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EVENIMENTE

Regio sprijină dezvoltarea
sistemului educaţional din judeţul Argeş
În data de 20 august, la Piteşti s-au semnat două noi contracte pentru proiecte ce vizează reabilitarea şi consolidarea infrastructurii
educaţionale din judeţul Argeş, care vor fi realizate cu finanţare nerambursabilă în cadrul programului Regio 2007 - 2013. La eveniment au
participat vicepremierul Liviu Nicolae Dragnea,
preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, Florin
Tecău, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale din Argeş.
Contractele semnate în a doua jumătate a
lunii august sunt finanţate în cadrul Axei prioritare 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale,
Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. Astfel, parteneriatul dintre Unitatea Administrativ-Teritorială Pitești şi Colegiul Naţional Ion C. Brătianu este beneficiarul
proiectului Reabilitare şi consolidare Colegiul
Naţional „I.C. Brătianu”, iar Unitatea Administrativ-Teritorială Cepari este beneficiara proiectului Consolidare și reabilitare Școala cu clasele I – IV sat Cepari Ungureni, comuna Cepari,
județul Argeș.
Valoarea totală a contractelor de finanțare este de 6.746.982,88 lei, din care asistenţa nerambursabilă solicitată este de 6.053.443,66 lei.
Implementarea acestora vizează îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de învăţământ primar şi liceal, prin asigurarea unui proces educaţional la standarde europene în municipiul Piteşti şi în comuna argeşeană Cepari.
www.adrmuntenia.ro

Astfel, se vor executa lucrări de reabilitare, consolidare şi dotare la unităţile şcolare vizate, ce vor deservi, la sfârşitul perioadei de implementare a celor două proiecte, un număr de
1.230 de elevi din localităţile Piteşti şi Cepari.

http://regio.adrmuntenia.ro
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Contractul de finanţare pentru reabilitarea Colegiului Naţional I.C. Brătianu din Piteşti
este primul care primeşte asistenţă financiară
nerambursabilă în cadrul celui de-al doilea apel
de proiecte Regio deschis în luna martie a.c.,
lansat în urma realocării de fonduri în cadrul acestui program, conform Deciziei Comisiei C(2013)/
9772 finale din 19.12.2013.
În ceea ce priveşte proiectul ce vizează
şcoala primară din comuna Cepari, care a fost
depus în anul 2009 şi s-a aflat până în prezent pe
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lista de rezervă, acesta a primit finanţare nerambursabilă Regio în urma economiilor înregistrate
în cadrul Domeniului major de intervenţie 3.4.
La nivelul judeţului Argeş, în cadrul celor
două apeluri deschise în cadrul programului
Regio, pentru dezvoltarea infrastructurii educaţionale, au fost depuse 65 de cereri de finanţare, până în prezent fiind semnate 27 de contracte, ce au o valoare totală de aproximativ 80
de milioane de lei.

Întâlnire de lucru a Consiliilor judeţene din Argeş,
Dâmboviţa, Giurgiu şi Teleorman, pentru dezvoltarea
de proiecte comune în perioada 2014–2020
În data de 21 august a.c., directorul ADR

Sud Muntenia, alături de directorul adjunct
Dezvoltare şi Comunicare, Daniela Traian, şi şefa Serviciului Comunicare, Cristina Radu, au
participat la o întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai Consiliilor judeţene din Dâmboviţa,
Argeş, Giurgiu şi Teleorman, ce s-a desfăşurat
la Complexul Hotelier Gâlma din comuna dâmboviţeană Moroeni.

Temele de discuţii abordate au vizat identificarea oportunităţilor de reabilitare a
drumurilor judeţene şi naţionale, ce asigură
legătura între judeţele Argeş, Dâmboviţa,
Giurgiu şi Teleorman - proiecte pe Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională şi locală,
prioritatea de investiţii 6.1, ce vizează
stimularea mobilităţii regionale prin conectarea
infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN-T.

Evenimentul, organizat la iniţiativa autorităţilor judeţene din Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu şi Teleorman, a avut rolul de a identifica
perspectivele şi direcţiile de parteneriat între
cele patru judeţe. Cu acest prilej au fost prezentate oportunităţile de finanţare din cadrul
noului Program Operaţional Regional 2014 –
2020, prin cele 12 axe prioritare stabilite în
draftul elaborat în luna iulie, pentru promovarea proiectelor comune cu fonduri europene în
perioada 2014 – 2020.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Obiectivul specific constă în creşterea gradului
de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane, situate în proximitatea reţelei TEN-T, prin reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene
ce asigură conexiunile secundare şi terţiare la
reţea, în scopul reducerii timpului de deplasare, fluidizării traficului şi creşterii siguranţei
traficului.

