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» În data de 26 septembrie, la nivelul
județului dâmbovița s-au semnat două noi
contracte de finanțare în cadrul
programului regio, pentru dezvoltarea
infrastructurii educaționale din mediul rural.

La evenimentul de semnare a celor două contracte, ce a avut loc la Târgovişte, au luat parte
vicepremierul Liviu dragnea, ministrul dezvoltării
regionale şi administrației publice, directorul adr
Sud Muntenia, Liviu Muşat, precum şi autoritățile
publice locale din comunele Corneşti şi Tătărani –
beneficiarele proiectelor regio.
Cele două contracte au fost depuse şi, ulterior,
au primit finanțare în cadrul celui de-al doilea apel
de proiecte, deschis în luna martie a.c. pentru domeniul major de intervenție 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională continuă” al Programului Operațional regional 2007 2013.
Primul proiect vizează „Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII comuna Corneşti, sat Corneşti, judeţul
Dâmboviţa” şi are o valoare totală de 671.641,83
lei, din care valoarea eligibilă este de 584.758,49
lei (fonduri FEdr - 497.044,72 lei; fonduri buget național - 76.018,60 lei), urmând a fi implementat într-o
perioadă de un an. Unitatea de învățământ deserveşte un număr de aproximativ 230 de elevi şi 34 de
cadre didactice care predau la clasele i – Viii.
Cel de-al doilea proiect, denumit „Reabilitare
Şcoala Generală comuna Tătărani”, are o valoare
totală de 659.401,16 lei, din care 573.051,28 lei
reprezintă valoarea totală eligibilă (fonduri FEdr 487.093,59 lei; fonduri buget național - 74.496,66
lei). durata de implementare a contractului de finanțare este de un an, perioadă de timp în care se vor
executa lucrări de reabilitare, modernizare şi extindere a unității de învățământ, unde studiază aproximativ 200 de elevi de clase primare şi gimnaziale, sub îndrumarea a peste 20 de cadre didactice.
La nivelul județului dâmbovița, pe cele două
www.adrmuntenia.ro

Liviu Muşat, directorul adr Sud Muntenia, adrian țuțuianu,
preşedintele Consiliului județan argeş şi Liviu dragnea, vicepremier şi
ministrul dezvoltării regionale şi administrației publice

apeluri deschise în cadrul programului regio, axa
prioritară 3, dMi 3.4 „Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, au
fost depuse în total 36 de cereri de finanțare, până
în prezent fiind semnate 29 de contracte, ce au o
valoare totală de aproximativ 185 milioane de lei.
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

Fonduri Regio
pentru dezvoltarea infrastructurii educaţionale
din mediul rural dâmboviţean
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» În data de 26 septembrie, la
Târgovişte s-a inaugurat Centrul social
multifuncțional de resurse şi servicii
pentru adulți cu handicap dâmbovița,
ce a fost înființat cu ajutorul fondurilor
nerambursabile regio. La eveniment au
participat vicepremierul Liviu dragnea,
ministrul dezvoltării regionale şi
administrației publice, directorul adr Sud
Muntenia, Liviu Muşat, precum şi
reprezentanți ai administrației publice
locale din județul dâmbovița.

Pentru realizarea acestui centru, direcția Generală de asistență Socială şi Protecția Copilului
dâmbovița, în calitate de beneficiar, a semnat contractul de finanțare în luna octombrie 2011, prin
care a obținut asistență financiară nerambursabilă
din regio - Programul Operațional regional 2007 –
2013, axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenție 3.2 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii serviciilor sociale”.
Proiectul „Centrul social multifuncţional de
resurse şi servicii pentru adulţi cu handicap Dâmboviţa” are o valoare totală de 3.680.673,47 lei,
din care valoarea totală eligibilă este de 2.871.710
lei (fonduri FEdr: 2.440.953,50 lei; fonduri de la bugetul de stat: 373.322,30 lei; cofinanțarea eligibilă
a beneficiarului: 57.434,20 lei).
acest contract de finanțare vizează crearea unei infrastructuri moderne, eficace şi eficiente, cu
dotări la standarde europene în domeniul serviciilor sociale din municipiul Târgovişte, destinat asistenței sociale pentru persoanele adulte cu handicap. noul centru social va cuprinde, pe lângă serviciile oferite în prezent, două noi tipuri de servicii sociale specializate destinate persoanelor adulte cu
dizabilități din județul dâmbovița: Centrul de consiliere şi sprijin pentru integrare socială a persoanelor cu boli psihice şi Serviciul de recuperare şi reabilitare neuromotorie pentru persoane cu handicap.
www.adrmuntenia.ro

La nivelul județului dâmbovița au fost depuse
în total opt proiecte, prin care se solicită finanțare
regio pentru dezvoltarea infrastructurii serviciilor
sociale (dMi 3.2 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”), până în prezent fiind semnate cinci contracte, ce au o valoare totală de peste 18 milioane
de lei.
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

S-a inaugurat Centrul social
pentru adulţi cu handicap Dâmboviţa,
creat cu ajutorul fondurilor Regio
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EVENIMENTE

Şcoală de arte şi meserii,
înfiinţată la Fierbinţi-Târg, cu fonduri Regio

În data de 26 septembrie, directorul adjunct
al direcției Organism intermediar POr din cadrul
adr Sud Muntenia, Mariana Vişan, a semnat, alături de primarul oraşului Fierbinți-Târg, iusein iuksel, contractul de finanțare pentru proiectul „Înfiinţare şi modernizare Şcoala de arte şi meserii –
Fierbinţi” în cadrul programului regio.
Unitatea administrativ-Teritorială FierbințiTârg din județul ialomița, prin acest contract de
finanțare, devine pentru prima dată beneficiară
de fonduri nerambursabile europene în cadrul Programului Operațional regional 2007 – 2013, axa
prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenție 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională
continuă” (apelul 2, deschis în luna martie a.c.).
Valoarea totală a proiectului este de 15.957.277,21
lei, din care 13.367.575,05 lei reprezintă valoarea
totală eligibilă (fonduri FEdr - 11.362.438,79 lei;
fonduri de la bugetul de stat - 1.737.636,26 lei; cofinanțarea eligibilă a beneficiarului - 267.500 de lei).
Unitatea de învățământ din Fierbinți-Târg, unde studiază 1.000 de elevi cu vârsta cuprinsă între
7 şi 18 ani, va beneficia de lucrări de reabilitare,
modernizare şi extindere, ce se vor executa într-o
perioadă de 15 luni. Totodată, în acest interval de
www.adrmuntenia.ro

timp, cu ajutorul fondurilor regio va fi creat şi dotat corespunzător pentru liceeni un campus pentru
învățământ profesional şi tehnic, ce va conține un
cămin pentru elevi, o cantină club, precum şi garsoniere pentru cadrele didactice care predau aici,
cu scopul stabilirii lor în oraşul Fierbinți-Târg.
La nivelul județului ialomița, pe cele două
apeluri deschise aferente domeniului major de intervenție 3.4, ce vizează îmbunătățirea infrastructurii educaționale, au fost depuse la sediul adr Sud
Muntenia în total 16 cereri de finanțare, din care
s-au semnat până în prezent trei contracte, pentru
care solicitanții au obținut fonduri nerambursabile
regio în valoare de 80.891.734,76 lei.

