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În perioada 21 – 22 octombrie,»
directorul Agenţiei pentru dezvoltare
regională Sud Muntenia, Liviu Muşat,
a participat împreună cu Gilda niculescu,
şef Serviciu Strategii, dezvoltare, Cooperare,
la Conferinţa Finală a proiectului
Working4Talent, ce a avut loc în Spania,
în oraşul San Sebastian.

Acest proiect este finanţat de programul de
Cooperare interregională inTErrEG iVC, în cadrul
celui de-al patrulea apel de proiecte, pe Axa prio-
ritară 1 – Inovare şi economia cunoaşterii, dome-
niul de intervenţie 1.4 „Ocuparea forței de muncă,
capitalul uman şi educație”.

Sub titlul „Strategii pentru atragerea talen-
telor”, conferinţa a vizat prezentarea principale-
lor rezultate ale acestui proiect, şi anume a bune-
lor practici folosite cu succes de diferite oraşe şi
regiuni din Europa pentru atragerea şi reţinerea ca -
pitalului uman înalt calificat, cu precădere în do-
menii precum cercetarea şi inovarea. Aceasta re-
prezintă o modalitate eficientă de a contribui la
dezvoltarea economiei bazată pe cunoaştere. Ast-
fel au fost prezentate iniţiative de stimulare a an-
treprenoriatului (Centrul pentru iMM-uri al Uni ver -
sităţii din Aalto, Finlanda), programe de recrutare
în industria iT din irlanda (MAKE iT in COrK), ini ţia -
tive mixte de branding municipal, atragere de ca-

pital uman şi stimulare a antreprenoriatului (dO iT
in BArCELOnA), crearea de clustere în domenii com -
petitive ale economiei regionale (crearea clusteru -
lui Arena Health din norvegia). La această confe -
rinţă au participat reprezentanţi ai tuturor parte-
nerilor ce implementează proiectul Working4Ta-
lent, dar şi întreprinzători locali, cercetători, stu -
denţi, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale,
interesaţi de strategiile şi măsurile ce pot fi între-
prinse pentru a susţine dezvoltarea durabilă, ba-
zată pe inovare. Totodată, domnul Benoit dALBErT –
reprezentant al Secretariatului Tehnic Comun al pro -
gramului inTErrEG iVC a susţinut o prezentare lega -
tă de lansarea noului program inTErrEG EUrOpE.

Mai multe detalii despre acest eveniment pot
fi obţinute accesând pagina de internet a programu -
lui, www.w4t.eu, şi site-ul Agenţiei pentru dezvolta -
re regională Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro,
secţiunea planificare regională şi parteneriate.
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a proiectului Working4Talent
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În data de 20 octombrie, Agenţia»
pentru dezvoltare regională Sud Muntenia
a primit vizita unui grup de studenţi,
îndrumat de doamna profesor denisa
jilăveanu, de la Universitatea de Ştiinţe
Agronomice şi Medicină Veterinară
Bucureşti, Facultatea de Management,
inginerie Economică în Agricultură şi
dezvoltare rurală.

Cu această ocazie, directorul adjunct dezvol-
tare şi Comunicare, daniela Traian, le-a prezentat
celor aproximativ 20 de studenţi din anul terminal,
informaţii despre Agenţia şi activităţile pe care le
realizează în vederea dezvoltării durabile a regiu-
nii noastre, prin implementarea programelor ope-
raţionale regio şi pOS CCE, precum şi despre opor-
tunităţile profesionale pe care le au studenţii prin
programul pe care Adr Sud Muntenia îl desfăşoară
exclusiv pentru tinerii interesaţi să lucreze în vacan -
ţa de vară, alături de noi, într-un mediu de lucru per -
formant. 

Totodată, cu acest prilej, directorul adjunct
Organism intermediar pentru pOr, Mariana Vişan,
le-a oferit detalii studenţilor Facultăţii de Mana-
gement, inginerie Economică în Agricultură şi dez-
voltare rurală despre programul Operaţional re-
gional, sursele de finanţare nerambursabilă oferite
de către Uniunea Europeană şi, de asemenea, le-
a prezentat câteva exemple de proiecte de succes
ce s-au implementat în municipiul Călăraşi cu aju-
torul fondurilor regio.

Vizita organizată la sediul Agenţiei a avut loc
în contextul deschiderii noului an universitar 2014 –
2015, cu scopul de a promova activitatea Adr Sud
Muntenia şi de a impulsiona interesul tinerilor pen-
tru oportunităţile oferite de finanţările europene,
atât de importante pentru o dezvoltare regională
echilibrată.
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Studenţi călărăşeni,
în vizită la ADR Sud Muntenia
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ADR Sud Muntenia a premiat
câştigătorii concursului „Cine știe istorie câștigă”

În data de 22 octombrie, directorul»
adjunct dezvoltare şi Comunicare din
cadrul Agenţiei pentru dezvoltare
regională Sud Muntenia, daniela Traian,
a participat la evenimentul organizat
de Filiala Călăraşi a Asociaţiei naţionale
a Cultului Eroilor „Regina Maria”, cu
ocazia sărbătoririi Zilei Arma tei.
Asociaţia a organizat la Colegiul Tehnic
„Ştefan Bănulescu” concursul „Cine ştie
istorie câştigă”, la care au participat
elevi din Călăraşi, care fac parte
din cercuri ale Cultului Eroilor.

Concursul a cuprins un set de întrebări despre
eroii şi personalităţile militare din judeţul Călă-
raşi, care s-au jertfit în tim pul campaniilor militare
pentru eliberarea româniei şi Europei, dar şi des-
pre felul cum sunt comemoraţi aceştia pe plan lo-
cal. 

La această competiţie au participat echipe de
câte trei elevi, alături de profesori îndrumători de
la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Liceul Agricol
„Sandu Aldea”, Liceul „Danubius”, Colegiul Econo -
mic, Colegiul Tehnic „Ştefan Bănulescu”, Liceul Teh -
nologic „Dan Mateescu”, Liceul Tehnologic Auto şi
de la Colegiul „Ştirbei Vodă”. 

Câştigătorii concursului „Cine ştie istorie câş-
tigă” au fost următoarele echipe: locul i - echipa
Colegiul Economic, formată din elevii Manu Gheor -
ghe, răileanu Mădălina şi Vlad Georgian, îndrumaţi
de profesorul Asan Veronica; locul al ii-lea - echipa
de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, formată
din elevii Florescu Cosmina, neacşu ioana şi popa
Cristian, îndrumaţi de profesorul dumitru niculai;
locul al iii-lea – echipa de la Liceului Tehnologic
Auto, formată din elevii Chirana nicolae, Costi
jean şi neacşu Florin, îndrumaţi de profesorul
Budu ionel. Liceenii câştigători au fost recompen-
saţi cu premii în bani proveniţi din sponsorizări,
diplome, reviste şi lucrări editate de asociaţie,
precum şi materiale promoţionale din partea Adr
Sud Muntenia.
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http://www.adrmuntenia.ro


noul Comisar european pentru»
politica regională, Corina Creţu, a declarat
în cadrul unui interviu acordat EurActiv.ro
că principalul criteriu după care vor fi
evaluate programele Operaţionale propuse
de statele membre pentru fondurile 2014-
2020 va fi crearea de locuri de muncă.
O altă prioritate subliniată: consultările cu
mediul privat şi autorităţile locale,
necesare în toate etapele gestionării
fondurilor. În plus, Creţu a spus că va fi
iniţiată asistenţa tehnică pentru a salva
în 2015 finanţările neabsorbite încă pe
actualul exerciţiu financiar - 2007-2013.

EurActiv.ro: Cum comentați rezultatul votu -
lui asupra Comisiei Juncker, în Parlamentul Eu-
ropean? Cum ar putea afecta atitudinea euros-
cepticilor colaborarea dv. pe viitor cu europarla -
mentarii?

Corina Creţu: A fost un rezultat foarte bun,
cele 423 voturi „pentru” sunt importante mai ales
pentru structura de acum a parlamentului Euro-
pean (pE) unde peste 150 de oameni sunt euros-
ceptici şi fac parte din partide politice care sunt
cumva împotriva Uniunii Europene. Ceea ce m-a
surprins a fost votul Verzilor. În plus, cu o seară îna -
inte au existat şi critici acute ale liberalilor dar
care, până la urmă, au votat „pentru”. Grupul Ver-
zilor, în schimb, a avut o poziţie stranie, şi legată
de portofoliul colegului nostru ungar, şi legat de
obiectivele lor. Totuşi, nu cred că va afecta până
la urma colaborarea cu parlamentul, din punctul
meu de vedere, cel puţin. Aşa cum am spus şi în ca -
drul audierilor voi lucra cu toate partidele politice
şi chiar intenţionez, în toate regiunile unde voi
merge, să-i informez pe cei care reprezintă acele
regiuni în pE, dacă vor să facă parte din delegaţii,
să participe. Este foarte importantă această co-

municare cu pE care este într-un beneficiu reci-
proc. Cel puţin în Comisia dezvoltare regională
sunt foarte mulţi membri noi care au lucrat în
administraţie, care ştiu problemele de pe teren,
deci pentru mine această colaborare cu toate gru-
purile politice este foarte importantă. În conclu-
zie, este un rezultat important şi pentru prima
oară în ultimii 15 ani Comisia îşi va începe manda-
tul la timp – lucru extrem de aşteptat fiindcă sunt
foarte multe chestiuni care trenează, sunt marile
dosare care nu au mai fost abordate în ultima vre -
me şi vom avea foarte mult de lucru încă din prima
săptămână.

EurActiv.ro: Care sunt concret activitățile pe
care le veți face încă de la început, în primele
săptămâni?

(continuare în pagina 6)
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Corina Creţu, noul comisar europen
pentru politica regională:

„Este foarte important să fie acordat un rol
mai mare autorităților locale și regionale”
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Corina Creţu: Suntem în faza

de încheiere a Acor durilor de parte-
neriat pentru atragerea Fondurilor
Europene şi de investiţii 2014-2020.
Comisarul johannes Hahn îşi propu -
nea să le încheie pe toate până la
finalul lunii octombrie, nu ştiu da -
că va reu şi, în orice caz, noi vom în -
cepe negocierea programelor Opera -
ţionale (pO) – un proces foarte im-
portant, pentru că fiecare ţară va
trebui prin pO să răs pundă noii le -
gislaţii. din punctul meu de vede -
re, vrea să declar că obiectivul nr.
1 este să creăm locuri de muncă,
să răspundem nevoilor cetăţenilor
deci vom analiza fiecare program
în parte şi vom ur mări acest criteriu. Vor fi peste 300
de programe de analizat în aceas tă perioadă şi îmi
propun să finali zăm în jur de 150 până la sfârşitul
anului. A ceasta de pinde şi de statele membre, în ce
mă sură vin cu programe de calitate.

