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joi, 11 septembrie, directo-
rul Agenţiei pentru Dezvoltare Re -
gională Sud muntenia, Liviu muşat,
a participat la conferinţa de pre -
să, ce a avut loc cu ocazia fina-
lizării proiectului de reabilitare
şi modernizare a străzilor din ora -
şul Topoloveni, judeţul Argeş. Eve -
nimentul a fost organizat de că-
tre unitatea Administrativ-Teri-
torială Topoloveni, care, în calita -
te de beneficiar, a obţinut în luna
mai 2011 fonduri europene ne-
rambursabile în cadrul Programu-
lui Operaţional Regional 2007 -
2013, Axa prioritară 2, Domeniul
major de intervenţie 2.1 „Reabili -
tarea şi modernizarea reţelei de
drumuri judeţene şi străzi urba -
ne - inclusiv construcţia/ reabili ta -
rea şoselelor de centură”, pentru
proiectul „Modernizarea şi reabi -
litarea de străzi urbane în ora -
şul Topoloveni”.

valoarea totală a cererii de
finanţare a fost de 24.710.503,49
lei, din care: valoarea eligibilă ne -
rambursabilă din FEDR a repre-
zentat 15.407.211,23 lei, valoarea
eligibilă nerambursabilă din buge -
tul naţional a fost de 2.048.357,56
lei, iar cofinanţarea eligibilă a be ne -
ficiarului a fost în sumă de 356.236,10
lei. Durata de implementare a pro -
iectului a fost de 40 de luni, inter -
val de timp în care au fost reabi-
litate şi modernizate şapte străzi,
cu o lungime totală de 7,8 km, cu
scopul de a îmbunătăţi condiţiile
de transport, prin creşterea vite-
zei de rulare şi prin reducerea
costurilor de exploatare şi a ratei
accidentelor, prin adoptarea unor

măsuri pentru siguranţă. 
Oraşul Topoloveni este, în pre -

zent, beneficiar a trei contracte
cu finanţare nerambursabilă în
cadrul programului Regio, ce au
o valoare totală de 43.627.926,01
lei, din care valoarea totală soli-
citată reprezintă 31.308.333,15
lei. Pe lângă proiectul de îmbună -
tăţire a infrastructurii de trans-
port, unitatea Administrativ-Te-
ritorială Topoloveni, în partene-
riat cu Parohiile Inuri şi Goleştii
Badii, a obţinut fonduri pentru con -
solidarea, restaurarea şi valorifi-
carea turistică a două lăcaşe de
cult - Biserica cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavril” Inuri
şi Biserica cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului” din Goleştii Badii.
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Liviu muşat, directorul ADR Sud muntenia
(dreapta), alături de Gheorghiţă Boţârcă,
primarul oraşului Topoloveni
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Infrastructura rutieră
a oraşului Topoloveni,

reabilitată cu fonduri Regio

Întâlnire de lucru
pentru dezvoltarea
de proiecte comune
între Argeş, Dâmboviţa,
Giurgiu şi Teleorman
în perioada
2014 - 2020

În data de 10 septembrie, directo-
rul ADR Sud muntenia, Liviu muşat,
alături de directorul adjunct Dezvol-
tare şi Comunicare, Daniela Traian, şi
şefa Ser viciului Comunicare, Cristina
Radu, au participat la o întâlnire de
lucru cu reprezentanţi ai Consiliilor
judeţene din Argeş, Dâmboviţa, Giur-
giu şi Teleorman, ce s-a desfăşurat la
Hotelul Casa Comana din comuna giur -
giuveană Comana.

Scopul acestei întruniri a fost pre-
zentarea noului Program Operaţional
Regional 2014 – 2020, cu cele 12 axe
priorita re stabilite în draftul elaborat
în luna august, şi a perspectivelor şi
direcţiilor de parteneriat între cele
patru judeţe din regiunea Sud munte-
nia, pentru promovarea proiectelor
comune cu finanţare europeană în pe -
rioada 2014 – 2020.

Subiectele de discuţii abordate au
vizat tema „Stadiul pregătirii proiec-
telor comune din cadrul asocierii pen -
tru reabilitarea infrastructurii rutie -
re de interes judeţean Argeş – Dâm-
boviţa – Giurgiu – Teleorman”. Astfel,
reprezentanţii administraţiilor pu-
blice judeţene au purtat discuţii pri-
vind oportunităţile de reabilitare a
drumurilor judeţene şi naţionale, ce
asigură legătura între judeţele Argeş,
Dâmboviţa, Giurgiu şi Teleorman - pro -
iecte pe Axa prioritară 6: Îmbunătă-
ţirea infrastructurii rutiere de impor -
tanţă regională şi locală, prioritatea
de investiţii 6.1, ce vizează stimu la -
rea mobilităţii regionale prin conec ta -
rea infrastructurilor rutiere regiona le
la infrastructura TEn-T.

Obiectivul specific constă în creş-
terea gradului de accesibilitate a zo-
nelor rurale şi urbane, situate în pro-
ximitatea reţelei TEn-T, prin reabili-
tarea şi modernizarea drumurilor ju-
deţene ce asigură conexiunile secun-
dare şi terţiare la reţea, în scopul re-
ducerii timpului de deplasare, fluidi-
zării traficului şi creşterii siguranţei
traficului.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Giurgiu obţine primele fonduri Regio
pentru dezvoltarea sistemului educaţional

Luni, 8 septembrie, Unitatea»
Administrativ-Teritorială Giurgiu a semnat,
în calitate de beneficiar, primul contract
de finanţare în cadrul Regio, pentru
reabilitarea infrastructurii educaţionale
din judeţul Giurgiu.

Proiectul Continuarea lucrărilor „Consoli-
dare clădire Colegiul Național ‘Ion Maiorescu’ din
Giur giu” primeşte finanţare Regio în cadrul Dome-
niului major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, mo-
dernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructu-
rii edu caţionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională con-
tinuă”, apelul 2, lansat în urma realocării de fon-
duri în cadrul acestui program, conform Deciziei
Comisiei C(2013)/9772 finale din 19.12.2013.

Proiectul are o valoare totală de 3.542.903,02 lei
(din care valoarea totală eligibilă este de 3.519.403,02
lei; 2.991.492,57 lei fonduri FEDR; 457.522,39 lei fon duri
din bugetul naţional; 70.388,06 lei cofinanţareaeligibilă
a beneficiarului) şi o durată de implementare de opt luni.

