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» Vineri, 10 octombrie, directorul
Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, Liviu Mușat, împreună
cu primarul Municipiului Călărași, Daniel
Ştefan Drăgulin, au semnat contractul
de finanțare pentru reabilitarea Liceului
tehnologic „Dan Mateescu” din municipiul
Călărași, în cadrul Regio – Programul
Operațional Regional 2007 – 2013.

Beneficiarul contractului este parteneriatul
între unitatea Administrativ-teritorială Călărași și
Liceul tehnologic „Dan Mateescu”, care obține fonduri nerambursabile europene Regio – Axa prioritară 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională continuă” – sesiunea a II-a de depunere de proiecte,
deschisă în perioada martie – iunie a.c..
Proiectul „Lucrări de reabilitare, modernizare
şi dezvoltare a infrastructurii educaționale preuniversitare - Liceul Tehnologic ‘Dan Mateescu’ Călăraşi” are o valoare totală de 7.828.782,38 lei,
din care valoarea eligibilă este de 4.221.205,62 lei
(fonduri FEDR - 3.588.024,78 lei; fonduri de la bugetul național - 548.756,73 lei; cofinanțarea eligibilă a beneficiarului - 84.424,11 lei). Contractul de
finanțare vizează îmbunătățirea calității infrastructurii de învățământ, pentru asigurarea unui
proces educațional la standarde europene. Într-un
interval de 14 luni, cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio, se vor executa lucrări de modernizare și extindere a unității de învățământ profesional și tehnic din municipiul Călărași, lucrări ce
au demarat inițial în anul 2007, dar care nu au fost
duse la bun sfârșit din lipsă de fonduri. Prin implementarea acestui proiect se vor asigura condiții
adecvate de acces la educație și de calificare profesională pentru 840 de elevi.
Până în prezent, la nivelul județului Călărași
www.adrmuntenia.ro

au fost depuse în total 24 de proiecte pentru reabilitarea infrastructurii educaționale cu sprijin financiar acordat prin programul Regio, în cadrul celor două apeluri, dintre acestea primind finanțare
șase contracte, ce au o valoare totală de peste
16,4 milioane de lei, din care suma solicitată reprezintă peste 10,8 milioane de lei.

http://regio.adrmuntenia.ro
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EVENIMENTE

Un nou contract de finanţare
pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„Situații de Urgență Sud Muntenia”

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Situații de Urgență Sud Muntenia”, în calitate de
beneficiar, a primit asistență financiară europeană
în cadrul programului Regio, Axa prioritară 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.3 „Îmbunătățirea dotării cu
echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență”.
Proiectul „Achiziție echipamente pentru intervenții de urgență în condiții de iarnă (autofreze de zăpadă), în regiunea Sud Muntenia” vizează creșterea calității serviciilor pentru siguranță
publică și de asistență medicală în situații de urgență
la nivelul tuturor celor șapte județe ale regiunii Sud
Muntenia. Cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio, într-o perioadă de 15 luni, bazele operaționale
din județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu,
Ialomița, Prahova și teleorman vor fi dotate cu șapte
echipamente pentru intervenții de urgență în condiții de iarnă (autofreze de zăpadă). Astfel, se va
îmbunătăți capacitatea de răspuns în situații de urgență pe timp de iarnă, prin asigurarea accesului și
reducerea timpului de intervenție pentru acordarea
primului ajutor calificat în situații de urgență.
Valoarea totală a contractului de finanțare eswww.adrmuntenia.ro

te de 6.354.599,99 lei, din care 5.401.409,99 lei reprezintă fonduri FEDR, 826.098 de lei este valoarea
nerambursabilă din bugetul național, iar 127.092
lei este cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.
Implementarea acestui proiect va conduce la întărirea colaborării dintre județele regiunii Sud Muntenia și a regiunii cu județele limitrofe, în perspectiva îmbunătățirii siguranței populației și a bunurilor din aceste zone în cel mai scurt timp posibil.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Situații de Urgență Sud Muntenia” a mai primit asistență nerambursabilă Regio pentru alte două proiecte: „Achiziție echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității şi calității sistemului de
intervenție în situații de urgență şi pentru acordarea asistenței medicale de urgență şi a primului
ajutor calificat, în regiunea Sud Muntenia” și „Achiziție echipamente specifice pentru îmbunătățirea
capacității şi calității sistemului de intervenție în
situații de urgență şi pentru acordarea asistenței
medicale de urgență şi a primului ajutor calificat,
în regiunea Sud Muntenia – Etapa a II-a”. Valoarea
totală a acestor contracte este de peste 71,5 milioane de lei, din care asistența nerambursabilă solicitată este de peste 62,2 milioane de lei.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Infrastructura şcolară din Călăraşi,
modernizată prin Regio

Cele trei contracte, pentru care comunele
Curcani, Luica și Nana din Călărași au câștigat finanțare nerambursabilă europeană, au fost depuse
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 educaționale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii
pentru formare profesională continuă” al Programului Operațional Regional 2007 - 2013.
Proiectul „Reabilitare și modernizare clădire Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Curcani,
județul Călărași”, al cărui beneficiar este parteneriatul dintre unitatea Administrativ-teritorială
Curcani și Şcoala Gimnazială nr. 1 Curcani, are o valoare totală de 689.980,95 lei, din care valoarea eligibilă este de 622.781,95 lei (fonduri FEDR – 529.364,66
lei; fonduri de la bugetul național – 80.961,65 lei;
cofinanțarea eligibilă a beneficiarului – 12.455,64
lei). Contractul de finanțare vizează îmbunătățirea
calității procesului educațional și creșterea gradului de confort pentru cei 225 de elevi înscriși la
Şcoala Gimnazială nr. 1 din comuna Curcani. Într-un
interval de 12 luni, cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio, se vor executa lucrări de anvelopare
a clădirii școlii, de realizare a trotuarului de gardă,
de realizare a treptelor și rampelor de acces, de
realizare a rigolei perimetrale și a puțului absorbant, izolarea termică a podului și înlocuirea acoperișului tip șarpantă.
Cel de-al doilea proiect, denumit „Reabilitare si modernizare clădire Școala cu clasele I-VIII,
comuna Luica, județul Călărași”, se va derula pe o
perioadă de un an și are o valoare totală de 677.075,89
lei, din care 611.647 lei reprezintă valoarea totală
eligibilă (fonduri FEDR – 519.900,71 lei; fonduri de
www.adrmuntenia.ro

