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» În data de 15 octombrie, directorul
Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, Liviu Muşat, a semnat
două noi contracte de finanțare în cadrul
programului Regio, pentru dezvoltarea
infrastructurii educaționale din județul
Ialomița.

Cele două contracte, pentru care unitatea Administrativ-teritorială Slobozia din județul Ialomița a obținut 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
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”
al Programului operațional Regional 2007 - 2013.
Proiectul „Sală de gimnastică Liceul pedagogic ‘Matei Basarab’ - Lotul IV, Slobozia” are o valoare totală de 1.401.215,94 lei, din care valoarea eligibilă este de 1.043.168,61 lei (fonduri feDR – 886.693,32
lei; fonduri de la bugetul național – 135.611,92 lei;
cofinanțarea eligibilă a beneficiarului – 20.863,37
lei). Contractul de finanțare vizează îmbunătățirea
calității actului educațional şi creşterea accesului
la învățământul preuniversitar, prin înființarea
unei săli de gimnastică pentru cei 1.112 elevi ai Liceului Pedagogic „Matei Basarab” Slobozia. Într-un
interval de zece luni, cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio, se vor executa lucrări pentru construirea unei noi săli de gimnastică, fapt ce va stimula interesul elevilor pentru performanța sportivă prin concurență şi competiție.
Cel de-al doilea proiect, denumit „Campus
școlar Liceul de Artă ‘Ionel Perlea’ - Slobozia”,
se va derula pe o perioadă de 14 luni şi are o valoare totală de 11.356.396,71 lei, din care 10.355.794,91
lei reprezintă valoarea totală eligibilă (fonduri feDR –
8.802.425,67 lei; fonduri de la bugetul național –
1.346.253,34 lei; contribuția beneficiarului – 207.115,90
de lei). Astfel, cu ajutorul fondurilor Regio se vor
www.adrmuntenia.ro

executa lucrări de reabilitare a clădirii şcolii şi a sălii de sport şi vor fi construite cinci corpuri de clădiri (cămine pentru elevi, garsoniere pentru cadre didactice, cantină, ateliere de creație şi centrală
termică).
Până în prezent, la nivelul județului Ialomița au
fost depuse în total 16 proiecte pentru reabilitarea
infrastructurii educaționale cu sprijin financiar
acordat prin programul Regio, dintre acestea
primind finanțare cinci contracte, ce au o valoare
totală de peste 57 milioane de lei.
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

Fonduri Regio pentru dezvoltarea
infrastructurii educaţionale
din judeţul Ialomiţa
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Infrastructura serviciilor sociale
din Prahova,
modernizată prin Regio

Până în prezent, la nivelul județului Prahova au
fost depuse în total 10 proiecte pentru reabilitarea
infrastructurii serviciilor sociale cu sprijin financiar
acordat prin programul Regio, dintre acestea
primind finanțare şase contracte, ce au o valoare
totală de peste 25,5 milioane de lei.
www.adrmuntenia.ro

Școala nr. 1 din Mânăstirea,
judeţul Călăraşi,
modernizată cu fonduri Regio

Marți, 14 octombrie, ADR Sud Muntenia, în calitate de organism Intermediar pentru PoR, a semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea Școlii nr. 1 din comuna Mânăstirea, județul Călăraşi, în
cadrul Regio – Programul operațional Regional 2007
– 2013.
Beneficiarul contractului este parteneriatul
între unitatea Administrativ-teritorială Mânăstirea
şi Școala Mânăstirea, care obține fonduri nerambursabile europene Regio din 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” –
sesiunea a II-a de depunere de proiecte, deschisă
în perioada martie – iunie a.c..
Proiectul „Reabilitare și modernizare clădire Școala nr. 1, comuna Mânăstirea, judeţul Călărași” are o valoare totală de 690.161,87 lei, din care valoarea eligibilă este de 623.844,87 lei (fonduri
feDR – 530.268,14 lei; fonduri de la bugetul național – 81.099,83 lei; cofinanțarea eligibilă a beneficiarului – 12.476,90 lei). Contractul de finanțare vizează îmbunătățirea infrastructurii unității de învățământ obligatoriu din comuna Mânăstirea, prin creşterea gradului de confort al elevilor, în vederea
asigurării unui proces educațional la standarde europene. Într-un interval de 12 luni, cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio se vor executa lucrări
de anvelopare termică a clădirii Școlii nr. 1 din comuna Mânăstirea, se va înlocui acoperişul tip şarpantă şi se vor realiza rigolele perimetrale. Prin
implementarea acestui proiect se vor asigura condiții adecvate de acces la educație şi de calificare
profesională pentru cei peste 380 de elevi.
Până în prezent, la nivelul județului Călăraşi
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
şapte contracte, ce au o valoare totală de peste
17 milioane de lei, din care suma solicitată
reprezintă peste 11,4 milioane de lei.
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

