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EVENIMENTE

Înmânarea contractului de finanţare pentru realizarea proiectului „Fermă Grup Școlar Agricol”

Victor Drăguşin, primarul municipiului
Alexandria

Alexandria obţine primele fonduri Regio
pentru îmbunătăţirea infrastucturii de învăţământ

Municipiul Alexandria a primit asistenţă financiară nerambursabilă pentru proiectul Fermă Grup
Şcolar Agricol, în cadrul celui de-al doilea apel de
proiecte Regio, deschis în luna martie a.c. pentru
Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, lansat în urma realocării de fonduri în cadrul acestui program, conform Deciziei
Comisiei C(2013)/9772 finale din 19.12.2013.
Contractul de finanţare are o valoare totală
de 16.345.648,50 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 15.520.813,06 lei, reprezentând fonduri fEDR (13.192.691,10 lei), fonduri de la bugetul naţional (2.017.705,70 lei) şi contribuţia eligibilă a beneficiarului (310.416,26 lei).
ferma agricolă aferentă fostului Grup Şcolar
Agricol (actualmente Liceul tehnologic „Nicolae
Bălcescu”), aflată în prezent într-un stadiu avansat
de degradare, necesită lucrări de reabilitare şi modernizare, precum şi demolarea şi reconstrucţia
unor clădiri, în vederea asigurării unui spaţiu de
învăţământ corespunzător pentru cei aproximativ
850 de elevi care studiază aici. Astfel, cu sprijin
financiar nerambursabil Regio se vor realiza lucrări
de reabilitare şi modernizare a spaţiilor de desfăşurare a cursurilor din cadrul fermei şcolare agricole şi, totodată, aceasta va fi dotată cu echipawww.adrmuntenia.ro

mente didactice, în concordanţă cu cerinţele domeniilor de pregătire profesională.
La nivelul judeţului teleorman, în cadrul celor
două apeluri de proiecte Regio, deschise pentru
dezvoltarea infrastructurii educaţionale, au fost
depuse în total opt cereri de finanţare, până în
prezent fiind semnate două contracte, ce au o valoare totală de aproximativ 30 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism intermediar
pentru Programul Operaţional Regional 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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» Versiunile oficiale ale celor două
programe operaţionale, pentru care
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice este Autoritate de
management în perioada 2014-2020, au
fost transmise, în data de 25 august, la
Comisia Europeană. Este vorba de
Programul Operaţional Regional 2014-2020
(POR) şi Programul Operaţional Capacitate
Administrativă 2014-2020 (POCA).

Programul Operaţional Regional 2014-2020 are
ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale
comunităţilor locale şi regionale. Obiectivul se va
realiza prin sprijinirea proiectelor de dezvoltare a
mediului de afaceri, de dezvoltare a infrastructurii
din România şi a serviciilor. În acest mod, se estimează că regiunile vor cunoaşte o dezvoltare sustenabilă, vor putea să gestioneze eficient resursele, să valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.
Programul Operaţional Regional 2014-2020 are
o alocare de 6,7 miliarde de euro (inclusiv rezerva
de performanţă), reprezentând sprijinul financiar
al uniunii Europene, prin fondul European pentru
Dezvoltare Regională.
„Aştept toate autorităţile locale să aibă deja
documentaţiile făcute conform ghidului, care este
public, în aşa fel încât imediat, de a doua zi de
când primim aprobarea de la Comisie, să putem depune proiecte. Nu mai vrem ca, în acest exerciţiu
financiar, să mai existe ani pierduţi. Pentru că am
avut, din păcate, până în 2012, de exemplu, la noi,
la POR, absorbţie de 656 de milioane în şase ani,
deci o medie de 100 de milioane de euro pe an, şi,
când am preluat, am ajuns la absorbţie de 1,2 miliarde de euro pe an. Ani pierduţi pentru dezvoltare. Acum avem toate condiţiile, toate procedurile simplificate, pentru ca imediat, în noiembrie,
să poată să fie depuse proiecte.”, a precizat Liviu
Dragnea.
www.adrmuntenia.ro

Liviu Dragnea, vicepremierul României

Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 îşi propune să consolideze capacitatea administrativă a autorităţilor şi instituţiilor
publice de a susţine o economie modernă şi competitivă. Sprijinul din partea uniunii pentru program este de 553,19 milioane de euro, prin fondul
Social European.
Versiunile oficiale ale celor două programe
operaţionale pot fi consultate pe site-urile REGiO,
respectiv PODCA.