la bugetul național – 79.514,22 lei; contribuția beneficiarului – 12.232,96 de lei). Parteneriatul dintre unitatea Administrativ-teritorială Luica și
Şcoala Gimnazială nr. 1 Luica, în calitate de beneficiar, și-a propus ca prin acest proiect să realizeze
creșterea calității infrastructurii școlare prin anveloparea clădirii școlii și înlocuirea acoperișului
tip șarpantă. Astfel, prin această investiție se urmărește asigurarea accesului la învățământ de calitate pentru cei peste 170 de elevi din învățământul primar și gimnazial.
Al treilea proiect, intitulat „Reabilitare și modernizare clădire Școala cu clasele I-VIII din comuna Nana, județul Călărași”, are ca beneficiar
parteneriatul dintre unitatea Administrativ-teritorială Nana și Şcoala cu clasele I-VIII Nana. Valoarea totală a proiectului este de 674.191,93 lei, din
care 609.419,93 lei reprezintă valoarea totală eligibilă (fonduri FEDR – 518.006,94 lei; fonduri de la
bugetul național – 79.224,59 lei; contribuția beneficiarului – 12.188,40 lei). Proiectul vizează ridicarea gradului de confort al celor peste 90 de elevi
și îmbunătățirea infrastructurii Şcolii cu clasele IVIII din comuna Nana. În cele 12 luni de implementare
a proiectului se vor realiza lucrări de rezistență a clădirii școlii, grupuri sanitare la standarde europene și
instalații de canalizare pentru grupurile sanitare.
Până în prezent, la nivelul județului Călărași au
fost depuse în total 24 de proiecte pentru reabilitarea
infrastructurii educaționale cu sprijin financiar acordat prin programul Regio, în cadrul celor două apeluri,
dintre acestea primind finanțare șase contracte, ce
au o valoare totală de peste 16,4 milioane de lei, din
care suma solicitată reprezintă peste 10,8 milioane
de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Programul Operațional Regional și 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.
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

» La începutul lunii octombrie,
directorul Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, Liviu Mușat,
a semnat trei noi contracte de finanțare
în cadrul programului Regio, pentru
dezvoltarea infrastructurii educaționale
din județul Călărași.
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Fonduri Regio pentru modernizarea
infrastructurii educaţionale
din judeţul Giurgiu

» Marți, 7 octombrie, directorul
Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, Liviu Mușat, a semnat
cel de-al doilea contract de finanțare
în cadrul programului Regio, pentru
dezvoltarea infrastructurii educaționale
din județul Giurgiu.

Proiectul pentru care comuna Vânătorii Mici din
județul Giurgiu a câștigat finanțare nerambursabilă europeană, a fost depus 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 educaționale preuniversitare, universitare şi
a infrastructurii pentru formare profesională continuă” al Programului Operațional Regional 2007 - 2013.
Proiectul „Reabilitare pentru creşterea eficienței
energetice a Școlii Primare nr. 5, satul Poiana lui Stângă, comuna Vânătorii Mici, județul Giurgiu”, al cărui
beneficiar este unitatea Administrativ-teritorială Vâwww.adrmuntenia.ro

nătorii Mici, are o valoare totală de 527.236,55 lei, din
care valoarea eligibilă este de 510.207,36 lei (fonduri
FEDR – 433.676,26 lei; fonduri de la bugetul național –
66.326,95 lei; cofinanțarea eligibilă a beneficiarului –
10.204,15 lei). Contractul de finanțare vizează îmbunătățirea calității procesului educațional și creșterea
gradului de confort pentru cei 75 de elevi înscriși la
Şcoala Primară nr. 5 din satul Poiana lui Stângă, comuna
Vânătorii Mici. Într-un interval de 12 luni, cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio, se vor executa lucrări de
anvelopare a clădirii școlii în vederea implementării măsurilor de eficiență energetică, a îmbunătățirii condițiilor de confort interior, a reducerii consumurilor energetice, a costurilor de întreținere și a emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.
Până în prezent, la nivelul județului Giurgiu au
fost depuse în total șapte proiecte pentru
reabilitarea infrastructurii educaționale cu sprijin
financiar acordat prin programul Regio, dintre
acestea primind finanțare două contracte, ce au o
valoare totală de peste 4 milioane de lei.
http://regio.adrmuntenia.ro
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» În data de 6 octombrie, directorul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, Liviu Mușat, a semnat două noi
contracte de finanțare în cadrul
programului Regio, pentru dezvoltarea
infrastructurii educaționale din județul
Dâmbovița.