În data de 15 octombrie, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a
semnat un contract de finanțare în cadrul programului Regio, pentru dezvoltarea infrastructurii sociale din
județul Prahova. Proiectul, pentru care Centrul de Integrare prin terapie ocupațională pentru Persoane Adulte
cu Handicap tătărăi, comuna Poiana Burchii, județul Prahova, în calitate de beneficiar, a câştigat finanțare nerambursabilă europeană, a fost depus în cadrul Domeniului
major de intervenție 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” al Programului operațional Regional 2007 - 2013.
Proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și dotarea cu echipamente specifice nevoilor beneficiarilor de servicii din CITOPAH Tătărăi,
judeţul Prahova” are o valoare totală de 3.989.150,72
lei, din care valoarea eligibilă este de 2.857.277,60
lei (fonduri feDR - 2.428.685,96 lei; fonduri de la bugetul național - 371.446,09 lei; cofinanțarea eligibilă
a beneficiarului - 57.145,55 lei). Contractul de finanțare vizează îmbunătățirea calității infrastructurii, a
gradului de confort şi dezvoltarea serviciilor oferite în
cadrul Centrului de Integrare prin terapie ocupațională
pentru Persoane Adulte cu Handicap tătărăi. Într-un interval de 14 luni, cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile Regio se vor realiza lucrări de consolidare,
reabilitare, modernizare şi echipare a clădirii Pavilion
bolnavi (C11) din cadrul CItoPAH tătărăi, în vederea
redării circuitului funcțional al clădirii. De asemenea,
va fi construită o seră cu suprafața de 70 mp pentru
dezvoltarea serviciilor destinate recuperării şi implicării
active a persoanelor beneficiare din cadrul centrului.
CItoPAH tătărăi, din structura DGSASPC Prahova, este un centru de tip rezidențial pentru persoane adulte cu handicap de tip neuropsihic şi asigură
acestei categorii de beneficiari, pe termen nedeterminat, găzduire, asistență medicală şi îngrijire,
recuperare şi rebilitare şi socializare.
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» În perioada 8 – 9 octombrie,
ADR Sud Muntenia, prin experți ai Direcției
Strategii, Dezvoltare, Cooperare, a
participat la Aviles (Spania), la întâlnirea
de deschidere a proiectului NEW START.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia implementează, în calitate de partener, proiectul „New Start – Life coaching and mentoring
empowerment for women for a new start” (Instruirea femeilor victime ale violenţei domestice
în vederea unui nou început prin îmbunătăţirea
abilităţilor de mentorat şi de coaching). Proiectul
este finanțat de Direcția Generală de justiție în
cadrul programului Daphne.
Participanții la acest grup de lucru au fost partenerii proiectului - reprezentanți de instituții publice, de organizații nonguvernamentale, precum
şi din mediul privat: Dimitra Itd (Grecia), Le Monde
des Possibles (Belgia), Promidea (Italia), Cooperative Sud Concept (franța), Institutul tehnologic Cork
(Irlanda), Institutul pentru femei din Spania şi Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (România).
Principalele subiecte de discuții ce au fost dezbătute de către partenerii proiectului au vizat trei
teme de lucru: Management şi coordonare (prezentarea bugetului, a modului în care se realizează
raportările în cadrul proiectului, metodologia pentru programul de mentorat şi coaching şi schimbul
de bune practici); Mentorat şi coaching (prezentarea scopului şi a obiectivelor programului de
mentorat şi coaching, care se va derula în perioada
martie 2015 – februarie 2016); Comunicare şi Diseminare (prezentarea identității vizuale a proiectului şi a tipurilor de materiale de informare ce vor
fi realizate pe parcursul derulării contractului).
Obiectivul general al proiectului New Start
este de a dezvolta şi a implementa un program comun pentru femeile victime ale violenței domestice bazat pe tehnici de mentorat şi de coaching. Serviciile de sprijin din cadrul programului vor oferi femeilor victime ale violenței domestice instrumenwww.adrmuntenia.ro

tele necesare pentru a consolida încrederea în sine, stima de sine şi de a le rezolva problemele. De
asemenea programul va contribui la îmbunătățirea
competențelor, şi va stimula dezvoltarea abilităților antreprenoriale, cu scopul de facilita incluziunea
socială a acestora şi a le reintegra pe piața muncii.
Consorţiul proiectului este alcătuit din şase
parteneri – autorități locale şi regionale, onG-uri şi
instituții private din şase state membre ale uniunii
europene (Spania, Belgia, franța, România, Italia şi
Irlanda). Durata de impementare a proiectului
este de 24 de luni, semnarea contractului urmând
a avea loc în luna noiembrie 2014, la Bruxelles.
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

ADR Sud Muntenia, în calitate de partener,
a participat la întâlnirea de deschidere
a proiectului NEW START
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» Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, în calitate de
organism Intermediar pentru Programul
operațional Regional, a organizat vineri,
17 octombrie, la sediul din Călăraşi,
un nou seminar de instruire destinat
beneficiarilor de fonduri nerambursabile
de la nivelul regiunii noastre.

La întâlnirea de lucru au participat 40 de beneficiari – reprezentanți ai autorităților publice locale din Sud Muntenia – care au primit finanțare
nerambursabilă în cadrul domeniilor majore de intervenție 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, DMI 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”, DMI 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”
ale Programului operațional Regional 2007 - 2013.
Cu această ocazie, reprezentanții echipelor de
implementare a proiectelor Regio au aflat informații importante despre etapele de implementare a
proiectelor, subiectele abordate fiind legate de obligațiile ce revin beneficiarilor în realizarea materialelor de informare şi publicitate, de managementul proiectelor, monitorizarea şi verificarea
contractelor de finanțare, implementare, cerințe
minime pentru implementarea cu succes a proiectelor, indicatori, vizitele de monitorizare, măsurawww.adrmuntenia.ro

rea şi raportarea progresului, precum şi despre modificările ce pot surveni la contractul de finanțare.
Alte teme de discuție au vizat instrucțiunile de
prefinanțare, plata şi rambursarea cheltuielilor, achizițiile publice în cadrul proiectelor‚ principii şi reguli.
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

Instruire destinată beneficiarilor Regio
pentru implementarea de noi proiecte
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» Începând cu data de 9 octombrie,
Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia este autorizată ca furnizor
de formare profesională pentru cel
de-al treilea program de perfecționare
a adulților cu specializarea „Evaluator
proiecte”, având codul CoR 241263, cu
număr de înregistrare în Registrul național
al furnizorilor de formare profesională
a adulților 51/468/09.10.2014.