http://regio.adrmuntenia.ro
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EVENIMENTE

Studenţii angajaţi pe perioada vacanţei de vară
şi-au luat rămas bun de la ADR Sud Muntenia
» Săptămâna trecută, cea de-a şasea
serie de studenți care a lucrat pe timpul
vacanței de vară alături de colectivul
agenției pentru dezvoltare regională Sud
Muntenia şi-a luat rămas bun, cu speranța
că va reveni după finalizarea studiilor
universitare.

Cei opt studenți care au fost alături de noi din
luna iulie se întorc pe băncile facultăților, după o
vacanță activă petrecută la sediul agenției din Călăraşi, în cadrul tuturor structurilor noastre - direcția Organism intermediar POr, direcția dezvoltare şi Comunicare, direcția Economică şi Serviciul
Organism intermediar POSCCE. aceştia au beneficiat de contracte individuale de muncă, pe perioadă determinată, în timpul vacanței de vară şi
s-au bucurat de toate drepturile salariale ale unui
angajat al agenției.
directorul adr Sud Muntenia, Liviu Muşat, le-a
urat mult succes în noul an universitar şi le-a mulțumit pentru interesul manifestat față de activitatea
agenției, declarând următoarele:
„Am avut astăzi (n.r.: 23 septembrie) bucuria
(asezonată de o undă de regret...) de a mă întâlni
pentru ultima dată <<în plen>> cu cei opt studenţi
www.adrmuntenia.ro

care au fost angajaţi ai Agenţiei pe parcursul vacanţei de vară. Copiii din cel de-al şaselea lot de studenţi angajaţi în Agenţie sunt minunaţi, iar colegii
mei au fost mulţumiţi de aportul lor la activitatea
noastră. Vă mulţumim, dragi copii! Mult succes la
şcoală şi... vă aşteptăm să vă întoarceţi ACASĂ!”.
Studenții au completat un chestionar, în care
şi-au exprimat opinia despre perioada de timp petrecută la agenție, despre activitatea desfăşurată
şi modul cum au interacționat cu întregul colectiv.
Vă redăm mai jos câteva impresii ale acestora:
• „În cadrul Agenţiei am remarcat bunul management, ce se vede până la ultimul angajat. Punctele
forte constau în profesionalismul angajaţilor, atitudinea şi implicarea lor. Faptul că majoritatea persoanelor sunt open-minded şi mediul de lucru este
unul modern sunt factori importanţi ce creează un confort sporit, ce ajută la îmbunătăţirea rezultatelor.”
• „Consider că unul dintre cele mai bune lucruri în cadrul ADR Sud Muntenia este acest program de practică pentru studenţi, care oferă şansa
tinerilor să ia contact cu ceea ce se petrece în birourile unei asemenea agenţii. Colectivul tânăr şi
entuziast, clădirea nouă, spaţioasă şi foarte bine
dotată sunt factori care îndeamnă la o bună desfăşurare a activităţilor.
(continuare în pagina 6)
http://regio.adrmuntenia.ro
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MARțI, 30 SEPTEMBRIE

Cea de-a V-a
Conferinţă Regională
a Parteneriatelor

agenția pentru dezvoltare
regională Sud Muntenia organizează în data de 30 septembrie,
cea de-a V-a Conferință regională a Parteneriatelor, în contextul
finalizării etapei de programare
pentru perioada 2014 – 2020. Evenimentul, ce va avea loc la sediul
agenției din Călăraşi, începând
cu ora 10:30, este destinat membrilor Grupurilor de Parteneriat
Local de la nivelul regiunii Sud
Muntenia, reprezentanți ai autorităților publice locale, ai direcțiilor deconcentrate, ai mediului
de afaceri, ai sindicatelor şi ai
OnG-urilor din regiunea noastră.
Scopul acestei conferințe este de
a prezenta varianta finală a Planului de dezvoltare regională
2014 – 2020 şi raportul Final de
Evaluare ex-ante al acestuia.

Marian Gradea
• 10 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia

Colegul nostru Marian Gradea a împlinit în data de 23 septembrie, 10 ani
de activitate în cadrul agenției pentru dezvoltare regională Sud Muntenia!
Cu această ocazie dorim să te felicităm şi să îți mulțumim pentru implicarea ta în activitatea realizată de-a lungul celor 10 ani şi pentru tot sprijinul
oferit beneficiarilor în derularea proiectelor finanțate cu fonduri europene
în cadrul programelor PHarE şi rEGiO!
La Mulți ani cu succese!
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

ANIVERSĂRI ADR SUD MUNTENIA

cu publicul, beneficiari sau diferite instituţii ale statului, fie că
vorbim de comunicarea din interiorul organizaţiei, se poate remarca o structură puternică, sănătoasă şi eficientă în primirea,
analizarea şi transmiterea datelor ce aparţin domeniului de activitate al organizaţiei. Personalul angajat se află într-un permanent act de comunicare cu beneficiarii de proiecte în vederea
derulării acestora în condiţii eficiente, încercându-se să se evite
blocarea acestora. Prin experienţa profesională, cumulul de
cunoştinţe şi media de vârstă relativ scăzută se produce un efect
de utilizare maximă a resurselor
de muncă umane şi tehnologice.
Vorbind strict de cultura organizaţională de la naşterea Agenţiei
şi până în prezent, consider că s-a
atins punctul maxim pe această
curbă ascendentă, aflându-se la
maturitate.
În concluzie, efortul colegilor mei de birou pentru formarea mea profesională a fost unul
constant, de cea mai bună calitate. Mă bucur că am participat
la acest proiect chiar şi pentru o
perioadă atât de scurtă, plecând
de aici cu o altă viziune şi alte aşteptări faţă de mine şi de piaţa
muncii.”