EurActiv.ro: Ce intenționați să faceți pentru
a mai salva ab sorbția fondurilor UE 2007-2013,
în ultimul an în care se mai pot atrage finanțări?

Corina Creţu: Există 5 state membre, între ca -
re şi românia, ca re au absorbit mai puţin de 50% din
fondurile alocate pentru 2007-2013. Îmi propun să
organizăm un grup de lucru pentru a ajuta aceste
ţări. Fie care stat are proiecte ambiţioase, la noi –
ştiu că domnul Teodorovici vorbeşte de absorbţie
de 80%. Este adevărat, s-au făcut progrese foar te
mari din 2011 până la nivelul de acum, de 40% ab -
sorbţie, dar nu ştiu dacă într-un an aceste state vor
reuşi să facă ce nu au făcut în şapte ani. În orice caz,
din punctul meu de vedere, noi, Co misia Europea -
nă şi serviciile directoratului General politica re-
gională (dG regio) încercam să lansăm niş te instru-
mente de ajutorare, de asistenţă tehnică, inclusiv
să trimitem economişti în acesta tari, pentru că
sunt bani importanţi care altfel se pierd. Este im-
portant ca fondurile să se cheltuie în aceste ţări
care sunt mai puţin dezvoltate. provin dintr-o ţară
în care şapte din opt regiuni sunt dintre cele mai pu -
ţin dezvoltate, deci pentru mine consider că este
o obligaţie morală să mă axez asupra acestor tari
care au cea mai mare nevoie de fonduri europene.
dar fără a face niciun fel de rabat de la calitate.

„Una din priorități
va fi impulsionarea IMM”

Corina Creţu: important este
ca aceste fonduri să aducă valoare
adăugată, să creeze locuri de mun -
că. Cred că avem nevoie să lansăm
şi un pro gram de comunicare mai
activ, sunt convinsă că nu toţi be-
neficiarii sau potenţialii benefi-
ciari ştiu foar te bine regulile, ce
acum sunt mai clare şi procedurile
mai simplificate – mă refer la noile
reguli a doptate cu un an în urmă.

Una din priorităţile mele este
că atât la nivelul Comisiei cât şi al
Statelor Membre să îmbună tă ţim
comunicarea în privinţa rolului şi
a beneficiilor pe care le aduce po-

litica regională în viaţa fiecărui cetăţean.
Trebuie să impulsionăm Statele să ia măsuri şi

să foloseas că toate instrumentele: asistenţă teh nică,
cursuri de forma re, cunoaş te rea instrumen telor fi-
nanciare pu se la dispoziţie de către BEi. Una din
priorităţi va fi impulsionarea iMM: foarte multe ţări
au re ţineri în accesa rea fondurilor. dar există o se-
rie de instrumente precum Jaspers, Jasmine; se va
lucra cu Banca Europea nă de investiţii pe instru-
mente financiare şi aş vrea să dezvoltăm şi un pro-
gram de comunicare.

EurActiv.ro: Care sunt recomandările prin-
cipale pentru statele membre, la momentul de
start al noului cadru financiar 2014-2020?

Corina Creţu: noile regulamente aduc, pe de
o parte, presiunea simplificării, dar pe de altă par -
te controlul este foarte important. Ceea ce trebuie
să îmbu nă tăţim mai mult este capacitatea admi-
nistrativă.

În perioada 2007-2013 au fost semnalate 7%
nereguli din care numai 1% sunt fraude, celelal te
sunt erori care provin din slaba capacitate admi-
nistrativă. Aşadar, statele membre trebuie să fie
conştiente că aceasta este o slăbiciune.

Ceea ce aş vrea să precizez este că rolul CE şi
implicit al meu nu îl consider ca fiind acela de a sanc -
ţiona, noi sun tem facilitatori, trebuie să acordăm
asistenţă tehnică necesară. Cu toate acestea, răs-
punderea pune rii în practică a strategiilor este a sta-
telor membre.

(continuare în pagina 7)
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(continuare din pagina 6)
EurActiv.ro: Legat de consul -

tarea mediului privat, a partene -
rilor sociali şi autorităţilor loca -
le, până acum au existat plângeri
despre cum a fost realizată în
România. Ce se poate face pentru
a îmbunătăţi acest cadru consul -
tativ?

Corina Creţu: pentru peri oa -
da 2014-2020 este absolut nece-
sară consultarea partenerilor la
nivel local în toate etapele, de la
realizarea programelor şi până la
implementare şi evaluare.

Vreau să subliniez că este
foarte important să fie acordat un
rol mai mare autorităţilor locale
şi regionale care trebuie implica -
te după părerea mea mult mai mult
în toate etapele decizionale, ele ar trebui să ştie
mult mai bine care sunt nevoile cu care se confrun -
tă populaţia şi care sunt soluţiile.

Unele ţări au o mai mare expe rienţă în a im-
plica societatea civilă, OnG-urile, Universităţile,
mediul academic, altele au o mai mi că experienţă.
probabil vom lansa câteva instru men te pentru schim -
 bul de bune practici. În acest sens, eu îmi propun
să vizitez cât mai multe din cele 270 de regiuni ale
UE şi prima vizită va fi în polonia, ţară care este
cel mai mare beneficiar de fonduri, după care pro-
babil românia. Voi merge şi în Franţa, care va lansa
în noiembrie programele Operaţionale spre dezba-
tere publică.

„Trebuie să ne gândim la cercetare,
inovare, sprijinirea IMM”

EurActiv.ro: Ați afirmat că este importantă
calitatea, mai mult decât viteza
în atragerea fon durilor. Ce în-
seamnă concret acest lucru?

Corina Creţu: după cum ştiţi,
există cele 11 o biective tematice
după care trebuie orientate priori -
tăţile de investiţii. Vom evalua, în
cadrul programelor Operaţionale
propuse, obiectivele tematice şi
cum se va realiza creştere şi crea -
re de locuri de muncă în contex-

tul acestor obiective. Trebuie să a -
cordăm atenţia necesară fiecărui
domeniu şi mai ales celor care ge -
nerează locuri de muncă. Mai sunt
apoi condiţionalităţile ex-ante, la
nivel naţio nal; există deci mai mul -
te criterii de calitate.

Au existat şi în alte ţări săli de
fitness, spa-uri finanţate cu bani
europeni. Totuşi, vom analiza de la
caz la caz oportunitatea proiecte -
lor. de exemplu, în polonia, într-un
sat abandonat, au renovat un castel
şi au făcut un centru spa, iar aceas -
ta investi ţie a revigorat localitatea.
Însă, ca principiu trebu ie să renun -
ţăm la investiţiile de lux. nu vreau
să critic pe nimeni, dar acum nu ne
mai putem permi te, legislaţia nu
mai lăsa statele membre să risi-

pească banii. Luăm ca reper necesităţile cele mai
mari şi faptul că există milioane de şomeri; trebuie
să ne gândim la cercetare, inovare, sprijinirea iMM.

EurActiv.ro: Cum veți colabora exact cu cole -
gii din Comisie în cadrul acestei noi arhitecturi
propusă de Președintele Jean-Claude Juncker?

Corina Creţu: Este pentru prima dată când exis -
tă această formulă care implică vicepreşedinţii.
Exis tă 7 matrici de lucru, iar eu fac parte din 5 dintre
a cestea; va trebui să colaborez cu vicepreşedinţii pe
creştere economică şi uniune energetică dar şi cu mai
mulţi Comisari.

În plus, am început deja să lucrez cu serviciile
din dG regio pentru a ne aduce aportul la acest pro -
iect ambiţios al dlui. juncker de a a duce 300 mili ar -
de de euro în 3 luni de zile la care noi, în cadrul po liti -
cii regionale, vom avea o contribuţie importan tă. În
principal, se va realiza cu ajutorul instrumen telor fi -

nanciare şi a politicii de inovare.
Ca idee generală, domnul jun-

cker a venit cu mul te inovaţii care
îşi vor dovedi eficienţa numai în timp.
dar, în orice caz, Comisia este o
coaliţie politică, poate cea mai
politică formulă de până acum, de
fapt – o cerinţă a parlamentului
European şi cerinţa expresă a dlui
juncker. Sper să funcţioneze.

Sursa: uelive.euractiv.ro

„Trebuie să acordăm
atenția necesară
fiecărui domeniu
și mai ales celor
care generează
locuri de muncă”

„Luăm ca reper
necesitățile cele
mai mari și faptul
că există milioane
de șomeri;
trebuie să ne gândim
la cercetare, inovare,
sprijinirea IMM”

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


românia va încheia, anul vii-
tor, exerciţiul financiar 2007-2013
cu o rată de absorbţie de 80% a fon -
durilor europene, iar anul aces ta
rata de absorbţie va depăşi 50%,
a declarat ministrul fondurilor eu -
ropene, Eugen Teodorovici.

„În actualul cadru financiar,
în acest an, vom avea trimise fac -
turi către Comisia Europeană de
aproximativ 3,5 miliarde de eu -
ro, deci cel puțin cât am avut a -
nul trecut, astfel vom evita acel
risc de pierdere automată de fon -
duri. Primim în 2014 cel puțin 3,5
miliarde de euro, cu cel puțin 700
milioane de euro mai mult decât
am primit ca țară în 2013. Desi -
gur, vom depăşi 50%. Anul viitor
vom închide actualul cadru fi-
nanciar pe cel puțin 80% din ceea
ce a primit România în perioada

2007-2013, adică 19,2 miliarde de
euro”, a spus Teodorovici, la Guvern.

Acesta a adăugat că, pentru
viitorul exerciţiu financiar 2014-
2020, primele cereri de proiecte
pentru finanţare vor fi lansate
luna aceasta şi în noiembrie.