În urma acestei autorizări, Agenția, în calitate
de furnizor de formare profesională, va putea organiza programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere
națională, conform art. 2 din normele metodologice de aplicare a prevederilor ordonanței Guvernului nr. 129/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003.
Cursurile de pregătire profesională organizate
de ADR Sud Muntenia vor fi dedicate angajaților instituțiilor publice locale şi angajaților proprii implicați în implementarea de proiecte cu finanțare
nerambursabilă de la uniunea europeană, precum
şi publicului larg interesat. Durata cursurilor va fi
de 40 de ore şi, după finalizarea acestora, participanții vor primi certificate de absolvire recunoscute de Ministerul educației naționale şi de către
Ministerul Muncii, familiei, Protecției Sociale şi

Persoanelor Vârstnice.
Până în prezent, Agenția este autorizată ca
furnizor de formare profesională a adulților şi pentru următoarele ocupații: Manager de proiect, Expert Achiziţii Publice şi Evaluator de proiecte.
Inițiativa ADR de a oferi cele trei programe de
formare profesională vine ca urmare a experienței
acumulate de angajații săi de-a lungul celor 15 ani
de existență ai Agenției, interesul fiind de a oferi
servicii de calitate întregii comunități din regiunea
Sud Muntenia.

Mariana Vişan
• 13 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia

ANIVERSĂRI

În date de 19 octombrie, colega noastră Mariana Vişan a împlinit 13 ani
de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Pe această cale dorim să o felicităm şi să îi mulțumim Marianei pentru
dedicarea, expertiza profesională şi puterea de muncă de care a dat dovadă
de-a lungul anilor şi pentru tot sprijinul pe care l-a acordat atât potențialilor
beneficiari, cât şi beneficiarilor de fonduri europene!
La Mulți Ani plini de succese şi multă sănătate!
www.adrmuntenia.ro

INFO ADR SUD MUNTENIA

ADR Sud Muntenia, autorizată ca furnizor
de formare profesională a adulţilor
pentru ocupaţia „Evaluator proiecte”
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Ministrul fondurilor europene,
eugen teodorovici, a participat
vineri, 10 octombrie, la Reuniunea
ministerială informală a miniştrilor responsabili cu politica de coeziune. Reuniunea s-a desfăşurat
sub egida Preşedinției italiene a
Consiliului ue, la Milano.
„Este important să înţelegem
că politica de coeziune este eficientă doar în condiţiile în care
funcţionează ca un mecanism integrat. Pentru a fi cât mai eficientă, politica de coeziune trebuie
să ţină seama de condiţiile macroeconomice, de priorităţile strategice şi de capacitatea administraţiilor naţionale de a asigura o
bună implementare a programelor. Unul dintre subiectele foarte
importante discutate în cadrul
întâlnirii a fost necesitatea de a
nu lua în calcul valoarea cofinanţării aferente proiectelor implementate din fonduri UE când este stabilit deficitul bugetar. O astfel de decizie este vitală pentru
România, membră a Pactului de
Stabilitate şi Creştere, care prevede limitarea deficitului bugetar. Aceasta în condiţiile în care
în anul 2015 estimez că România
va atrage aproximativ şapte miliarde de euro din fondurile UE
alocate pentru ambele perioade
de programare. Trebuie să fim atenţi ca măsurile luate pentru a
avea efecte pozitive să nu se constituie în bariere suplimentare
www.adrmuntenia.ro

eugen teodorovici, ministrul fondurilor
europene

în implementarea fondurilor UE.
Întâlnirea de astăzi (n.r. 10 octombrie), dar şi cele viitoare vor ajuta
la implementarea politicii de coeziune, la atingerea obiectivelor din
Strategia Europa 2020”, a declarat
ministrul fondurilor europene, eugen teodorovici, la finalul reuniunii.
Scopul acestei reuniuni a fost
întâlnirea tuturor miniştrilor responsabili cu politica de coeziune
din statele membre ue. Discuțiile au vizat susținerea creşterii
economice şi a ocupării forței de
muncă, în contextul în care legislația ce reglementează perioada
de programare 2014 - 2020 pune
accentul pe sporirea rolului fondurilor europene structurale şi de
investiții.

Sursa: fonduri-ue.ro

Programul „Romania
HUB – România,
Ţara Tinerilor
Întreprinzători”, axat
pe dezvoltarea abilităţilor
antreprenoriale
ale tinerilor

Departamentul pentru IMM-uri,
Mediul de Afaceri şi turism derulează Programul „Romania HUB –
România, Ţara Tinerilor Întreprinzători”, axat pe dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale tinerilor, eficientizarea cooperării şi
comunicării între mediul ştiințific
şi cel de afaceri, promovarea surselor de finanțare pentru IMM-uri şi
realizarea de parteneriate publicprivate pentru stimularea înființării de întreprinderi mici şi mijlocii
şi crearea de noi locuri de muncă.
Pentru întreprinderile mici şi mijlocii, DIMMMAt organizează în cadrul acestui program:
• Sesiuni de informare privind
oportunitățile şi posibilitățile de
finanțare a IMM-urilor din fonduri
nerambursabile atât de la bugetul
de stat, cât şi din fonduri externe;
• Sesiuni de informare privind
oportunitățile generate de înscrierea în noua schemă de minimis implementată de DIMMMAt „Locuri de
muncă pentru TINEri”, atât pentru
IMM-uri (ca angajatori), cât şi pentru tinerii absolvenți din promoția
2014, aflați în căutarea unui loc de
muncă.
Parteneri ai acestor acțiuni sunt
patronate, consilii naționale, instituții publice, instituții bancare, universități, entități private etc..
Sesiunile de comunicare, informare dedicate IMM-urilor sunt gratuite şi se vor desfăşura la sediul
DIMMMAt din Bucureşti (str. Poteraşi, nr. 11, sector 4), în zilele de 8,
15 şi 22 octombrie 2014, orele
10:00 – 12:00.
IMM-urile interesate să participe
se pot înscrie la telefon: 021.335.26.32
sau e-mail: ioana_rusescu@imm.gov.ro.