Dâmboviţa se pregăteşte să acceseze
fonduri nerambursabile prin programele europene
active în perioada 2014–2020
Vineri, 22 august, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin directorul
Liviu Muşat, directorul Dezvoltare şi Comunicare, Daniela Traian, şi şefa Serviciului Comunicare, Cristina Radu, a dat curs invitaţiei Consiliului Judeţean Dâmboviţa de a participa la întâlnirea cu edilii dâmboviţeni, pentru a prezenta oportunităţile de investiţii din cadrul noului Program Operaţional Regional pentru exerciţiul financiar 2014 – 2020, care urmează a fi
aprobat de către Comisia Europeană.
La întâlnirea de lucru au participat de
asemenea reprezentanţi ai Ministerului Fondurilor Europene (secretarul de stat Gabriel Călin
Onaca şi Ioana Ciocoiu, directorul Direcției Generale Analiză, Programare și Evaluare), ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (Mihai Herciu, director general al Direcției Generale Dezvoltare Rurală), ai Agenţiei de Finanţare a Investiţiilor Rurale (Nicolae Popa, director general adjunct), parlamentari, precum şi
reprezentanţi ai administraţiei publice locale.
Evenimentul organizat de CJ Dâmboviţa
a avut loc la Centrul Internaţional de Conferinţe al Universităţii Valahia din Târgovişte şi a
avut ca temă principală de discuţii dezvoltarea
judeţului Dâmboviţa în perioada de programare
2014 – 2020, prin realizarea de proiecte de investiţii cu finanţare nerambursabilă europeană.
În cadru seminarului au fost prezentate
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi
programele operaţionale sectoriale ce se vor
lansa pentru exerciţiul bugetar 2014 – 2020.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia a încheiat sesiunea de instruire
a mediului privat din Sud Muntenia,
în cadrul programului Regio
» Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional, a organizat în data de 20 august, la
sediul din Călăraşi, un nou seminar de instruire destinat beneficiarilor privaţi de fonduri nerambursabile de la nivelul regiunii
noastre.

Cu această întâlnire de lucru s-a încheiat sesiunea de instruire demarată de ADR
Sud Muntenia pentru beneficiarii care au
semnat contractele de finanţare în luna iunie,
în cadrul celui de-al treilea apel de depunere
de proiecte al programului Regio 2007 - 2013,
Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării mediului
de afaceri regional şi local, Domeniul major de
intervenţie 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor (20 martie – 17 aprilie 2014).

Întâlnirile de lucru, ce s-au desfăşurat la
sediul Agenţiei în lunile iulie şi august, au avut
ca scop oferirea de asistenţă noilor beneficiari
Regio, prin informarea lor cu privire la modul
cum trebuie să realizeze implementarea corectă a proiectelor pentru care au obţinut finanţare nerambursabilă de 100% din FEDR şi de la
bugetul de stat, pentru dezvoltarea microîntrewww.adrmuntenia.ro

prinderilor. În total au fost organizate opt instruiri, la care au participat peste 150 de reprezentanţi ai mediului privat din regiunea Sud
Muntenia şi consultanţi.

Noii beneficiari privaţi au aflat, cu
această ocazie, informaţii utile despre etapele
implementării proiectelor, subiectele abordate
fiind legate de obligaţiile de informare şi publicitate, management de proiect, monitorizarea şi evaluarea proiectului, implementare, cerinţe minime pentru implementarea cu succes a
proiectului, indicatori, vizitele de monitorizare, măsurarea şi raportarea progresului, tipuri
de evaluări, modificări la contractul de finanţare.

Alte teme de discuţie au vizat instrucţiunile de prefinanţare, plata şi rambursarea
cheltuielilor, achiziţiile publice în cadrul proiectului‚ principii şi reguli, întocmirea documentaţiei de atribuire şi conformitatea dosarului achiziţiei.
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.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Aniversare ADR Sud Muntenia

Colegul nostru Sergiu Manole, şeful Biroului Monitorizare
proiecte POS CCE, a împlinit în data de 18 august, 11 ani
de activitate neîntreruptă în cadrul Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Pe această cale dorim să îţi mulţumim pentru expertiza
profesională şi pentru tot sprijinul acordat beneficiarilor în
implementarea corectă a proiectelor derulate prin
programele PHARE, REGIO şi POS CCE!