Sursa: business24.ro

8info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 199 / 20 - 26 octombrie 2014

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

Eugen Teodorovici, ministrul fondurilor
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Teodorovici: Vom închide
cu o rată de absorbţie de 80%

a fondurilor UE pentru 2007-2013

Strategia de cercetare-
dezvoltare pentru perioada
2014-2020 este
în curs de adoptare

Mihnea Costoiu, ministrul dele-
gat pentru Învăţământ Superior,
Cercetare Ştiinţifică şi dezvoltare
Tehnologică, a declarat că „Româ -
nia se angajează la realizarea ce-
lor cinci obiective-cheie ale Euro-
pei în domeniul ocupării forței de
muncă, inovării, energiei, educați ei
şi incluziunii sociale. Deoarece am
conştientizat adevăratul potențial
şi beneficiile investițiilor în cerce -
tare, ne-am propus ca până în 2020
să atingem o țintă destul de ambi -
țioasă pentru România, respectiv
direcționarea a 2% din PIB pentru
investiții publice şi private în cer-
cetare”. Costoiu a susţinut totoda -
tă că „prin crearea de oportunități
în domeniile strategice de interes,
în domeniile academice, de cerce -
tare şi de antreprenoriat, entități -
le de cercetare vor fi stimulate să
producă rezultate orientate spre
consumator”. Ministrul delegat pen -
tru Cercetare a spus că, la nivel na ţio -
nal, Strategia Cdi pentru peri oada
2014-2020 este în curs de a dopta -
re, fiind orientată spre trei catego -
rii prioritare, inclusiv componenta
de specializare inteligen tă. „Stra-
tegia Națională CDI pentru perioa -
da 2014-2020 prevede acordarea
de sprijin financiar suplimentar
pentru proiecte doctorale şi post-
doctorale de cerceta re, în special
în domeniile de specializare inte-
ligentă, precum şi or ganizarea de
doctorate industria le”, a afirmat
Costoiu, care a mai spus că, „în sco -
pul de a creşte capacitatea şi per-
formanțele sistemului CDI, au fost
făcute, de asemenea, investiții im -
portante pentru dezvoltare infra -
structurii de cercetare. Pentru pri -
ma dată în 25 de ani, a fost acordat
sprijin pentru dezvoltarea de in-
frastructuri de cercetare în între-
prinderi, în cadrul a 71 de proiec te,
dintre care 70% aparțin IMM-urilor”.

Sursa: fonduri-structurale.ro

POSDRU: Trei noi apeluri de proiecte
lansate

Ministerul Fondurilor Europe -
ne, prin Autoritatea de Manage-
ment pentru programul Operaţio -
nal Sectorial dezvoltarea resur-
selor Umane (pOS drU), lansează
următoarele cereri de propuneri
de proiecte (Cpp):

Cpp nr. 174 „Dezvoltarea carie -•
rei didactice”, finanţată din dMi
1.3 „Dezvoltarea resurselor uma -
ne din educație şi formare”;

Cpp nr. 175 „Firme de exer -•
cițiu pentru elevi”, finanţată din
dMi 2.1 „Tranziția de la şcoală la
viață activă”;

Cpp nr. 176 „România Start-•

up”, finanţată din dMi 3.1 „Pro-
movarea culturii antreprenoria -
le”, având asociată schema de a -
jutor de minimis „Sprijin pentru
antreprenori”. 

Sistemul informatic Action-
Web va fi deschis în a 16-a zi de la
data publicării în Monitorul Ofi-
cial a Ghidurilor solicitantului -
condiţii specifice aferente celor
trei cereri de propuneri de pro-
iecte. AM pOSdrU va informa da -
ta publicării în Monitorul Oficial
a Ghidurilor solicitantului şi data
închiderii sistemului informatic.

Sursa: fonduri-ue.ro

http://www.fonduri-ue.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.business24.ro
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Acvacultura va avea alocate jumătate
din fondurile europene pentru pescuit

primul draft al viitorului program»
Operaţional de pescuit (pOp) va fi transmis
săptămâna aceasta la Bruxelles, iar
acvacultura va rămâne una dintre măsurile
importante şi va avea 50% din fondurile
alocate întregului program, a declarat
Ciceronis Cumpănăşoiu, directorul general
al Autorităţii de Management pentru pOp
din cadrul Ministerului Agriculturii.

„Lucrăm la viitorul program pentru pescuit
2014-2020. El se va numi POP - AM pentru că va a -
vea sintagma de ‘Afaceri Maritime’ la sfârşit. Plecăm
săptămâna viitoare la Bruxelles cu un draft de pro-
gram, dar deocamdată nu am stabilit toate măsu-
rile. Primul scop pe care trebuie să îl aibă acest pro -
gram este revigorarea pisciculturii româneşti, pen -
tru a putea fi competitivi pe piață. În principiu
este structurat tot pe cinci axe, ca şi programul ac -
tual, însă avem foarte multe măsuri. Acum lucrăm
la ele să vedem cum le sintetizăm, pentru că unele
chiar nu sunt specifice țării noastre şi putem să
renunțăm la ele, în timp ce altele sunt benefice”,
a precizat Cumpănăşoiu. 

Acesta a afirmat că 50% dn fondurile alocate
pe viitorul pOp-AM vor merge pentru dezvoltarea
acvaculturii, o măsură care a avut succes şi în ac-
tualul program, iar celelalte fonduri vor fi orienta -
te către reamenajarea porturilor de pescuit sau
dezvoltarea comunităţilor locale. 

„O să mergem în continuare pe acvacultură.
În acordul de parteneriat, noi am prins 50% din fon -
duri pentru acvacultură. De altfel, măsura a avut
cea mai bună absorbție şi pe actualul program. De
asemenea, vom avea şi măsuri pentru intervenții
la bordul navelor pentru pescuitul oceanic, pentru
reamenajarea porturilor de pescuit şi a adăpostu-
rilor, precum şi pentru dezvoltarea comunităților
locale, a actualelor FLAG-uri. Nici în viitorul pro-
gram nu se vor accepta achizițiile de nave, pentru
că se doreşte limitarea consumului de kilowați. A
cumpăra nave înseamnă a mări consumul şi deo -
camdată nu este posibil”, a afirmat şeful AM-pOp. 

potrivit sursei citate, creşterea consumului de

peşte indigen trebuie să fie unul dintre obiectivele
viitorului program de pescuit, pentru că în prezent
„suntem în situația în care 80-85% din peştele con-
sumat de români este importat”. 

potrivit datelor MAdr, românii consumă între
4 şi 4,5 kilograme de peşte pe an, adică de cinci
ori mai puţin decât media înregistrată în ţările Uni-
unii Europene, iar importurile de peşte reprezintă
peste 80% din consum. 

În Uniunea Europeană, consumul mediu anual
de peşte este 20 de kilograme pe locuitor, dar şi
aici sunt variaţii foarte mari, în funcţie de tradiţie.
În Ungaria, consumul este de 2-3 kilograme pe lo-
cuitor şi pe an, în timp ce în portugalia sau Spania
ajunge şi la 50 - 60 de kilograme. La nivel mondial,
cei mai mari consumatori de peşte sunt japonezii,
cu peste 90 kg pe locuitor şi pe an. 

românia a obţinut pe viitorul program pOp
2014-2020 o sumă de 168,4 milioane de euro, în
timp ce pentru actuala perioadă de programare
2007-2013, pOp a avut un buget de 261,5 milioane
de euro, din care 196,1 milioane de euro a repre-
zentat contribuţia Fondului European pentru pes-
cuit (FEp). 

Fondul European pentru pescuit şi Afaceri Ma-
ritime 2014-2020 este instrumentul de aplicare a
politicii Comune de pescuit şi a politicii Maritime
integrate şi va finanţa pOp-AM, care se înscrie în
viziunea Strategiei Europa 2020, sprijinind creşte-
rea competitivităţii, durabilitatea activităţilor de
pescuit şi de acvacultură, dezvoltarea locală a zo-
nelor pescăreşti şi activităţi privind afacerile ma-
ritime.

Sursa: capital.ro
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Cerere de proiecte COSME: Facilitarea fluxurilor
de turism european pentru tineri şi seniori

în afara sezonului de vârf – 2015
Agenţia Executivă pentru iMM-uri (EASME) a

Comisiei Europene a lansat cererea generală de
proiecte „Facilitarea fluxurilor de turism euro-
pean pentru tineri şi seniori în afara sezonului de
vârf – 2015” a programului COSME (2014-2020).  

Status: ACTiV.
Depunere până la: 15.01.2015.
Buget alocat: 1.800.000 de euro.
deoarece întreprinderile mici şi mijlocii (iMM-

urile) joacă un rol esenţial în atingerea obiective-
lor Strategiei Europa 2020, fiind considerate mo-
toare esenţiale ale creşterii economice şi creării
de locuri de muncă, UE doreşte să finanţeze acti-
vităţi care duc la o mai mare competitivitate (care
este afectată de operarea limitată a oportunităţi-
lor internaţionale şi a perspectivelor de inovare în
cadrul pieţei unice şi nu numai).

Obiective specifice:
sprijinirea extinderii sezonului turistic, aju-•

tând la îmbunătăţirea competitivităţii, ocupării
forţei de muncă şi creşterii iMM-urilor;

încurajarea cooperării transnaţionale între un nu -•
măr cât mai mare de actori ai lanţului valoric de turism;

facilitarea parteneriatelor public-privat euro -•
pene;

sensibilizarea persoanelor în vârstă şi a tineri -•
lor faţă de cetăţenia europeană, prin creşterea mo-
bilităţii intra-UE.

Această cerere de propuneri are două com-
ponente:

componenta A pentru seniori (persoane peste•
55 de ani): până la 220.000 de euro /proiect;

componenta B pentru tineri (cei cu 15-29 de•
ani): până la 250.000 de euro/proiect.