Clădirea Colegiului naţional „Ion Maiorescu”
din municipiul Giurgiu, cu valoare de patrimoniu,
fiind pe lista monumentelor istorice, este formată
din trei corpuri de clădire (C1, C2 şi C3), construite în
etape istorice diferite începând din anul 1896. Din
cauza vechimii construcţiei şi mişcărilor seismice

repetate, structura de rezistenţă s-a slăbit conside -
rabil de-a lungul timpului. Proiectul ce a primit fi-
nanţare Regio are ca obiectiv continuarea lucrări-
lor de reabilitare. Astfel, cu sprijin financiar neram -
bursabil european vor fi executate lucrări de conso -
lidare şi instalaţii la corpurile C1 şi C3 şi se vor fi-
naliza lucrările de intervenţii asupra faţadelor la
corpul C2. 

În cadrul DmI 3.4, apelul 2, din judeţul Giurgiu
au fost depuse în total şase cereri de finanţare, ce
au o valoare totală solicitată nerambursabilă de
peste 4,1 milioane de euro. La nivelul regiunii Sud
muntenia au fost depuse, în cadrul celui de-al doi-
lea apel de proiecte (martie 2014), 67 de cereri de
finanţare, prin care se solicită fonduri nerambur-
sabile pentru dezvoltarea infrastructurii de învă-
ţământ în valoare totală de 372.749.021,79 lei.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Reuniunea membrilor Comitetului Interinstituţional
pentru Acordul de Parteneriat

În data de 11 septembrie, directorul ajunct Dezvol -
tare şi Comunicare din cadrul ADR Sud muntenia, Daniela
Traian, a participat la reuniunea membrilor Comitetului
Interinstituţional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP).

În contextul condiţionalităţilor ex-ante asumate de
România prin Acordul de Parteneriat, docu ment aprobat
de Comisia Europeană în data de 6 au gust a.c., ministerul
Fondurilor Europene (mFE) şi ministerul Dezvoltării Re-
gionale şi Administraţiei Publice (mDRAP) au organizat
acest eveniment cu scopul de a prezenta şi supune dez-
baterii Strategi ei pentru consolidarea administraţiei pu-
blice 2014 – 2020 şi constituirea Comitetului naţional
pentru Coordonarea Implementării Strategiei pentru
Consolidarea Administraţiei Publice 2014 - 2020, care
urmează a fi aprobate prin hotărâre de guvern.

Guvernul României îşi propune ca, prin prezen ta
stra tegie, să determine crearea unei admi nis tra ţii pu-
blice e ficiente, responsabile, credibile, transparente şi
deschi se în relaţia cu beneficiarii serviciilor sale (cetă -
ţenii şi me diul de afaceri) şi, totoda tă, a unei adminis -
traţii predicti bile şi stabile, capa bilă să favorizeze şi
să susţină dezvol ta rea socio-economică echilibrată la
nivel naţional şi local, con tribuind astfel la atingerea
ţintelor Strategiei Europa 2020.

Pentru a se adapta şi, implicit, pentru a răspun de cât
mai eficient la nevoile actualului context so cio-economic
în care se află România, adminis traţia publică trebuie
să îşi concentreze esenţa misiunii sale clasice, de punere
în aplicare a legii şi de furnizare de servicii publice, spre
o abordare modernă şi inovatoare, axată pe facilitarea
dezvoltării socio-economice a ţării, prin intermediul unor
ser vicii publice, investiţii şi reglementări de calitate.

Totodată, o administraţie publică modernă are ne-

voie de un proces decizional coerent, de resurse umane
competente şi bine gestionate, de un management efi-
cient şi transparent al cheltuielilor publice, de o struc-
tură instituţional-administrativă adecvată, proceduri de
funcţionare clare, simple şi predictibile precum şi de o
atitudine centrată pe promovarea interesului public.

O astfel de administraţie trebuie să fie capabilă să
utilizeze cât mai eficient resursele disponibile pentru a
atinge rezultatele scontate, să se adapteze, să antici-
peze şi să răspundă prompt nevoilor din ce în ce mai di-
versificate ale societăţii, să fie accesibilă beneficiarilor
şi responsabilă în faţa acestora. Doar o astfel de admi -
nis traţie va fi credibilă şi capabilă să implementeze po-
litici publice în interesul cetăţenilor. Strategia pentru con -
solidarea capacităţii ad ministraţiei publice este elabora -
tă în contextul procesului de programare a fondurilor eu -
ropene aferente perioadei 2014 - 2020 şi reprezintă un
document integrat ce are în vedere patru elemente cheie:

necesitatea remedierii unor deficienţe structurale•
în funcţionarea administraţiei publice;

reprezintă condiţionalitate ex-ante, aşa cum este•
prevăzut în Regulamentul uE nr. 1303/2013, precum şi
în documentul intitulat „Poziţia Serviciilor Comisiei cu
privire la dezvoltarea Acordului de Parteneriat şi a pro-
gramelor în România pentru perioada 2014 – 2020”; 

recomandările specifice de ţară formulate de Comisia•
Europeană pentru anii 2013 şi 2014 cu privire la admi nis -
traţia publică;

necesitatea asigurării/pregătirii administra ţiei•
publice pentru a îndeplini obligaţiile asumate la nivel
european în ceea ce priveşte o serie de ţin te/obiective
stabilite prin Stra tegia Europa 2020, Strategia pentru
o reglementare mai bună.
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Mihaela Daniela Nica
• 10 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia

În data de 13 septembrie, colega noastră mihaela Daniela nica a împlinit
10 ani de activitate neîntreruptă în cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regio-
nală Sud muntenia! Pe această cale dorim să o felicităm pentru colegialitatea,
puterea de muncă şi expertiza profesională dovedite de-a lungul celor 10 ani
de activitate susţinută în cadrul Biroului judeţean Dâmboviţa!

La mulţi Ani plini de realizări!

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


5Info Regional Sud muntenia
Buletin Informativ nr. 193 / 8 - 14 septembrie 2014

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

Aprobarea Programului de Cooperare Transfrontalieră
România – Serbia 2014-2020 de către Comitetul Comun de Monitorizare

În data de 9 septembrie, Comitetul Comun de
monitorizare a aprobat, prin procedură scrisă, va-
rianta finală a Programului de Cooperare Trans-
frontalieră România - Serbia pentru perioada 2014-
2020.