Sursa: www.imm.gov.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Ministrul Fondurilor Europene,
Eugen Teodorovici, a participat
la Reuniunea informală
a miniştrilor responsabili
cu politica de coeziune
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Parcurile industriale, tehnologice şi ştiințifice, incubatoarele de afaceri şi clusterele reprezintă cele mai eficiente structuri
capabile să gestioneze probleme
complexe precum dezvoltarea economico-socială a unei regiuni, inovarea, tehnologiile noi, protecția mediului înconjurător, dezvoltarea resurselor umane, crearea locurilor de muncă, precum şi formarea relațiilor naționale şi internaționale.
Clusterele reprezintă un potențial valoros de creştere pentru regiune, deoarece sunt instrumente eficiente pentru impulsionarea avansului tehnologic, a competitivității şi a dezvoltării economice. Date fiind aceste considerente, Parcul Industrial din Galați, Asociația Clusterelor din România - Clustero, APItSIAR (Asociația Parcurilor Industriale, tehnologice, Științifice şi a Incubatoarelor de Afaceri din România), împreună cu cele două universități
din Galați „Danubius” şi „Dunărea
de Jos”, în data de 8 octombrie au
facilitat constituirea primului consorțiu al clusterelor din regiunea de
Sud-est - consorțiul „Dunărea de Jos”.
Scopul constituirii acestui consorțiu este de a contribui prin mijloace preponderent economice
la dezvoltarea economică, socială şi culturală a întregii zone geografice în care clusterele membre activează, Parcul Industrial
din Galați fiind principalul promotor, întrucât, prin prisma statutului, unul din rolurile sale este
de a susține transferul tehnologic
www.adrmuntenia.ro

între mediul academic şi mediul
de afaceri.
Consorțiul a fost constituit
din cele cinci clustere ale regiunii de Sud-est, şi anume clusterul
regional „Pentru Sănătate Dunărea de Jos”, reprezentat prin Asociația „SMURD” Galați, clusterul
regional „Green Solution – Low
Danube”, reprezentat prin Asociația Regională pentru energie
şi Mediu „Dunărea de Jos” (RAee
- Low Danube) din Galați, clusterul „MEDGreen”, reprezentat prin
Asociația „Cluster pentru promovarea afacerilor specializate în
ecotehnologii şi surse alternative
de energie – MEDGreen (Regiunea
Sud-Est şi regiunea Bucureşti-Ilfov)” din Medgidia, clusterul „tradiții – Manufactura Viitor” (tMV)
din focşani, clusterul „Romanian
River Transport”, reprezentat prin
uniunea Porturilor Interioare Româneşti (uPIR) din Galați şi Asociația Clusterelor din România CLuSteRo.
Impactul evenimentului asupra participanților a fost unul pe
măsură, întrucât a avut loc odată cu
organizarea primului simpozion
dedicat inovării la Galați şi aniversarea a 60 de ani de la înființarea
facultății de Mecanică Galați.
Printre câştigătorii medaliei
de aur a salonului de inventică sau numărat şi doi dintre membrii
clusterelor: electronic Doctor,
din cadrul clusterului „Pentru Sănătate Dunărea de Jos”, şi ecohornet, din cadrul clusterului „Medgreen”.
Sursa: finantare.ro

Ministerul Fondurilor
Europene a trimis
Comisiei Europene
Programul Operaţional
Infrastructura Mare
2014 – 2020

Ministerul fondurilor europene
a trimis oficial Comisiei europene, prin sistemul informatic de comunicare – Structural funds Communication (SfC 2014), propunerea
pentru Programul operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, în
data de 15 octombrie. Acest program are o alocare financiară de
aproximativ 9,41 miliarde de euro,
promovând investiții de interes
național din domeniile transporturi, mediu, managementul riscurilor şi energie.
„Trimiterea propunerii oficiale a
Programului Operaţional Infrastructură Mare reprezintă un pas important pentru România, având în vedere provocările de dezvoltare din
perioada 2014 - 2020, precum şi
experienţa din perioada 2007 -2013,
care demonstrează importanţa unei
coordonări eficiente şi a unei viziuni
strategice în promovarea infrastructurii naţionale. Având în vedere complexitatea acestui program, mizăm
pe sprijinul Comisiei Europene în derularea unui dialog cât mai eficient
şi pragmatic pentru a putea aproba
programul într-un termen cât mai
strâns. Totodată, le mulţumim colegilor de la Ministerul Transporturilor,
de la Ministerul Mediului şi de la Ministerul Economiei pentru bună colaborare în finalizarea acestui document”, a declarat ministrul fondurilor europene, eugen teodorovici.
Programul operațional Capital
uman a fost transmis în data de 6
august, Programul operațional Competitivitate - în data de 28 iulie,
Programul operațional Asistență
tehnică - în data de 25 iulie, iar
Programul operațional Ajutorarea
Persoanelor Dezavantajate – în data de 13 septembrie.
Sursa: fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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„Dunărea de Jos” primul consorţiu de clustere
din regiunea Sud-Est
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Status: ACtIV
Depunere începând cu: 15.10.2014
Buget alocat: 500.000 de lei
unCtAD/ eMPReteC România este un program
de încurajare şi de stimulare a înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.
eMPReteC este un program integrat de pregătire, ce oferă întreprinzătorilor instruire şi asistență tehnică, precum şi un cadru instituțional pentru
dezvoltarea capacităților antreprenoriale şi creşterea competitivității pe piața locală şi internațională a întreprinderilor mici şi mijlocii.
eMPReteC este un program internațional pentru dezvoltarea şi sprijinirea antreprenorilor, desfăşurat sub egida Conferinței națiunilor unite pentru
Comerț şi Dezvoltare (unCtAD Geneva), fiind operațional în 32 de țări din America Centrală, America Latină, Africa şi orientul Mijlociu.
Grupul țintă al programului include antreprenori existenți sau potențiali, precum şi top manageri, inclusiv specialişti din organizații publice sau
private presupuşi a se comporta de o manieră antreprenorială sau managerială.
obiectivele Programului sunt: susținerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de
noi locuri de muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă față competiției şi forțelor concurențiale în condițiile globalizării piețelor.
Programul îşi propune:
A) identificarea întreprinzătorilor de succes;
B) dezvoltarea competențelor personale antreprenoriale şi a capacității manageriale;
C) dezvoltarea metodelor moderne de afaceri;
D) mobilizarea resurselor antreprenoriale româneşti şi întărirea dinamismului antreprenorial
al întreprinderilor mici şi mijlocii din România;
e) încurajarea schimbului de experiență şi a dezvoltării relațiilor pe plan local, dar şi la nivel internațional;
f) dezvoltarea capacității întreprinderilor mici
şi mijlocii de a elabora şi implementa strategii de
afaceri competitive;
G) sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru extinderea piețelor de desfacere şi creşterea exporturilor;
H) dezvoltarea contactelor şi rețelelor de afawww.adrmuntenia.ro