Tipuri de acţiuni finanţate:
analize de piaţă pentru seniori şi tineri, sonda -•

je, analize comparative, strângerea probelor, stu-
dii (de exemplu: date statistice cu privire la cei care
nu călătoresc sau nu călătoresc în afara graniţelor
şi motivele lor, analiza de sezonalitate, tendinţele
şi preferinţele în produsele şi serviciile turistice;
bariere; nivelul veniturilor etc.);

platforme de discuţii, focus grupuri, forumuri,•

ateliere de lucru şi iniţiative similare;
schimburi de bune practici;•
consolidarea capacităţilor de management şi•

formări pentru turiştii seniori şi profesionişti;
activităţi de networking şi de parteneriat;•
analiza comparativă a calităţii serviciilor tu-•

ristice existente furnizate seniorilor, definirea unor
criterii de calitate comune sau recomandări pentru
astfel de servicii etc.;

măsuri pentru a crea sinergii cu iniţiativele eu -•
ropene (de exemplu: eCalypso, EDEN, Tourismlink,
Itinerarii Culturale, Capitala Culturală Europeană,
Parteneriatul european pentru inovare privind îm-
bătrânirea activă şi sănătoasă); 

programe şi politici transnaţionale (de exemplu:•
strategiile macroregionale, de infrăţire între oraşe);

conferinţe, seminarii, evenimente de sensibi-•
lizare relevante pentru obiectivele cererii;

colaborări şi contracte comerciale cu furnizo-•
rii de servicii de turism şi alţi parteneri necesare.

Proiectele ar trebui să prevadă următoarele
activităţi principale:

crearea şi dezvoltarea de concepte de pro-•
duse turistice pentru seniori şi tineri;

realizarea unui test pilot pentru a valida con-•
ceptul de produs turistic;

măsurarea şi evaluarea rezultatelor testului•
şi asimilarea lecţiilor învăţate.

Pentru componenta B şi:
dezvoltarea voiajelor transfrontaliere (sau•

transnaţionale) pentru elevi şi studenţi la „locuri
de memorie” europene;

elaborarea „programelor de mobilitate” in-•
tra-UE între organizaţii (de exemplu: organizaţii de
tineret, cluburi, asociaţii sportive, instituţii de forma -
re etc.) din diferite state membre ale UE, care promo -
vează călătorii pentru tineri/ experienţe în alte ţări
din UE.

Cererile de propuneri de proiecte ar trebui să
fie însoţite de un plan de afaceri.

proiectele se implementează pe o perioadă
cuprinsă între 12 şi 15 luni.

(continuare în pagina 11)
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Ministerul Afacerilor»
Exter ne, prin departamentul
politici pentru relaţia
cu românii de pretutindeni,
a lansat programe de
finanţare dedicate românilor
care trăiesc în străinătate.

Status: ACTiV.
Depunere: continuă.
Buget alocat: nespecificat.

1. Cultură – „Constantin
Brân cuși”.

Organizarea de conferinţe,•
seminarii, simpozioane, manifes-
taţii culturale, expoziţii, specta-
cole ş.a., în scopul promovării
limbii, culturii şi civilizaţiei ro-
mâne;

Înfiinţarea şi susţinerea ac-•
tivităţii curente a bibliotecilor
de carte românească;

Organizarea de concursuri şi•
premierea unor creaţii ale artiş-
tilor români de peste hotare;
promovarea creaţiilor premiate;

Organizarea de concerte în•
ţară şi în străinătate, cu partici-
parea unor solişti români sau de
origine română;

Organizarea, în românia şi•
în străinătate, de cursuri de ex-
celenţă pentru artiştii comunită-
ţilor româneşti;

Organizarea de tabere de•
creaţie, în românia şi în străină-
tate, cu participarea unor artişti
români de pretutindeni;

publicarea operelor şi a•
unor materiale referitoare la
personalităţile culturii române
de peste hotare;

Susţinerea dezvoltării unor•
reţele profesionale ce cuprind

specialişti români din străinătate
şi personalităţi sau instituţii spe-
cializate din românia;

recuperarea, restaurarea şi•
întreţinerea de muzee, case me-
moriale, monumente istorice,
monumente de artă, plăci come-
morative etc.;

realizarea de studii şi cer-•
cetări de etnografie şi folclor, so-
ciologie, dialectologie, istorie,
arheologie etc., privind patrimo-
niul comunităţilor româneşti din
afara graniţelor, care să se ma-
terializeze prin publicarea aces-
tora;

realizarea de studii, docu-•
mente audio-video şi website-uri
care dezvoltă subiecte relevante
din istoria românilor, cu accent
pe cele care tratează teme refe-
ritoare la comunităţile istorice
din vecinătatea româniei.

2. Mass-media – „Mihai
Eminescu”

promovarea şi sprijinirea mass-•
media de expresie românească din
comunităţile româneşti de peste
hotare;

Organizarea de cursuri de per -•
fecţionare, în domeniul manage-
mentului organizaţional şi a ma-
nagementului de program pentru
jurnaliştii din instituţiile de me-
dia ale comunităţilor româneşti
de peste hotare;

Încurajarea apariţiei şi spri-•
jinirea funcţionării presei identi-
tare în mediu virtual, precum şi
apariţia website-urilor, care au
ca obiect păstrarea identităţii cul -
turale, lingvistice şi religioase a
românilor de pretutindeni;

(continuare în pagina 12)
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Programe de finanţare dedicate
românilor din străinătate

(continuare din pagina 10)
Solicitanţi eligibili: auto-

rităţi publice locale, judeţene,
regionale şi naţiona le, universi -
tăţi, centre de formare şi cerce -
tare, centre educaţionale, OnG-
uri, iMM-uri, agenţii de turism şi
tur-operatori, dar şi asociaţiile
acestora, organizaţii/federaţii
ale seniorilor sau tinerilor etc.

parteneriatul strategic de
proiect trebuie să fie format din
4-8 parteneri care provin din
cel puţin 4 ţări. Cel puţin unul
dintre solicitanţi trebuie să fie: 

1. o autoritate publică na-
ţională, regională sau locală sau
o reţea/asociaţie a autorităţilor
publice regionale sau locale; 

2. o organizaţie activă în do -
meniul tineretului sau al persoa -
nelor în vârstă; 

3. un iMM/asociaţie de iMM-
uri din domeniul turismului.

Bugetul total al cererii:
1.800.000 de euro, se acordă pâ -
nă la 75% cofinanţare/proiect. Vor
fi cofinanţate 8-10 propuneri de
proiecte. Data limită pentru de -
pune rea aplicaţiilor este 15 ia-
nuarie 2015. Aplicaţia poate fi de -
pusă prin portalul electronic.

Date de contact: EASME-
COSME-TOUriSM-FLOWS-CALL-
2014@ac.europa.eu.

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 11)
Sprijinirea posturilor locale de radio şi tele-•

viziune destinate românilor de peste hotare;
realizarea de emisiuni şi programe româneşti•

în vederea difuzării sau a retransmisiei, în colabo-
rare cu instituţiile de profil;

Facilitarea accesului la spaţii de emisie în•
limba maternă la posturile publice de radio şi te-
leviziune;

Organizarea, în colaborare cu SrTV şi Srr, a•
unor stagii de pregătire profesională pentru jurna-
liştii din afara graniţelor;

Sprijinirea realizării de emisiuni şi programe•
de prezentare a realităţilor din ţară şi din comu-
nităţile româneşti;

Sprijinirea funcţionării presei identitare în me -•
diul virtual;

Stimularea creşterii prezenţei asociaţiilor în me -•
diul online;

Sprijinirea creării de parteneriate între insti-•
tuţii media din românia (SrTV, Srr etc.) şi mass-me -
dia de limba română din afara graniţelor;

Crearea unui parteneriat între instituţiile mass-•
media aparţinând comunităţilor româneşti din Eu-
ropa şi cele aparţinând etnicilor români/aromâni
din statele învecinate în scopul cunoaşterii şi me-
diatizării problemelor specifice ale acestora.

3. Educaţie – „Nicolae Iorga”

Organizarea de cursuri de limbă, cultură şi ci-•
vilizaţie română în centre universitare şi şcoli din
ţări cu comunităţi româneşti semnificative;

Sprijinirea înfiinţării de instituţii de învăţământ,•
şcoli sau clase – pilot cu predare în limba română,
în state cu comunităţi româneşti numeroase;

Construcţia, repararea şi dotarea unor şcoli şi•
grădiniţe pentru copiii români din alte ţări;

Organizarea, dotarea şi funcţionarea unor şcoli•
de weekend, parohiale etc.;

Acordarea de burse pentru copii şi tineri români•
din străinătate, pentru a studia în şcoli şi universi -
tăţi din românia sau din străinătate;

Susţinerea unor evenimente de promovare cul -•
turală organizate de către lectoratele de limbă, cul -
tură şi civilizaţie românească din străinătate;

dotarea lectoratelor de limbă, cultură şi civi-•
lizaţie românească din străinătate cu materiale ne-
cesare susţinerii activităţilor de promovare cultu-
rală;

Organizarea de concursuri tematice de limbă,•
cultură şi civilizaţie românească;

Organizarea de expoziţii sau alte manifestari•
culturale ale copiilor şi tinerilor români din afara
ţării;

Organizarea de tabere şi şcoli de vară în ro-•
mânia şi în străinătate;

Organizarea de cursuri de vară, vizite de do-•
cumentare şi schimburi de experienţa pentru cadre
didactice care predau cursuri de limbă, cultură şi
civilizaţie română;

Acordarea de burse de cercetare pentru cadre•
didactice din afară ţării, în vederea perfecţionării
şi a specializării în metodologia predării limbii, cul-
turii şi civilizaţiei româneşti;

Sprijinirea realizării şi funcţionării website-•
urilor care susţin şi promovează limba, cultura şi
civilizaţia românească.