În perioada imediat următoare, documentul
va fi aprobat de către guvernele celor două ţări par -
ticipante în program şi va fi transmis Comisiei Euro -
pene pentru aprobare.

De asemenea, până la finalul anului 2014 va fi
elaborat ghidului aplicatului, urmând ca primul a -
pel pentru propuneri de proiecte să fie lansat în
prima jumătate a anului 2015.

viitorul Program de Cooperare Transfrontalie -
ră România – Serbia, ce va fi implementat în peri -
oada de programare 2014-2020, continuă finan -
ţarea cooperării transfrontaliere în zona de graniţă
româno-sârbă, prin intermediul Instrumentului de
Asistenţă pentru Preaderare (IPA II), cu sprijinul
uniunii Europene şi al guvernelor celor două state.

Aria eligibilă a viitorului Program este consti-
tuită din judeţele Timiş, Caraş Severin şi mehedinţi
(din România) şi districtele Severno Banatski, Sred-
nje Banatski, južno Banatski, Braničevski, Borski,
Podunavski (din Republica Serbia).

Categoriile de beneficiari eligibili sunt: auto-
rităţi publice locale şi regionale şi alte organisme
publice; sucursale ale autorităţilor publice naţio-
nale (înregistrate şi operaţionale în zona eligibilă);
instituţii medicale; instituţii de învăţământ; orga-
nisme non-profit şi OnG-uri; organizaţii religioase,
înfiinţate legal, în conformitate cu legislaţia naţio -
nală în vigoare; camere de comerţ; muzee, institu -
ţii culturale, sportive şi turistice.

În perioada 2014 - 2020 vor putea fi finanţate
proiecte în domeniile promovării ocupării forţei de
muncă şi serviciilor, pentru o creştere favorabilă
incluziunii, protecţiei mediului şi managementului
riscurilor, mobilităţii şi accesibilităţii sustenabile
şi atractivităţii pentru turism sustenabil. Bugetul
total al programului va fi de 88.124.996 de euro,
din care 74.906.248 de euro reprezintă finanţare
nerambursabilă din fondurile uniunii Europene.

Potenţialii beneficiari, precum şi toţi cei in te -
resaţi de activitatea de programare a cooperării
transfrontaliere româno-sârbe pot obţine mai mul -
te informaţii accesând secţiunea 2014-2020 din ca-
drul site-urilor: www.brct-timisoara.ro şi www.ro-
mania-serbia.net.

Sursa: mdrap.ro
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Catalogul surselor de finanţare
nerambursabilă - septembrie 2014

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud mun-
tenia, prin Direcţia Dezvoltare şi Comunicare, a edi-
tat Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
pentru luna septembrie 2014. Scopul editării aces-
tei publicaţii este de a veni în sprijinul potenţialilor
beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea
Sud muntenia care doresc să realizeze diferite in-
vestiţii. 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 consultată pe site-ul Agenţiei,
www.adrmuntenia.ro, secţiunea Bibliotecă - Documente utile, link: http://www.adrmuntenia.ro/do-
cumente/csf_sept.pdf.

http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf_sept.pdf
http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf_sept.pdf
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.mdrap.ro
http://www.romania-serbia.net
http://www.romania-serbia.net
http://www.brct-timisoara.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Au-
toritate de management pentru Programul Operaţio-
nal Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
(POS CCE), anunţă contractarea de finanţări în va-
loare de 60 milioane de euro pentru cercetare, dez-
voltare şi inovare în cadrul operaţiunii „Dezvoltarea
infrastructurii CD existente şi crearea de noi infras-
tructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)” - Axa
prioritară 2 POS CCE - „Cerce tare, dezvoltare tehno-
logică şi inovare pentru com petitivitate”. Astfel, au
fost semnate contracte de finanţare pentru toate cele
17 proiecte aflate pe lista de rezervă care au obţinut
26 de puncte, în urma procesului de evaluare şi se-
lecţie, şi care îndeplineau în continuare criteriile de
eligibilitate. Aceste noi finanţări au fost acordate da-

torită suplimentării bugetului apelului cu 50 milioane
de euro, economii identificate în cadrul programului,
la care s-au adăugat alte 10 milioane de euro, eco-
nomii realizate în cadrul Axei prioritare 2.

„Suplimentarea bugetului alocat în cadrul Pro -
gramului Operaţional Sectorial ‘Creşterea Competi tivităţii
Economice’ pentru cercetare, dezvoltare şi inovare şi sem-
narea acestor contracte au o importanţă extrem de mare
pentru dezvoltarea infrastructurii publice în acest do-
meniu. Cercetarea, dez voltarea şi inovarea reprezintă
motorul dezvoltării unei societăţi bazate pe cunoaştere,
în scopul asigurării unei vieţi mai bune pentru români şi
dezvoltării economiei locale”, a declarat ministrul fon-
durilor europene, Eugen Teodorovici.

Sursa: fonduri-ue.ro
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Finanţări suplimentare de 60 milioane de euro
pentru cercetare, dezvoltare şi inovare

Lista cererilor de finanţare semnate în cadrul operaţiunii „Dezvoltarea infrastructurii CD
existente şi crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)”:

Nr.
crt. Titlul proiectului Instituţia Asistenţă financiară

nerambursabilă (lei)

1. Centrul de Cercetări Interdisciplinare Avansate mediul şi
Industria

Institutul naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru
Ecologie Industrială - ECOInD 9.989.080,63

2.