EVENIMENTE

(continuare din pagina 5)
Am avut parte de tot suportul colegilor şi am fost tratat ca
egal al acestora din toate punctele de vedere. Sunt de părere
că toate instituţiile din regiune
ar trebui să ia exemplul ADR Sud
Muntenia atât în ceea ce priveşte organizarea şi modul de desfăşurare al activităţilor, cât şi
prin derularea programelor de
practică pentru studenţi. Prin aceste programe destinate studenţilor, atât instituţia, cât şi
studentul au de câştigat, chiar şi
comunitatea, prin reducerea numărului de persoane care părăsesc oraşul natal pentru altele
mai mari.
Pentru mine a fost o plăcere
să lucrez alături de aceşti profesionişti, care ajută la dezvoltarea durabilă a regiunii, oameni
care, printre teancurile de dosare, au mereu zâmbetul pe buze
şi care m-au făcut să mă simt că
fac parte din familia lor, ADR Sud
Muntenia.”
• „Începând cu data de 15
iulie, momentul în care mi-am început activitatea ca referent în cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia am observat că la baza acestei organizaţii se află comunicarea. Fie că
vorbim de comunicare externă
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Ministrul Fondurilor Europesiuni de depunere a proiectelor pe
ne, Eugen Teodorovici, doreşte ca
mai multe domenii şi şi-a exprimat
românia să fie printre primele stasperanța ca până la finele anului să
te europene care să lanseze cereri
se încheie contractele de achiziție
de proiecte, acesta exprimându-şi
publică pentru dezvoltarea infrassperanța ca primul anunț de solitructurii publice de cercetare din
citare de proiecte pe cadrul financadrul proiectelor POS CCE. apelul
ciar 2014-2020 să fie lansat cel
de proiecte a fost lansat joi, bugetul
târziu în luna noiembrie.
alocat acestei sesiuni fiind de 25 de
„Vrem să lansăm prima ceremilioane de euro.
re de proiecte în octombrie - no„Împreună cu CE vom agrea zoiembrie, astfel încât România să
nele pe care nu se pot aduce obiecţii
fie unul din primele state europe Capital Uman, Competitivitate şi
pene care începe această etapă.
Mediu”, a precizat ministrul Teodorovici.
Astfel, încă din prima parte a cade asemenea, în următoarele dodrului financiar 2014-2020 vom
uă luni, potrivit sursei, se vor deschide
putea avea proiecte contractate şi
sesiuni de depunere a proiectelor încereri de plată, iar absorbţia va fi
globate în proiectul „România Startde 100%, nu de 80% cum s-ar putea
Up” pentru tinerii care vor să devină
Eugen Teodorovici,
întâmpla pe exerciţiul financiar ministrul fondurilor europene
antreprenori, se vor acorda sumele
curent”, a declarat joi, la Tulcea,
forfetare pentru profesori şi se va înîntr-o conferință de presă, ministrul fondurilor eu- cepe cel mai probabil acordarea alimentelor de
ropene, Eugen Teodorovici.
primă necesitate pentru circa 3,3 milioane de peracesta a amintit că, în perioada următoare, mi- soane din românia considerate defavorizate.
Sursa: agerpres.ro
nisterul pe care-l conduce va lansa mai multe se-

Ministerul Fondurilor Europene va pune la dispoziţie
100-150 milioane de euro pentru finanţarea de start-up-uri

Ministerul Fondurilor Europene va pune la dispoziție 100-150 milioane de euro pentru finanțarea
de start-up-uri, a declarat Eugen Teodorovici, în
cadrul conferinței Capital Bankers 2014 - Finanțări
pentru iMM-uri.
noile firme ar urma să acceseze fonduri de
până la 50.000 de euro şi chiar să primească în acționariat statul. astfel, statul ar putea deveni
acționar cu o participare de 10-15% la acele companii, iar în schimb va suporta dobânzile la împrumuturi. acestea se vor derula, probabil, prin Eximbank.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: capital.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂțI DE FINANțARE

Ministrul Fondurilor Europene: Prima cerere
de proiecte pe cadrul financiar 2014-2020,
cel târziu în noiembrie
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Comisia Europeană a lansat cererea de propuneri de proiecte 2014 a programului „Mecanismul
pentru Interconectarea Europei” (MiE) 2014-2020,
componenta transport.
ü Status: aCTiV
• Depunere până în data de: 26.02.2015
• Buget alocat: 930.000.000 de euro
ü Obiective generale ale MIE:
• sprijinirea implementării proiectelor de interes comun de dezvoltare şi construire de noi infrastructuri şi servicii sau de modernizare a unor
infrastructuri şi servicii existente în sectoarele
transporturilor, telecomunicațiilor şi energiei;
• acordarea de prioritate conexiunilor lipsă din
sectorul transporturilor;
• realizarea unei contribuții în folosul proiectelor ce au o valoare adăugată europeană şi oferă
beneficii importante pentru societate, dar care nu
beneficiază de finanțare adecvată din partea pieței;
• contribuirea la strategia Europa 2020, prin
dezvoltarea unor rețele transeuropene care să țină
cont de evoluția viitoare a fluxului rutier şi prin
crearea unui mediu mai atrăgător pentru investiții
private, publice sau mixte;
• atingerea de către Uniune a obiectivelor sale
de dezvoltare durabilă, contribuind astfel la obiectivele sale de decarbonizare pe termen mediu şi
lung.
ü În sectorul transporturilor se va asigura sprijin pentru proiecte de interes comun ce vizează:
• eliminarea blocajelor, construirea conexiunilor lipsă şi, mai ales, îmbunătățirea tronsoanelor transfrontaliere;
• asigurarea de sisteme de transport durabile şi
eficiente pe termen lung, în vederea pregătirii
pentru viitoarele fluxuri rutiere estimate, precum
şi permiterea decarbonizării tuturor modalităților
de transport;
• optimizarea integrării şi a interconectării modurilor de transport şi sporirea gradului de interoperabilitate a serviciilor de transport, cu asigurarea totodată a accesibilității infrastructurilor de
transport.
ü Pot depune proiecte: state membre, entiwww.adrmuntenia.ro

tăți publice şi private, inițiative comune şi organizații internaționale dacă au acordul statului membru din care fac parte.

