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEŢE

Primăria Piteşti a lansat în dezbatere
publică un proiect privind strategia de
dezvoltare energetică durabilă a municipiului.
Acesta vizează o analiză a situaţiei consumurilor
energetice din perioada 2008 - 2013, atât în
sectorul public, cât şi în cel rezidenţial, dar şi o
serie de propuneri care să ducă la reducerea
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Dâmboviţa

specifice zonei dâmboviţene, atât din punctul de
vedere al arhitecturii de lemn, cât şi al picturilor
murale interioare şi exterioare, aplicate pe
suprafaţa lemnoasă. De asemenea, biserica de
lemn se distinge prin culorile folosite în
zugrăvire, în special a culorii albastre,
asemănătoare celei de la Mănăstirea Voroneţ.
Odată cu trecerea vremii, ansamblul pictural al
bisericii nu se mai păstrează în întregime.
Proiectul de reabilitare, restaurare şi valorificare
turistică a bisericii de lemn din Onceşti, este
finanţat prin intermediul Axei prioritare 5
„Dezvoltare durabilă şi promovare a turismului”
şi
presupune
modernizarea
şi
crearea
infrastructurii şi utilităţilor conexe acestui
monument istoric de categoria A, pentru
transformarea localităţii Voineşti într-un obiectiv
turistic. Pentru proiectul de restaurare, denumit
„Reabilitarea,
restaurarea
şi
valorificarea
turistică a Bisericii de lemn din Onceşti,
modernizarea şi crearea infrastructurii şi
utilităţilor conexe”, s-au alocat 4,9 milioane de
lei, bani ce provin din fonduri europene accesate
prin programul Regio.
Sursa: http://www.ziardambovita.ro

Modernizarea iluminatului public din Giurgiu,
vizată de un parteneriat constituit din
40 de comune din judeţ

40 de comune din judeţul Giurgiu au format o
Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară (ADI),
care vizează realizarea unui proiect de
modernizare a iluminatului public în aceste
localităţi, în valoare de 12 milioane de euro, în
urma căruia se va obţine şi o economie la
consumul de energie electrică de până la 20%.
„40 de comune din judeţ s-au constituit într-o
asociaţie pentru modernizarea iluminatului
public de-a lungul drumurilor judeţene şi
comunale, în valoare totală de 12 milioane de
euro, şi tot prin intermediul acestei asociaţii a
fost negociată la Bursa de Mărfuri furnizarea
www.adrmuntenia.ro

energiei electrice la un preţ mai mic decât în
prezent”, a declarat administratorul public al
judeţului Giurgiu, Dumitru Beianu.
El spune că negocierea furnizării de energie
electrică a fost făcută cu şapte firme ofertante şi
a câştigat licitaţia o subsidiară a Electrica, iar
prin noul contract de furnizare a energiei
electrice se va obţine un preţ mai mic şi o
reducere cu aproximativ 20% a valorii facturilor
pentru iluminatul public în judeţ, la comunele ce
fac parte din această asociaţie.
Sursa: http://www.administratie.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEŢE

Biserica de lemn din satul Onceşti
transformă localitatea Voineşti
într-un obiectiv turistic

Într-o lună se vor încheia lucrările de
restaurare la biserica de lemn din satul Onceşti,
comuna
Voineşti.
Totodată,
s-au
creat
infrastructuri
şi
utilităţi
conexe
pentru
valorificarea turistică a monumentului istoric şi
dezvoltarea localităţii. Proiectul de restaurare a
bisericii de lemn a fost depus de Primăria
Voineşti la ADR Sud Muntenia încă din anul 2009,
însă fondurile europene au fost accesate în anul
2013. Necesitatea demarării unui asemenea
proiect a fost determinată de starea avansată de
degradare a bisericii de lemn, datată în anul
1814, una dintre puţinele biserici rămase pe
meleagurile dâmboviţene. Potrivit pisaniei cu
litere chirilice de la intrare, biserica de lemn are
hramul „Duminica Tuturor Sfinţilor”, „Sfântul
Nicolae” şi „Sfântul loan Botezătorul”. Lăcaşul de
cult, „ajungându în prostă stare”, a fost întărit şi
repictat în anul 1857 de către urmaşi ai primilor
ctitori. În acelaşi an, pronaosul şi naosul au fost
extinse prin construirea unui zid despărţitor şi
înglobarea vechiului pridvor. În ultimele decenii,
din cauza degradării acoperişului, această
prelungire executată în anul 1857 s-a desprins de
structura bisericii de lemn, existând pericolul
prăbuşirii. Biserica de lemn din cimitirul satului
Onceşti păstrează caracteristici arhitectonice