Sursa: fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Programele Operaţionale 2014-2020 ale MDRAP,
pentru dezvoltare regională şi administraţie
publică, transmise Comisiei Europene
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Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri 2014 pentru punerea în aplicare a Comunicării Comisiei Europene din 2010 privind turismul,
cu referire specială la diversificarea turismului cultural si industrial european şi un turism accesibil.
A. Proiecte de cooperare pentru sprijinirea turismului transnaţional bazat pe moştenirea culturală şi industrială;
B. Promovarea antreprenoriatului şi managementului unui turism accesibil.
Prezentul apel format din două tematici distincte pune în aplicare Comunicarea Comisiei Europene din 2010 privind turismul, cu referire specială
la diversificarea turismului cultural şi industrial european şi un turism accesibil. El completează sau
continuă iniţiativele respective.
Este, de asemenea, parte din al treilea şi ultimul an pentru două acţiuni pregătitoare propuse
de Parlamentul European şi aprobate de către autoritatea bugetară a uE, respectiv „Produsele Turistice Transnaţionale” şi „Turism Accesibil pentru
Toţi”.
Solicitanţi eligibili: autorităţi publice (inclusiv
locale), reţele sau asociaţii ale acestora la nivel internaţional, naţional, regional, instituţii de învăţământ, furnizori de formare în turism, centre de cercetare în domeniu, agenţii de turism şi operatori de
turism şi asociaţiile acestora, Camerele de comerţ,
industrie şi meserii sau organisme similare şi asociaţiile lor, organizaţii non-profit, ale societăţii civile, asociaţii internaţionale, europene şi naţionale
active în domeniul turismului şi activităţilor conexe, iMM-uri.
Obiective specifice
Tema A: Sprijinirea dezvoltării strategiilor de
turism; promovarea turismului în regiuni în criză
sau în conversie, în scopul stimulării ocupării forţei
de muncă şi creşterii economice; facilitarea schimburilor de bune practici, dezvoltarea de reţele şi
de platforme de discuţii între factorii publici de
decizie şi sectorul privat, în domeniile turismului
cultural şi industrial; facilitarea şi stimularea parteneriatelor public-private şi integrarea întreprinderilor din sectorul cultural în strategiile de dezvoltare regională a turismului; îmbunătăţirea cawww.adrmuntenia.ro

lităţii ofertei turistice europene printr-o cooperare
transfrontalieră întărită; şi/sau consolidarea abilităţilor de management de organisme publice sau
private care se ocupă de dezvoltarea de produse
turistice tematice.
Tema B: Oferirea posibilităţii pentru managerii şi antreprenorii din turism, pentru autorităţile
naţionale, regionale sau locale responsabile de
dezvoltarea şi promovarea turismului, alte autorităţi naţionale, regionale şi locale relevante pentru
sectorul turismului, de a integra accesibilitatea şi
„Design-ul Universal” în activităţile de management, planificare, investiţii, strategii, operaţiunile
de zi cu zi etc.; implicarea altor operatori din lanţul de aprovizionare din turism, stimulând astfel
crearea de noi afaceri şi cooperare transfrontalieră
în domeniul turismului accesibil; încurajarea schimburilor de experienţă şi informaţii între antreprenori cu privire la obstacolele, provocările şi beneficiile de a face afacerile lor mai accesibile; facilitarea schimburilor de bune practici, dezvoltarea
de reţele şi de platforme de discuţii între factorii
publici de decizie, sectorul privat, şcoli şi mediul
academic în domeniul turismului accesibil; consolidarea abilităţilor de management ale organismelor publice sau private, care se ocupă cu problemele de accesibilitate.
Data de începere a derulării proiectelor: aprilie 2015.
Durata maximă a unui proiect: 18 luni.
Buget maxim alocat:
• tema A: 1.000.000 de euro
• tema B: 650.000 de euro
Rata maximă de finanţare UE a costurilor eligibile: 75%.
Finantarea UE maximă pe proiect:
• tema A: 250.000 de euro
• tema B: 180.000 de euro
Data limită pentru depunerea aplicaţiilor: 21
octombrie 2014.
Candidaţii potenţiali pot solicita informaţii suplimentare referitoare la conţinutul acestui apel
utilizând adresa e-mail: entr-cfp-14127-PA-tourism@ec.europa.eu.
Sursa: www.finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Cerere de propuneri de proiecte –
turism cultural şi industrial, turism accesibil
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Proiect REGIO: Clădire de patrimoniu
pentru colegiu de elită la Câmpulung Muscel