ceri în afara României şi inițierea de cooperări transfrontaliere.

Bugetul Programului

Pentru realizarea programului se alocă de la
bugetul de stat pe anul 2014 suma de 500.000 de
lei, împărțită în mod egal celor opt otIMMC organizatoare: Braşov, Cluj-napoca, Constanța, Craiova,
Iaşi, Ploieşti, târgu Mureş şi timişoara, care încheie parteneriate cu instituții publice şi/sau private,
contractează serviciile specifice organizării workshopurilor de pregătire antreprenorială unCtAD/
eMPReteC, asigură publicarea pe site-ul www.aippimm.ro a locațiilor şi perioadelor de desfăşurare
a acestora, precum şi cheltuielile de organizare şi
promovare a workshopurilor, dar şi onorariile trainerilor pentru susținerea celor opt workshopuri.

Derularea Programului

Prin program se finanțează workshopurile unCtAD/
eMPReteC România în domenii de interes pentru dezvoltarea capacităților antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoştințelor teoretice şi cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri.
Workshopurile unCtAD/ eMPReteC vor fi organizate
sub coordonarea celor cinci centre eMPReteC (un centru național – eMPReteC România şi patru centre regionale – eMPReteC transilvania, eMPReteC Sud-est,
eMPReteC oltenia-Banat şi eMPReteC Moldova) şi se
vor desfăşura în opt locații (arondate celor opt otIMMC
organizatoare: Braşov, Cluj-napoca, Constanța, Craiova, Iaşi, Ploieşti, târgu Mureş şi timişoara).
(cotinuare în pagina 10)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Programul UNCTAD/ EMPRETEC România 2014
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Arondarea
oficiilor OTIMMC
centrelor EMPRETEC

• Centrul național eMPReteC România: DIMMMAt; otIMMC
Ploieşti şi otIMMC Braşov;
• Centrul Regional eMPReteC transilvania: otIMMC Cluj
şi otIMMC târgu Mureş;
• Centrul Regional eMPReteC
Sud-est: otIMMC Constanța;
• • Centrul Regional eMPReteC oltenia - Banat: otIMMC
Craiova şi otIMMC timişoara;
• • Centrul Regional eMPReteC Moldova: otIMMC Iaşi.

Beneficiarii
programului

Beneficiarii pot fi persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii formularului de înscriere în program, prevăzut în anexa nr. 1,
următoarele criterii de eligibilitate:
A) să fie cetățeni români;
B) să aibă studii medii sau
superioare definitivate cu diploma de bacalaureat/licență
sau adeverință ce să ateste finalizarea studiilor;
C) să se înscrie la activitățile prevăzute în Program, prin
completarea formularului de
înscriere.
Sursa: www.imm.gov.ro

www.adrmuntenia.ro

Subvenţionarea literaturii
tehnico-ştiinţifice

Status: ACtIV.
Depunere până la: 31.10.2014.
Buget alocat: 1.500.000 de lei.
Autoritatea națională pentru
Cercetare Științifică primeşte propuneri din partea editorilor pentru subvenționarea parțială a editării cărților şi revistelor cu caracter tehnico-ştiințific care vor fi realizate în anul 2014.

Solicitanţi eligibili

• Instituția aplicantă este persoană juridică română, legal constituită, şi îndeplineşte cumulativ
toate criteriile de eligibilitate;
• Instituția aplicantă are capacitatea şi competența necesară şi are
prevăzut în obiectul de activitate editarea literaturii tehnico-ştiințifice;
• Instituția aplicantă nu are litigii cu autoritatea de stat pentru
cercetare-dezvoltare, provenite
din finanțarea unor acțiuni anterioare, rapoarte de decontare discrepanțe față de ofertă din fişa
antecalcul, nu se află în lista întocmită de comisie cu aplicanții care
nu pot aplica pe acest instrument;
• Propunerea respectă structura stabilită în ghid;
• editorul are pagină web dedicată revistei;
• editura a depus toate declarațiile solicitate prin ghid.

Domenii eligibile

Domeniile eligibile pentru finanțare sunt: matematica şi ştiințele naturii; ştiințe inginereşti; ştiințe socio-umane; ştiințele vieții şi
ale Pământului; ştiințe agricole
(agricultură, silvicultura, calitate
şi siguranță alimentară); ştiințe
medicale.