INFO ADR SUD MUNTENIA

Sergiu Manole – 11 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia

La Mulţi Ani cu împliniri pe toate planurile!

Două eleve de la Colegiul I.C. Brătianu din Piteşti
au dus România pe primul loc în Europa
zultate deosebite la Olimpiada Internaţională de Geografie, care s-a desfăşurat în
Polonia, la Cracovia. Cosmina Andreea Manea şi Anca Maria Rădulescu sunt eleve în
clasa a XII-a la Colegiul Naţional „I.C. Brătianu” şi nu se află pentru prima dată în
faţa marelui succes. Urmare a rezultatelor
obţinute de elevii români participanţi la olimpiadă, ţara noastră a obţinut locul I în
Europa şi locul al III-lea în lume.

www.adrmuntenia.ro

Olipmpiada Internaţională de Geografie
a fost organizată în perioada 11 - 18 august, în
oraşul polonez Cracovia, la care au participat
142 de concurenţi din 36 de ţări. Potrivit concursurilor de acest gen, olimpiada s-a organizat
în engleză. Proba scrisă a avut 40% pondere în
punctaj. Au fost date subiecte tip grilă, dar s-a
cerut şi redactarea unui eseu sau interpretarea
unor imagini.
Elevii participanţi au avut de trecut şi
două probe practice, una individuală şi cealaltă
pe echipe. Ultima probă s-a bazat pe fotografii
cu conţinut geografic surprinse în diferite colţuri ale lumii, elevii având misiunea să le identifice şi să le interpreteze. Urmare a probelor
de foc, Cosmina Andreea Manea, elevă în clasa
a XII-a la Colegiul Naţional I.C. Brătianu, a obţinut medalia de aur, la fel şi Andra - Cosmina,
elevă în clasa a XII-a la Colegiul Naţional Costache Negri din Galaţi. Medalia de argint i-a
revenit Aurei - Elena Amironesei, elevă în clasa
a XI-a, la Colegiul Naţional din Iaşi. Bronzul va
ajunge tot în Argeş, acesta fiind cucerit de
Anca Maria Rădulescu, elevă în clasa a XII-a, la
Colegiul Naţional I.C. Brătianu.
http://regio.adrmuntenia.ro

EXCELENȚĂ ÎN SUD MUNTENIA

Două tinere argeşence au obţinut re-
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În urma rezultatelor excelente obţinute
de elevii noştri, România s-a clasat pe locul I
pe naţiuni în Europa şi pe locul al III-lea la nivel
mondial, după Singapore şi Australia.
Atât Cosmina Andreea Manea, cât şi
Anca Maria Rădulescu nu sunt la prima experienţă de acet gen. Argeşencele pregătite de
profesorul Ionuţ Enache au participat şi anul
trecut la cea de-a X-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Geografie din Kyoto, Japonia. La
fel ca şi în acest an, Cosmina Andreea Manea a
obţinut medalia de aur.
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În plus, ea a luat cel mai mare punctaj
individual din echipa României şi s-a clasat a
doua la nivel mondial, după un elev din Singapore. Anul trecut, în Japonia, Anca Maria Rădulescu a adus argintul la Piteşti. Medaliile de
aur obţinute de Cosmina anul trecut şi în acest
an i-au adus o bursă la o facultate din străinătate. Eleva de la Colegiul Brătianu va trebui
doar să aleagă dacă va merge să studieze în
Germania sau în Marea Britanie.
Sursa: http://www.curier.ro

AmCham Romania: Recomandări pentru creşterea

absorbţiei fondurilor europene în perioada 2014-2020
de Comerţ Americană
(AmCham) în România a elaborat o serie de
recomandări pentru Guvern în ceea ce
priveşte creşterea eficienţei în absorbţia
de fonduri europene, în contextul în care
Uniunea Europeană a adoptat recent Acordul de Parteneriat cu România, pentru accesarea de fonduri structurale şi de investiţii în cadrul programării financiare 20142020.
De-a lungul procesului de elaborare şi
revizuire a Acordului de Parteneriat, AmCham
Romania a furnizat Ministerului de resort o serie de recomandări şi propuneri pentru asigurarea unui proces eficace şi coerent de absorbţie
a fondurilor europene aferente noii perioade de
programare financiară. Printre altele, asociaţia
recomandă măsuri pentru crearea de locuri de
muncă, modernizarea educaţiei sau promovarea sistemelor de transport durabile.