Dezvoltarea capacităţii de CDI a Centrului de cercetare eficientă
energetică în clădiri (EEC) în Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor,
în direcţia studierii sistemelor şi tehnologiilor energetice durabile
pentru dezvoltarea durabilă a mediului construit

universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti 9.967.149,19

3. Reabilitarea, consolidarea, modernizarea şi dotarea staţiunii
de cercetări ecologice Sulina Institutul de Biologie Bucureşti 6.000.000,00

4. Centru avansat de cercetări medicale şi farmaceutice universitatea de medicină şi Farmacie din Târgu mureş 37.000.000,00
5. Laborator pentru studiul electromagnetic al materialelor inovative v.2 universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" laşi 6.000.000,00

6. Laboratoare de cercetare pentru stocarea energiei Institutul naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru
Tehnologii Criogenice şi Izotopice Râmnicu vâlcea 35.000.000,00

7. Centru de cercetare invazivă şi noninvazivă în domeniul
patologiei cardiace şi vasculare la adult Spitalul Clinic de urgenţă Sibiu 17.999.999,83

8. Platforma integrată de cercetare-dezvoltare pentru
comportarea construcţiilor la acţiuni extreme universitatea „Politehnica" din Timişoara 21.000.000,00

9. Centrul de Cercetare, Inovare şi Tehnologii pentru materiale
noi

Institutul naţional de Cercetare - Dezvoltare
pentru Fizica materialelor 35.000.000,00

10. Infrastructura multisite pentru Creşterea Capacităţii de Cercetare
şi Inovare în Domeniul Optoelectronicii şi Instrumentaţiei

Institutul naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru
Optoelectronică - InOE 2000 13.000.000,00

11. Creşterea capacităţii de cercetare-dezvoltare a laboratoarelor
interdisciplinare pentru tehnologii de inginerie electrică universitatea Oradea 7.000.000,00

12. Laborator cu realitate virtuală pentru concepţie sisteme
aerospaţiale

Institutul naţional de Cercetare - Dezvoltare
Aerospaţială „Elie Carafoli" 12.000.000,00

13. Centru integrat de diagnostic precoce şi management al cancerului
pulmonar Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” 7.991.836,00

14.
Centru de excelenţă pentru cercetarea mecanismelor
tulburărilor senzitiv-senzoriale şi studiul patologiei inflamator-
infecţioase, tumorale şi obstructive a căilor aero-digestive

Spitalul Clinic „Sfânta Maria" 20.000.000,00

15. Laborator de Geologie şi Geofizică Ambientală
Institutul naţional de Cercetare - Dezvoltare în
Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi
Teledetecţiei - Institutul Geologic al României

3.998.022,00

16. Centrul de Cercetare în Ingineria mediului pentru gestionarea riscului universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” laşi 10.998.655,00

17.
Studiu multicentric privind utilizarea abordului robotic în
corelarea scăderii nivelului de adipokine circulante din
obezitate cu riscul apariţiei cancerului pelvin

universitatea de medicină şi Farmacie „Victor
Babeş" 19.000.000,00

Total: 271.944.742,65

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-ue.ro
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Corina Creţu este
noul comisar european

pentru Politici Regionale
Corina Creţu va deţine por-

tofoliul politicii regionale în vii-
toarea Comisie Europeană, potri-
vit anunţului făcut de preşe dinte -
le ales al noului executiv comuni-
tar, jean-Clau de juncker, care a
prezentat într-o conferinţă de pre -
să componenţa Colegiului comisa -
rilor pentru perioa da 2014-2019.

Conform noii organigrame a
Comisiei Europe ne propuse de
jean-Claude juncker, portofoliul
politicii regionale, pe care îl va de -
ţine Corina Creţu, va fi coordonat
de u nul dintre cei şapte vicepre-
şedinţi ai noului preşedinte al CE,
respec tiv de jyrki Katainen, vice -
pre şe dinte pentru joburi, creşte -
re, investiţii şi competitivitate.

„Acord aceste portofolii unor
persoane, nu unor ţări. Pun 27 de
jucători în teren, fiecare având un
rol specific de jucat - aceasta es -
te echipa mea câştigătoare”, a spus
juncker, cu prilejul prezentării
e chipei sale.

Corina Creţu este în prezent
vicepreşedinte al Parlamentului
European, din partea grupului eu -
roparlamentar Alianţa Progresis -
tă a Socialiştilor şi Democraţilor
(S&D), al doilea ca mărime din le -
gislativul european. Dintre cei 28
de membri ai Colegiului comisari -
lor europeni (câte un comisar din
fiecare stat membru al uniunii Eu -
ropene), 15 sunt de centru-dreap -
ta, opt sunt social-democraţi sau
socialişti şi cinci sunt liberali.

Şase membri ai Comisiei jose
manuel Barroso II se vor regăsi şi
în viitorul executiv uE - Kristalina
Gheorghieva (Bulgaria), neven

mimica (Croaţia), Gunther Oet-
tinger (Germania), johannes Hahn
(Austria), maros Sefcovic (Slovacia)
şi Cecilia malmstrom (Suedia).

noul comisar european pen-
tru politici regionale, Corina Cre -
ţu, a declarat că este gata să-şi
asume această responsabilitate,
subliniind că dezvoltarea regio-
nală este „cea mai importantă
politică de investiţii din Europa”.

„Mă onorează desemnarea
Preşedintelui Comisiei Europe ne,
domnul Jean-Claude Juncker, în
funcţia de Comisar European, ca şi
susţinerea Guvernului României.
Dezvoltarea Regională este cea
mai importantă politică de inves -
tiţii din Europa şi mă bucur foar -
te mult că România a primit un por -
tofoliu atât de important, demon -
strând, încă o dată, încrederea de
care se bucură ţara noas tră la Bru-
xelles. Sunt pregătită să îmi asum
responsabilitatea acestui porto-
foliu”, a subliniat Cori na Creţu,
într-o postare pe pagi na personală
dintr-o reţea de socializare.

Sursa: www.capital.ro

Noi fonduri
pentru plata
beneficiarilor

Guvernul României a aprobat, în
şedinţa din data de 10 septembrie, un
nou împrumut de la Trezoreria Statu-
lui pentru asigurarea sumelor nece-
sare efectuării de plăţi către benefi-
ciarii de fonduri europene în luna sep -
tembrie 2014.

„Guvernul României a aprobat un
nou împrumut cu o valoare de 490 mi -
lioane de lei pentru plata beneficia-
rilor de fonduri europene. Această su -
mă va fi folosită pentru decontarea
cheltuielilor efectuate de beneficiari
în cadrul proiectelor, urmând să fie
rambursată României de către Comi-
sia Europeană”, a declarat ministrul fon -
durilor europene, Eugen Teodorovici.

Împrumutul aprobat în data de 10
septembrie va asigura fondurile ne-
cesare Autorităţilor de management
pentru Programul Operaţional Secto-
rial „Creşterea Competitivităţii Eco-
nomice” şi pentru Programul Opera-
ţional Regional. Pentru efectuarea de
plăţi către beneficiarii POS CCE a fost
alocată o sumă de 300 milioane de
lei, iar pentru beneficiarii POR – 190
milioane de lei.