Condiţii de finanţare

Bugetul alocat competiției
2014 pentru subvenționarea literaturii tehnico-ştiințifice este de
maxim 1.500.000 de lei.
nivelul subvenției se stabileşte prin evaluarea propunerii în funcție de:
• Relevantă şi calitatea lucrării
(publicația este inclusă în bazele
de date internaționale şi/sau în cataloage internaționale centralizatoare de rezumate pe domeniu;
• Prestigiul colectivului editorial (se vor urmări funcția şi gradul
ştiințific sau universitar al membrilor colectivului, precum şi prezența în cadrul colectivului a unor
personalități din străinătate);
• Relevanța lucrărilor tehnicoştiințifice (se va urmări dacă sunt
publicate lucrări cu autori din străinătate);
• Gradul de vizibilitate națională şi internațională (se referă la informații privind editarea publicației de universități/institute de
cercetare recunoscute, difuzarea/
publicarea pe plan național sau
internațional, difuzarea publicației pe bază de abonament sau comandă, includerea publicației în
schimbul internațional de publicații ştiințifice, analiza rapoartelor
de trafic pe internet pentru versiunile online ale revistelor);
• Relevanța domeniului abordat de publicație (numărul de cercetători din domeniu, proiecte
internaționale etc.);
• Modul de prezentare a publicației – policromie, design, inclusiv
calitate prezentare web;
• Impactul subvenției.
Sursa: www.research.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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(cotinuare din pagina 9)
Perioadele de desfăşurare
a workshopurilor şi locațiile vor
fi afişate pe site-ul www.aippimm.ro.
În cadrul aceluiaşi workshop
nu pot participa rude de gradul
I, rude de gradul II şi soț/soție.
numărul maxim de beneficiari este de 30 de participanți/
workshop.
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» Ministerul fondurilor europene
lansează în consultare publică inițiativa
„România Start-up”. Această inițiativă
va fi implementată prin lansarea a două
cereri de propuneri de proiecte strategice
în cadrul Programului operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor umane
(PoS DRu).

„Iniţiativa ‘România start-up’ îşi propune să
sprijine activitatea antreprenorială a tinerilor cu
vârste de peste 16 ani printr-o schemă de finanţare, în baza căreia vor fi iniţiate mai multe operaţiuni ce au ca obiectiv dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi susţinerea iniţiativelor lor,
în vederea stimulării începerii unei afaceri pe cont
propriu. Alocăm aproximativ 150 milioane de euro
pentru această iniţiativă destinată finanţării ideilor de afaceri ale tinerilor, cei care reprezintă viitorul ţării noastre”, a declarat ministrul fondurilor
europene, eugen teodorovici.
În cadrul apelului „Firme de exerciţiu pentru
elevi” vor fi finanțate proiecte ce urmăresc dezvoltarea acțiunilor inovatoare în vederea îmbunătățirii tranziției de la şcoală la viața activă. Grupul
țintă eligibil îl constituie elevii cu vârste cuprinse
între 16 şi 18 ani, înmatriculați în sistemul național
de învățământ. În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, beneficiarii eligibili sunt unitățile

de învățământ secundar superior (nivelul ISCeD 3).
De asemenea, în cadrul acestui apel urmează să
fie selectat un singur proiect pentru fiecare regiune a României, cu condiția ca acesta să vizeze cel
puțin un liceu din fiecare județ.
În acelaşi timp, în cadrul cererii de propuneri
de proiecte „România Start-up” vor fi finanțate
proiecte prin care vor fi subvenționate planurile de
afaceri ale persoanelor cu vârste de peste 18 ani,
în vederea creşterii sustenabile a ratei de ocupare.
Solicitanții eligibili sunt organizațiile patronale reprezentative, cele care vor stabili criteriile de selecție a planurilor de afaceri şi vor selecta beneficiarii de subvenții pentru implementarea acestora.
„Ideile inovatoare se nasc la fiecare ceas.
Multe dintre ele au potenţial imens, însă doar o
mică parte dintre acestea ajung să ne schimbe, în
mod real, vieţile. Iar aceasta se întâmplă pentru
că puţine idei inovatoare au şansa susţinerii financiare care poate garanta transformarea unei idei
într-un produs şi, mai departe, într-un model de
business. Acesta este motivul pentru care antreprenoriatul are nevoie de susţinere. Şi nu doar de
susţinerea investitorilor dispuşi să parieze pe noi
modele de afaceri, ci şi de susţinerea statului”, a
mai declarat ministrul fondurilor europene.
Documentele supuse consultării publice sunt
disponibile pe site-ul Ministerului fondurilor europene.

Sursa: fonduri-ue.ro

43.926

Plăţi interne beneficiari
(/alocat 2007-2013)

46,09%

www.adrmuntenia.ro

Contracte semnate

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

48,26%

14.606

Rata de absorbţie curentă
(/alocat 2007-2013)

38,86%

http://regio.adrmuntenia.ro

Sursa: Ministerul fondurilor europene

Stadiul absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune
la nivelul ţării / 10 octombrie 2014
Proiecte depuse

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Eugen Teodorovici: Alocăm aproximativ
150 milioane de euro pentru finanţarea
ideilor de afaceri ale tinerilor
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Domeniul/Subdomeniul

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană centre urbane

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Axa poli de creştere
1 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană poli de dezvoltare
1.2 Sprijinirea investițiilor în eficiența
energetică a blocurilor de locuințe

Piteşti, PID-ul Polului de Creştere Ploieşti şi 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

9 cereri

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

24

3

0

1

2,71

22,80

2.1 Reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri
Axa
județene, străzi urbane - inclusiv construcția/reabilitarea
2
şoselelor de centură

39

3

10

0

0

7

19

231,68

122,26

3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea insfrastructurii
serviciilor de sănătate

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale

12

1

1

0

2

0

10

40,53

35,7

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

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

4

32

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

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

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 și crearea
infrastructurii necesare în scopul creșterii 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

INFO REGIO

Până în data de 20 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
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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, 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 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)

88

88
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7
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132.329.097,97

2
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179 de proiecte
propuse spre finanțare
în alte regiuni
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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 investiţii în întreprinderi”

Autoritatea de Management pentru Programul operațional Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice” anunță publicarea în etape a listei răspunsurilor la întrebările formulate cu privire la
Ghidul Solicitantului aferent operațiunii „Sprijin financiar acordat pentru investiţii în întreprinderi”.
Documentul poate fi consultat pe site-ul dedicat PoS CCe pentru regiunea 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 20 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 Competitivităţii Economice” 2007-2013. Au fost evaluate 353 de proiecte, din care 301 au fost propuse spre finanțare
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Argeşul primeşte fonduri
pentru continuarea lucrărilor pentru apă şi canalizare
Argeş