Deşi fosta capitală a țării Româneşti, Câmpulung Muscel (oraş atestat documentar de la 1300),
nu are statut de staţiune turistică, odată intrat în
curtea Colegiului naţional Pedagogic „Carol I” te
simţi de parcă ai ajuns într-o destinaţie de vacanţă
montană.
inspiri aerul curat, de munte, şi păşeşti pe alei
străjuite de gard viu făcut din brăduţi, iar priveliştea care ţi se deschide ochilor este uimitoare:
şiruri nesfârşite de dealuri şi văi sau piscuri de munte, care se ivesc printre pâlcuri de ceaţă. Acest loc
a fost ales, la sfârşitul secolului al XiX- lea, drept
noul sediu al Şcolii normale de institutori (îrvăţători), transferate de la Bucureşti. Conducătorii de
atunci ai statului s-au gândit că este bine ca viitorii
dascăli să fie cât mai aproape de lumea satelor,
acolo unde urmau să profeseze şi pe care erau chemaţi să o ridice.
De la înălţarea clădirii (1895) şi inaugurarea ei,
un an mai târziu, nu s-au mai făcut reparaţii capitale, deşi problema infiltraţiilor de apă din subsol
era cunoscută de peste un secol. În plus, faţadele,
treptele, tâmplăria şi instalaţiile interioare erau degradate.
Pentru colegiul de elită, care a pregătit zeci
de generaţii de cadre didactice, povestea reabilitării începuse cu un... eşec. „Când am depus cererea de finanţare şi am fost anunţaţi că suntem
primul proiect sub linie, a fost un şoc. S-a mers pe
criteriul primul venit - primul servit, iar pentru
pregătirea documentaţiei am avut nevoie de avizul Ministerului Culturii, de o procedură mai complexă decât pentru o altă şcoală obişnuită“, îşi
aminteşte primarul oraşului, Călin ioan Andrei.
Edilul a fost managerul proiectului de reabilitare şi, cu perseverenţă, a convins Agenţia pentru
www.adrmuntenia.ro
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» Complexul de clădiri al Colegiului
Naţional Pedagogic „Carol I“, dat în
funcţiune în 1896, a fost modernizat,
cu restaurarea unor elemente ale
construcţiei originale, iar noile dotări
au îmbunătăţit condiţiile de studiu
pentru cei circa 1.000 de elevi.

Dezvoltare Regională Sud Muntenia de importanţa
unităţii de învăţământ şi de valoarea clădirii. „Ne-am
dorit foarte mult ca aceste clădiri de patrimoniu
să fie reabilitate, dar şi să creăm condiţii optime
în şcoli şi, curând, sperăm să se vadă şi rezultatele
elevilor”, adaugă primarul. Pregătirea documentaţiei a durat mai mult, deoarece Colegiul este găzduit de „o clădire a Patrimoniului naţional, clasificată la categoria A - monument de cea mai mare
importanţă”.
Proiectul avea să primească finanţare pentru
„lucrări de reabilitare a reţelelor de utilităţi, finisaje interioare, refaceri ale faţadelor, amenajarea
spaţiilor de incintă”, la capătul cărora „am constatat, din reacţiile celor care au văzut lucrarea, că
este considerată exemplu de bună practică şi aceasta ne oferă satisfacţie”, ne-a declarat primarul. Din pricina lucrărilor complexe impuse de prevederile legale privind reabilitarea monumentelor,
implementarea proiectului a durat aproape patru
ani (august 2010 - iunie 2014). La capătul acestui
interval, în care activitatea didactică nu s-a întrerupt, „ am reuşit să transformăm toate sălile în 28
de cabinete funcţionale şi să optimizăm procesul
educaţional. Acum învaţă într-un singur schimb
toţi cei circa 1.000 de elevi ai noştri, de la grădiniţă la liceu”, constată Radu Gheorghe, directorul
instituţiei.
(continuare în pagina 6)
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 5)

Condiţii moderne, prestigiu sporit

FIŞA TEHNICĂ A PROIECTULUI

• Titlul proiectului: „Consolidare, reabilitare Colegiul Pedagogic Carol I”
• Beneficiar: uAt Câmpulung
• Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea
şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru
formarea profesională continuă”
• Valoarea totală contractată a proiectului: 12,13 milioane de lei, din care:
- FEDR: 8,32 milioane de lei
- contribuţia de la bugetul de stat: 3,58 milioane de lei
- contribuţia beneficiarului: 226.860 de lei

AM POR: Notă privind documentaţia de contractare
pentru toate proiectele acceptate în cadrul DMI 3.4 – apelul 2

Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Regional (POR), din cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a emis
nota cu valoare de instrucţiune nr. 64279/22.08.2014,
privind documentaţia de contractare pentru toate
proiectele acceptate în cadrul DMi 3.4 „Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea intrastructurii pentru formare profesională continuă” – apelul de
www.adrmuntenia.ro

proiecte pentru fondurile realocate în cadrul programului Regio, conform Deciziei Comisiei Europene C
(2013)/9772 finale din 19.12.2013, deschis în anul 2014.
Documentul poate fi consultat pe site-ul Agenţiei
dedicat programului Regio, http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea Clarificări utile, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/notacuvaloaredeinstructiunenr64279din22august2014.pdf.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Concret, modernizarea înseamnă că elevii au
acces la un laborator dotat complet pentru fiecare
materie. în cabinetele de limbi străine, fiecare
elev are o pereche de căşti, la istorie pot fi proiectate hărţi interactive care arată schimbări politice sau operaţiuni militare în mişcare (nu doar
pe obişnuitele hărţi de hârtie). În total, colegiul
Cei din urmă au încredere că odraslele lor sunt
beneficiază de 20 de table electronice interactive. pe mâini bune şi există zeci de cereri de înscriere,
În intervalul 8:00 -14:00, porţile colegiului se din oraş sau chiar din împrejurimi, în clasa a V-a la
închid, clasele optează dacă vor sau nu uniformă, „Carol I”. Posibilitatea de a învăţa doar de dimineaelevii nu fumează şi nu pot păţă, într-o şcoală prestigioasă, cu dorăsi incinta şcolii fără să anunţe „Profesorii îmbină
tări moderne, menţine interesul
predarea
modernă
un motiv al plecării (care este
pentru Colegiul naţional Pedaimediat notificat părinţilor). Cu cu tehnologia, cabinetele
gogic. În 2017, instituţia va îmtoate acestea, convingerea di- sunt multifuncţionale,
plini 150 de ani de funcţionare,
rectorului că „performanţa nu iar performanţele încep
iniţial la Bucureşti (între anii 1867
se poate obţine decât prin orşi 1896), ulterior la Câmpulung (din
să
apară”
dine şi disciplină” nu îl face de1896 până în prezent).
Radu Gheorghe,
loc mai puţin popular în rândul
Autor: Bogdan MUNTEANU
director al Colegiului „Carol I”
elevilor şi al părinţilor.
Sursa: Revista REGIO nr. 32
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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 creştere
1 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană poli de dezvoltare
1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe

Piteşti, PiD-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
integrate de Dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane. Până la această dată au fost semnate 690 de
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.286.452.571,52 lei. Din cele 690 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 şi modernizarea reţelei de drumuri
Axa
judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea
2
şoselelor 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 şi echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale

12

1

1

0

2

0

10

40,53

35,7

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

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

7

31

54

99,00

39,73

67

3

9

10

43

2

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 şi echiparea
3 infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

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

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

5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 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 şi
32
4
15
0
1
0
12
61,20
35,64
Axa creşterea calităţii serviciilor turistice
5
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
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel naţional.
infrastructurii necesare, în scopul creşterii
ORGAniSMuL intERMEDiAR PEntRu tuRiSM: Ministerul Economiei, Direcţia Gestionare fonduri
atractivităţii României ca destinaţie turistică
Comunitare pentru turism - B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal 010873,
Bucureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

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

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIO

Până în data de 31 august 2014, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au
fost depuse 1.280 de proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional Regional), Planul integrat de Dezvoltare urbană pentru Polul de Dezvoltare (PiDu) – Municipiul

info Regional Sud Muntenia
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

la nivel naţional, inclusiv Sud Muntenia.
Din totalul proiectelor primite de ADR Sud
Muntenia, au fost respinse 101 şi retrase 41.
Până în prezent au fost semnate 313 contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă aprobată de 300.187.610,31 lei. Din cele 313 contracte semnate, 41 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 şi 6.375.000 lei pentru întreprinderile
mici şi mijlocii (COntRACtARE)
1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi mijlocii (EVALuARE)
1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi mijAxa locii (COntRACtARE)
1
1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor
(5
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)
Axa 3.1.1 - Sprijinirea accesului la internet şi la servi3 ciile conexe (EVALuARE şi COntRACtARE)

ADR Sud Muntenia este
Organism intermediar, pentru
Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii
Economice” şi are responsabilităţi
delegate pentru implementarea
acestui program. Mai multe detalii
despre posibilităţile de finanţare
din POS CCE puteţi obţine
contactând experţii Serviciului
Comunicare: 0242/331.769,
0342/100.160, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167,
e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.

www.adrmuntenia.ro

Retrase

Respinse

Contractate

Valoare
asistenţă
financiară
nerambursabilă
SOLICITATĂ
- Euro -

Valoare
asistenţă
financiară
Rezinerambursabilă 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 finanţare
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

3

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 finanţare
în alte regiuni

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Până în data de 31 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 „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013. Au fost evaluate 353 de proiecte, din care 301 au fost propuse spre finanţare

info Regional Sud Muntenia
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Argeş