Sursa: fonduri-ue.ro

Eugen Teodorovici, ministrul
fondurilor europene

Corina Creţu, noul comisar pentru

http://www.fonduri-ue.ro
http://www.capital.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Ministerul Agriculturii pregăteşte ajutoare de minimis
în agricultură ecologică şi apicultură

Apicultorii vor beneficia de un ajutor de mini-
mis pentru a compensa pierderile înregistrate în
acest an din cauza ploilor, iar în agricultura ecolo-
gică fondurile vor fi suplimentate tot printr-o sche -
mă de minimis, a declarat vicepremierul Daniel Con -
stantin, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale.

„Vrem să facem două ajutoare de minimis -
unul pentru agricultura ecologică şi altul pentru
apicultură. În acest an, apicultorii au fost foarte
afectaţi de ploile abundente, iar în agricultura eco-
logică vrem să suplimentăm fondurile. Aceste două
scheme de minimis se adaugă celorlalte două pe
care le-am avut cele cu sere şi solarii şi cele pentru
tancuri de răcire”, a spus ministrul de resort.

Referitor la schema de minimis privind tancuri -
le de răcire, Daniel Constantin a precizat că, deşi nu
s-a bucurat de succesul scontat, există 300 de comu -
ne din 3.000, care au aplicat pentru aceste ajutoare.

De asemenea, ministrul a mai subliniat că agri-
cultura va beneficia de mai mulţi bani la cea de-a
doua rectificare bugetară din acest an, care va avea
loc până la finele lunii septembrie.

„Rectificarea din septembrie o să fie pozitivă
pentru agricultură. Vom avea deblocată rezerva de
10%, prevăzută pentru cheltuieli bugetare, ceea ce
înseamnă peste 200 de milioane de lei şi alte câteva
milioane pentru câteva măsuri pe care le luăm, res-
pectiv pentru cele două scheme de minimis”, a ară-
tat Constantin.

Potrivit proiectului de HG privind acordarea de
plăţi suplimentare exploataţiilor vegetale înregis-
trate în sistemul de agricultură ecologică, bugetul
total estimat al schemei este de 10,6 milioane de
lei, iar numărul maxim estimat de beneficiari este
de 9.600. Durata schemei este prevăzută a se derula
între 1 octombrie şi 31 decembrie 2014.

Cuantumul sprijinului financiar reprezentând
ajutor de minimis va fi de aproximativ 270 euro/ex-
ploataţie, respectiv echivalentul în lei a 1.180 lei/
exploataţie pentru cei care deţin între 0,30 ha şi 5 ha,
inclusiv, şi de aproximativ 192 euro/exploataţie, res -
pectiv echivalentul în lei a 845 lei/exploataţie pentru
exploataţiile din categoria 5,1 ha - 20 ha, inclusiv.

valoarea totală a ajutorului de minimis ce se a -
cordă unei întreprinderi nu poate depăşi suma de

15.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare,
în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două
exerciţii financiare precedente. Sumele reprezen-
tând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarului
începând cu data de 1 noiembrie 2014.

Potrivit proiectului privind aprobarea schemei
„Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor
fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile ma-
nifestate în perioada mai - iulie 2014, ce au produs
pagube asupra sectorului apicol”, resursele finan-
ciare necesare aplicării acesteia sunt de 4,131 mi-
lioane de lei.

Sprijinul financiar reprezentând ajutor de mi-
nimis se acordă beneficiarilor prevăzuţi în schema
pentru cheltuielile suplimentare efectuate de ace-
ştia, suportate ca urmare a fenomenelor hidrome-
teorologice nefavorabile din perioada mai - iunie
2014, în cuantum de până la 50% din cheltuielile e -
fectuate cu achiziţia hranei necesare menţinerii efec -
tivului de familii de albine, dar nu mai mult de 4 lei/
familia de albine pentru o stupină de până la 75 de
familii şi până la 50% din cheltuielile efectuate cu
achiziţia hranei necesare menţinerii efectivului de
familii de albine, dar nu mai mult de 7,5 lei/familia
de albine pentru o stupină cu peste 75 de familii.

valoarea totală a ajutorului de minimis care se
acordă unei întreprinderi/ întreprinderi unice nu
poate depăşi suma de 15.000 de euro pe durata a trei
exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar ac -
tual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

Sursa: www.capital.ro

Daniel Constantin, vicepremier al României şi ministrul agriculturii

http://www.capital.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 14 septembrie 2014, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud muntenia
au fost depuse 1.280 de proiecte, prin care se soli-
cită 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 ur-
bane. Până la această dată au fost semnate 693 de
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.291.714.935,95 lei. Din cele 693 de
contracte semnate, 44 de proiecte au fost reziliate.

IN
FO

 REG
IO

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.

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

PID-uri
depuse

Nr.
proiecte
depuse

Nr.
pro-
iecte

retrase

Stadiul proiectelor Valoare
asistenţă
financiară

neranbursabilă
solicitată

- mil. Euro -

Suma alo-
cată /

disponibilă
Regiunii

Sud
Muntenia

- mil. Euro -

Res-
pinse

În
eva-
luare

Pre-
con-
trac-
tate

În
re-

zervă

Con-
trac-
tate

Axa
1

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 creştere 1 20 2 2 0 0 0 16 108,10 97

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -
poli de dezvoltare 1 15 3 0 0 0 0 12 33,69 38,80

1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe 4 cereri 9 proiecte 0 0 5 0 0 1 0,33 22,80

Axa
2

2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri
judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea
şoselelor de centură

39 3 10 0 0 7 19 231,68 122,26

Axa
3

3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea insfrastructurii
serviciilor de sănătate 12 1 1 0 2 0 10 40,53 35,7

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale 60 10 14 0 1 5 30 22,25 13,88

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

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
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 39 6 43,52 24,62

Axa
4

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

4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate
şi pregătirea pentru noi activităţi 0 0 0 0 0 0 0 - fonduri

realocate

4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 466 41 110 0 0 0 315 61,22 52,54

4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - martie 2012 317 5 168 0 0 0 144 53,75 13,55

Axa
5

5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultu-
ral, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe 30 1 5 0 0 9 15 90,23 30,80

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

5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare, în scopul creşterii
atractivităţii României ca destinaţie turistică

Pentru Domeniul major de intervenţie 5.3 „Pro movarea potențialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii a tractivității României ca destinație turistică”,
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel naţional.
ORGAnISmuL InTERmEDIAR PEnTRu TuRISm: ministerul Economiei, Direcţia Gestionare Fonduri
Comunitare pentru Turism - B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal 010873,
Bucureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Până în data de 14 septembrie 2014, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud muntenia
au fost primite 711 proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţio-
nal Sectorial „Creşterea Competitivităţii Econo-
mice” 2007-2013. Au fost evaluate 353 de pro-
iecte, din care 301 au fost propuse spre finanţare

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 contrac -

te de finanţare, cu o valoare nerambursabilă apro-
bată de 300.187.610,31 lei. Din cele 313 contrac -
te semnate, 41 de proiecte au fost reziliate.