Cele două contracte, pentru care municipiul
Moreni și comuna Cojasca din Dâmbovița au câștigat finanțare nerambursabilă europeană, au fost depuse 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 educaționale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” al Programului Operațional Regional 2007 - 2013.
Proiectul „Modernizare sală de sport cu 300
de locuri la Liceul Tehnologic Petrol Moreni”, al cărui beneficiar este unitatea Administrativ-teritorială Moreni, are o valoare totală de 4.851.745,24
lei, din care valoarea eligibilă este de 2.650.022,96
lei (fonduri FEDR - 2.252.519,52 lei; fonduri de la
bugetul național - 344.502,98 lei; cofinanțarea eligibilă a beneficiarului - 53.000,46 lei). Contractul
de finanțare vizează îmbunătățirea calității procesului educațional și creșterea gradului de confort
pentru cei 750 de elevi înscriși la Liceul tehnologic
Petrol (foto). Într-un interval de opt luni, cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio, se vor executa lucrări de modernizare la sala de sport cu 300
de locuri a unității de învățământ preuniversitar
din municipiul Moreni.
Cel de-al doilea proiect, denumit „Extindere
școală - Fântânele”, se va derula pe o perioadă de
un an și are o valoare totală de 1.285.248,81 lei,
din care 619.345,62 lei reprezintă valoarea totală eligibilă (fonduri FEDR - 526.443,78 lei; fonduri de la
bugetul național - 80.501,84 lei; contribuția beneficiarului - 12.400 de lei). unitatea Administrativ-teritorială Cojasca, în calitate de beneficiar, și-a propus
www.adrmuntenia.ro

ca prin acest proiect să extindă pe orizontală unitatea școlară din satul Fântânele cu un corp anexă în
continuare clădirii existente. Astfel, prin această investiție se urmărește asigurarea accesului la învățământ de calitate pentru cei peste 360 de elevi de etnie rromă din învățământul primar și gimnazial.
Până în prezent, la nivelul județului Dâmbovița
au fost depuse în total 36 de proiecte pentru
reabilitarea infrastructurii educaționale cu sprijin
financiar acordat prin programul Regio, dintre
acestea primind finanțare 31 de contracte, ce au o
valoare totală de peste 190 milioane de lei.
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

Infrastructura de învăţământ din Dâmboviţa,
în plin proces de modernizare,
cu ajutorul fondurilor Regio
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» Guvernul vrea să lanseze din
noiembrie programul „Prima Maşină”, prin
care își propune să sprijine achiziția de
autoturisme noi cu credite bancare garantate
de stat, și estimează că proiectul va genera
vânzarea a 20.000 de unități anual.

„În primul rând dorim să sprijinim achiziția
de maşini noi de către tineri prin credite bancare
garantate de stat, în al doilea rând să stimulăm
achiziția de autoturisme noi mai sigure şi mai puțin poluante şi, în al treilea rând, să încercăm să
dezvoltăm cât mai mult producția locală de autoturisme cu multiple efecte pe industria orizontală”, a declarat luni ministrul Economiei, Constantin Niță, într-o conferință organizată pentru
prezentarea oficială a programului.
Programul este destinat în principal tinerilor
cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care vor
avea prioritate, dar și altor categorii de vârstă, și
vizează emiterea de garanții de stat pentru creditele contractate de beneficiari în vederea achiziției de autoturisme noi. Garanția statului va acoperi maximum 50% din valoarea creditului acordat
în cadrul programului, diferența fiind reprezentantă de autoturismul achiziționat. Valoarea creditului va fi de maxim 50.000 de lei plus tVA, la
care se adaugă costul poliței CASCO pentru primul
an. Avansul minim solicitat de bănci beneficiarului
va fi între 5% și 10% din valoarea creditului, iar costul total al finanțărilor garantate de stat nu va depăși ROBOR la 3 luni plus o marjă de 3%. Durata maximă a perioadei de creditate va fi de 84 de luni.
Autoritățile estimează că prin acest program
vor fi vândute 2.500-3.000 de mașini până la finele
acestui an, respectiv 20.000 de unități noi anual.
Niță a arătat că plafonul de garanții va fi stabilit
de Ministerul de Finanțe împreună cu Fondul de
Garantare, iar până în prezent patru bănci și-au
anunțat intenția de participare în cadrul proiectului.
Ministrul Economiei a precizat că nu se intenționează cumularea acestui program cu programul
„Rabla”. Pe de altă parte, Niță a precizat că nu va
fi posibilă achiziția de mașini prin acest program
www.adrmuntenia.ro

mai scumpe decât plafonul stabilit, la care clientul
să acopere diferența.
Vânzările de autoturisme vechi din România
sunt de trei ori mai mari decât cele de mașini noi,
care înregistrează un volum anual de 80.000 de
unități. totodată, vânzările de mașini noi către
persoane fizice reprezintă aproximativ 20.000 de
unități, potrivit datelor furnizate de Ministerul Economiei.

Ponta: Programul Prima Mașină va viza
persoane cu venituri reduse, care nu vor
maşini scumpe, de lux