Sărbătorile Argeşului şi Muscelului,
ediţia a VIII-a

www.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

În perioada 10 – 30 august s-a desfăşurat cea dea Viii-a ediţie a Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului.
Manifestările organizate în această perioadă de către Consiliul judeţean Argeş, în parteneriat cu instituţiile de cultură argeşene, reprezintă o identificare
a României în comunitatea europeană, prin tradiţia
şi cultura noastre, ce trebuie duse mai departe.
Seria de evenimente a debutat cu cea de-a
XXXi-a ediţie a festivalului internaţional de folclor
„Carpaţi”, care s-a desfăşurat în perioada 10-15
august, reunind ansambluri folclorice din Bulgaria,
Macedonia, indonezia, italia, Belgia, Spania, japonia, Belarus, Georgia, Lituania şi Coreea de Sud.
Publicul de toate vârstele şi gusturile a avut
ocazia să participe la festivaluri de dans, muzică
şi film, expoziţii, tabere de creaţie, concursuri sportive, lansări de carte, simpozioane, unele dintre activităţi fiind deja tradiţionale – Dracula fest, Dracula Bike, tabăra de meşteşuguri tradiţionale, festivalul pentru tineri 3fESt, festivalul internaţional
de muzică populară veche „Sus pe Argeş la Izvoare”, festivalul fanfarelor etc. - altele desfăşurându-se în premieră – Ziua filmului etnografic, Zilele
Artelor - festivalul de jazz, Crosul de la florica etc..
În încheierea „Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului”, în data de 30 august, la Muzeul Viticulturii
şi Pomiculturii Goleşti, a avut loc Întâlnirea Fiilor
Argeşului – Ziua Fiilor şi Cetăţenilor de Onoare ai Argeşului şi Muscelului, prilej de a reuni personalităţile cu origini argeşene, de a acorda distincţiile de
fiu/fiică, cetăţean de onoare şi de excelenţă în domeniile Administraţie publică locală şi centrală,
Mediu de afaceri şi Societate civilă. De asemenea,
în premieră, începând de la această ediţie, tinerii
cu rezultate excepţionale la olimpiade şi alte concursuri internaţionale au fost premiaţi în cadrul
secţiunii „Tineri argeşeni de succes”.
Gazda evenimentului, preşedintele Cj Argeş,
florin tecău a evidenţiat importanţa acestor manifestări, afirmând că „Argeşul este şi va fi un reper
în România. Argeşul şi Muscelul reprezintă un tărâm al bogăţiei sufleteşti, al sufletelor şi minţilor
luminate.”.
Pentru Constantin nicolescu, fostul preşedinte
al Consiliului, ediţia din acest an a fost una cu totul

9

deosebită, domnia sa primind titlul de Preşedinte
fondator al Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului, în
timp ce filofteia Pally, directorului Muzeului Goleşti, a primit titlul de Director fondator al Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului. Cele două distincţii
reprezintă o recunoaştere a meritelor celor doi oameni care au avut ideea şi au pus-o în practică pentru acest eveniment, care a născut o tradiţie unică
în România.

Sursa: www.cjarges.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Călăraşiul
va avea un nou
combinat siderurgic

10

Călăraşi

INFO JUDEȚE

În data de 26 august, în cadrul unei conferinţe
de presă, primarul municipiului Călăraşi a anunţat
că investitorul principal care îşi doreşte să realizeze un combinat siderurgic în localitatea de pe
malul Borcei este grupul european de interese economice EuRO finAnCE E.E.i.G., aprobat de legislaţia românească. Viitorul combinat se va numi SMV
Călăraşi SA, societate care este înregistrată deja
la Bucureşti, fiind acţionarul principal al acestui
grup investiţional.
investitorii au făcut deja o cerere către lichidator pentru cumpărarea a 200 de hectare de pe
platforma fostului Combinat Siderurgic, în următoarele 30 - 60 de zile urmând a fi scoase la licitaţie. Referitor la problema legată de Canalul Siderurgic, se aşteaptă un răspuns de la Ministerul
transporturilor, făcându-se demersuri, în continuare, pentru preluarea acestui obiectiv şi includerea
lui în proiectul investiţional de la Călăraşi. Până în
data de 5 septembrie, Primăria şi Consiliul judeţean Călăraşi aşteaptă de la grupul investiţional o
schemă financiară.
Sursa: arenamedia.ro

Primăria Târgovişte vrea
să acceseze fonduri UE pentru infrastructură,
locuinţe sociale şi turism