Priorităţi şi acţiuni finanţate

Se acordă asistență financiară pentru punerea
în aplicare a proiectelor de interes comun sub
formă de subvenții pentru studii sau/şi lucrări. Prezenta cerere de propuneri are drept scop să ajute
la completarea rețelei centrale a TEn-T şi coridoarelor sale până în 2030.
ü Priorităţi:
• proiecte pentru rețeaua de bază;
• proiecte pentru rețeaua extinsă;
• proiecte de conectare cu țările vecine;
• inovare;
• servicii de transport de mărfuri;
• zgomotul trenurilor de marfă;
• aplicații telematice;
• accesibilitate;
• nodurile de bază ale rețelei;
• platforme logistice multimodale.
această cerere este împărțită în trei obiective
de finanțare:
ü Obiectivul 1 (765.000.000 de euro)
• căile ferate, căile şi proiectele rutiere pentru
rețeaua de bază, inclusiv conexiuni la rețeaua internă, porturi maritime şi aeroporturi, precum şi
dezvoltarea porturilor;
• proiecte pentru rețeaua extinsă (căi ferate,
căi navigabile, căi maritime şi porturi interioare);
• proiecte pentru conectarea rețelelor TEn-T
cu țările vecine în domeniul infrastructurii, în special secțiunile transfrontaliere (căi ferate, căi navigabile, căi maritime, porturi).
ü Obiectivul 2 (65.000.000 de euro)
• implementarea de noi tehnologii şi dezvoltări
inovatoare, altele decât cele acoperite de programul de lucru multianual;
• servicii de transport de mărfuri;
• măsuri de reducere a zgomotului produs de
transportul feroviar de marfă, inclusiv modernizarea materialului rulant existent.
ü Obiectivul 3 (100.000.000 de euro)
(continuare în pagina 9)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Transport 2014 – proiecte de interes comun
în domeniul reţelelor de transport transeuropene
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Un noul apel de proiecte
pentru dezvoltarea
economiei sociale

Ministerul Fondurilor Europene, prin autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial dezvoltarea resurselor Umane (POS drU), lansează o
nouă cerere de proiecte pentru dezvoltarea economiei sociale. Bugetul alocat acestui nou apel este de
100 milioane de euro, iar propunerile de proiecte vor putea fi încărcate în sistemul informatic action
Web în perioada 1 - 15 octombrie a.c..
„România are nevoie de creştere economică şi prin combaterea activă a inegalităţii de şanse.
Iar reducerea diferenţelor de dezvoltare între categoriile sociale
este un pas important. Am alocat
încă 100 de milioane de euro pentru crearea de locuri de muncă
pentru persoanele din grupurile
vulnerabile, în special pentru cele
din zona rurală. Astfel, Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane îmbunătăţeşte
direct viaţa tuturor românilor”,
a declarat ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici.
În perioada 28 iulie - 11 august a.c. s-a desfăşurat prima cerere de propuneri de proiecte pentru dezvoltarea economiei sociale. Bugetul alocat acestui apel a
fost de 200 milioane de euro. Luni,
22 septembrie, au fost semnate
contractele de finanțare pentru
primele 63 de proiecte evaluate
în cadrul apelului lansat în data de
28 iulie a.c.. Proiectele semnate
au un buget de aproximativ 82 milioane de euro, din care fondurile
UE reprezintă peste 66 milioane
de euro. În această lună va fi fina-

lizată evaluarea celorlalte proiecte depuse în cadrul apelului menționat. În cadrul noii cereri de propuneri de proiecte se încurajează
înființarea de noi grupuri şi parteneriate funcționale în economie
între cooperative, asociații de întrajutorare, fundații şi asociații,
întreprinderi, agenții care vor înființa structuri ale economiei sociale ce vor oferi noi servicii şi noi
oportunități persoanelor cu dificultăți în integrarea sau reintegrarea pe piața muncii în special
din zonele rurale. astfel, va fi facilitat accesul la noi servicii sociale,
de sănătate, educație şi se va contribui la valorificarea forței de
muncă în special din zonele rurale, prin creşterea oportunităților
de ocupare pentru persoanele de
etnie romă, pentru persoanele cu
dizabilități sau pentru alte grupuri
vulnerabile expuse riscului de excluziune socială.
Categoriile de beneficiari (solicitanți şi parteneri) eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de
proiecte sunt:
• OnG-uri;
• Cooperative;
• Ministerul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale şi Persoanelor
Vârstnice;
• Furnizori de servicii sociale;
• Furnizori de servicii de ocupare acreditați, publici şi privați;
• Întreprinderi implicate în
economia socială;
• autorități ale administrației
publice locale (unități administrativ-teritoriale).
Sursa: fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 8)
• sisteme de aplicații telematice, altele decât cele acoperite
de programul de lucru multianual;
• acțiuni pentru o mai bună
accesibilitate la infrastructura de
transport pentru persoanele cu
handicap;
• acțiuni de punere în aplicare a infrastructurii de transport
în nodurile rețelei centrale, inclusiv noduri urbane;
• conexiuni şi dezvoltarea de
platforme logistice multimodale.
acțiunile legate de sectorul
transport care implică un tronson
transfrontalier sau o parte a acestuia pot primi asistență financiară din partea Uniunii numai în
cazul în care există un acord scris
între statele membre implicate
sau între statele membre şi țările
terțe în cauză cu privire la finalizarea secțiunii transfrontaliere.
ü Bugetul total al cererii:
930.000.000 de euro, ratele de
cofinanțare variază în funcție de
obiectivul vizat (între 20 şi 50%).
ü Data limită pentru depunerea aplicaţiilor: 26 februarie
2015.
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autoritatea de Management pentru Programul
Operațional Sectorial dezvoltarea resurselor
Umane (POS drU) lansează un nou apel de proiecte
- „Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical – transplant de organe, ţesuturi şi celule”, domeniul Major de intervenție 3.2 „Formare
şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru
promovarea adaptabilităţii”.
„România are nevoie acută de personal specializat în domeniul transplantului de organe, ţesuturi
şi celule. O spune chiar Agenţia Naţională de Transplant. Specializările costă, iar banii alocaţi nu sunt
niciodată suficienţi. Pentru mine, însă, domeniul
sănătăţii este şi va rămâne o prioritate! Iar soluţia
pentru viitor este consecvenţă în atingerea obiectivelor. Din acest motiv, alocăm din fondurile disponibile în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane o sumă de 50
milioane de euro pentru formarea profesională a
personalului care efectuează transplanturi. Româ-

nii au dreptul la o viaţă mai bună şi la cele mai performante servicii medicale”, a declarat ministrul
fondurilor europene, Eugen Teodorovici.
Prin lansarea prezentului apel de propuneri de
proiecte se încurajează îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului medical din domeniul transplant de organe, țesuturi şi celule, din
unități publice sanitare cu paturi, în scopul dezvoltării acestui sector.
Grupul țintă eligibil al apelului cuprinde personalul medical – de minimum 500 de medici şi 1.000
de asistente medicale – din domeniul transplant, din
unități publice sanitare cu paturi. Beneficiar eligibil unic este academia de Ştiințe Medicale – instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Sănătății. depunerea unei cereri
de finanțare nu se realizează în parteneriat. Proiectele vor putea fi încărcate în sistemul electronic
action Web în perioada 13 - 27 octombrie 2014.