Programul „Prima Maşină” va urmări să simplifice accesul tinerilor la creditare și va fi destinat
persoanelor cu venituri reduse, încurajând însă și
achiziția de mașini mai puțin poluante și stimulând
industria autohtonă de autoturisme, a declarat
premierul Victor Ponta.
„Efectele pe care ni le dorim sunt cele pe care
le-am urmărit şi cu Programul Prima Casă, un program atât de succes încât, la ultima rectificare,
am mai alocat încă 700 de milioane, dar se pare
că nu ajung, se pare că şi aceştia deja s-au epuizat. Mi-aş dori să se întâmple la fel şi cu programul
Prima Maşină”, a declarat Victor Ponta la Ministerul Economiei, după ce ministrul de resort a prezentat detalii despre program. El a adăugat că Guvernul urmărește ca, prin acest program, tinerii să
aibă acces mai ușor la credite, pentru că piața bancară a devenit în ultimii ani mult mai greu de accesat „în mod tradițional”, să încurajeze achiziția
de mașini noi, mai puțin poluante, și stimularea
producției locale de autoturisme.
Şeful Executivului a ținut să precizeze că nu
este avută în vedere posibilitatea ca cei care vor
mașini mai scumpe să beneficieze de program și
că la suma maximă garantată de stat, respectiv
50.000 plus tVA, va fi adăugată o diferență, în
funcție de costul mașinii dorite.
Prim-ministrul a mai afirmat că actul normativ
va fi aprobat în ședința Guvernului de săptămâna
viitoare și programul va deveni operațional la 1 noiembrie.
Sursa: mediafax.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Guvernul lansează în noiembrie „Prima mașină”,
program prin care să fie vândute 20.000 maşini pe an
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Întrevederea viceprim-ministrului Liviu Dragnea
cu ministrul bulgar al transporturilor
Nikolina Angelkova

» Viceprim-ministrul Liviu Dragnea,
ministrul dezvoltării regionale și
administrației publice, a avut vineri,
3 octombrie 2014, o întâlnire cu ministrul
bulgar al transporturilor Nikolina Angelkova,
aflată la București într-o vizită de lucru.

Principalul punct pe agenda întâlnirii a fost analiza stadiului și a proiecției Programului de Cooperare transfrontalieră România-Bulgaria. Cei doi
oficiali au mai discutat despre necesitatea creării
navigabilității pe Dunăre, prin construcția a două
noi poduri Călărași-Silistra și turnu-Măgurele–Nicopole, precum și despre necesitatea refacerii digurilor atât pe partea română, cât și pe partea bulgară
a fluviului.
„Este extrem de important să facem decolmatare şi să refacem digurile pe cursul Dunării. În
urma inundațiilor din ultimii doi ani, care au provocat foarte multe stricăciuni, țările din amonte
au decis să facă investiții importante în prevenirea
revărsării Dunării. Până acum, pentru că nici înainte de intrarea în țările noastre digurile nu erau
reabilitate, Dunărea se revărsa în alte țări, iar debitul apei ajunse în România şi Bulgaria nu era atât de mare. De acum, însă, investiția în diguri dewww.adrmuntenia.ro

vine pentru noi un proiect foarte important”, a declarat viceprim-ministrul Liviu Dragnea.
De asemenea, ministrul bulgar a reiterat necesitatea colaborării între partea română și cea
bulgară pentru a putea prezenta Comisiei Europene cele mai bune proiecte din cadrul Programului de Cooperare transfrontalieră România-Bulgaria. Viceprim-ministrul român a confirmat propunerea ministrului bulgar și a propus comisii de lucru
la nivel interministerial.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice gestionează 11 programe de cooperare
teritorială europeană din perioada 2007-2013. România și Bulgaria participă la 6 dintre acestea: Programul de Cooperare transfrontalieră România-Bulgaria, Programul Operațional Comun Bazinul Mării
Negre, Programul de Cooperare transnațională Sud
Estul Europei, Programul de Cooperare Interregională INtERREG IV C, Programul de Cooperare Interregională ESPON 2013, Programul de Cooperare
Interregională INtERACt 2007-2013.
Ca și în următoarea perioadă de programare,
2014-2020, România, prin MDRAP, este autoritate
de management pentru Programul de Cooperare
transfrontalieră România-Bulgaria.

Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Ministerul Fondurilor Europene
începe demersurile pentru constituirea
Comitetului de Coordonare pentru
Managementul Acordului de Parteneriat
2014 - 2020 (CCMAP).

„Comitetul de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat 2014 - 2020 va fi
primul nivel de coordonare strategică a utilizării
fondurilor europene de care dispune România în
perioada de programare 2014 – 2020. Acest for va
asigura analiza coerența intervențiilor şi complementaritatea acestora în toate fazele implementării. În consecință, invit toate organizațiile din
mediul public şi privat, interesate de cheltuirea
eficientă a celor 43 miliarde de euro de care dispune țara noastră în perioada de programare să
îşi depună candidaturile în vederea selectării membrilor care vor constitui acest for de coordonare
a implementării fondurilor europene”, a declarat
ministrul Fondurilor Europene, Eugen teodorovici.
Membrii CCMAP vor fi selectați din rândul reprezentanților societății civile la nivel național, regional sau local precum și din rândul altor parteneri
economici și sociali. Pentru selectarea membrilor
CCMAP, Ministerul Fondurilor Europene invită organizațiile interesate să își exprime interesul privind
participarea la acest Comitet, prin completarea formularului online disponibil pe site-ul MFE
termenul limită pentru completarea acestuia
este 15 octombrie a.c..
În cadrul procesului de selecție Ministerul Fondurilor Europene va avea în vedere reprezentarea
echilibrată a domeniilor relevante pentru implementarea fondurilor europene structurale și de investiții, expertiza și experiența, organizațiile selectate urmând să fie implicate activ în coordonarea strategică. totodată, Ministerul Fondurilor Europene precizează că în cazul în care partenerii
economici și sociali sau organismele care reprezintă societatea civilă fac parte dintr-o organizație
de tip confederativ general/ sectorial, nu vor fi luate în considerare expresiile de interes transmise inwww.adrmuntenia.ro