10Info Regional Sud muntenia
Buletin Informativ nr. 193 / 8 - 14 septembrie 2014

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

IN
FO

 PO
S CCE

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

ADR Sud muntenia este
Organism Intermediar, pentru
Progra mul 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.

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

proiecte
preluate

Stadiul proiectelor

Evaluare Re-
trase

Res-
pinse

Con-
trac-
tate

Valoare
asistenţă
financiară

nerambursabilă
SOLICITATĂ

- Euro -

Valoare
asistenţă
financiară

nerambursabilă
APROBATĂ

- Euro -

Rezi-
liate

Axa
1

1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabil între
1.065.000 şi 6.375.000 lei pentru întreprinderile
mici şi mijlocii (COnTRACTARE)

36
Evaluate

la Am
POSCCE

1 7 28 165.245.981,64 132.329.097,97 4

1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi mij-
locii (EvALuARE)

204 204 2 23 179 140.192.625,09
179 de proiecte

propuse spre finanţare
în alte regiuni

1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi mij-
locii (COnTRACTARE)

206
Evaluate în

alte
regiuni

11 22 173 157.008.213,97 157.008.213,97 37

1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor
internaţionale (COnTRACTARE)

9
(5 - Sm,
4 - BI)

Evaluate
la Am

POSCCE
0 5 4 583.756,49 583.756,49 1

1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat între-
prinderilor mici şi mijlocii (EvALuARE) 88 88 8 3 77 7.480.717,01

77 de proiecte
propuse spre finanţare

în alte regiuni

1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat între-
prinderilor mici şi mijlocii (COnTRACTARE)

102
(28 - Sm,
74 - BI)

Evaluate în
alte

regiuni
3 21 78 7.968.637,42 7.968.637,42 4

Axa
3

3.1.1 - Sprijinirea accesului la Internet şi la servi-
ciile conexe (EvALuARE şi COnTRACTARE) 66

61
(5 preluate

în etapa
de precon-
tractare)

16 20 30 2.552.572,06 2.297.904,46 0

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


„România prin Argeş”, un proiect de promo-
vare a zonei argeşene şi a Transfăgărăşanului, a luat
startul miercuri, 10 septembrie, prin acţiunea Diplo-
mați în jurul lumii – tradiţii şi obiceiuri argeşene.
Cu acest prilej, 23 de diplomaţi şi ambasadori au
luat parte, timp de o zi, la un tur cultural şi gastro-
nomic al regiunii, având parte de vizite la obiective
precum Biserica Domnească şi mânăstirea Curtea de
Argeş, de un popas la Barajul vidraru, pentru o mai
bună înţelegere a împrejurimilor şi a istoriei acestui
loc, dar şi de un program cultural – artistic la hotelul
valea cu Peşti, la o altitudine de 875 m pe malul La-
cului vidraru, la numai 7 km de Barajul vidraru. 

Diplomaţii şi ambasadorii au putut să vadă în
egală măsura bogăţia istorică şi culturală a Argeşului,
dar şi „cel mai bun drum din lume”, aşa cum a numit
Transfăgărăşanul în cadrul emisiunii Top Gear.

La sfârşitul lunii august, drumul a împlinit 40 de
ani de când a fost inaugurat. Transfăgărăşanul, pe
care fiecare turist doreşte să îl vadă măcar o dată,
a fost construit în doar patru ani şi are o lungime de
151 km, legând muntenia de Transilvania. Transfă-
gărăşanul trece peste 830 de podeţe şi 27 de via-
ducte, iar pentru construirea lui a fost necesar să fie
dislocate mai multe milioane de tone de rocă, folo-
sindu-se 6.520 de tone de dinamită.

Astfel, la iniţiativa omului de afaceri Dumitru
Grecu, promotor al turismului argeşean, cei 12 am-
basadori (din Brazilia, Chile, Cuba, Lituania, Olanda,
maroc, Republica moldova, Indonezia, ucraina, uru-
guai, venezuela şi Olanda), alături de diplomaţi şi
presă de profil au avut parte de degustări ale produ-
selor locale – gemuri şi dulceaţă, preparate din peşte
şi carne sau conserve de murături, printre care şi fai-
moasele ghebe murate -, de specatacole de dans fol-
cloric şi de o expoziţie de artizanat.

În cadrul proiectului „România prin Argeş” a
avut loc şi lansarea cărţii „Diplomaţii în jurul lumii.
Convorbiri cu soţii de ambasador”, scrisă de doamna
Elena Chiriţa, la rândul său soţie de ambasador şi re-
prezentant de onoare al României în străinătate. Car-
tea cuprinde aspecte din viaţa de zi cu zi a univer-
sului diplomatic, obiceiuri şi tradiţii şi cuprinde in-
terviuri cu soţii de ambasadori români şi străini, fiind
o premieră pe piaţa editorială şi un ghid practic pen-

tru aspiranţii la diplomaţie.
Zona Argeşului este una dintre cele mai fru-

moase regiuni româneşti, cuprinzând pe teritoriul
ei peste 50 de obiective turistice, un relief montan
deosebit şi rezervaţii naturale în care să te bucuri
de drumeţii. Printre cele mai populare obiective
turistice se numără: mânăstirea Curtea de Argeş,
barajul vidraru, Transfăgărăşan – Bâlea Lac, ceta-
tea Poenari, lacul Capra, vârful negoiu.