Este necesară o mai mare concentrare
tematică şi o filtrare a priorităţilor
strategice naţionale
Pe fondul nivelului redus al investiţiilor
directe în economie şi a atitudinii prudente a
investitorilor cauzată de contextul geo-politic
din regiune, crearea unor mecanisme funcţionale şi performante de injecţie a resurselor
publice, inclusiv a finanţării europene, în economie trebuie să fie o preocupare centrală a
autorităţilor române. În contextul necesităţii
www.adrmuntenia.ro

creşterii competitivităţii economiei româneşti
este necesară o mai mare concentrare tematică şi o filtrare a priorităţilor strategice naţionale, în directa corelare cu impactul sistemic pe termen mediu şi lung şi cu sursele de finanţare disponibile, a declarat Valeriu Nistor,
preşedintele AmCham Romania.

AmCham îşi propune să menţină un dialog constant cu autorităţile, pentru trasarea unor priorităţi ca puncte de referinţă atât în vederea stabilirii unor alocări financiare adecvate
cerinţelor din piaţă, creşterii competitivităţii
României, cât şi în evitarea unor piedici precum cele întâlnite în perioada 2007-2013.

Economia de tip smart şi infrastructura,
printre priorităţi
Recomandările membrilor AmCham Romania vizează susţinerea dezvoltării unei economii de tip smart şi încurajarea sectorului
privat, în special IMM-uri, necesitatea creşterii
capacităţii şi performanţei administrative,
dezvoltarea infrastructurii, precum şi integrahttp://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Camera
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rea priorităţilor naţionale transsectoriale, astfel încât profilul de competitivitate al României să poată fi optimizat, afirmă Daniela Nemoianu, preşedintele grupului de lucru pentru
Fonduri Structurale şi Achiziţii Publice din
cadrul AmCham Romania.
În ceea ce privește performanţa sistemului, membrii AmCham recomandă:
• creşterea performanţei sistemului de management şi control al ESI (programare, coordonare, implementare, design instituţional,
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management şi control, introducerea mecanismelor de alertă timpurie);
• implementarea unor mecanisme de prevenire
a corecţiilor financiare;
• îmbunătăţirea capacităţii instituţionale;
• utilizarea extinsă a instrumentelor financiare;
• modernizarea regimului achiziţiilor publice
conform noilor directive europene;
• utilizarea eficientă şi intensivă a asistenţei
tehnice.
Sursa: http://www.wall-street.ro

AM POR: Noi prevederi pentru cererile de plată aferente
contractelor de finanţare Regio

Clarificările vizează mecanismul cererilor de plată în cazul beneficiarilor privaţi, dosarul cererilor de plată transmis la
Autoritatea de Management pentru programul Regio, precum şi contestaţiile aferente cererilor de plată.
Adresa AM POR nr. 63621/21.08.2014 poate fi consultată pe website-ul ADR Sud Muntenia
dedicat exclusiv programului Regio – http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea Clarificări utile, link:
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/adresaampor6362121082014.pdf.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIO

În data de 21 august, Autoritatea
de Management pentru Programul Operaţional Regional (AM POR) din cadrul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a emis o adresă prin
care se aduc unele precizări în vederea
clarificării unor aspecte legate de buna
implementare a contractelor de finanţare
derulate în cadrul programului Regio.
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia
Până în data de 24 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

Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri Integrate
de Dezvoltare Urbană pentru 12 centre urbane.
De asemenea au fost semnate 689* de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 3.271.242.174,72 lei.
Din cele 687 de contracte semnate, 44 de
proiecte au fost reziliate.
Stadiul proiectelor

Valoare
Suma
asistenta
alocată/disfinanciara
ponibilă
PreIn
Contra nerambursabi Regiunii
conIn
Respinse evaluacla
Sud
tracta- rezerva
re
tate
solicitata
Muntenia
re
Mil. Euro
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

7

31

54

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

10

44

1

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”,
5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel 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
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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 de proiecte au
fost reziliate.