Dâmboviţa

Primăria târgovişte intenţionează să acceseze
fonduri europene, în exerciţiul financiar 2014-2020,
pentru lucrări de infrastructură, construire de locuinţe sociale şi promovare turistică.
Crearea unui Consiliu tehnico-economic în cadrul Primăriei târgovişte, în care să fie reprezentată şi conducerea instituţiei, ar ajuta la coordonarea mai bună a obiectivelor de investiţii cu fonduri europene. un alt proiect identificat de autorităţile locale este reabilitarea Cinematografului
independenţa, singurul din municipiu.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: administratie.ro

Primăria Municipiului târgovişte

http://regio.adrmuntenia.ro
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Vasile Mustăţea, preşedintele Consiliului judeţean Giurgiu

Lucrările de reabilitare
a Complexului de Servicii Sociale Giurgiu,
derulate cu fonduri Regio, se apropie de finalizare
Giurgiu

» În această toamnă se vor finaliza
lucrările de reabilitare şi extindere a
Complexului de servicii sociale din Giurgiu,
realizate în cadrul programului Regio, cu
finanţare europeană nerambursabilă.

În luna octombrie 2012 s-a semnat contractul
de finanţare pentru proiectul „Reabilitare şi extindere Complex de Servicii Sociale Giurgiu”, depus de către unitatea Administrativ-teritorială
Giurgiu, în calitate de beneficiar, la sediul ADR Sud
Muntenia pentru a obţine fonduri în cadrul Axei
prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, DMi 3.2 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.
Valoarea totală a contractului este de 3.639.292,49
lei, din care valoarea totală eligibilă este de 2.764.876,83
lei. Obiectivul proiectului constă în reabilitarea, extinderea şi dotarea Complexului de Servicii Sociale
Giurgiu, un centru social cu destinaţie multifuncţională, care acoperă o gamă variată de servicii,
cu scopul de a ajuta copii şi cupluri mamă – copil
www.adrmuntenia.ro

aflate în dificultate, începând cu acceptarea lor în
centru până la rezolvarea unor probleme specifice
cu care acestea se confruntă temporar. Astfel, în
urma implementării acestui proiect se urmăreşte
creşterea numărului de locuri de rezidenţă la Centrul de primire în regim de urgenţă şi evaluare cu
10 locuri pentru copii aflaţi în situaţie de risc, neglijare, abuzare şi/sau abandon familial, la Centrul
pentru mame şi copii victime ale violenţei la domiciliu cu două locuri pentru mamă şi copil, iar la
centrul maternal cu şase locuri pentru mamă şi copil. totodată, în cadrul acestui proiect, s-a iniţiat
combaterea activă a fenomenului de violenţă domestică, cunoscute fiind efectele negative pe termen lung ale acesteia asupra societăţii noastre.
Centrul de la Giurgiu va oferi sprijin prin consilierea victimelor violenţei pentru depăşirea situaţiei de criză, pentru păstrarea autonomiei personale şi pentru înlăturarea traumelor datorate
abuzului. Aici se va asigura găzduirea în condiţii de
securitate şi pe o perioadă limitată a victimei,
timp în care aceasta va beneficia de consiliere de
specialitate.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Amara: A fost constituit
clusterul regional balneoturistic „Muntenia”

Ialomiţa

www.adrmuntenia.ro

din România şi Asociaţiei naţionale a Staţiunilor Balneare şi Balneoclimaterice din România.
formarea unui grup pentru balneoturism este,
probabil, cel mai important pas în dezvoltarea unei
destinaţii turistice, pentru a-i spori şansele de a fi receptor pentru turişti, de a creşte fluxul turistic, de a
obţine cât mai multe finanţări pentru dezvoltare şi de
a valorifica la un alt nivel zona, fiind cunoscut faptul
că regiunea Muntenia este caracterizată printr-un
potenţial turistic ridicat şi unde există trei staţiuni
importante cu specific de cură, respectiv Amara, Pucioasa şi Slănic Prahova. Mai spunem că ţara noastră
beneficiază de peste 30% din potenţialul balnear al
Europei şi este o nişă importantă de dezvoltare nu
numai a turismului, ci şi a economiei româneşti.
„Amara nu se bucură la acest moment de numele pe care îl merită, dar sunt convins că şi cu ajutorul dumneavoastră (...) poate să devină, aşa cum
ne propunem, o perlă a Bărăganului. Iar în ceea ce
priveşte segmentul de turism balnear, putem fi printre cei mai reprezentativi furnizori de servicii, nu
numai de pe piaţa internă, ci şi internaţională. (...)
Vă fac cunoscut faptul că, în viitorul cadru financiar
multianual 2014 - 2020, o componentă de cel puţin
30% din zona de competitivitate va fi acordată unor
astfel de structuri, iar faptul că înfiinţaţi una astăzi
la Amara nu face altceva decât să vă sporiţi şansele
de a obţine finanţări pentru dezvoltarea acestei localităţi şi acestui tip de activităţi”, a spus Marian
neacşu.
Această formă de colaborare este din ce în ce
mai prezentă în ţara noastră, în diverse domenii de
activitate, după modelul altor state care acum au o
economie mai dezvoltată tocmai pentru că au reuşit
să se unească, să comunice mai bine, să acceseze
fonduri, să se dezvolte şi să se impună pe piaţă.
Pe parcusul întâlnirii s-a vorbit mult despre oportunităţile de finanţare a turismului balnear, despre
cercetare- inovare, balneologia fiind catalogată ca
un domeniu prioritar care ar putea să dezvolte multe
sectoare conexe. iar formarea acestui cluster poate
fi soluţia ideală de a atrage fonduri, asta dacă managementul acestei forme de organizare va fi armonizat în aşa fel încât ţinta să fie atinsă.