Sursa: www.venividivola.blogspot.ro
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Turismul argeşean, promovat
printr-un tur cultural şi gastronomic

Argeş

Dumitru Grecu (dreapta), om de afaceri, promotor al turismului argeşean

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.venividivola.blogspot.ro


În comuna voineşti a fost inaugurată duminică,
14 septembrie, cea mai modernă instituţie de în-
văţământ liceal din judeţul Dâmboviţa, cu sală de
sport şi campus preuniversitar după model occi-
dental.

La eveniment a participat ministrul educaţiei,
Remus Pricopie, în semn de apreciere pentru edilii
localităţii.

Liceul Tehnologic din voineşti va fi de acum
înainte un exemplu pentru toată Regiunea Sud
muntenia. nicăieri în această zonă nu mai există o
unitate de învăţământ care să pună la dispoziţia
elevilor condiţii atât de bune pentru studiu, masă
şi cazare. meritul este în special al edililor, care
au avut o viziune nouă asupra învăţământului şi,
ce-i mai important, s-au luptat pentru a o pune în

practică. Drumul a fost lung şi anevoios.
Lucrările de modernizare şi extindere a Liceu-

lui voineşti au început în 2007 şi s-au blocat extrem
de repede din lipsă de fonduri. După multe demer-
suri, primăria a reuşit să obţină anul acesta sumele
necesare pentru a relua investiţia, care, iată, a
fost finalizată cu succes, spre beneficiul elevilor
şi cadrelor didactice, care de şapte ani învaţă în
spaţii improprii.

Cel de-al doilea proiect, care viza construirea
unei săli de sport şi schimbarea de la zero a spa-
ţiilor de cazare şi masă, a fost scris în 2009 şi depus
pentru obţinerea finanţării în 2010, iar ordinul de
începere a lucrărilor a fost semnat în vara anului
2012.

Sursa: incomod-media.ro

S-a inaugurat
Liceul Tehnologic din Voineşti, reabilitat

şi modernizat cu fonduri Regio!

Dâmboviţa
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Luna trecută, consilierii»
judeţeni au votat aprobarea
documentaţiei tehnico-economice
şi a devizului general la obiectivul
de investiţie „Modernizarea şi
reabilitarea drumului județean DJ306
- tronson Cuza-Vodă (DN3) – Socoalele
- limită județ Ialomița- km 0+000 - km
36+000”, judeţul Călăraşi.

Documentaţia tehnico-economică se referă la
Drumul judeţean 306, pe teritoriul administrativ
al comunelor Cuza-vodă, vâlcelele şi Dragoş-vodă
din judeţul Călăraşi.

Traseul drumului judeţean propus pentru mo-
dernizare şi reabilitare se desfăşoară între limitele
drumului judeţean, respectiv comuna Cuza-vodă
(intersecţia Dn3) – Floroaica - intersecţie Dn3A-
Dra goş-vodă - limita judeţului Ialomiţa, respectiv
între km 0+000 - km 36+000, exceptând suprapu-

nerea pe Dn3A. Prin implementarea acestui pro-
iect se realizează accesul în condiţii optime a lo-
cuitorilor din zonă, către reşedinţa administrativă
a judeţului, respectiv accesul către drumurile eu-
ropene E60 şi E85 de pe teritoriul judeţului Ia lo -
miţa.

modernizarea acestui drum va contribui la flui -
dizarea traficului în localităţi, reducerea timpului
de transport, reducerea emisiilor de noxe, praf şi
a poluării sonore, circulaţia în condiţii de siguranţă
în intravilanul localităţilor. Pentru realizarea obiec -
tivului de investiţii se vor atrage surse de finanţare
din programe europene.

Traseul Drumului judeţean 306 are o lungime
de 36 km, din care se vor reabilita şi moderniza 32,610
km, restul de 3,390 km reprezentând suprapunere
pe Dn 3A pe raza comunei Dragoş-vodă. Astfel,
după obţinerea fondurilor necesare, firma care se
va ocupa de lucrări va avea la dispoziţie un termen
de 30 de luni.

Sursa: www.observatorcl.info

Administraţia judeţeană vrea
să reabiliteze DJ 306 cu fonduri europene

Călăraşi

http://www.observatorcl.info
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://incomod-media.ro
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Într-un judeţ văduvit de investiţii, producerea
de energie verde scoate Ialomiţa din anonimat. La
linia de start s-au aliniat peste 100 de investitori in -
teresaţi să desfăşoare afaceri în acest domeniu.

În doi ani, de când conceptul a prins rădăcini
în ju deţ, cinci parcuri eoliene şi fotovoltaice pro-
duc energie regenerabilă curată, iar alţi cinci sunt
pe punctul de a începe proiectele. Cantitatea de
curent intro dus în sistem, potrivit cifrelor, se apropie
de 150 mW pe an. Cel mai mare parc eolian din
judeţ a fost înfiinţat la Făcăeni de „Ialomiţa Po-
wer”, care, potrivit detaliilor tehnice, poate pro-
duce peste 200 mW de energie electrică.

„Este un domeniu care prinde contur din ce în
ce mai mult. Suntem încântaţi de faptul că măcar

în acest sector există posibilitatea să atragem in-
vestitori. Deşi poate părea scumpă, energia rege-
nerabilă este un aspect care se va amortiza în timp
şi va avea un impact asupra scăderii preţurilor”, a
declarat Ştefan muşoiu, vicepreşedintele Consiliu-
lui judeţean Ialomiţa.

Finalizat în vara anului 2014, parcul eolian
care produce energie verde din zona Făcăeni re-
prezintă una dintre cele mai mari investiţii din
acest domeniu demarate în ultimii 25 de ani în
Ialomiţa. Costurile sale se ridică la peste 21 mi-
lioane de lei. Parcul este prevăzut cu peste 200 de
turbine care pot genera energie chiar şi la viteze
ale vântului de 9 kilometri la oră.

Sursa: independentonline.ro

Ialomiţa produce anual
150 MW de energie „verde”

Ialomiţa

un număr de 507 apartamen te
din municipiul Giurgiu vor benefi-
cia de un proiect cu finanţare eu-
ropeană pentru creşterea perfor-
manţei energetice a blocurilor de lo -
cuinţe, proiect ce se va realiza în
colaborare cu Primăria municipiului
Giurgiu şi asociaţiile de locatari. 