Eugen teodorovici, ministrul fondurilor europene

dividual de către membrii acestora.
NOtă: Comisia Europeană a adoptat Acordul
de Parteneriat 2014 - 2020 cu România în data de
6 august a.c. Acest document prezintă modul în
care vor fi folosite fondurile europene structurale
şi de investiții în viitoarea perioadă de programare.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene
http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Ministerul Fondurilor Europene selectează membrii
Comitetului de Coordonare pentru Managementul
Acordului de Parteneriat 2014 – 2020
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Florin Nicolae jianu, ministrul delegat pentru IMM-uri, mediul de afaceri și turism

Guvernul a aprobat
Strategia pentru dezvoltarea
IMM şi îmbunătăţirea
mediului de afaceri
din România – Orizont 2020

Guvernul a adoptat proiectul
de hotărâre pentru aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea mediului de afaceri din România - Orizont 2020. Strategia stabilește politica Guvernului României pentru următorii șapte ani cu
privire la sprijinirea creșterii extensive și intensive a sectorului
IMM, cu accent pe sporirea numărului de IMM-uri active la nivel local
și pe piețe externe de interes dar
și creșterea densității IMM-urilor,
în special în zonele unde aceasta
se situează sub media europeană, în vederea diminuării disparităților regionale actuale.
www.adrmuntenia.ro

„Obiectivul general al Strategiei îl reprezintă crearea unui mediu favorabil afacerilor, inițiativei
private şi spiritului antreprenorial,
stimularea înființării şi dezvoltării
IMM-urilor şi sprijinirea creşterii
competitivității mediului de afaceri autohton dar şi dezvoltarea întreprinderilor existente şi crearea de
noi locuri de muncă până la sfârşitul
anului 2020. Prin pachetul de măsuri guvernamentale pe cele 5 direcții de acțiune ne propunem ca
în 2020 să atingem ținta strategică
de 36 de întreprinderi la mia de locuitori.” a declarat Florin Nicolae
jianu, ministrul pentru IMM-uri,
Mediul de Afaceri și turism.
Sursa: DIMMMAT

Proiectul prin care Departamentul pentru IMM-uri și-a propus să
reglementeze pentru prima dată
finanțarea afacerilor mici și mijlocii cu ajutorul investitorilor de tip
„business angels“ a fost aprobat
ieri de guvern, odată ce Strategia
guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului IMM pentru orizontul de timp 2020, elaborată de
ministrul Florin jianu, a fost de
asemenea adoptată.
Astfel, IMM-urile, dar și start-upurile care au nevoie de capital pentru a se dezvolta vor putea apela
oficial la ajutorul unui „business
angel“ în loc să încerce să obțină
finanțare din partea băncilor, încă
reticente în a acorda bani businessurilor mici, predispuse la risc.
În schimbul unor părți sociale cedate unui business angel, micii antreprenori, care vor să obțină finanțare din partea unui astfel de
investitor, vor primi de la acesta
un împrumut fără dobândă.
timp de trei ani de la această
tranzacție, business angel-ul va
beneficia de scutiri fiscale pe veniturile care îi revin din dividende, dar care nu vor depăși împrumutul acordat de el micului antreprenor. În plus, tot investitorul
va fi scutit de impozit pe profitul
care îi rămâne odată ce decide să
facă un exit din businessul finanțat. În timp ce în uE există aproximativ 20.000-30.000 de business
angels, România se „laudă“ doar
cu circa 50 de astfel de investitori, potrivit informațiilor din proiectul de lege privind stimularea
investitorilor individuali - business
angels - elaborat de Departamentul pentru IMM-uri.

Sursa: zf.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Investitorii
de tip
„business angels“
au undă verde
să finanţeze IMM-uri
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POSDRU: Un nou Ghid Conditii Specifice,
lansat spre consultare publică
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» Ministerul Fondurilor Europene,
în calitate de Autoritate de Management
pentru Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor umane (POSDRu),
a anunțat lansarea în consultare publică a
ghidului pe DMI 1.3. „Dezvoltarea carierei
didactice”.

„Am alocat peste 50 milioane de euro pentru
a sprijini profesorii României, prin intermediul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Cadrele didactice care vor urma cursuri de formare profesională vor primi un stimulent
în valoare de minimum 150 de euro, urmând să vedem, în funcție de alocarea financiară, dacă putem
acorda o sumă puțin mai mare, de 160 de euro, pentru cumpărarea de materiale didactice. Am găsit
soluția să folosim fondurile europene pentru a-i
ajuta pe dascălii noştri”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen teodorovici.
Obiectivul operațional vizat este dezvoltarea
oportunităților de carieră și sprijin pentru profesori în vederea asigurării unui înalt nivel de calificare a cadrelor didactice. Va fi finanțat un proiect
sistemic, cu implementare la nivel național, care
va susține formarea inițială și continuă a cadrelor
didactice și a resurselor umane din educație, respectiv va sprijini debutul în cariera și dezvoltarea
carierei didactice.
În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, beneficiar eligibil unic va fi Ministerul Educa-

ției Naționale, iar depunerea unei cereri de finanțare se poate realiza împreună cu parteneri sociali
din educație și din zona formării profesionale.
În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt vizate cadrele didactice din învățământul
preuniversitar și universitar. Printre activitățile eligibile se număra dezvoltarea, acreditarea/autorizarea și furnizarea de programe de formare și de
perfecționare pentru persoanele din grupurile țintă, inclusiv formarea la distanță, dezvoltarea sistemelor de stimulente și de sprijin financiar pentru
debutul și dezvoltarea carierei didactice etc.
Ministerul Fondurilor Europene așteaptă propuneri și sugestii pe marginea acestui document până la data de 15 octombrie, ora 12.00, la următoarea
adresă de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro.
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Proiecte depuse

43.908

Plăţi interne beneficiari
(/alocat 2007-2013)

45,93%

www.adrmuntenia.ro

Contracte semnate

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

48,26%

14.606

Rata de absorbţie curentă
(/alocat 2007-2013)

38,46%

http://regio.adrmuntenia.ro

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Stadiul absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune
la nivelul ţării / 30 septembrie 2014
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În data de 8 octombrie a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 734 Ordinul pentru modificarea
și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului fondurilor europene și al ministrului finanțelor publice nr. 336/128/634/2014
privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operațional regional, conform
Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 de-

cembrie 2013, domeniul major de intervenție 3.4
„Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare”,
în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale” a Programului Operațional Regional
2007 – 2013. Ordinul este publicat pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Sud Muntenia, dedicat implementării POR 2007 – 2013, regio.adrmuntenia.ro, la
secțiunea Clarificări utile, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/ordin_nou_08102014.docx.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și 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

INFO REGIO

Modificarea şi completarea
Ordinului nr. 336/128/634/2014 privind
aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile
în cadrul apelului 2 de proiecte pentru DMI 3.4

12

Info Regional Sud Muntenia

13

Buletin Informativ nr. 197 / 6 - 12 octombrie 2014

Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Domeniul/Subdomeniul

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană centre urbane

Pitești, PID-ul Polului de Creștere Ploiești și Planuri
Integrate de Dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane. Până la această dată au fost semnate 708 contracte de finanțare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 3.262.642.491,20 lei. Din cele 708 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 creștere
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 și modernizarea rețelei de drumuri
Axa
județene, străzi urbane - inclusiv construcția/reabilitarea
2
șoselelor de centură
3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale

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

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea
infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare
și 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 și locală

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

5.1 Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și 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

0

3

13,81

15,43

100

5

3

4

7

31

54

99,00

39,73

67

3

9

10

26

19

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 și
32
4
15
0
1
0
12
61,20
35,64
Axa creșterea calității serviciilor turistice
5
Pentru Domeniul major de intervenție 5.3 „Promovarea potențialului turistic și crearea
infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”,
5.3 Promovarea potențialului turistic și crearea
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel național.
infrastructurii necesare, în scopul creșterii
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 poștal 010873,
București, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și 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

INFO REGIO

Până în data de 12 octombrie 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

Info Regional Sud Muntenia
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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 și 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, 53 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 și 6.375.000 lei pentru întreprinderile
36
la AM
mici și mijlocii (CONtRACtARE)
POSCCE
1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
204
204
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici și mijlocii (EVALuARE)
1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
Evaluate în
206
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici și 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 și mijlocii (EVALuARE)
1.3.2 - Sprijin pentru consultanță acordat întreprinderilor mici și mijlocii (CONtRACtARE)
Axa 3.1.1 - Sprijinirea accesului la Internet și la servi3 ciile conexe (EVALuARE și CONtRACtARE)

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

40

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

5

77 de proiecte
propuse spre finanțare
în alte regiuni

AM POS CCE a publicat lista răspunsurilor la întrebările
formulate cu privire la Ghidul Solicitantului
aferent operaţiunii „Sprijin financiar acordat
pentru investiții în întreprinderi”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Creşterea Competitivității
Economice” anunță publicarea în etape a listei răspunsurilor la întrebările formulate cu privire la
Ghidul Solicitantului aferent operațiunii „Sprijin financiar acordat pentru investiții în întreprinderi”.
Documentul poate fi consultat pe site-ul dedicat POS CCE pentru regiune Sud Muntenia,
poscce.adrmuntenia.ro, la secțiunea Documente utile > Informare > Comunicate, link: http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/lista_raspunsuri-1412662439.pdf.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Până în data de 12 octombrie 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 Competitivității Economice” 2007-2013. Au fost evaluate 353 de proiecte, din care 301 au fost propuse spre finanțare
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Argeş

Pistele pentru biciclişti
primesc undă verde în Piteşti

ment), dar care nu rezolvă problema. Prin urmare,
e nevoie de un studiu care să fundamenteze realizarea pistelor pe trasee viabile, care să poată fi
folosite în deplasările de zi cu zi, nu doar pentru
agrement.
Potrivit caietului de sarcini, studiul va propune realizarea pistelor conform normelor europene. Vor fi luate în calcul și eventualele legături
cu comunele limitrofe, care fac parte din zona metropolitană, dar și rute mai puțin folosite, care ar
putea conduce la un trafic mai rapid sau mai în siguranță. Precizăm că lungimea străzilor modernizate (asfaltate) din Pitești este de 200 de km.
Sursa: epitesti.ro

Consiliul Judeţean Călăraşi a primit
o nouă autospecială pentru dotarea ISU Călăraşi
Călăraşi

În calitatea sa de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Situații de Urgență Sud
Muntenia”, Consiliul județean Călărași a primit,
în data de 3 octombrie o autospecială pentru lucrul
cu apă și spumă, de capacitate mare – 9000 litri, valoarea acesteia fiind de 1.729.283 lei inclusiv tVA.
Astfel, la sediul Inspectoratului pentru Situații de
urgență „Barbu Știrbei” Călărași a avut loc recepția autospecialei cât și instruirea a 20 cadre care vor
lucra cu aceasta. În cadrul contractului de finanțare, în perioada următoare vor fi achiziționate 6
autospeciale de lucru cu apă și spumă de capacitate medie –7000 litri, județului Călărași urmând
a-i fi repartizată o autospecială de acest tip.
În data de 24 aprilie a fost semnat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Situații de
Urgență Sud Muntenia” și S.C. ROMPRIM S.A. – Asocierea SC ROMPRIM S.A (lider de asociere) și S.C.
MIRA tELECOM SRL, contractul de furnizare nr. 5,
având ca obiect furnizarea, vânzarea și livrarea a
6 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de
capacitate mare – 9000 litri, funcționale și echipate, în conformitate cu specificațiile tehnice și
de echipare prezentate în Caietul de Sarcini și Propunerea tehnică, părți componente ale prezentuwww.adrmuntenia.ro

lui contract - LOt 1, valoarea contractului fiind de
10.375.700 lei inclusiv tVA.
Contractul a fost încheiat și se derulează în
cadrul proiectului „Achiziție echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității şi calității
sistemului de intervenție în situații de urgență şi
pentru acordarea asistenței medicale de urgență
şi a primului ajutor calificat, în regiunea Sud Muntenia – etapa a II-a”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013, Axa
prioritară 3, D.M.I. 3.3.
De asemenea, în data de 7 octombrie 2014,
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Situații
de Urgență Sud Muntenia” a semnat contractul de
finanțare „Achiziție echipamente pentru intervenții de urgență în condiții de iarnă (autofreze de zăpadă), în regiunea Sud Muntenia” proiect finanțat
în cadrul Programului Operațional Regional 2007 –
2013, Axa prioritară 3, D.M.I. 3.3, urmând ca în
cursul anului 2015 să fie achiziționate 7 echipamente pentru intervenții de urgență în condiții de
iarnă (autofreze de zăpadă) – Inspectoratului pentru Situații de urgență „Barbu Știrbei” Călărași urmând să-i revină un astfel de echipament.
Sursa: obiectiv-online.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Primăria Pitești a lansat anunțul pentru organizarea unei selecții de oferte privind elaborarea
unui studiu pentru amenajarea în municipiu de
piste pentru bicicliști. Data limită de depunere a
ofertelor este 15 octombrie, la ora 16, ofertele urmând să fie deschise o zi mai târziu, la ora 11. termenul de execuție a studiului este de două luni.
Criteriul de atribuire va fi prețul cel mai redus, iar
finanțarea se va face cu bani de la bugetul local.
Valoarea estimată a contractului este de 4.500 de
lei plus tVA.
Până acum au fost realizate câteva piste pentru bicicliști (pe Calea Drăgășani, în parcul Lunca
Argeșului, în special în zonele locurilor de agre-
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Voineştiul va depune proiecte
pentru bani europeni pe exerciţiul 2014-2020

Dâmboviţa

Autoritățile din comuna Voinești și-au stabilit
deja strategia de dezvoltare a localității pentru
perioada 2014-2020. Conștient că urmează o nouă
perioadă de implementare a proiectelor europene,
iar 2015 va fi primul an de depunere a acestora,
primarul Sandu Gabriel și-a făcut planul de bătaie
pentru accesarea banilor europeni. Două obiective
se află în atenția edilului și anume: restaurarea

unui monument istoric categoria A – o cruce de pe
timpul domnitorului Mihai Viteazul) și reabilitarea
centrului civic al comunei.
„Îmi doresc să scriu două proiecte: unul pe
POR, măsura 5.1 privind restaurarea crucii pe care
o avem în localitate, din anul 1397. Aş vrea să fac
legătura prin nişte alei din centrul comunei, de la
primărie, la Crucea lui Mihai Viteazul şi să mergem până la bisericuța din lemn de la Onceşti.
Vreau să introduc în circuitul turistic național şi
internațional aceste monumente istorice. De asemenea, vreau să fac un proiect de 4 milioane euro,
tot pe POR. Este vorba despre reabilitarea centrului civic. Aici fac referire la tot centrul comunei
şi modernizarea prin asfaltare a 6 kilometri de
drumuri comunale. Este vorba despre toate străzile din satul Voineşti”, ne-a declarat primarul comunei.
Sursa: jurnaldedambovita.ro

Măsuri şi instrumente în sprijinul
cooperării în afaceri transfrontaliere
între districtul Razgrad şi judeţul Giurgiu

Giurgiu

Vineri 26 septembrie, de la ora 10:00, a avut
loc întâlnirea dintre Camera de Comerț, Industrie
și Agricultură Giurgiu cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură din regiunea Razgrad Bulgaria.
Scopul acestei întâlniri a fost determinat de Forumul de Afaceri din cadrul proiectului „Măsuri şi instrumente în sprijinul cooperării în afaceri transfrontaliere între districtul Razgrad şi județul Giurgiu” MIS_EtC Code:601. Este vorba despre un proiect
finanțat prin Programul de Cooperare transfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013. Axa prioritară
3, Dezvoltare Economică și Coeziune Socială prin
identificarea și consolidarea în comun a avantajelor comparative ale zonei; Domeniul de intervenție
3.1- Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imaginii şi identități regionale. La întâlnirea care a avut în sala de
conferințe a C.C.I.A Giurgiu au participat oameni
www.adrmuntenia.ro

de afaceri din județul Giurgiu precum și oameni de
afaceri din districtul Razgrad. După discursurile
protocolare ținute de președinții celor două camere de comerț, fiecare din afaceriștii prezenți la
forum si-au prezentat ofertele firmelor, după care
au avut loc discuții separate între viitorii potențiali
colaboratori în afaceri români și bulgari.
În cadrul acestui proiect, în data de 26 septembrie, începând cu ora 13:00 a avut loc și deschiderea oficială a „Târgului de Toamnă pentru bunuri
de larg consum”, târg organizat de C.C.I.A. Giurgiu, primăria municipiului Giurgiu și Expo Muntenia
în perioada 26 și 28 septembrie în centrul orașului
Giurgiu. La târg au participat firme din România și
Bulgaria care au prezentat și expus mașini și utilaje
agricole, produse executate manual de către meșteșugari, produse alimentare, legume și fructe.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Pentru 2015, primul an de depunere a
proiectelor europene pentru perioada de
programare 2014 - 2020, autoritățile locale
din Voinești și-au făcut deja planul. Se au în
vedere două proiecte: primul privește
restaurarea și introducerea în circuitul
turistic a unei cruci monument istoric, datând
din vremea domnitorului Mihai Viteazul, iar al
doilea proiect – modernizarea centrului civic
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Ialomiţa