Sursa: www.obiectiv.net

http://regio.adrmuntenia.ro
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În data de 26 august s-a constituit, la Amara,
clusterul regional balneoturistic „Muntenia”, la iniţiativa mai multor asociaţii, fundaţii, organizaţii, autorităţi locale şi centrale. Este cel de-al doilea înfiinţat la nivel naţional pe acest sector, după clusterul
„Transilvania”, constituit în staţiunea tuşnad. Managementul clusterului Muntenia va fi asigurat de Asociaţia Staţiunilor Balneare şi Balneoclimaterice din
România, al cărei preşedinte este Victor Moraru,
primarul oraşului Amara. Clusterele sunt concentrări
geografice de instituţii şi companii interconectate,
dintr-un anumit domeniu, care vor colabora pentru
îmbunătăţirea situaţiei economice din zonă.
Astfel, autorităţile publice centrale şi locale, operatorii de turism şi de dezvoltare economică, spitalele, hotelurile, restaurantele, pensiunile, producătorii
agricoli, proprietarii de păduri etc. trebuie să lucreze
împreună pentru a promova o imagine de calitate şi
pentru a stabili o „marcă”, un nume, pentru destinaţia respectivă.
La eveniment au participat Răzvan filipescu,
preşedintele Autorităţii naţionale pentru turism, deputatul Marian neacşu, liderul grupului parlamentar
PSD, senatorul Marian Pavel, nicu Rădulescu, preşedintele Organizaţiei Patronale din turismul Balnear,
Aurel Borşan, de la fundaţia Amfiteatru, Alexandru
Constantin din partea Asociaţiei Române de turism
Medical, Vajda Lajos, vicepreşedinte Clustero, Marius
Andra, consilierul ministrului delegat pentru iMM-uri,
Mediu de Afaceri şi turism, dar şi alţi reprezentanţi
din turism sau activităţi conexe.
„Considerăm necesară înfiinţarea unui astfel de
cluster, întrucât am constatat cu toţii în ultimii ani
nevoia de îmbunătăţire a serviciilor din turismul românesc, dar şi colaborarea între factorii de decizie
care pot contribui la dezvoltarea turismului balnear.
(...) Nu am făcut această întâlnire pentru că mai trebuie să apară o instituţie, ci dorim realizarea acestui
cluster pentru că este necesar şi pentru că apar în
activităţile noastre, atât ale autorităţilor publice
locale, cât şi ale agenţilor economici, mici conflicte
care se datorează şi faptului că nu cunoaştem, fiecare dintre noi, ce anume intenţionăm să facem”, a
precizat primarul oraşului Amara, Victor Moraru, preşedinte al Asociaţiei naţionale a Staţiunilor turistice

info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 191 / 25 - 31 august 2014

Prahova

Proiectele ambiţioase ale Primăriei Ploieşti

Lista obiectivelor:

1. Extindere capacitate cămin bătrâni str. Cosminele;
2. Construire sediu Primărie Ploieşti;
3. Construire campus şcolar Colegiul Economic
„Virgil Madgearu”;
4. Construire grădiniţă cu program normal, Aleea
Strunga;
5. Construire Grădiniţă cu program normal nr. 20,
strada trestioara;
6. Construire grădiniţă cu program prelungit, B-dul
Petrolului;
7. Construire sală concerte, ateliere şi sală de sport
Liceul de Artă „Carmen Sylva”;