Municipalitatea Hjo din Suedia caută parteneri
pentru a pune bazele unei cooperări pe termen lung cu
alte municipalități, colaborare bazată pe schimb de
bune practici de dezvoltare urbană, metode de prezervare, dezvoltare şi integrare a valorilor istorice şi teritoriului citadin, utilizând proximitatea cursurilor de apă.
Proiectul este planificat să fie realizat prin programul

„Europa pentru cetăţeni”, măsura „Reţele de oraşe“.
Data limită pentru depunerea aplicaţiilor: 1
martie 2015; data pentru manifestarea interesului:
30 octombrie a.c..
Contact şi detalii despre proiect: dl daniel
Wennerlund - daniel.wennerlund@potential12.se.

OPORTUNITĂțI DE FINANțARE

POS DRU: Fonduri europene
pentru formarea personalului medical
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Sursa: fonduri-ue.ro

Un oraş din Suedia caută parteneri
în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni”

Sursă: finantare.ro

Proiecte depuse

43.898

Plăţi interne beneficiari
(/alocat 2007-2013)

44,62%

www.adrmuntenia.ro

Contracte semnate

Plăţi rambursate de CE (total)
(/alocat 2007-2013)

47,58%

14.333

Rata de absorbţie curentă
(/alocat 2007-2013)

37,25%

http://regio.adrmuntenia.ro

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Stadiul absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune
la nivelul ţării / 29 septembrie 2014
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Domeniul/Subdomeniul

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană centre urbane

Piteşti, Pid-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
integrate de dezvoltare Urbană pentru 12 centre urbane. Până la această dată au fost semnate 699 de
contracte de finanțare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.324.866.173,97 lei. din cele 699 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

39

3

3.1 reabilitarea / modernizarea / echiparea insfrastructurii
serviciilor de sănătate

12

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

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 investițiilor în eficiența
energetică a blocurilor de locuințe

9 cereri

2.1 reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri
Axa
județene, străzi urbane - inclusiv construcția/reabilitarea
2
şoselelor de centură
3.2 reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale

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

3.4 reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaționale 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 importanță regională şi locală

Axa 4.2 reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate
4 şi pregătirea pentru noi activități
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

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

2,71

22,80

10

0

0

7

19

231,68

122,26

1

1

0

2

0

10

40,53

35,7

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

33

12

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

33
proiecte

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 calității serviciilor turistice
5
Pentru domeniul major de intervenție 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”,
5.3 Promovarea potențialului turistic şi crearea
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel național.
infrastructurii necesare, în scopul creşterii
OrGaniSMUL inTErMEdiar PEnTrU TUriSM: Ministerul Economiei, direcția Gestionare Fonduri
atractivității româniei ca destinație turistică
Comunitare pentru Turism - B-dul dinicu Golescu, nr. 38, Poarta C, sector 1, cod 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 responsabilități delegate pentru implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Până în data de 28 septembrie 2014, la sediul
agenției pentru dezvoltare regională Sud Muntenia
au fost depuse 1.304 proiecte, prin care se solicită
finanțare nerambursabilă prin regio (Programul Operațional regional), Planul integrat de dezvoltare Urbană pentru Polul de dezvoltare (PidU) – Municipiul
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» Ministerul Fondurilor
Europene lansează, prin
autoritatea de Management
pentru Programul
Operațional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii
Economice” (POS CCE),
axa prioritară 2, o nouă
cerere de proiecte în
valoare de 25 milioane
de euro pentru dezvoltarea
infrastructurii publice
de cercetare - dezvoltare
existente şi crearea de noi
infrastructuri: laboratoare,
centre de cercetare.
Proiectele pot fi depuse
în perioada 25 septembrie –
24 octombrie a.c..

Competiția are în vedere finanțarea unui proiect complex,
de interes național, în domeniul
sănătății, cu scopul prevenirii bolilor cu potențial evolutiv invalidant sau letal, susținut de Ministerul Sănătății.
„O societate dinamică este
o societate cu cetăţeni sănătoşi.
O societate puternică este o societate capabilă să ofere servicii
medicale de calitate. De aceea,
cred că domeniul sănătăţii trebuie să fie prioritar pentru orice
guvernare. Vizitând spitalele din
România, am constatat că multora le lipseşte tehnologia indispensabilă diagnosticării unor leziuni cu potenţial letal. Am ţinut,
aşadar, ca prin Programul Operawww.adrmuntenia.ro

ţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, să alocăm
25 de milioane de euro pentru
acoperirea acestor lipsuri, prin
achiziţionarea de angiografe. Şi
nu mă opresc aici. Colaborez cu
ministrul sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, pentru identificarea unor modalităţi prin care românii
să poată beneficia de tratamente cât mai performante şi de servicii medicale de calitate”, a declarat ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici.
Banii vor fi alocați pentru efectuarea de cercetări în domeniul/ domeniile de interes național, prin utilizarea de angiografe
achiziționate prin proiect, cu
scopul diagnosticării unor leziuni
cu potențial evolutiv invalidant
sau letal, respectiv pentru angioarhitectonica tumorilor maligne.
Categoriile de solicitanți elibigibli sunt instituțiile publice
sau de drept public de interes
național cu activitate de cercetare în domeniul sănătății. Solicitanții trebuie să respecte definiția organizațiilor de cercetare
conform Cadrului Comunitar de
ajutor de stat pentru cercetare,
dezvoltare şi inovare (C198/2014).
NOTĂ:
Documentele necesare pentru lansarea acestei cereri de
proiecte au fost publicate în Monitorul Oficial în data de 24 septembrie a.c. şi sunt disponibile
pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, secţiunea POSCCE.
Sursa: fonduri-ue.ro

Lansarea spre consultare
publică a Ghidului
Solicitantului „Sprijin
financiar acordat
pentru investiţii
în întreprinderi”