Giurgiu
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Ialomiţa

Slobozia: Loturile din parcul
industrial vor fi scoase la licitație

Sursa: http://www.independentonline.ro

Investiţii pentru două centre
prahovene de asistenţă socială

Două centre sociale din judeţul Prahova –
Centrul
de
Recuperare
şi
Reabilitare
Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu
Handicap Urlaţi şi Centrul de Integrare prin
Terapie Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu
Handicap Tătărăi – vor avea parte de investiţii
importante, în perioada următoare, pentru ca
beneficiarii acestor aşezăminte să se bucure de
condiţii mai bune decât cele din prezent.
În primul caz, de la Urlaţi, este vorba
despre înlocuirea conductei de alimentare cu apă
a centrului de recuperare, având în vedere că
reţeaua actuală nu funcţionează la parametri
optimi, din cauza deteriorării pe o lungime de
circa 3,4 kilometri. Pentru că oraşul Urlaţi nu
dispune de fonduri suficiente pentru a efectua
lucrarea de înlocuire a conductei, banii vor fi
asiguraţi de la bugetul judeţean, în cursul anului
2014 urmând să fie alocată suma de 225.000 de
lei pentru acest obiectiv.
În privinţa Centrului de integrare prin
terapie ocupaţională de la Tătărăi, din comuna
www.adrmuntenia.ro

crește pe măsură ce loturile se vor ocupa”.
Principalele condi
ții impuse pentru v iitorii
investitori sunt legate de asigurarea unui număr
minim de 15 locuri de muncă, și
precum
investirea a minimum 40 de euro/mp de
suprafață construită. Pe lângă aceste condiții,
viitorii investitori vor suportași un cost de 5 lei
pe mp, care reprezintă cheltuielile de întreținere
și concesionare a loturilor puse la dispoziție în
cadrul Parcului. Obiectivul final al acestei
investiții, realizată cu fonduri nerambursabile
prin programul Regio, îl reprezintă crearea unui
număr de 755 de noi locuri de muncă în următorii
patru ani.

Poienarii Burchii, Consiliul Judeţean Prahova va
susţine cofinanţarea unui proiect cu fonduri
europene, respectiv cele două procente din
valoarea totală a cheltuielilor eligibile,
cheltuielile neeligibile şi TVA (aceasta din urmă
fiind recuperabilă ulterior).
În
cadrul
Programului
Operaţional
Regional, Centrul de Integrare prin Terapie
Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu
Handicap din Tătărăi, care este furnizor de
servicii sociale cu personalitate juridică şi
acreditat potrivit legii, a depus – în calitate de
solicitant – proiectul de reabilitare, de
modernizare şi dotare cu noi echipamente, prin
care se urmăreşte asigurarea unor condiţii mai
bune de trai pentru beneficiarii serviciilor din
această unitate de asistenţă socială. Costul total
al acestei investiţii este de aproape 4 milioane
de lei, din care cheltuielile eligibile se ridică la
circa 2,85 milioane de lei.
Sursa: http://www.ziarulprahova.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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1 septembrie este data în care vor fi
scoase la licita
ție în veder ea concesionării
primele loturi din viitorul parc industrial situat în
Slobozia. Parcul industrial IMM Slobozia are o
suprafață totală de 15 hectare şi se află în
apropierea DN21 Călărași – Slobozia - Brăila (între
Slobozia și Slobozia Nouă). Terenul este împărțit
în 20 de loturi, beneficiază de patru drumuri de
acces și are toate utilitățile necesare desfășurării
unor activită
ți economice. Conform datelor
oficiale, în acest moment s-au demarat
procedurile de organizare a licitației, urmând ca
prima etapă a acesteia să se desfă
șoare la
începutul lunii septembrie. Până în prezent au
depus scrisori de inten
ție opt agenți economici,
însă autoritățile susțin că „numărul acestora va