„Avem o şansă ca până la fina -
lul acestui an să depunem un pro-
iect pentru creşterea performan-
ţei energetice a blocurilor de locuinţe din munici-
piul Giurgiu şi este vorba de 507 apartamente din
cartierul policlinicii, care vor beneficia de lucrări
de placări exterioare, reparaţii subsol şi acoperiş”,
a declarat, în cadrul şedinţei extraordinare a Con-
siliului Local municipal, primarul municipiului Giur-
giu, nicolae Barbu. 

El spune că prin acest proiect european cu o
fi nanţare totală de aproximativ opt milioane de lei,
cofinanţarea uE va fi de 60%, iar primăria şi asocia -
ţiile de proprietari vor suporta 40% din costuri.

„Proprietarii acestor apartamente
se încadrează într-o limită a veni-
turilor lunare cuprinsă între 150 şi
350 de euro, ceea ce înseamnă că a -
ceştia vor suporta 10% din costurile
lucrărilor”, a completat primarul
nicolae Barbu. El spune că cei care
vor beneficia de acest proiect vor
avea de câştigat, deoarece prin creş -
terea eficienţei energetice a clă di -
rilor se vor reduce cheltuielile cu uti -

lităţile, iar apartamentele în care locuiesc vor bene -
ficia de certificate de eficienţă energetică clasa A sau B.

Consilierii municipali au fost de acord în una-
nimitate cu aprobarea documentaţiei tehnico-eco-
nomice pentru obiectivul de investiţii privind lucrări
de intervenţie pentru creşterea performanţei ener-
getice a blocurilor de locuinţe din municipiul Giur-
giu, documentaţie ce va fi realizată până la finalul
acestui an, astfel ca din primăvară să poată începe
licitaţia pentru efectuarea lucrărilor.

Sursa: www.administratie.ro

Peste 500 de apartamente
din municipiul Giurgiu vor beneficia

de reabilitare energetică prin fonduri UE

Giurgiu

nicolae Barbu, primarul municipiului Giurgiu

http://www.administratie.ro
http://www.independentonline.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Reprezentanţii autorităţilor judeţene şi con-
ducerea Dalkia Termo Prahova au analizat, săptă-
mâna trecută, situaţia viitoarelor investiţii care se
vor derula în vederea modernizării – inclusiv cu
fonduri europene – a sistemului centralizat de ener -
gie termică din municipiul Ploieşti.

Printre subiectele abordate s-au purtat discu -
ţii privind perspectiva funcţionării CET Brazi până
în anul 2032 cu actualele grupuri de producere a
energiei electrice şi termice, modernizarea circui-
tului primar de energie termică până în anul 2020
pe etape, modernizarea circuitului secundar de
energie termică (etapa a II-a), reparaţia capitală

a coşului de fum numărul 2 – construit în anul 1974,
precum şi studiile elaborate în urma măsurătorilor
efectuate prin termografiere şi vizualizare optică.
În perioada următoare vor continua, de asemenea,
lucrările de modernizare a punctelor termice din
Ploieşti.

Forma finală a acestor proiecte majore de mo-
dernizare a infrastructurii de furnizare a agentului
termic din Ploieşti va fi prezentată în ultima săp-
tămână a lunii septembrie, de către SC Dalkia
Termo Prahova SRL şi Institutul de Studii şi Proiec-
tări Energetice Bucureşti.

Sursa: ziarulprahova.ro
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În data de 10 septembrie, în cadrul proiectului
„Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbună-
tăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie
în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei
medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în
regiunea Sud Muntenia – etapa a II-a”, la furnizorul SC
ROmPRIm SA din Bucureşti a avut loc recepţia pentru
prototipul autospecialei pentru lucrul cu apă şi spumă
de capacitate mare (9.000 de litri). Conform unui co-
municat de presă al Consiliului judeţean Teleorman,
comisia de recepţie a fost constituită din reprezentanţii
celor şapte Consilii judeţene şi ai Inspectoratelor pen-
tru situaţii de urgenţă din regiunea Sud muntenia. Pro-
iectul este finanţat în cadrul Programul Operaţional
Regional 2007- 2013, judeţul Teleorman, reprezentat
de Consiliul judeţean, fiind liderul Asociaţiei de Dez-
voltare Intercomunitară, din care fac parte judeţele
Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova
şi Teleorman.

De precizat faptul că Asociaţia de Dezvoltare In-
tercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”, în
calitate de beneficiar, a semnat anul trecut, în data de
30 iulie 2013, al doilea contract de finanţare, în cadrul
Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii so-
ciale”, Domeniul major de intervenţie 3.3 „Îmbunătă-
ţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale

pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” . Contractul
de finanţare se va finaliza în luna februarie 2015.

valoarea totală a contractului de finanţare este
de 21.560.000 de lei (cu TvA), din care valoarea eligi-
bilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dez-
voltare Regională (FEDR), este de 18.326.000 de lei;
2.802.800 de lei reprezintă fonduri de la bugetul na-
ţional, iar 431.200 de lei – cofinanţarea eligibilă a be-
neficiarului. Până în prezent au fost încheiate toate
contractele de furnizare din cadrul proiectului. Se vor
achiziţiona 13 autospeciale pentru intervenţii în caz de
incendii, respectiv şase autospeciale pentru lucrul cu
apă şi spumă de 9.000 de litri, şase autospeciale pentru
lucrul cu apă şi spumă de 7.000 de litri, o autospecială
pentru intervenţii la înălţime şi un sistem de echipa-
mente descarcerare pentru autospeciala pentru inter-
venţii la accidente colective şi calamităţi.

Prin implementarea acestui proiect se va îmbu-
nătăţi calitatea serviciilor pentru siguranţa publică şi
asistenţa medicală în situaţii de urgenţă şi dezastre
majore, realizându-se astfel sprijinirea unei dezvoltări
economice şi sociale durabile şi echilibrate teritorial,
la nivelul regiunii Sud muntenia, prin creşterea gradului
de siguranţă a populaţiei, indiferent de localizarea aşe-
zămintelor umane.

Sursa: ziarulmara.ro

Recepţie la echipamentele
pentru situaţii de urgenţă

Teleorman

Investiţiile în alimentarea
cu energie termică, în analiză 

Prahova

http://www.ziarulmara.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.ziarulprahova.ro
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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.

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 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 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

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

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 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

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

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 / 15 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 ca ractere 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.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro