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate
de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), supune consultării publice ghidul pentru lansarea apelului de proiecte - Ghidul Solicitantului sprijin financiar acordat pentru investiții în întreprinderi (link: http://www.fonduri-ue.ro/poscce/).
Proiectele finanțate vor viza în principal achiziții de echipamente şi utilaje pentru creşterea capacității de producție
şi diversificarea producției, modernizarea instalațiilor, automatizarea procesului de fabricație, introducerea de noi tehnologii de producție.
Ministerul Fondurilor Europene aşteaptă propuneri şi sugestii pe marginea documentelor necesare pentru lansarea cererii de proiecte aferente axei
Prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”,
domeniul major de intervenție
1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe
piaţă a întreprinderilor, în special a IMM” - Operațiunea „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi
intangibile” pentru întreprinderi în cadrul POS CCE, până în
data de 29 septembrie a.c.,
ora 16:00, la adresa de e-mail:
contact@fonduri-ue.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Finanţări de 25 milioane de euro
pentru cercetare
în domeniul medical
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

la nivel național, inclusiv Sud Muntenia.
din totalul proiectelor primite de adr Sud
Muntenia, au fost respinse 101 şi retrase 41.
Până în prezent au fost semnate 313 contracte de finanțare, cu o valoare nerambursabilă aprobată de 300.187.610,31 lei. din cele 313 contracte semnate, 51 de proiecte au fost reziliate.
Stadiul proiectelor

Domeniul/Subdomeniul

Nr.
proiecte
preluate Evaluare

1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabil între
Evaluate
1.065.000 şi 6.375.000 lei pentru întreprinderile
36
la aM
mici şi mijlocii (COnTraCTarE)
POSCCE
1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
204
204
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi mijlocii (EVaLUarE)
1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
Evaluate în
206
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi mijalte
regiuni
Axa locii (COnTraCTarE)
1
9
Evaluate
1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor
(5 - SM,
la aM
internaționale (COnTraCTarE)
4 - Bi)
POSCCE
1.3.2 - Sprijin pentru consultanță acordat întreprinderilor mici şi mijlocii (EVaLUarE)
1.3.2 - Sprijin pentru consultanță 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 Operațional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii
Economice” şi are responsabilități
delegate pentru implementarea
acestui program. Mai multe detalii
despre posibilitățile de finanțare
din POS CCE puteți obține
contactând experții Serviciului
Comunicare: 0242/331.769,
0342/100.160, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167,
e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.

www.adrmuntenia.ro

88

88

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

61
(5 preluate
în etapa
de precontractare)

Retrase

Respinse

Contractate

Valoare
asistenţă
financiară
nerambursabilă
SOLICITATĂ
- Euro -

Valoare
asistenţă
financiară
Rezinerambursabilă liate
APROBATĂ
- Euro -

1

7

28

165.245.981,64

132.329.097,97

2

23

179

140.192.625,09

179 de proiecte
propuse spre finanțare
în alte regiuni

11

22

173

157.008.213,97

157.008.213,97

39

0

5

4

583.756,49

583.756,49

2

8

3

77

7.480.717,01

3

21

78

7.968.637,42

7.968.637,42

6

16

20

30

2.552.572,06

2.297.904,46

0

4

77 de proiecte
propuse spre finanțare
în alte regiuni

http://regio.adrmuntenia.ro
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Până în data de 28 septembrie 2014, la sediul
agenției pentru dezvoltare regională Sud Muntenia
au fost primite 711 proiecte, prin care se solicită
finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013. au fost evaluate 353 de proiecte, din care 301 au fost propuse spre finanțare
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Argeş

Drumul ce leagă judeţul Argeş de Vâlcea
a fost asfaltat în zona Morăreşti

14

În data de 24 septembrie, în localitatea argeşeană Morăreşti a avut loc recepția drumului Comunal 195 Vărzaru. Lucrarea, în valoare de 565.578 de
lei, face legătura între dn 7 şi limita județului Vâlcea – comuna nicolae Bălcescu, sat Corbi, şi a fost
realizată în perioada iunie – august 2014. recepția
lucrării s-a făcut în prezența preşedintelui Consiliului județean argeş, Florin Tecău, a primarului
comunei nicolae Bălcescu, Gheorghe Purcaru, a
consilierilor locali şi a reprezentanților firmelor de
proiectare şi constructoare.
„Investiţia este importantă pentru această zonă, deoarece face legătura cu judeţul Vâlcea, pe
raza comunei Morăreşti. Dorim ca în viitor să punem bazele unei colaborări între judeţele Argeş şi
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» Porțiunea asfaltată, inaugurată
miercuri, 24 septembrie, are o lungime de
1,4 km şi o lățime de 5 metri şi a costat
peste 565 de mii de lei.

Vâlcea, în vederea identificării perspectivelor şi
a direcţiilor de parteneriat pentru promovarea de
proiecte comune, ce pot fi realizate cu finanţare
europeană în perioada 2014 – 2020, aşa cum am
demarat cu judeţele Dâmboviţa, Teleorman şi Giurgiu”, a declarat preşedintele Consiliului județean
argeş, Florin Tecău.
Sursa: adevarul.ro

„Cursa Dunării Călărăşene”:
concurs de ciclism dedicat în exclusivitate
amatorilor

Călăraşi

Concurenți din mai multe zone ale țării au participat în acest weekend la competiția „Cursa Dunării Călărăşene”, pe două trasee bine stabilite,
unul de MTB km, ce a avut loc sâmbătă, 27 septembrie, şi competiția pe şosea, ce s-a desfăşurat
duminică, 28 septembrie. Competiția „Cursa Dunării Călărăşene” face parte din proiectul „Promovarea patrimoniului natural în zona Dunării Călărăşene prin ecoturism” şi a fost finanțat prin POP
2007-2013, beneficiarul acestuia fiind Consiliul județean Călăraşi.
Concursul de ciclism a fost dedicat în exclusivitate amatorilor, ținându-se cont de regulile Federației române de Ciclism şi a Uniunii Cicliste internaționale.
Toți cei înscrişi în concurs au primit câte o medalie pentru participare, iar cei mai buni au fost
www.adrmuntenia.ro

premiați cu echipamente sportive, fondul de premiere fiind de 10.000 de lei. La final, toți cei prezenți la manifestare au fost invitați la un FishParty,
o binemeritată masă cu specific pescăresc.
Prin organizarea acestui concurs s-a dorit ca
județul Călăraşi să fie inclus în cea mai importantă
magistrală de cicloturism, fapt ce a permis iubitorilor de ciclism să se plimbe pe traseele județului
Călăraşi. astfel, s-a intenționat marcarea a patru
trasee cicloturistice şi un traseu de pescuit, menite
să aducă plusvaloare județului Călăraşi la capitolul
turism.
„Cursa Dunării Călărăşene” a fost organizat de
Smartatletic, în parteneriat cu Consiliul județean
Călăraşi, Federația română de Ciclism şi Clubul de
Ciclism „Călăraşi Cycling Team”.