INFO JUDEȚE

Argeşul primeşte încă 25 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor, în baza ouG nr. 28, pentru apă şi canalizare, după ce, în prima parte a lunii
octombrie au fost alocate unității administrativteritoriale alte fonduri, pentru drumuri județene.
Guvernul României, în baza ouG nr. 28/2013,
a alocat Argeşului suma de 25 milioane de lei, în cadrul Programului național de Dezvoltare Rurală, pentru subprogramele „Modernizarea satului românesc“, „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor“ şi „Infrastructura la nivel judeţean“, pentru
un număr de 61 de obiective de investiții din 56 de
unități administrativ-teritoriale argeşene.
Investițiile constau în lucrări de reabilitare şi
extindere a alimentării cu apă şi canalizare, epurare ape uzate menajere, dezvoltare şi modernizare infrastructură rurală - poduri, drumuri comunale şi locale etc. În acest an, Argeşul a mai beneficiat de încă două tranşe de bani: 25 milioane de
lei, în lunile februarie - martie, respectiv 7,97 milioane de lei, în august. Alocarea acestei importante sume vine în completarea fondurilor alocate
de Guvernul României pentru județul Argeş, de curând fiind aprobată suma de 11.418 mii de lei, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene şi comunale. De asemenea, în domeniul
agricol - sectorul vegetal vor fi acordate compen-

sări pentru culturile afectate de calamitățile din
perioada ianuarie - august, Argeşul urmând să primească despăgubiri pentru o suprafață totală de
17.184,35 hectare. finanțările vor fi aprobate în
următoarea şedință de Consiliu județean.
Sursa: www.curier.ro

Planuri pentru anveloparea
tuturor şcolilor din municipiul Călăraşi
prin fonduri europene

Călăraşi

Vineri, 10 octombrie, Primăria Călăraşi semna,
prin primarul Daniel Drăgulin, un contract de finanțare europeană pentru reabilitarea Liceului tehnologic „Dan Mateescu”, un proiect accesat în cadrul Regio, cu o valoare de circa 930.000 de euro.
La evenimentul ce a avut loc în sala de şedințe a Primăriei Municipiului Călăraşi au fost invitați să participe toți directorii de licee din reşedința de județ,
pentru ca toți să fie martorii semnării celui mai important, ca valoare, contract de finanțare europeawww.adrmuntenia.ro

nă pentru o unitate şcolară călărăşeană. Cu această ocazie, primarul Daniel Drăgulin a ținut să anunțe faptul că de la anul vor demara procedurile privind documentațiile tehnice în vederea reabilitării
termice a tuturor şcolilor din Călăraşi. Viitorul program Regio, pentru perioada 2014-2020 va da această posibilitate, iar primăria vrea să fie pregătită cu proiecte, astfel încât să se poată absorbi o sumă mare de
bani din fondurile europene ce vor fi disponibile.

Sursa: obiectiv-online.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Colaborare între judeţele Prahova
şi Dâmboviţa pentru continuarea Drumului Voievozilor
Dâmboviţa

Giurgiu

INFO JUDEȚE

Săptămâna trecută, preşedintele Consiliului județean Dâmbovița, Adrian țuțuianu, a avut o
întâlnire cu omologul său din Prahova, Mircea Cosma. Subiectul
principal a fost legat de continuarea Drumului Voievozilor prin
colaborarea dintre cele două
județe. Drumul Voievozilor era
folosit de voievozii țării Româneşti pentru comerț şi străbate localitățile Ciorani, Drăgăneşti, Gherghița, Balta Doamnei,
Gorgota, tinosu, Brazi, târgşoru
Vechi, Ariceştii Rahtivani, filipeştii de târg, ieşind spre târgovişte şi urmând cele mai importante zone în care au fost făcute
descoperiri arheologice şi unde
există monumente arhitecturale
de interes național. Cu ocazia vizitei, preşedintele Cj Dâmbovița
a participat la inaugurarea unui
sens giratoriu la intersecția drumurilor județene 720 cu 101I, la
filipeştii de Pădure, un obiectiv
ce face parte din Drumul Voievozilor. Cei doi lideri ai administrațiilor județene din Dâmbovița
şi Prahova au discutat despre
proiectele ce vor fi realizate în

colaborare în exercițiul financiar
2014-1020. Printre obiectivele propuse a se realiza în asociere, de
către cele două județe, în cadrul
Programului operațional Regional 2014-2020, se numără: reabilitarea şi modernizarea drumurilor județene 715 şi 710, pe traseul
localităților dâmbovițene Buciumeni - Bezdead - Costişata - limita cu județul Prahova spre Breaza; dezvoltarea infrastructurii de
transport pe drumurile județene

Bani pentru drumurile
din judeţul Giurgiu!

» executivul a alocat 9.843 mii de lei
pentru drumurile județene şi comunale
din județul Giurgiu.

Astfel, în urma rectificării bugetului de stat
pe anul 2014, potrivit hotărârii publicate în Monitorul oficial nr. 738/9.10.2014, au fost repartizate,
pentru fiecare județ, sumele necesare pentru fiwww.adrmuntenia.ro

711, 720 B, 720, care include traseul: târgovişte (Dn71) – ulmi Bezdead - Gura ocniței - Moreni
– limita județului Prahova, spre
floreşti; reabilitarea şi modernizarea de drumuri comunale pe
traseul Mărgineni (Prahova) şi Iedera (Dâmbovița); reabilitare de
drumuri comunale, inclusiv a podurilor, pe traseul ce face legătura între localitățile Corneşti
(Dâmbovița) şi tătărăi (Prahova).
Sursa: dambovitanews.ro

nanțarea cheltuielilor privind drumurile județene
şi comunale, din sume defalcate din tVA.
județul Giurgiu va primi 9.843 mii de lei,
dintr-un total de 450 milioane de lei, banii urmând
a fi alocați unităților administrativ-teritoriale, în
funcție de lungimea şi starea tehnică a drumurilor,
prin hotărâre, de către Consiliul județean Giurgiu.
Sursa: giurgiuveanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Ialomiţa