4. Spiritualitate şi tradiţie – „Andrei Şaguna”

Construirea, reparaţia, conservarea şi dotarea•
bisericilor româneşti din localităţi în care există
comunităţi semnificative de români practicanţi;

Completarea patrimoniului bisericilor româ-•
neşti prin donaţii de cărţi, obiecte şi veşminte de cult;

Finanţarea unor acţiuni caritabile iniţiate de bi -•
serici şi asociaţii ale românilor din afara graniţelor;

Susţinerea activităţilor spirituale, sociale şi edu -•
caţionale ale unităţilor de cult ale Bisericii Ortodo -
xe române, care se află în afara graniţelor româniei;

Organizarea, în cadrul parohiilor, a unor eve-•
nimente tradiţionale cu ocazia sărbătorilor, pre-
cum şi a unor manifestări culturale, sub formă de
prelegeri, vizionări de filme, expoziţii;

Organizarea, în măsura spaţiilor disponibile în•
cadrul parohiilor, a unor biblioteci cu un fond de
carte românească, în special literatura pentru co-
pii şi manuale şcolare;

Susţinerea activităţii personalului clerical.•

5. Societatea civilă – „Dimitrie Gusti”

Organizarea şi participarea la seminarii, coloc -•
vii, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, con-
grese, reuniuni şi alte asemenea, în ţară şi în străi -
nătate;

Organizarea şi participarea la cursuri, schim-•
buri de experienţă, vizite de documentare, pro-
grame de pregătire profesională, perfecţionare;

(continuare în pagina 13)
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(continuare din pagina 12)
Susţinerea programelor de consolidare a sta-•

tului de drept, a cunoaşterii şi a respectării drep-
turilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţio-
nale;

Susţinerea colaborării personalităţilor româ -•
neşti de peste hotare şi a organizaţiilor reprezen-
tative ale românilor din afara graniţelor, în scopul
conturării unui cadru adecvat comunicării pe seg-
mente socioprofesionale distincte;

Încurajarea consolidării mediului asociativ ro-•
mânesc din afara graniţelor care are ca obiect a -
cordarea de asistenţă şi consiliere pentru facilita-
rea integrării socioprofesionale a românilor în so-
cietăţile gazdă;

Asistenţa pentru înfiinţarea organizaţiilor şi a -•
sociaţiilor românilor de pretutindeni;

Achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea•
şi dotarea sediilor organizaţiilor românilor de pre-
tutindeni;

Încurajarea şi sprijinirea activităţii mediului•
asociativ online;

Valorificarea mediului online pentru facilita-•
rea accesului membrilor comunităţilor româneşti
la resurse privind tradiţia românească şi spiritua-
litate creştină;

Acoperirea, în cazuri excepţionale, temeinic•
argumentate, a costurilor financiare privind trata-
mentul medical şi spitalizarea, pe teritoriul româ-
niei, pentru etnicii români de pretutindeni.

Criterii
de eligibilitate

Cererea de finanţare (inclusiv anexele la for-
mularul cererii de finanţare) completată de către
solicitant face obiectul verificării eligibilităţii so-
licitantului şi a proiectului, pe baza criteriilor enu-
merate în continuare.

Eligibilitatea
solicitantului

Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid,•
este asociaţia, fundaţia, organizaţia, instituţia, per -
soana fizică sau juridică din străinătate şi din ro-
mânia, legal constituite, în condiţiile în care dez-
voltă programe şi/sau proiecte în sprijinul româ-
nilor de pretutindeni;

Criteriu de eligibilitate îl constituie cofinan-•
ţarea, respectiv contribuţia din partea beneficia-

rului de minimum 10% din valoarea totală a finan-
ţării. Contribuţia de 10% nu se limitează la resurse
financiare, ci o poate constitui orice alta formă de
participare din partea beneficiarului în susţinerea
proiectului respectiv: resurse umane, spaţiu, teren,
autoturisme, produse consumabile, birotică, iT.

Solicitantul are responsabilitatea finală pen-•
tru managementul şi implementarea proiectului
conform prevederilor contractului de finanţare;

Solicitantul să nu se afle într-una din situaţiile•
de excludere din cadrul procedurii de selecţie.

Eligibilitatea se dovedeşte totodată prin:
a) experienţa în derularea programelor, pro-

iectelor sau acţiunilor; 
b) calitatea activităţilor organizate;
c) calificarea membrilor echipei care deru-

lează programele, proiectele sau acţiunile.
Un solicitant nu poate să depună mai mult de

3 (trei) proiecte pe an.

Eligibilitatea
proiectelor

proiectul propus prin cererea de finanţare es -
te considerat eligibil dacă:

A. Vizează păstrarea, dezvoltarea şi exprima-
rea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi reli-
gioase, prin:

editarea, publicarea, distribuirea şi difuzarea•
publicaţiilor destinate românilor de pretutindeni;

realizarea, difuzarea şi retransmisia de emi-•
siuni şi programe prin mass-media audiovizuale şi
prin cablu, destinate românilor de pretutindeni, în
colaborare cu instituţii sau organizaţii speciali-
zate, inclusiv Societatea română de Televiziune şi
Societatea româna de radiodifuziune;

sprijinirea redacţiilor de radio şi televiziune•
în limba română care realizează programe şi emi-
siuni destinate românilor de pretutindeni;

înfiinţarea, dotarea şi modernizarea unor pos-•
turi locale de radio şi televiziune destinate româ-
nilor de pretutindeni;

dotarea şi întreţinerea editurilor organizaţii-•
lor românilor de pretutindeni;

achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea•
şi dotarea facultăţilor, şcolilor, grădiniţelor şi clu-
burilor sportive ale românilor de pretutindeni;

achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea•
şi dotarea bisericilor românilor de pretutindeni;

(continuare în pagina 14)
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Stadiul absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune
la nivelul ţării / 17 octombrie 2014

Proiecte depuse
43.927

Plăţi interne beneficiari
(/alocat 2007-2013)

46,43%

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

48,41%

Contracte semnate
14.637
Rata de absorbţie curentă

(/alocat 2007-2013)
39,96%

Sursa: M
inisterul Fondurilor Europene

(continuare din pagina 13)
achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea•

şi dotarea sediilor centrelor culturale ale românilor
de pretutindeni, inclusiv casele limbii şi culturii
române;

achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea•
şi dotarea bibliotecilor românilor de pretutindeni;

achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea•
şi dotarea sediilor organizaţiilor românilor de pre-
tutindeni;

proiecte educaţionale pentru românii de pre-•
tutindeni;

organizarea manifestărilor culturale, în ţară•
şi în străinătate, destinate românilor de pretutin-
deni;

organizarea şi participarea la seminarii, co-•
locvii, simpozioane, conferinţe, mese rotunde,
congrese, reuniuni şi altele asemenea, în ţară şi în
străinătate;

organizarea şi participarea, în ţară şi în stră-•
inătate, la cursuri, schimburi de experienţă, vizite
de documentare, programe de pregătire profesio-
nală, perfecţionare, specializare, acordarea de
burse, vizite de studiu;

înfiinţarea, recuperarea, restaurarea şi între-•
ţinerea de: muzee, case memoriale, monumente
istorice, monumente de artă, monumente funera -
re, plăci comemorative, cimitire şi altele aseme-
nea, protejarea şi revitalizarea tradiţiilor şi obice-
iurilor româneşti;

efectuarea de studii şi cercetări de sociologie,•
istorie, arheologie, etnografie şi folclor, dialectolo -
gie şi altele asemenea, precum şi publicarea aces -
tora;

colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii, din•
ţară şi din străinătate, pentru realizarea de pro-

iecte în beneficiul românilor de pretutindeni;
înfiinţarea şi dotarea centrelor educaţionale•

interdisciplinare ale românilor de pretutindeni;
finanţarea serviciilor de internet şi de reali-•

zare a paginilor şi website-urilor asociaţiilor, fun-
daţiilor, organizaţiilor, instituţiilor, persoanelor fi-
zice sau juridice româneşti din străinătate şi din
românia, legal constituite, în condiţiile în care dez -
voltă programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul
românilor de pretutindeni;

transmiterea fluxurilor de ştiri, difuzate de•
agenţiile de presă româneşti, către organizaţiile
comunităţilor româneşti de pretutindeni;

asistenţă pentru înfiinţarea organizaţiilor şi•
asociaţiilor românilor de pretutindeni;

promovarea şi susţinerea oportunităţilor de•
afaceri, în ţară şi în străinătate, în beneficiul ro-
mânilor de pretutindeni;

promovarea şi susţinerea programelor de con-•
solidare a statului de drept, a cunoaşterii şi res-
pectării drepturilor persoanelor aparţinând mino-
rităţilor naţionale;

acoperirea, în cazuri excepţionale, temeinic•
argumentate, a costurilor financiare privind trata-
mentul medical şi spitalizarea, pe teritoriul româ-
niei, pentru etnicii români de pretutindeni;

donarea de bunuri şi materiale diverse româ-•
nilor de pretutindeni.

B. Este relevant pentru  obiectivele dprrp;
C. Grupul/grupurile ţintă şi activităţile pro-

iectului sunt în concordanţă cu condiţiile specifice
şi  programele pentru care s-a organizat sesiunea
de proiecte;

D. Activităţile acestuia au legătură cu statutul
sau obiectul de activitate al solicitantului.

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Noi proiecte Regio pentru dezvoltarea
infrastructurii educaţionale din Sud Muntenia

În data de 24 octombrie, la sediul»
Agenţiei pentru dezvoltare regională Sud
Muntenia s-au semnat cinci noi contracte
de finanţare în cadrul programului regio,
pentru îmbunătăţirea infrastructurii
educaţionale de la nivelul regiunii noastre.

Cele cinci proiecte pentru care beneficiarii au
semnat contractele de finanţare sunt următoarele:
„Reabilitare Şcoală Gimnazială Hârseşti din satul
Hârseşti, comuna Hârseşti, județul Argeş” (benefi-
ciar: UAT Hârseşti; valoarea totală a proiectului:
1.049,324,86 lei; valoarea totală eligibilă: 398.401,48 lei;
durata de implementare: 5 luni); „Continuarea lucră-
rilor de execuție la extinderea Şcolii gimnaziale din
sat Malu Spart, Oraş Bolintin-Vale” (bene ficiar: par-
teneriatul între UAT Bolintin-Vale şi Şcoa la Gimnazială
i – Viii Malu Spart; valoarea totală a proiectului:
1.260.746,03 lei; valoarea totală eligibilă: 883.222,18
lei; durata de implementare: 14 luni); „Extindere
Şcoala cu clasele I-VIII Crevedia Mare, județul Giur-
giu” (beneficiar: parteneriatul între UAT Crevedia
Mare şi Şcoala Gimnazială „Nico lae Crevedia”; valoarea

totală a proiectului: 900.274,50 lei; valoarea totală eli-
gibilă: 161.934,37 lei; durata de implementare: 6
luni); „Construcție campus şco lar şi lucrări de extin-
dere a Liceului Udrişte Năsturel” (beneficiar: parte-
neriatul între UAT Hotare le şi Liceul „Udrişte Năstu-
rel”; valoarea totală a proiectului: 13.462.837,67 lei;
valoarea totală eligibilă: 13.082.677,40 lei; durata de
implementare: 13 luni); „Reparație generală şi mo-
dernizare Şcoala Gimnazială Constantin Gurgu din
comuna Gura Ialomiței, județul Ialomița” (benefi-
ciar: parteneriatul între UAT Gura ialomitei şi Şcoala
Gimnazială „Constantin Gurgu”; valoarea totală a
proiectului: 672.711,13 lei; valoarea totală eligibilă:
623.816,29 lei; durata de implementare: 12 luni).

pentru realizarea acestor proiecte, beneficia-
rii au obţinut finanţare nerambursabilă europeană
în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte, des-
chis în luna martie a.c. pentru domeniul major de
intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dez-
voltarea şi echiparea infrastructurii educaționale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii
pentru formare profesională continuă” al progra-
mului Operaţional regional 2007 - 2013.