Sursa: obiectiv-online.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Vicepremierul Liviu Dragnea:
„Palatul Brâncovenesc de la Potlogi, unul dintre
cele mai importante obiective din România”
Dâmboviţa

www.adrmuntenia.ro

Târgovişte, şi Câmpulungul de Bucureşti şi era potrivită ca loc de popas.
La numai 15 ani de la construirea sa, în 1714,
palatul a fost distrus de armata otomană drept pedeapsă pentru presupusa colaborare a domnitorului Brâncoveanu cu țarul Petru cel Mare al rusiei
şi a rămas în ruină pentru următorii 250 de ani. a
fost restaurat – sau mai degrabă, reconstruit – începând cu anul 1955, în timpul regimului comunist,
la refacerea sa, ținându-se cont de modelul brâncovenesc dezvoltat la reconstruirea Palatului Mogoşoaia, în 1922, de către arhitectul George Matei
Cantacuzino. Clădirea are bogate decorațiuni în
piatră: portalurile de la intrările principale, coloanele şi balustradele foişorului sunt decorate cu
ghirlande din frunză de acant, crin, lalea şi garoafă
orientală. decorațiunile interioare, în stuc, reprezintă ornamente florale, de inspirație orientală
(turco-persană). Într-una dintre camere, o decorațiune reprezintă vulturul bicefal al imperiului Bizantin, parte din heraldica voievodului, care era membru al marii familii imperiale bizantine a Cantacuzinilor.
Sub foişor se găseşte intrarea în beciurile palatului, din cărămidă, centrate în jurul unui stâlp
masiv din care pornesc arce duble ce susțin întreaga construcție. Biserica brâncovenească din Potlogi, închinată Sfântului dimitrie, a fost ridicată în
anul 1683, mai înainte de toate celelalte părți ale
ansamblului voievodal. Biserica a suferit unele modificări în anul 1904.
Sursa: gazetadambovitei.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Vicepremierul Liviu dragnea a declarat, vineri,
în dâmbovița, că Palatul Brâncovenesc de la Potlogi
poate deveni unul dintre cele mai importante obiective turistice din țară. În vizita de lucru de verificare a stadiului de executare a lucrărilor de reabilitare cu fonduri europene regio realizate aici,
ministrul dezvoltării regionale şi administrației publice a declarat următoarele:
„Este o lucrare amplă, importantă. Este un proiect care, în opinia mea, poate deveni unul dintre
cele mai frumoase şi mai importante obiective istorice, obiective turistice, reprezentativ pentru
România. Lucrările se desfăşoară în condiţii bune,
din ce am văzut acolo”.
Valoarea totală a proiectului european de la
Potlogi era, la semnarea contractului de finanțare
din 2011, de 42,8 milioane de lei. Obiectivele specifice ale investiției sunt reabilitarea, restaurarea
şi reconstruirea ansamblului Brâncovenesc Potlogi,
precum şi creşterea numărului de turişti ce vor vizita acest obiectiv de patrimoniu.
restaurarea sau mai precis reconstrucția Palatului Potlogi a fost înfăptuită în anii '50, urmând
modelele brâncoveneşti dezvoltate în cursul restaurării Palatului Mogoşoaia, care, din cauza puținelor date rămase din perioada lui Brâncoveanu,
apelau mai mult la imaginație decât la modele originale. anul acesta vor începe noi lucrări la palat,
după ce în ultima decadă a ajuns în stare precară.
Complexul brâncovenesc de la Potlogi, dâmbovița,
este situat la 5 km de autostrada Bucureşti - Piteşti, pe un drum ce porneşte de la km 49 al autostrăzii. Complexul este considerat monument istoric de importanță națională şi este reprezentativ
pentru arhitectura rezidențială a sfârşitului de secol XVii. domnitorul Constantin Brâncoveanu a construit aici în perioada 1683-1698 o curte domnească, din care astăzi se mai păstrează doar Palatul
Brâncovenesc, Biserica „Sfântul Dimitrie” şi câteva
ruine ale unor dependințe. domnitorul a cumpărat
moşia de la postelnicul dima şi a ales să îşi stabilească aici o reşedință, întrucât domeniul se afla
pe drumul ce lega fosta capitală a țării româneşti,
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Giurgiu

În weekend, în municipiul Giurgiu a fost organizat în zona centrală, în fața Teatrului „Tudor
Vianu”, „TÂRGUL DE TOAMNĂ – bunuri de larg consum”. acesta a fost organizat de către Camera de
comerț, industrie şi agricultură, în parteneriat cu
Primăria municipiului Giurgiu şi Expo Muntenia.
datorită timpului favorabil din ultima zi a târgului,
firmele participante s-au bucurat de o prezența
numeroasă a oamenilor de afaceri şi nu numai, interesați de produsele expuse. Peste 50 de producători, meşteri populari şi societăți comerciale din
mai multe zone ale româniei, dar şi din Bulgaria,
regiunea razgrad, s-au adunat în târg, cu tot soiul
de produse şi bunătăți tradiționale. de la târg nu
au lipsit nici maşinile şi utilajele agricole care iau aşteptat cu oferte excelente pe fermierii sau
gospodarii care vor să îşi uşureze munca.
Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

Fonduri prin Programul Naţional
de Dezvoltare Locală pentru reabilitarea
de străzi în oraşul țăndărei

Ialomiţa

Într-o şedință ordinară susținută de Consiliul
Local al oraşului țăndărei, reprezentanții autorităților publice locale au stabilit, prin adoptarea unui
proiect de hătărâre, demararea de lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere din mediul urban.
Proiectul de hotărâre este susținut din fonduri solicitate în baza Programului național de dezvoltare
Locală, plan instituit printr-o ordonanță de urgență
a Guvernului, emisă în 2013. Cofinanțarea suportată de la bugetul local are o valoare de peste 1,7
milioane de lei. În total se vor reabilita şase străzi
din oraşul țăndărei, care au o lungime totală de
aproximativ 4 km. Cele şase artere de circulație,
ce vor fi reabilitate cu fonduri în valoare totală de
aproximativ 3,4 milioane de lei, sunt următoarele: digului, artelor, dreptății, Mărăşeşti, Florilor şi Spicului.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: ziarulstirea.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Târgul de toamnă de la Giurgiu,
un început pentru parteneriatul
cu firmele comerciale din Bulgaria
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La Ploieşti a avut loc,
în premieră, conferinţa „Agricultura ecologică –
oportunitate pentru România”
Prahova