Prahova
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Teleorman

În acest an, în Teleorman
vor fi modernizate patru sectoare de drumuri judeţene

www.adrmuntenia.ro

licitaţiei vor încasa din bugetul Consiliului
Judeţean Teleorman peste 164 milioane de lei.
Valoarea estimativă a proiectului, fără TVA, este
de 164.844.514 lei.
Modernizarea celor patru sectoare de
drum va conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de
transport de persoane şi de mărfuri în judeţul
Teleorman, respectiv la accesul mult mai facil la
reţeaua de drumuri publice comunale, judeţene
şi naţionale şi la fluidizarea traficului rutier în
judeţ şi spre judeţele învecinate.
Referitor la dezvoltarea reţelei de drumuri
judeţene, preşedintele Consiliului Judeţean
Teleorman, Adrian Ionuţ Gâdea, arăta: „aceasta
rămâne permanent în zona preocupărilor
Consiliului Judeţean Teleorman, pentru ca
dezideratul dezvoltării durabile să poată fi
atins, respectiv îmbunătăţirea situaţiei sociale şi
economice a locuitorilor din judeţul Teleorman.
De consecvenţa cu care este abordată
modernizarea şi reabilitarea reţelei de drumuri
judeţene
depinde
îmbunătăţirea
vieţii
economice şi sociale a locuitorilor din Teleorman
şi, ca o consecinţă, dezvoltarea echilibrată şi
modernizarea spaţiului rural teleormănean.”
Sursa: http://www.ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEŢE

În acest an, Consiliul Judeţean Teleorman
are în program modernizarea ori reabilitarea mai
multor sectoare de drumuri judeţene, unele din
acestea aflându-se deja în faza de execuţie,
pentru alte patru tronsoane, a căror finanţare
este asigurată, urmând să fie stabilite companiile
care vor executa lucrările. De curând, Consiliul
Judeţean Teleorman a lansat licitaţia publică
pentru proiectul de modernizare şi reabilitare a
celor patru sectoare de drumuri judeţene.
Sectoarele de drum vizate vor fi realizate în
cadrul proiectelor „Modernizarea drumului
judeţean DJ 504, limita judeţ Giurgiu-Cernetu,
km. 30+000-42+060, cu o lungime de 12,060 km”,
„Reabilitarea drumului judeţean DJ 504,
Alexandria (DE 70) – Orbeasca de Sus – Tătărăştii
de Sus – limită judeţ Argeş, km. 54+187 –
110+926, L = 56,739 km”, „Reabilitarea drumului
judeţean DJ 506 B , ce face legătura între
localităţile Smîrdioasa (DN 51) – Izvoarele (DN
51), km. 3+904 – 10+674, L=6,770 km” şi
„Modernizarea drumului judeţean DJ 612 A,
Roşiorii de Vede – Balta Sărată, km. 17+52733+649, L=16,122 km”. După cum anunţă
organizatorii licitaţiei, criteriul de atribuire a
contractului va fi preţul cel mai mic.
Pentru execuţia lucrărilor de modernizare
ori reabilitare a celor patru sectoare de drum,
firmele care vor fi declarate câştigătoare în urma
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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 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 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

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
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.
www.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
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 / 18 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
ca ractere 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.
http://regio.adrmuntenia.ro