Stadiul proiectelor

Subdomeniu/Domeniul

Nr.
proiecte
preluate

Evaluate Retrase Respinse

Contractate

Valoare asistenţă Valoare asistenţă
financiară
financiară
Reziliate
nerambursabilă
nerambursabilă
APROBATĂ
SOLICITATĂ
Euro
Euro

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

36

Evaluate
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 de lei pentru întreprinderile mici şi Mijlocii
(EVALUARE)

204

204

2

23

179

179 de proiecte
140.192.625,09 propuse spre finanțare
în alte regiuni.

206

Evaluate
în alte
regiuni

11

22

173

157.008.213,97 157.008.213,97

9
(5-SM,
4-BI)

Evaluate
la AM
POSCCE

0

5

4

583.756,49

88

88

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

1.1.1.a.2. - Sprijin financiar nerambursabil de până la
1.065.000 de 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)

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

583.756,49

3

34

1

77 de proiecte propuse
spre finanțare în alte
regiuni.

61
(5
Ax 3.1.1. - Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile
a 3 conexe (EVALUARE şi CONTRACTARE)

66

preluate
în etapa
de precontracta
re)

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:
Tel.: 0242/331.769, 0242/315.009,
0342/100.160, 0728/026.708
Fax: 0242/313.167
E-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Până în data de 24 august 2014, la
sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia au fost primite 711 proiecte, prin
care se solicită finanţare nerambursabilă prin
Programul Operaţional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013.
Au fost evaluate 353 de proiecte din care
301 au fost propuse spre finanțare la nivel național, inclusiv Sud Muntenia.

Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 190/ 18 – 24 august 2014
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Argeş

Investiţii majore din bani europeni la Apă Canal

Apă Canal beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă pentru implementarea
proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş, proiect structurat în 16 contracte.

Populaţia beneficiară este de 224.000 de
locuitori, iar investiţiile propuse vor duce la
reabilitarea şi extinderea a 186 km reţea de apă
şi 291,5 km reţea de canalizare, precum şi
dezvoltarea sistemelor de tratare şi înmagazinare
a apei potabile şi modernizare a patru staţii de
epurare a apelor uzate din zona de proiect. Investiţiile totale se ridică la aproximativ 427 milioane de lei. Contribuţia Apă Canal la acest proiect a fost realizată printr-un împrumut de la
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru o sumă de aproape 12 milioane de
euro. La finalizare, aceste investiţii vor contribui
semnificativ la creşterea gradului de conectare
la serviciul de alimentare cu apă şi canalizare a
unei zone importante din judeţul Argeş, la îmbunătăţirea calităţii vieţii prin furnizarea unor
produse şi servicii conform standardelor europene în vigoare, în condiţiile unei reale preocupări pentru protejarea mediului înconjurător.
Sursa: http://ziarulargesul.ro

Călăraşi

Investiţii: A fost lansat proiectul Promovarea patrimoniului
natural în zona Dunării călărăşene prin eco-turism
La jumătatea lunii august, la Centrul de
Afaceri din Călăraşi a avut loc conferinţa de lansare a proiectului Promovarea patrimoniului natural în zona Dunării călărăşene prin eco-turism.

Proiectul, cu o valoare de 514.600 de lei,
vizează promovarea eco-turismului la Dunăre, în
zona judeţului Călăraşi, prin ciclo-turism şi utilizarea bărcilor nemotorizate pentru pescuit, în
scopul conservării mediului. În cadrul proiectului se doreşte realizarea a patru trasee de cicloturism, realizarea unui traseu de pescuit pe Dunăre, achiziţionarea de biciclete şi bărci cu vâsle, organizarea unui concurs de ciclism instituit
ca eveniment eco-turistic si realizarea unui
website. Proiectul are o durată de implementare de 12 luni şi este finanţat prin Fondul European pentru Pescuit 2007-2013, în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit, Axa prioritară 4, Măsura 212.
Sursa: http://www.radiovocescampi.ro

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEŢE

Reînnoirea infrastructurii de apă şi apă
uzată este un punct prioritar pe agenda de investiţii a societăţii Apă Canal 2000. Un astfel de
program de investiţii, finanţat din fonduri europene, se află în plină desfăşurare.

Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 189/ 11 – 17 august 2014
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Dâmboviţa

Campusul preuniversitar şi Liceul Tehnologic Voineşti,
modernizate la standarde europene, îşi deschid porţile
pe 10 septembrie, în noul an şcolar 2014-2015
Până la finele anului 2014, comuna Voineşti se poate lăuda la capitolul realizări cu finalizarea a cinci
proiecte pe fonduri europene.
Deşi iniţial termenul dorit de
finalizare a fost
luna iunie, vremea capricioasă, ploile şi inundaţiile au împiedicat executarea unor lucrări
în cadrul acestor proiecte, fapt ce a decalat termenul până spre sfârşitul anului.
Primele două proiecte vizează învăţământul liceal din localitate, respectiv Modernizarea şi reabilitarea campusului preuniversitar şi construirea unei săli de sport la Liceul
Tehnologic Voineşti, precum şi Modernizarea şi
extinderea pe verticală a Liceului Tehnologic
Voineşti.
Proiectul privind modernizarea şi reabilitarea campusului preuniversitar, o nouă sală de
mese şi construirea unei săli de sport la Liceul
Tehnologic Voineşti are o valoare de 1,5 milioane
de euro.

La acest moment proiectul este realizat în
proporţie de 95%. În două săptămâni şi celelal-te
lucrări vor fi gata la acest proiect. Deja au fost
semnate contractele de achiziţii şi s-a dat ordinul
de începere a lucrărilor privind dotarea cu
mobilier a celor 12 garsoniere şi apartamente,
vesela pentru sala de mese, materialele didactice pentru sala de sport şi pentru laboratoarele
de informatică, fizică şi chimie. Acest proiect a
fost depus în cadrul programului Regio.
Tot prin Regio va fi realizat şi proiectul
privind Modernizarea şi extinderea pe verticală a
Liceul Tehnologic Voineşti, ale cărui lucrări au
demarat în 2007, dar pentru care nu au mai existat fonduri pentru finalizarea lui. În data de 12
martie, când s-a deschis apelul al doilea în cadrul
programului Regio, DMI 3.4, proiectul a fost depus la ADR Sud Muntenia pentru a fi continuate
lucrările de reabilitare a unităţii şcolare cu ajutorul fondurilor europene alocate din economiile
făcute la nivel naţional. În perioada următoare
urmează să se semneze contractul de finanţare.
Un lucru trebuie subliniat că lucrările au fost
exectuate în avans, în mare parte, în data de 10
septembrie totul va fi la cheie.
Sursa: http://www.ziardambovita.ro

Giurgiu

Încep asfaltările şi alimentarea cu apă potabilă
în satele Valea Plopilor şi Copaciu
În comuna Ghimpaţi se vor implementa
trei proiecte importante pentru dezvoltarea infrastructurii rurale, ce vor fi realizate cu finanţare de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Primul proiect se referă la alimentarea cu
apă potabilă în satul Valea Plopilor, cel de-al doilea vizează asfaltarea de drum comunal tot în satul Valea Plopilor, iar cel de-al treilea proiect cuprinde asfaltarea de drum comunal în satul Copa-

www.adrmuntenia.ro

ciu. Valoarea celor trei proiecte însumate este de
14.744.740 de lei.
La jumătatea lunii august, cele trei proiecte şi contractele de finanţare au fost semnate
la Ministerul Dezvoltării, urmând ca în cel mai
scurt timp să se întocmească caietele de sarcini,
depunerea acestora pe SEAP şi, dacă nu vor fi
contestaţii, lucrările vor demara cel mai târziu în
luna septembrie.
Sursa: http://www.jurnalgiurgiuvean.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Ialomiţa

Județul Ialomiţa a primit 16 microbuze şcolare
pentru transportul elevilor la şcoală şi grădiniţă
Mijloacele de transport au ajuns în
localităţile Adâncata, Albeşti, Alexeni, Andrăşeşti, Axintele, Borăneşti, Ciochina, Cosâmbeşti, Dridu, Jilavele, Mărculeşti, Moldoveni, Scânteia, Valea Ciorii, Valea Măcrişului şi Vlădeni.