La nivelul regiunii Sud
Muntenia, în cadrul celor
două apeluri de proiecte,
au fost depuse în total
167 de cereri pentru
reabilitarea infrastructurii
educaţionale cu ajutorul
fondurilor nerambursabile
regio, dintre acestea
primind finanţare 82 de
contracte, ce au o valoare
totală de peste 437
milioane de lei, din care
valoarea totală solicitată
este de aproximativ 340
de milioane de lei.

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

până în data de 27 octombrie 2014, la sediul
Agenţiei pentru dezvoltare regională Sud Muntenia
au fost depuse 1.304 proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin regio (programul Ope-
raţional regional), planul integrat de dezvoltare Ur-
bană pentru polul de dezvoltare (pidU) – Municipiul

piteşti, pid-ul polului de Creştere ploieşti şi planuri
integrate de dezvoltare Urbană pentru 12 centre ur-
bane. până la această dată au fost semnate 713 con-
tracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă so-
licitată de 3.262.642.491,20 lei. din cele 713 con-
tracte semnate, 44 de proiecte au fost reziliate.

IN
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 REG
IO

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

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

PID-uri
depuse

Nr.
proiecte
depuse

Nr.
pro-
iecte

retrase

Stadiul proiectelor Valoare
asistenţă
financiară

neranbursabilă
solicitată

- mil. Euro -

Suma alo-
cată /

disponibilă
Regiunii

Sud
Muntenia

- mil. Euro -

Res-
pinse

În
eva-
luare

Pre-
con-
trac-
tate

În
re-

zervă

Con-
trac-
tate

Axa
1

1.1 planuri integrate de dezvoltare urbană -
centre urbane 12 35 0 10 0 0 0 25 86,55 58,20

1.1 planuri integrate de dezvoltare urbană -
poli de creştere 1 20 2 2 0 0 0 16 108,10 97

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

1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe

9 cereri /
28 de proiecte 0 0 24 3 0 1 2,71 22,80

Axa
2

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

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

Axa
3

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

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

3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă 3 0 0 0 0 0 3 13,81 15,43

3.4 reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

100 5 3 4 7 31 54 99,00 39,73

3.4 reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă -
Apel de proiecte pentru fondurile realocate pOr conform
deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013

67 3 9 4 27 24 43,52 24,62

Axa
4

4.1 dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire
a afacerilor de importanţă regională şi locală 26 7 7 0 1 0 12 48,77 37,11

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

realocate

4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 520 41 110 0 0 0 315 61,22 52,54

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

Axa
5

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

5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii
de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi
creşterea calităţii serviciilor turistice

32 4 15 0 1 0 12 61,20 35,64

5.3 promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare, în scopul creşterii
atractivităţii româniei ca destinaţie turistică

pentru domeniul major de intervenţie 5.3 „Pro movarea potențialului turistic și crearea
infrastructurii necesare în scopul creșterii a tractivității României ca destinație turistică”,
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel naţional.
OrGAniSMUL inTErMEdiAr pEnTrU TUriSM: Ministerul Economiei, direcţia Gestionare Fonduri
Comunitare pentru Turism - B-dul dinicu Golescu, nr. 38, poarta C, sector 1, cod poştal 010873,
Bucureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

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


În data de 23 octombrie, Ministerul»
Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate
de Management pentru programul Operaţional
Sectorial „Creşterea Competitivității
Economice” (pOS CCE), a lansat Ghidul
Solicitantului pentru apelul de proiecte
pentru investiţii în întreprinderi (link:
http://www.fonduri-ue.ro/poscce/). 

În cadrul acestei sesiuni de depunere de proiec -
te aferentă Axei prioritare 1 „Un sistem de produc -
ție inovativ şi ecoeficient”, domeniul major de in-
tervenţie 1.1 „Investiții productive şi pregătirea pen -
tru competiția pe piață a întreprinderilor, în special
a IMM” - Operaţiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consoli -
darea şi modernizarea sectorului productiv prin
investiții tangibile şi intangibile” destinată între-
prinderilor, vor putea primi finanţare cererile ce vor
viza în principal achiziţii de echipamente şi utilaje,
pentru creşterea capacităţii de producţie şi diver-
sificarea producţiei, modernizarea instalaţiilor, au-
tomatizarea procesului de fabricaţie, precum şi in-
troducerea de noi tehnologii de producţie.

Solicitanţii eligibili pentru această operaţiune
sunt întreprinderile mici, mijlocii şi mari, înregistra -
te legal în românia în temeiul Legii nr. 31/1990, pri -
vind societăţile comerciale (republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare), care îşi desfă-
şoară activitatea în ţara noastră.

Alocarea financiară totală pentru această ce-
rere de propuneri de proiecte este de 60 milioane
de euro, iar perioada de depunere a cererilor de fi -
nanţare este până la 22 noiembrie, aşa cum a fost
anunţat pe site-ul AM pOS CCE, http://www.fon-
duri-ue.ro/poscce/. Transmiterea dosarului cererii
de finanţare se va face online, iar platforma pen-
tru depunerea aplicaţiei va fi disponibilă pe pagina
web a MSi OipSi (http://fonduri.mcsi.ro), începând
cu ora 9:00 a primei zile de înregistrare până la
ora 14:00 a ultimei zile de înregistrare.

Operaţiunea îşi propune să sprijine întreprin-
derile din românia, în scopul creşterii competiti-
vităţii acestora şi îmbunătăţirii potenţialului de ex-
port. Aceste obiective pot fi atinse prin creşterea

cifrei de afaceri şi productivităţii muncii pentru în-
scrierea acestor întreprinderi în media europeană,
cu condiţia creării de noi locuri de muncă şi men-
ţinerii a celor existente. 

Astfel, în cadrul acestui apel vor putea fi dez-
voltate proiecte pentru următoarele tipuri de in-
vestiţii: proiecte ce sprijină întreprinderile în creş-
terea cifrei de afaceri şi, implicit, a exporturilor;
proiecte ce conduc la realizarea de investiţii mo-
derne şi, implicit, la creşterea productivităţii între -
prinderilor; proiecte ce sprijină întreprinderile în
introducerea de produse şi tehnologii noi şi pentru
extinderea producţiei existente; proiecte ce spri-
jină întreprinderile româneşti să devină mai com-
petitive pe piaţa internaţională; proiecte ce duc
la creşterea gradului de inovare cu aplicabilitate
în industrie.

documentele aferente acestui apel de proiec -
te pot fi consultate pe site-ul Agenţiei, dedicat im-
plementării pOS CCE în regiunea Sud Muntenia, la
secţiunea documente utile > Apeluri de proiecte >
Apel de proiecte aferent Operaţiunii 1.1.1. – „Spri-
jin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului
productiv prin investiții tangibile şi intangibile”
din cadrul Axei prioritare 1 – „Un sistem de produc -
ție inovativ şi ecoeficient” sau pe site-ul Auto rită -
ţii de Management pentru programul Operaţional Sec -
torial „Creşterea Competitivitățiii Economice”,
www.fonduri-ue.ro/poscce/.
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Mai multe detalii despre
implementarea POS CCE
în Sud Muntenia puteţi obţine
contactând exper ţii
Serviciului Organism Intermediar
pOS CCE: Str. Slo boziei, nr. 9,
Călăraşi, jud. Călăraşi,
cod 910001,
tel.: 0342/100.160, e-mail:
oi.poscce@adrmuntenia.ro.
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POS CCE: S-a lansat Ghidul Solicitantului
pentru investiţii în întreprinderi

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-ue.ro/poscce/
http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/lansareapelposcc-1414133857.rar
http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/lansareapelposcc-1414133857.rar
http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/lansareapelposcc-1414133857.rar
http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/lansareapelposcc-1414133857.rar
http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/lansareapelposcc-1414133857.rar
http://fonduri.mcsi.ro
http://www.fonduri-ue.ro/poscce/
http://www.fonduri-ue.ro/poscce/
http://www.fonduri-ue.ro/poscce/


până în data de 27 octombrie 2014, la sediul
Agenţiei pentru dezvoltare regională Sud Muntenia
au fost primite 711 proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin programul Operaţio-
nal Sectorial „Creşterea Competitivității Econo-
mice” 2007-2013. Au fost evaluate 353 de pro-
iecte, din care 301 au fost propuse spre finanţare

la nivel naţional, inclusiv Sud Muntenia. 
din totalul proiectelor primite de Adr Sud

Muntenia, au fost respinse 101 şi retrase 41.
până în prezent au fost semnate 313 contrac -

te de finanţare, cu o valoare nerambursabilă apro-
bată de 300.187.610,31 lei. din cele 313 contrac -
te semnate, 55 de proiecte au fost reziliate.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

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

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

proiecte
preluate

Stadiul proiectelor

Evaluare Re-
trase

Res-
pinse

Con-
trac-
tate

Valoare
asistenţă
financiară

nerambursabilă
SOLICITATĂ

- Euro -

Valoare
asistenţă
financiară

nerambursabilă
APROBATĂ

- Euro -

Rezi-
liate

Axa
1

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

36
Evaluate

la AM
pOSCCE

1 7 28 165.245.981,64 132.329.097,97 5

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

204 204 2 23 179 140.192.625,09
179 de proiecte

propuse spre finanţare
în alte regiuni

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

206
Evaluate în

alte
regiuni

11 22 173 157.008.213,97 157.008.213,97 41

1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor
internaţionale (COnTrACTArE)

9
(5 - SM,
4 - Bi)

Evaluate
la AM

pOSCCE
0 5 4 583.756,49 583.756,49 2

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

77 de proiecte
propuse spre finanţare

în alte regiuni

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

102
(28 - SM,
74 - Bi)

Evaluate în
alte

regiuni
3 21 78 7.968.637,42 7.968.637,42 7

Axa
3

3.1.1 - Sprijinirea accesului la internet şi la servi-
ciile conexe (EVALUArE şi COnTrACTArE) 66

61
(5 preluate

în etapa
de precon-
tractare)

16 20 30 2.552.572,06 2.297.904,46 0

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Eugen Teodorovici, ministrul fondurilor»
europene, şi Florin jianu, ministrul iMM-urilor,
au fost prezenţi miercuri, 22 octombrie, la
Călăraşi, unde au avut o întâlnire de lucru
cu primari din judeţ, profesori, oameni de
afaceri şi reprezentanţi ai autorităţilor
locale, acţiunea desfăşurându-se în sala
de şedinţe a primăriei Călăraşi.