Festivalul-Concurs de Tradiţii Culinare
„La Casa Tudorii”

16

INFO JUDEȚE

La sfârşitul săptămânii trecute,
Consiliul județean Ialomița a organizat o nouă ediție a festivalului-Concurs de tradiții Culinare
„La Casa Tudorii”. La eveniment
au participat peste 1.000 de persoane, invitați ai oficialilor, dar
şi ialomițeni dornici să descopere
tradițiile acestui festival.
La cea de-a patra ediție a manifestării au fost prezentate peste
500 de rețete culinare specifice
județului şi zonelor limitrofe acestuia. noutatea absolută a acestei
ediții a reprezentat-o faptul că
toate produsele au putut fi degustate contra cost. Prețurile au variat între 1 şi 10 lei, în funcție de
buzunar şi calitatea preparatelor.
Sursa: independentonline.ro

Prahova

Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova
a verificat stadiul lucrărilor de restaurare
a Mănăstirii Turnu

Preşedintele Cj Prahova, Mircea Cosma, a vizitat, miercuri, şantierul de la complexul monahal
de la târgşorul Vechi, pentru a verifica stadiul lucrărilor ce vizează restaurarea complexului monahal al Mănăstirii turnu.
În luna august a acestui an, Consiliul județean
Prahova a aprobat participarea cu suma de 725.582,90
lei la cofinanțarea acestui proiect ce se derulează
prin Programul operațional Regional 2007 – 2013,
Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenție
5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a partimoniului cultural, crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe”. Pentru anul acesta, Consiliul
județean Prahova va aloca suma de 270.000 de lei,
iar restul de 455.582 de lei în anul 2015.
Lucrările de execuție au în vedere restaurarea
www.adrmuntenia.ro

şi punerea în valoare a asamblului monahal al Mănăstirii turnu: chiliile, casa egumenească, zidurile
de incintă, ruinele Bisericii Albe, ruinele Bisericii lui
Mihnea turcitul, ruinele termelor romane, aleile pietonale, accesele carosabile şi amenajările exterioare.
Contractul de finanțare al acestui proiect în
valoare totală de 28.560.089 de lei a fost semnat
la sfârşitul lunii aprilie, între Ministerul Dezvoltării
Regionale, în calitate de Autoritate de Management
pentru PoR, Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, în calitate de organism Intermediar
pentru PoR, şi Mănăstirea turnu, în calitate de beneficiar. Restaurarea complexului Mănăstirii turnu
(cea mai veche vatră monahală din județul Prahova) va da şansa de a readuce la viață acest loc
încărcat de istorie şi de a-l pune în valoare.
Sursa: ph-online.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Municipalitatea din Alexandria
doreşte realizarea a 16 case tip duplex
pe terenul fostei unităţi militare

Teleorman

» Aproximativ 16 unități locative ar
putea fi construite prin Agenția națională
pentru Locuințe (AnL) pe terenul fostei
unități militare în măsura în care
comunitatea este interesată de acest
lucru, a declarat într-o conferință de
presă primarul municipiului Alexandria,
Victor Drăguşin.

Potrivit acestuia, modelul caselor, gen duplex,
se regăseşte şi pe site-ul primăriei, în trei variante.
„Ele sunt realizate în tip duplex, dar asta nu înseamnă că vor convieţui două familii. Fiecare familie are propria gospodărie, spaţiu verde unde pot fi
realizate şi anexe. Primul model de locuinţă este o
locuinţă cu trei camere, living la parter şi două dormitoare la etaj, bucătărie şi băi. Această locuinţă
are la parter o sufragerie, o cameră de zi, o bucătărie, un spaţiu de luat masa. La etaj avem două
dormitoare destul de generoase, un dormitor de 15
metri pătraţi şi un altul de 19 metri pătraţi, cu două
grupuri sanitare, fiecare dormitor având grupul sanitar propriu şi cu un dressing”.
„Al doilea tip de casă, mai generasă ca suprafaţă, are o compartimentare modernă. La parter
www.adrmuntenia.ro

este prevazută o cameră de zi, de 21 de metri pătraţi, o bucătărie, casa scării şi o terasă în spatele
imobilului. La etaj sunt două dormitoare, ambele
de 12 metri pătraţi cu o debara, dressing şi o baie.
Cel de-al doilea tip de casă are ferestrele incluse
în acoperiş. Cel de-al treilea tip de casă ANL este
tot cu trei camere, parterul având living, bucătărie şi baie, baie de serviciu, un vestibul de 3 metri
pătraţi, grup sanitar, cameră de zi de 25 de metri
pătraţi, iar la etaj, două dormitoare, de 12 metri
pătraţi şi 19 metri pătraţi, dressing, debara, grup
sanitar”, a precizat Victor Drăguşin.
Potrivit primarului, ratele lunare, achitate
timp de 25 de ani, nu depăşesc în medie 900 de
lei. Cei interesați de achiziționarea unei case prin
credit ipotecar sunt aşteptați să se adreseze municipalității până la jumătatea lunii noiembrie.
Agenția națională pentru Locuințe este dispusă să
înceapă cât mai repede demersurile pentru execuție, după ce se va cunoaşte cererea din Alexandria. Beneficiarilor nu li se impune limită de vârstă
sau condiții privind locul de muncă. Doar în situația
în care numărul cererilor va fi mai mare decât oferta, în Consiliul local se vor aproba criterii de clasificare.

Sursa: administratie.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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fonduri-stucturale.ro / 17 octombrie 2014

REVISTA PRESEI

independentonline.ro / 16 octombrie 2014

fonduri-ue.ro / 17 octombrie 2014

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAȘI
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 ARGEȘ
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 PLOEȘTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 20 octombrie 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.