Edilul din Alexeni spune că primirea microbuzului rezolvă în primul rând deplasarea elevilor la examene, în Urziceni, pe care a făcut-o
până acum cu maşina personală. Ion Cărbune
precizează că acesta este primul microbuz şcolar
pe care comuna îl primeşte şi, până la angajarea
unui şofer la Primărie, transportul îl va face cu
un conducător auto pensionar.
La Jilavele sunt mulţi elevi, iar distanţa
este mare până la şcoală, de la Slătioarele. Primarul Nicolae Stoene spune că şi familiile din comună, care locuiesc departe de centru, vor să li
se ia copiii de acasă şi să fie duşi la cursuri.
În funcţie de numărul copiilor din comunitate, microbuzele şcolare fac zilnic până la 4
curse dus-întors, plus deplasările copiilor la activităţile extraşcolare, iar de multe ori circulă supraaglomerate.
Sursa: http://www.guraialomitei.com

Prahova

Aproape 900 de propuneri de proiecte,
cuprinse în Planul de dezvoltare durabilă a judeţului Prahova
Aproape 900 de propuneri de proiecte au
fost incluse în Planul de dezvoltare durabilă a
judeţului Prahova pentru perioada 2014 - 2020,
acestea urmând a fi analizate şi încadrate pe axele şi obiectivele tematice ale viitoarelor programe operaţionale.
Potrivit unui comunicat de presă remis,
joi, de Consiliul Judeţean Prahova, Planul de dezvoltare durabilă a judeţului, document ce stabileşte direcţiile şi priorităţile de dezvoltare pentru perioada 2014 - 2020, a fost elaborat şi aprobat, acesta conţinând un portofoliu cu 888 de propuneri de proiecte ce reprezintă nevoile comunităţiilor locale prahovene.
În documentul citat se enumeră trei
proiecte prioritare ale judeţului. Unul dintre acestea vizează Modernizarea reţelei termice primare şi secundare a municipiului Ploieşti şi a
coşului de fum nr. 2 de la SACET Ploieşti şi are
www.adrmuntenia.ro

drept scop înlăturarea tuturor pierderilor de pe
traseu şi modernizări tehnologice ce vor avea ca
efect îmbunătăţirea substanţială a eficienţei energetice la nivelul localităţii.
De asemenea, printre cele aproape 900 de
propuneri de proiecte se află şi cel privind modernizarea unui drum interjudeţean şi interregional, respectiv DJ 102 I - Câmpina - Valea
Doftanei - Săcele, ce va prelua traficul de tranzit
de pe DN 1 pe durata lucrărilor la tronsonul de
autostradă Comarnic - Braşov. Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare (faza a II-a), care se adresează în principal mediului rural, precum şi aducţiunea de apă
potabilă Ploieşti - Mizil, investiţie ce va fi realizată în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară - Parteneriatul pentru Managementul
Apei Prahova, se află, de asemenea, printre priorităţile privind dezvoltarea judeţului.
http://regio.adrmuntenia.ro
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La nivelul compartimentelor de specialitate ale Consiliului Judeţean Prahova se desfăşoară activitatea de analiză în vederea încadrării
proiectelor menţionate pe axele şi obiectivele tematice ale viitoarelor programe operaţionale.
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Pentru definitivarea acestui obiectiv, Consiliul Judeţean Prahova va organiza o şedinţă consultativă la care vor fi invitaţi să participe, printre alţii, primarii tuturor celor 104 localităţi şi
şefii instituţiilor şi ai serviciilor deconcentrate.
Sursa: http://www.administratie.ro

Teleorman

Consiliile judeţene din Teleorman, Dâmboviţa şi Argeş
vor promova proiecte comune pentru infrastructura rutieră
Reprezentanţii administraţiilor judeţene
din Argeş, Teleorman şi Dâmboviţa au decis, în
urma unor discuţii purtate la Piteşti, să încheie
parteneriate pentru promovarea unor proiecte
comune de infrastructură rutieră de interes regional şi local, ce pot beneficia de finanţare europeană în exerciţiul bugetar 2014 - 2020.
Şedinţa de lucru, la care au participat
reprezentanţi ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia şi ai Companiei Naţionale
de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România,
a avut drept scop identificarea oportunităţilor de
reabilitare a drumurilor ce asigură legătura între
cele trei unităţi administrativ-teritoriale.

www.adrmuntenia.ro

Consiliul Judeţean Teleorman, alături de
celelalte consilii din Argeş şi Dâmboviţa au în vedere promovarea unor proiecte pe Axa prioritară
6 a programului Regio 2014 - 2020, ce vizează îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă
regională şi locală. Obiectivul specific constă în
creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei
TEN-T, prin reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene ce asigură conexiunile secundare şi
terţiare la reţea, în scopul reducerii timpului de
deplasare, fluidizării traficului şi creşterii siguranţei traficului.
Sursa: http://www.ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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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 / 25 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