Florin jianu, ministrul iMM-urilor, făcut o prezen -
tare privind iniţiativa „ROMÂNIA START-UP”, com-
pusă din două apeluri de proiecte pOS drU, „Firme
de exercițiu pentru elevi” şi „România Start-up”,
menţionând că scopul acestor demersuri este să
stimuleze antreprenoriatul, să ofere oportunităţi
de dezvoltare a tinerilor, să-i ajute să-şi dezvolte
competenţe şi abilităţi pentru a intra şi a se inte-
gra mai uşor pe piaţa muncii. Totodată, în cadrul
acestui eveniment, ministrul fondurilor europene,
Eugen Teodorovici, a a dus în discuţie proiectele ju -
de ţului Călăraşi, men ţionând că ar fi loc şi de mai
bine, dar şi o mai ma re implicare, mai ales că noul
segment financiar vizează ca sumele să fie împărţi te
pe judeţe, prioritare fiind proiectele de mare impact.

„Am văzut lista cu proiectele de finanțare de
la nivelul județului Călăraşi şi vă pot spune că este
loc şi de mai bine. Pe toate programele operațio -
nale, pe următorul cadru financiar, deci din cele
43 de miliarde de euro, toată zona limitrofă Du-
nării, toate județele limitrofe vor putea beneficia
de o finanțare aparte, aici vorbesc de segmentul
pe ‘Strategia Dunării’.

(continuare în pagina 20)

Teodorovici:
„Toate județele din zona
limitrofă Dunării vor putea
beneficia de o finanțare

aparte, pe toate
programele operaționale
care însumează 43 de

miliarde de euro”

CălăraşiStadiul
lucrărilor pe şantierele

din oraşul Mioveni!

Argeş

Se lucrează intens în toate zonele oraşului
Mioveni, atât la proiectele mari de investiţii, cât
şi la cele mai mici, aşa încât conducerea primă-
riei spune ca nu există amânări sau întarzieri în
realizarea lucrărilor.

Construcţia primei parcări supraetajate din
oraşul Mioveni este în plină desfăşurare. Aceasta
este amplasată pe strada Stadionului nr. 74 (vi-
zavi de piaţa Agroalimentară dacia), va avea par-
ter şi trei etaje, şi include 297 de locuri de par-
care şi 19 spaţii comerciale. Situată într-o zonă
cu un trafic destul de intens, noua construcţie va
fi o soluţie atât pentru şoferii din Mioveni, cât şi
pentru locatarii blocurilor învecinate, care deţin
autoturisme. Lucrările au demarat în septembrie 2013
şi se vor încheia în luna februarie 2015.

Un alt obiectiv este Sala Sporturilor Mioveni,
construită la intrarea în oraş dinspre piteşti, ce
va avea o capacitate de aproximativ 2.800 de lo-
curi, suprafaţa totală necesară pentru toate
funcţiile acesteia fiind de aproximativ 5.800 de
metri pătraţi. pe lângă competiţiile sportive pe
care le va putea găzdui, aici vor fi amenajate şi
săli de conferinţă, de recuperare, de forţă, ves -
tiare, grupuri sanitare, spaţii comerciale, birouri
administrative şi cabinet medical, iar la etaj va
fi amplasată tribuna Vip, spaţii pentru mass-me-
dia şi zone de evacuare. noul complex este gân-
dit în aşa fel încât să poată fi folosit pentru des -
făşurarea unor activităţi sportive precum: hand -
bal, baschet, volei, tenis, gimnastică etc..

Lucrările de modernizare şi mansardare la
dispensarul Uman Mioveni, demarate în urmă cu
aproximativ 2 ani, sunt aproape finalizate. Au
fost amenajate 17 cabinete medicale, 5 locuri
de parcare interioare pentru ambulanţe, dar şi
laboratoare pentru analize. de asemenea, s-a
extins prin construcţie nivelul i al clădirii, cu 5
cabinete pe etaj şi 2 băi. prin mansardare s-au
amenajat încă 12 cabinete, 2 magazii şi 5 grupuri
sanitare. investiţia a fost realizată cu fonduri de
la bugetul local.

Sursa: ziarobiectiv.ro

http://www.ziarobiectiv.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 19)
Urmează să vedem exact modul în care se vor

finanța proiectele. Eu sunt pentru ideea de a nu
pune toată suma laolaltă, iar județele să intre în-
tre ele într-o competiție. Sunt de părere că ar fi
necesară o alocare financiară pentru fiecare județ
în parte, totul va fi în mod echitabil, abia după
aceea, în a doua parte, să se poarte discuții ce tip
de proiecte pot fi finanțate. Este foarte important
ca pe aceşti bani să îi cheltuim acum, de această
dată, într-un mod cât mai eficient. Ideea este să
finanțăm, strict, ceea ce are fiecare județ nevoie
în parte. Dacă ar fi să mențio năm un exemplu, eu
țin foarte mult să finanțăm partea de producție,
partea de export a ceea ce noi producem şi partea
de export în afara spațiului european, din ceea ce
exportăm. Altfel, România nu poate recupera din
decalaje, față de alte state europene. Ca şi absorb -
ție, eu nu am niciun fel de temere că România, în
acest al doilea ciclu, nu va absorbi toți banii”, a
precizat Teodorovici.

Un alt aspect important, punctat de ministrul
fondurilor europene, a fost intenţia ministerului
de a înfiinţa la nivelul fiecărui judeţ din ţară Cen-
tre de informare care să vină în sprijinul celor
interesaţi în accesarea fondurilor europene şi, im-
plicit, să existe o mai bună comunicare.

„Recomandăm foarte mult un lucru, implicit
şi la nivelul județului Călăraşi, ca, pe lângă ADR Sud
Muntenia, organismul care acoperă zona, să se în -

ființeze la nivel de județ o structură oarecum si-
milară, care să ajute pe toți cei care vor să depună
proiecte europene, fie că vorbim de mediu privat,
fie că vorbim de mediul public. Vorbesc aici de o
structură care să sprijine, să ofere toate infor ma -
țiile, care să distribuie cât mai repede informații -
le de la nivel central. Este foarte important acest
element. Noi vom deschide aceste oficii, Centre
de informare le-am numit noi, în fiecare județ în
parte, pentru că vrem să avem un canal cât mai
sigur şi cât mai scurt de comunicare. Astfel, ime-
diat ceea ce facem noi la nivel național să ajungă
la cei interesați, dar şi invers, toate problemele
să fie comunicate la nivel central”, a mai adăudat
Eugen Teodorovici.

Sursa: obiectiv-online.ro

http://www.obiectiv-online.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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CnAdnr a atribuit asocierii Collini Lavori (italia) - Tecnic Consul-
ting Engineering românia un contract în valoare de 57,2 milioane de
lei (13 milioane de euro), cu TVA, pentru reabilitarea podului peste
dunăre de la Giurgiu. Contractul de proiectare şi execuţie pentru
reabilitarea podului de la Giurgiu, pe dn5 km 64+884, inclusiv drumul
de acces de la ieşirea din vamă până la intrarea pe pod, a fost atribuit
vineri asocierii conduse de Collini Lavori. Lucrările includ consolida-
rea podului, a drumului şi rampei de acces, reabilitarea parcărilor
existente şi construcţia unei parcări noi în incinta punctului de vamă,
precum şi realizarea unui sens giratoriu. proiectul a fost adjudecat
în urma unei licitaţii deschise, pentru preţul cel mai scăzut, oferta
asocierii câştigătoare fiind singura admisă din cele cinci primite.

Sursa: mediafax.ro

O asociere româno-italiană
va reabilita podul peste Dunăre de la Giurgiu

pentru 13 milioane de euro

Giurgiu

proiectul generic numit Subcarpatica ce ar
urma să lege Argeş, dâmboviţa şi prahova, este un
obiectiv  de care se vorbeşte de mulţi ani la nivelul
judeţului dâmboviţa. proiectul pentru realizarea
drumului a fost declarat eligibil de către Adr Sud
Muntenia, dar nu a intrat la finanţare, regio, fiind
în prezent pe lista de rezervă.

Atenţia Cj dâmboviţa s-a îndreptat spre pe-
rioada următoare de finanţare, spre programul
Operaţional regional 2014 – 2020. proiectul a fost
„rupt în două”, fiind aprobate, în unanimitate,
într-o şedinţă extraordinară a consiliului o asociere
cu judeţul Argeş, în vederea modernizării infras-
tructurii ce leagă cele două judeţe, şi un acord de
principiu, pentru modernizarea infrastructurii în-
tre dâmboviţa şi prahova. Conform preşedintelui
Cjd, Adrian țuţuianu, împărţirea proiectelor în
două cu o valoare mai mică poate creşte şansele
de finanţare în perioada 2014 – 2020.

pentru reabilitarea şi modernizarea unor sec-
toare de drumuri judeţene care asigură legătura
judeţelor dâmboviţa cu Argeş, s-a propus realiza-
rea în comun, în cadrul programului Operaţional re -
gional 2014 – 2020 a obiectivului de investiţii „Rea-

bilitarea şi modernizarea DJ 712A, DJ 702B şi DJ
702 pe traseul Fieni (DN71) Runcu – Râu Alb – Gura
Bărbulețului – Pietrari – Voineşti – DN 72 A – Geme -
nea – Cândeşti – limită județ Argeş – Boțeşti – Do-
breşti – Topoloveni (DN 7)”, iar pentru judeţul pra-
hova „Reabilitarea şi modernizarea DJ 715 şi 710
pe traseul Buciumeni ( DN 71) – Bezdead  – Costişa -
ta – lim. jud. Prahova spre Breaza”, în lungime pe
raza judeţului dâmboviţa de 14,4 km.