Prezentarea oportunităţilor de investiţii
la Făcăeni
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Întâlnirea a prilejuit și verificarea stadiului lucrărilor de asfaltare din comună, program în
care mai sunt înscrise și 18 drumuri județene pe axa de dezvoltare a infrastructurii. O altă realizare în comunitate, prin intermediul Grupul de Acțiune Locală,
o reprezintă achiziționarea de echipamente pentru Ansamblul folcloric „Doruleț” din localitate, pentru care primarul Nuți Roșu precizează că membrii Ansamblului
mai au nevoie de instrumente muzicale pentru a se ridica la standardele unor profesioniști.
În cadrul întâlnirii, directorul coordonator al Grupului de Acțiune Locală „GAL Dunărea de Jos”,

Prahova

INFO JUDEȚE

» Marți, 7 octombrie,
Asociația „Grupul de
Acțiune Locală” Dunărea de
jos a prezentat locuitorilor
din Făcăeni noi programe
de dezvoltare locală și
culturală.

Raluca Dumitrescu, a prezentat
alte finanțări ce sunt deschise
pentru agenții economici și ONGurile din mediul rural. Alte măsuri
de investiții prin GAL Dunărea de
jos vizează implementarea unui

circuit turistic pentru zona Dunării, dar și formarea profesională
pentru entitățile publice sau private care activează în domeniul
formării adulților.

Tramvaiele din Ploieşti
vor fi modernizate

Sursa: radiocampus.ro

Zece tramvaie care se află în prezent în garajul S.C. transport Călători Express S.A. vor fi modernizate. Mijloacele de transport în comun vor suferi
modificări la sistemul de rulare, la suspensii și la aspectul interior și exterior, lucrări care costă aproximativ 7000 de euro. Referitor la acest aspect,
Cristian Iancovici, directorul S.C.tCE S.A, a precizat că tramvaiele care urmează să fie modernizate
vor reprezenta doar o alternativă de rezervă și că
există un proiect care prevede achiziționarea mai
multor tramvaie prin fonduri europene.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: republicanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Teleorman

Peste 150
de experţi pe termen scurt
printre dascălii teleormăneni

» La nivelul județului teleorman,
peste 150 de cadre didactice
au dobândit și calitatea de experți
pe termen scurt, în urma implementării
a două proiecte finanțate
din Fondul Social European –
Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor umane.

Astfel, la nivelul Inspectoratului Şcolar județean teleorman s-a finalizat activitatea de evaluare a candidaturilor depuse ca urmare a apelurilor de selecție a experților pe termen scurt, în
cadrul proiectelor POSDRu „Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor din învățământul liceal prin mijloace inovative” și „Prevenirea abandonului şcolar şi oferirea unei a doua şanse pentru
cei care au părăsit timpuriu şcoala!”.
În urma evaluării candidaturilor depuse, situația se prezintă în felul următor: în proiectul „Dezwww.adrmuntenia.ro

voltarea competențelor digitale ale elevilor din
învățământul liceal prin mijloace inovative”, din
43 candidați înscriși, 41 au fost eligibili, iar din totalul celor declarați eligibili, 11 s-au retras, fiind
admiși 30 de candidați.
În cadrul proiectului „Prevenirea abandonului
şcolar şi oferirea unei a doua şanse pentru cei care
au părăsit timpuriu şcoala!”, din cei 154 candidați
înscriși, toți eligibili, 14 s-au retras, iar 3 nu au depus declarația de disponibilitate, fiind admiși doar
137 de candidați.
Obiectivele generale ale celor două proiecte
constau în susținerea procesului de modernizare a
învățământului preuniversitar prin extinderea oportunităților de învățare pentru elevi, vizând dezvoltarea competențelor și îmbunătățirea performanțelor școlare a acestora, în vederea evitării analfabetismului funcțional prin utilizarea de instrumente informatice inovatoare în procesul de predare-învățare-evaluare.

Sursa: ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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REVISTA PRESEI

Mesagerul de urziceni / 11 octombrie 2014

fonduri-structurale.ro / 11 octombrie 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 poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Dâmbovița, sediul Consiliului județean
Dâmbovița: B-dul Independenței, nr. 1, et. IV,
cam. 101, mun. târgoviște, jud. Dâmbovița
Tel. / 0245/220.647,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Argeș, sediul Consiliului județean Argeș: Piața
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești,
jud. Argeș; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean IALOMIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Ialomița, Piața Revoluției, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomița
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam.
626/627, mun. Ploiești, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
Newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către
Agenție și de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
în vederea promovării Programului Operațional Regional 2007 – 2013.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale
Rețelei de Informare REGIO Sud Muntenia
și despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în județele regiunii.

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 - șef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 13 octombrie 2014
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care
dumneavoastră le desfășurați. Dacă sunteți interesați
să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne
transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500
de 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)
și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor
Rețelei de Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
consiliilor județene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
reprezentanților mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia
și site-urilor dedicate (portalurilor de știri economice),
precum și publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