www.adrmuntenia.ro

tru ca în anul în curs să crească la 131.449 de hectare. În ceea ce priveşte produsele tradiționale,
ecologice, atestate până acum, la nivel național,
numărul acestora depăşeşte 4.400, dintre care
1.541 sunt produse din carne,1.535 produse din
lapte, 750 produse de panificație, 285 băuturi răcoritoare, 193 dulcețuri şi gemuri.
Sursa: ziarulprahova.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Ploieştiul a găzduit în premieră, vineri, conferința „Agricultura ecologică – oportunitate pentru România”, organizată de către Camera de Comerț şi industrie (CCi) Prahova, în parteneriat cu
direcția agricolă Prahova, agenția de Plăți şi intervenție în agricultură Prahova, agenția pentru Finanțarea investițiilor rurale Prahova, Camera de
Comerț şi industrie Bacău şi Swiss institute for Sustainable develompent. Scopul conferinței a fost,
în principal, acela de a informa autoritățile publice
locale şi potențialii întreprinzători cu privire la
oportunitățile deosebite pe care le oferă acest sector, ca un element dinamizator pentru agricultură,
cât şi pentru economia românească, în general.
În preambulul evenimentului, preşedintele CCi
Prahova, a arătat, între altele, că în acest an suprafața agricolă din Prahova cultivată în sistem ecologic (folosind exclusiv îngrăşăminte naturale – gunoiul de grajd – a ajuns la 1.800 de hectare, în creştere cu circa 50 la sută, comparativ cu anul 2012.
Suprafața menționată este deținută, în principal,
de culturi cerealiere ecologice (grâu, floarea-soarelui, rapiță), livezi de pomi fructiferi, viță-de-vie,
legume, fructe ş.a., iar produsele obținute sunt
comercializate nu doar pe piața internă, ci se şi
exportă în Germania, austria, italia, Franța, japonia etc. Pe lângă faptul că sunt benefice pentru
sănătatea omului, produsele ecologice mai prezintă şi alte avantaje la fel de importante: contribuie la reducerea semnificativă a poluării şi a cantităților de bioxid de carbon din atmosferă, asigură
protejarea biodiversității şi dezvoltarea economiei.
La acest eveniment au participat, ca invitați,
specialişti din cadrul unor ministere, reprezentanți
ai unor administrații publice centrale şi locale,
precum şi nenumărați producători de produse ecologice din 10 județe ale țării. Pentru anul în curs,
Ministerul agriculturii a alocat 7. 098.000 de euro
pentru fermierii care doresc să investească în sectorul agriculturii ecologice. Pe de altă parte, la nivel național, suprafața deținută în 2007 de culturile ecologice însuma doar 301.148 de hectare, pen-
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Teleorman

Proiectul „Investiţie în resurse umane,
mai multe şanse la ocupare - INVEST”
va fi implementat în Teleorman

Proiectul „Investiţie în resurse umane, mai
multe şanse la ocupare – INVEST”, în valoare de 13
milioane de lei şi care se adresează persoanelor
inactive sau în şomaj, a fost prezentat în cadru oficial, miercuri, la Primăria alexandria.
Potrivit primarului Victor drăguşin, programul
va ajuta sute de persoane defavorizate să îşi găsească un loc de muncă în baza unui certificat recunoscut în Uniunea Europeană. „Ceea ce cred că
este foarte important şi tot pentru prima dată,
aceste certificate care vor fi eliberate cursanţilor
sunt recunoscute şi în Uniunea Europeană. Iată că
se deschide o uşă importantă. Eu cred că pentru
judeţul nostru, pentru Alexandria, acest proiect
care nu se termină în această fază, este important”, a afirmat primarul Victor drăguşin.
www.adrmuntenia.ro

Proiectul, finanțat cu fonduri europene în proporție de 95% şi de o firmă austriacă în procent de
5%, este o aplicație a strategiei Uniunii Europene
de integrare profesională şi îmbunătățire durabilă
a nivelului de trai al persoanelor defavorizate.
Competențele însuşite vor putea fi aprofundate prin sesiuni suplimentare de consultanță, la
finalul cărora va avea loc un concurs cu premii pentru cele mai bune 67 de planuri de afaceri. Cursurile de calificare pot fi completate cu cele de competențe informatice şi antreprenoriale. Cursurile
sunt gratuite şi se adresează persoanelor cu domiciliul în Bucureşti, ilfov, Teleorman, dâmbovița sau
Prahova. activitățile proiectului, ale cărui cursuri
debutează pe 7 octombrie, durează 18 luni.
Sursa: administratie.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

info Regional Sud Muntenia

19

Buletin Informativ nr. 195 / 22 - 28 septembrie 2014
Ziarul dâmbovița / 26 septembrie 2014

Mesagerul de Urziceni / 25 septembrie 2014

REVISTA PRESEI

ialomița / 24 septembrie 2014

Evenimentul Muscelean / 24 septembrie 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 județean
dâmbovița, sediul Consiliului județean
dâmbovița: B-dul independenței, nr. 1, et. iV,
cam. 101, mun. Târgovişte, jud. dâmbovița
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 județean
argeş, sediul Consiliului județean argeş: Piața
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 județean
Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean IALOMIțA
Adresă / adr Sud Muntenia, Biroul județean
ialomița, Piața revoluției, nr. 1, et. iV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. ialomița
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / adr Sud Muntenia, Biroul județean
Prahova, B-dul republicii, nr. 2-4, et. Vi, cam.
626/627, mun. 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 informații despre activitățile derulate de către
agenție şi de către Ministerul dezvoltării regionale şi administrației Publice,
în vederea promovării Programului Operațional regional 2007 – 2013.
Pe lângă aceste noutăți, se doreşte informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale
rețelei de informare rEGiO Sud Muntenia
şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în județele regiunii.

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - 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 / 29 septembrie 2014
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția şi activitățile pe care
dumneavoastră le desfăşurați. dacă sunteți interesați
să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne
transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500
de caractere cu tot cu spații), împreună cu 1 - 2 poze,
cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie
publicat în viitoarea ediție a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa de
e-mail comunicare@adrmuntenia.ro. newsletter-ul va fi
publicat pe site-ul agenției (http://regio.adrmuntenia.ro)
şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor
rețelei de informare rEGiO Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru dezvoltare regională Sud Muntenia,
consiliilor județene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării regionale şi administrației Publice,
reprezentanților 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.