În acest sens menţionăm că sectorul situat pe
raza judeţului dâmboviţa, în lungime de circa 37,72
km face parte din proiectul iniţial denumit generic
„Subcarpatica” şi care datorită lungimii mari de
circa 55 km a fost propus a se modifica în două pro-
iecte distincte, care să fie implementate prin aso-
cierea judeţului dâmboviţa cu judeţele Argeş şi
prahova. Subcarpatica va trece prin Boteşti – Argeş,
Cândeşti, Voineşti, pietrari, Gura Bărbuleţului, râu
Alb, runcu, Fieni, Buciumeni, Bezdead şi Costişata –
prahova. În total, peste 50 de kilometri pentru ca -
re este nevoie de 113 milioane de lei. drumul pre-
zintă pentru nordul judeţului o importanţă econo-
mică similară cu obiectivul Drumul Sudului.

Sursa: gazetadambovitei.ro

Drumul Nordului – Subcarpatica
revine în actualitate într-o nouă formă

Dâmboviţa

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


dintre cele şapte proiecte ce se derulează în
ialomiţa, patru dintre acestea sunt pentru servicii
de apă – canal în Adâncata, Ciulniţa, roşiori şi Tra-
ian, unul de împăduriri al Consiliului judeţean, al-
tul în cadrul programului Casa Verde cu primăria
Feteşti şi un parc la Gheorghe doja.  

Valoarea totală a acestora se ridică la 20 de
milioane de lei, precizează preşedintele Adminis-
traţie Fondului de Mediu, Adrian Gearâp, din care

plăţi efective de 3,5 milioane de lei.
proiectul de împădurire al Consiliului jude-

ţean ialomiţa cuprinde 18,5 hectare la Colelia şi
25 la reviga, din care două hectare au fost afec-
tate de calamităţi.

În 2015, Administraţia Fondului pentru Mediu
va susţine prin finanţare realizarea de parcuri în
mediul urban. 

Sursa: radiocampus.ro

Şapte proiecte finanţate
prin Administraţia Fondului de Mediu,

în derulare în judeţul Ialomiţa

Ialomiţa
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Marţi, 21 octombrie, preşedintele Consiliului
judeţean prahova, Mircea Cosma, a fost prezent
la începerea lucrărilor pentru proiectul „Realiza-
rea de noi capacități de producere a energiei elec-
trice pentru consumul propriu, prin valorificarea
resurselor de energie regenerabilă, comuna Dum-
brăveşti, județul Prahova”. proiectul, în valoare
de 2.760.212,47 lei, este cofinanţat de Uniunea
Europeană, prin Fondul European pentru dezvol-
tare regională, în cadrul programului Operaţional
Sectorial „Creşterea Competitivității Economice”.
parcul fotovoltaic se va amenaja pe o suprafaţă de
5.000 mp şi va cuprinde 8 panouri fotovoltaice ro-
tative, fiecare cu o suprafaţă de 96 mp. parcul va
avea o putere de 0,1 MW, suficientă să acopere ne-
cesarul de energie electică pentru toată comuna.

„Proiectul este al primăriei şi îl facem pe fon-
duri europene. A fost depus în 2010, dar contractul
de finanțare a fost semnat în octombrie 2013, cu
termen de finalizare iunie 2015. (...) Consumul
anual mediu este de 120.000 kw, instituțiile pu-
blice şi sistemul de iluminat public. Am luat în cal-

cul în acest proiect o creştere a numărului de
lămpi, de la 350 să le ducem la 500 - 600 de lămpi
pentru iluminat public, adică să le dublăm”, a ex-
plicat primarul comunei dumbrăveşti, Valentin
State. potrivit acestuia, valoarea investiţiei este
de 1,75 milioane de lei plus TVA, 98% fiind fonduri
europene, iar 2% aportul de la bugetul local.

Sursa: www.cjph.ro

Au demarat
lucrările pentru
realizarea unui
parc fotovoltaic

în comuna Dumbrăveşti

Prahova

http://www.cjph.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.radiocampus.ro
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În prima jumătate a lunii octombrie, reprezen -
tanţi ai inspectoratului Şcolar judeţean Teleorman
au participat la reuniunea internaţională de pro-
iect Grundtvig – parteneriate de învăţare, cu titlul
„Community Mentoring for Social Inclusion Par-
tnership”, finanţat de Comisia Europeană, prin in-
termediul Agenţiei naţionale pentru programe Co-
munitare în domeniul Educaţiei şi Formării profe-
sionale (AnpCdEFp) Bucureşti, în cadrul LiFELOnG
LEArninG prOGrAMME (LLp), organizată la parte-
nerul de proiect din localitatea Sivas, Turcia – Sivas İl
Milli Eğitim Müdürülüğü.

În cadrul acestei reuniuni de proiect, a treia
pentru acest parteneriat, partenerii din proiect
care sunt instituţii cu obiect de activitate educaţia
adulţilor, au participat la discuţiile şi atelierele de
lucru propuse de instituţia gazdă, atât learners,
cât şi staff, după cum urmează: Marea Britanie – Ka -
leidoscope Enterprise Limited-UK, irlanda de nord –
Kilcooley Women’s Education And, Slovacia – OZ
ZipS, Turcia – Sivas İl Milli Eğitim Müdürülüğü, Aso-
ciaţia ACdC Suceava şi inspectoratul Şcolar jude-
ţean Teleorman din românia.

Agenda de lucru a cuprins o sesiune de pre-
zentări ale fiecărei organizaţii/ instituţii partenere
referitoare la activităţile pe care acestea le-au de-
rulat la nivel naţional în perioada mai 2014 – oc-
tombrie 2014; s-au prezentat grupurile ţintă pe
care fiecare dintre organizaţiile partenere le-au
identificat în vederea formării grupului de men-
tori; s-a analizat structura ghidului de mentorat
din perspectiva conţinutului modulelor de formare
utile în pregătirea grupului de mentori; s-au ana-
lizat etapele proiectului care au fost finalizate şi
care urmează pentru orizontul de timp imediat; au
fost revizuite şi completate aspecte de ordin teh-
nic care ţin de vizibilitatea proiectului, insistându-
se în cadrul unui atelier de lucru pe actualizarea
informaţiilor de interes comun pe pagina de inter-
net a proiectului şi pe eficientizarea acţiunilor ne-
cesare comunicării în grupul de lucru extins: e-mail,
Skype, Facebook.

Seara primei zile de activitate s-a încheiat
într-un mod tradiţional sub toate aspectele: cină
tradiţională, într-o casă tradiţională, pe un fond

muzical asigurat de instrumente tradiţionale la ca -
re au participat toţi membrii delegaţiilor interna-
ţionale participante la reuniune.

Activităţile propuse prin agenda de lucru de
către partenerul din Turcia pentru prima parte a
celei de a doua zi au continuat atelierul de lucru pen -
tru exemplificarea unor modalităţi de selecţie a gru -
pului ţintă de mentori şi de tineri/persoane care
au nevoie de consiliere în vederea incluziunii socia -
le prin câteva exemple de şedinţe/întâlniri/ dis-
cuţii sub forma jocului de rol. partea a doua a zilei
a fost dedicată concluziilor şi planificării celorlalte
activităţi şi reuniuni de proiect internaţionale (pla-
nul de lucru pentru reuniunea din ianuarie 2015 din
irlanda de nord, perioada reuniunii din Slovacia şi a
celei din românia – partenerul ACdC), seara cultu-
rală fiind oferită de gazdele noastre din Sivas.

reuniunea de proiect a cuprins în program ac-
tivităţi de cunoaştere a spaţiului cultural şi geogra -
fic din zonă, oferind participanţilor o vizită ghidată
în centrul istoric al localităţii Sivas şi o excursie
culturală în regiunea Cappadocia, zonă unică în
lume, deosebit de vizitată pentru elementele ine-
dite prezente la tot pasul: istorice, religioase, ar-
hitecturale şi tehnice.

La finalul reuniunii internaţionale organizate
de partenerul din Turcia, au fost aplicate tuturor par -
ticipanţilor chestionare de feed-back care au evi-
denţiat calitatea tuturor activităţilor planificate şi
realizate pe parcursul întâlnirii, implicarea din punct
de vedere profesional-tehnic şi uman a coordona-
torului de proiect şi colegilor săi din instituţie, pre-
cum şi ospitalitatea permanent prezentă.

Sursa: ziarulmara.ro

Întâlnire internaţională
de proiect Grundtvig

Teleorman

Foto arhivă: teleorm
an24.ro
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newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

Agenţie şi de către Ministerul dezvoltării regionale şi Administraţiei publice,
în vederea promovării programului Operaţional regional 2007 – 2013.

pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
reţelei de informare rEGiO Sud Muntenia

şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în judeţele regiunii.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin pantazi, nr. 7A,
cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

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

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

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

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

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / Adr Sud Muntenia, Biroul judeţean
prahova, B-dul republicii, nr. 2-4, et. Vi, cam.
626/627, mun. ploieşti, cod 100066, jud. prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro

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

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

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 27 octombrie 2014

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia şi activităţile pe care
dumneavoastră le desfăşuraţi. dacă sunteţi interesaţi

să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm să ne
transmiteţi un scurt material de informare (maxim 1.500

de ca ractere cu tot cu spaţii), împreună cu 1 - 2 poze,
cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie

publicat în viitoarea ediţie a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa de

e-mail comunicare@adrmuntenia.ro. newsletter-ul va fi
publicat pe site-ul Agenţiei (http://regio.adrmuntenia.ro)
şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor

reţelei de informare rEGiO Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru dezvoltare regională Sud Muntenia,

consiliilor judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării regionale şi Administraţiei publice,
reprezentanţilor mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia

şi site-urilor dedicate (portalurilor de ştiri economice),
precum şi publicului larg.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

http://regio.adrmuntenia.ro
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