8. Eficientizare consumuri energetice în municipiul
Ploieşti - sistem iluminat public şi clădiri publice;
9. Înfiinţare parcare tiruri;
10. Realizare locuinţe sociale în cartierul Bereasca;
11. Modernizare colonie Vega;
12. Modernizare cartier Mitică Apostol;
13. Modernizare cartier Pictor Rosenthal;
14. Modernizare cartier Râfov;
15. Modernizare str. Gh. Cantacuzino în zona pasaj
Cf Podul Înalt, prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Ghe.
Cantacuzino, tronson Şos. Vestului - limită oraş, inclusiv
terminal multimodal;
16. Modernizare Str. Ştrandului şi amenajare intersecţie Str. Ştrandului – Centura de Est;
17. Reabilitarea energetică a blocurilor de locuinţe
18. Reabilitare terminal de transport auto de călători zona sud;
19. Regularizare Pârâu Dâmbu;
20. Reţea integrată comunicaţii digitale pentru
activităţi de administraţie locală, ordine publică şi managementul situaţiilor de urgenţă;
21. terminal nord-Vest;
22. fluidizare trafic prelungire Str. Libertăţii;
23. Întregire inel iii de circulaţie tronson Gara de
Sud - Dâmbu;
24. Întregire inel iii de circulaţie tronson Bariera
Bucov - Gageni;
25. Reabilitare monument istoric, Halele Centrale;
26. Realizare reţele de servicii sociale la domiciliu;
27. Achiziţie tramvaie.
Sursa: actualitateaprahoveana.ro

Sistemele de alimentare cu apă
şi canalizare din judeţul Teleorman vor fi reabilitate
Teleorman

Sistemele de alimentare cu apă şi canalizare
din judeţ vor fi reabilitate în proporţie de 100% până
la finalul anului 2015. Potrivit directorului SC APA
SERV SA, Ciprian Gurban, valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 370 milioane de lei,
bani proveniţi în mare parte din fonduri europene.
Conform aceleiaşi surse, implementarea acestui
proiect vine în sprijinul dezvoltării comune a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare. Proiectul este
finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial
www.adrmuntenia.ro

„Mediu”, Axa prioritară 1 „Extinderea şi modernizarea
sistemelor de apă şi apă uzată”. Deşi termenul de finalizare a lucrărilor a fost prelungit până în ultima zi
a anului, directorul societăţii beneficiare asigură că
obiectivele vor fi atinse înainte de această dată.
În baza proiectului au fost încheiate 11 contracte
de lucrări în Alexandria, turnu Măgurele, Roşiorii de
Vede, Zimnicea şi Videle, două contracte de servicii şi
un contract de audit.
Sursa: www.administratie.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Primăria Ploieşti pregăteşte mai multe proiecte
ambiţioase, pentru care speră să obţină fonduri europene în perioada de finanţare 2014-2020. Chiar dacă
multe dintre acestea sunt, momentan, doar în stadiul
de intenţie anunţată, municipalitatea urmează să demareze procedurile pe măsură ce se vor deschide axele
de finanţare. Documentul ce prevede lista de priorităţi
a fost aprobat şi cuprinde 27 de propuneri.
Printre aceste obiective se regăsesc mai multe terminale rutiere, realizarea unor inele de circulaţie, modernizarea a patru cartiere de la periferie, construirea
a trei grădiniţe, reabilitarea halelor centrale, lărgirea
pasajului rutier de la Podul Înalt şi achiziţia de tramvaie.
În plus, Primăria Ploieşti speră să obţină fonduri europene şi pentru construirea unui nou sediu administrativ, chiar dacă în prezent nu s-a stabilit oficial unde ar
urma să fie acesta amplasat.
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Ziarul Ştirea / 27 august 2014

REVISTA PRESEI

Obiectiv / 25 august 2014
incomod-media.ro / 25 august 2014
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
Dâmboviţa: B-dul independenţei, nr. 1, et. iV,
cam. 101, mun. târgovişte, jud. Dâmboviţa
Tel. / 0245/220.647,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: Piaţa
Vasile Milea, nr. 1, et. iii, cam. 117, mun. Piteşti,
jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean IALOMIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. iV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. ialomiţa
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. Vi, cam.
626/627, mun. Ploieşti, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către
Agenţie şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013.
Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
Reţelei de informare REGiO Sud Muntenia
şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în judeţele regiunii.

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 1 septembrie 2014
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia şi activităţile pe care
dumneavoastră le desfăşuraţi. Dacă sunteţi interesaţi
să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm să ne
transmiteţi un scurt material de informare (maxim 1.500
de caractere cu tot cu spaţii), împreună cu 1 - 2 poze,
cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie
publicat în viitoarea ediţie a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa de
e-mail comunicare@adrmuntenia.ro. newsletter-ul va fi
publicat pe site-ul Agenţiei (http://regio.adrmuntenia.ro)
şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor
Reţelei de informare REGiO Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
consiliilor judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
reprezentanţilor mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia
şi site-urilor dedicate (portalurilor de ştiri economice),
precum şi publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

