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EVENIMENTE

Reuniunea Comitetului Regional de Planificare
Sud Muntenia

În data de 27 noiembrie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat, la Călăraşi, cea de-a doua şedinţă a Comitetului Regional de Planificare (CRP). Pe agenda de lucru a reuniunii s-a aflat avizarea Planului de Dezvoltare Regională (PDR) 2014 – 2020 al regiunii Sud Muntenia,
document ce urmează să fie supus spre aprobare
Consiliului pentru Dezvoltare Regională. totdodată, temele de discuţie au vizat şi fundamentarea
elaborării PDR în regiunea Sud Muntenia şi procesul
de planificare strategică 2014 – 2020. La acest eveniment au participat peste 30 de membri ai Comitetului - reprezentanţi ai consiliilor judeţene şi locale, ai serviciilor deconcentrate ale instituţiilor
publice centrale, ai institutelor de cercetare şi instituţiilor de învăţământ superior, ai mediului de
afaceri, precum şi parteneri economici şi sociali.
În cuvântul de deschidere a şedinţei, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, care a declarat următoarele:
„Pentru început, doresc să vă aduc aprecieri
pentru interesul pe care l-ați acordat față de procesul de planificare ce s-a desfășurat în regiunea
noastră. Așa cum au precizat experții firmei Ernst &
Young, din raportul de evaluare ex-ante reiese că
Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia este
rezultatul unui amplu proces partenerial – aproape 400 de parteneri au lucrat la acest document programatic de-a lungul a trei ani –, ce are relevanță
www.adrmuntenia.ro

strategică mare, dovedită de portofoliul de proiecte cu potențial de finanțare anexat acestui document. Tot în raportul evaluatorilor este evidențiat
că analiza socio-economică din PDR este de calitate, bazată pe date statistice actualizate și cuprinzătoare, care subliniază disparitățile din interiorul regiunii, prin aceasta fiind identificate corect
nevoile de dezvoltare ale regiunii.
În ceea ce privește pașii ce vor fi făcuți după
această reuniune, Planul va fi supus aprobării Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
cel mai probabil în primul trimestru al anului viitor, apoi vom continua procesul de selectare și ierarhizare a proiectelor strategice și, bineînțeles,
procesul de diseminare a Planului, care se va realiza pe tot parcursul anului 2015.”
Comitetul Regional pentru elaborarea Planului
de Dezvoltare Regională, organizat şi coordonat de
ADR Sud Muntenia, s-a constituit, în luna iulie 2013,
în conformitate cu prevederile Memorandumului
Guvernului pentru aprobarea acţiunilor şi documentelor privind pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene în perioada 2014 – 2020,
la nivelul regiunii Sud Muntenia. Acesta este format din reprezentanţi ai consiliilor judeţene şi locale, ai serviciilor deconcentrate ale instituţiilor
publice centrale, ai institutelor de cercetare şi instituţiilor de învăţământ superior, ai mediului de
afaceri, precum şi parteneri economici şi sociali.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Info Day pentru promovarea
rezultatelor implementării POS CCE 2007 - 2013

La sfârşitul lunii noiembrie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat evenimentul Info Day destinat beneficiarilor de fonduri
nerambursabile acordate în cadrul Programului
operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității
Economice” (PoS CCe). Scopul organizării acestei
întâlniri a fost de a prezenta stadiul actual al implementării programului, exemple de proiecte de
succes derulate în regiunea Sud Muntenia, precum
şi oportunităţile de finanţare din perioada de programare 2014 – 2020 pentru beneficiarii privaţi.
La acest eveniment au participat peste 20 de
reprezentanţi ai mediului de afaceri care au obţinut finanţare nerambursabilă pentru proiectele
depuse în cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem inovativ și eco-eficient” şi Axei prioritare 3 „Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”.
Cu acest prilej, directorul ADR Sud Muntenia,
Liviu Muşat, a dialogat cu beneficiarii privaţi, declarând următoarele: „Vă mulțumesc pentru efortul
pe care îl manifestați pentru a derula proiectele
în cele mai bune condiții și vă recomand să țineți
în permanență legătura cu colegii mei pe parcursul
implementării acestora, să semnalați problemele
apărute și să le rezolvăm împreună pentru a finaliza contractele cu succes. Şi noi, și dumneavoastră avem același scop - absorbirea fondurilor alocate prin POS CCE.”.
www.adrmuntenia.ro

Începând cu anul 2013, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a fost desemnată
organism Intermediar în regiunea noastră pentru
implementarea PoS CCe, în urma semnării acordului-cadru încheiat cu Ministerul economiei. Astfel, Agenţia are atribuţii de implementare a Axei
prioritare 1 „Un sistem de producție inovativ și
eco-eficient”, DMI 1.1 „Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM” (operaţiunile 1.1.1, 1.1.2 şi
1.1.3) şi DMI 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” (operaţiunea 1.3.2), precum şi în implementarea Axei prioritare 3 „Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor pentru sectoarele privat
și public”, DMI 3.1 „Susținerea utilizării tehnologiei informației și comunicațiilor” (operaţiunea 3.1.1).

http://regio.adrmuntenia.ro
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Seminar de instruire acordată beneficiarilor
de fonduri POS CCE din Sud Muntenia

Miercuri, 26 noiembrie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de organism Intermediar pentru Programul operaţional
Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
(PoS CCe), a organizat un seminar de instruire destinat beneficiarilor de fonduri europene, în vederea implementării cu succes a proiectelor aflate în
derulare.
Astfel, reprezentanţii Serviciului organism Intermediar PoS CCe au purtat discuţii cu beneficiarii privind modalităţile de prevenire a problemelor
identificate în procesul de monitorizare a proiectelor şi cel de verificare a cererilor de rambursare,
a cererilor de plată, precum şi a achiziţiilor realizate prin contractele lor de finanţare. Acest eveniment a avut ca scop creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene nerambursabile contractate de către beneficiarii proiectelor aflate în
derulare în cadrul PoS CCe.
Instruirea a avut loc la sediul ADR Sud Muntenia din Călăraşi, invitaţi fiind beneficiarii privaţi care
au obţinut sprijin financiar nerambursabil în cadrul
Axei prioritare 1 „Un sistem inovativ și eco-eficient
de producție”, DMI 1.1 „Investiții productive și
pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinwww.adrmuntenia.ro

derilor, în special a IMM”, operaţiunea a) „Sprijin
pentru consolidarea și modernizarea sectorului
productiv prin investiții tangibile și intangibile”,
schema de finanţare A1 – „Sprijin financiar cu valoarea între 1.065.000 și 6.375.000 de lei pentru
investiții în întreprinderile mici și mijlocii”.
Până în prezent, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia se află în implementare 505 proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă PoS CCe 2007 - 2013. Dintre acestea, 149 se
află în proces de implementare, 70 de contracte
au fost respinse sau s-a suspendat derularea lor,
iar 286 au fost finalizate. valoarea totală a fondurilor solicitate de beneficiarii privaţi prin cererile
de rambursare depăşeşte suma de 125 de milioane
de lei.
Seminarul de instruire este finanţat în cadrul
Programului operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, Axa prioritară 5 „Asistență tehnică”, DMI 5.1 „Sprijin pentru management, implementare, monitorizare și control POS
CCE”, prin proiectul „Sprijin acordat ADR Sud Muntenia/ Organismului Intermediar pentru managementul, implementarea, monitorizarea și controlul POS CCE în perioada 2013 - 2015”.
http://regio.adrmuntenia.ro
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România, mai 2014

Irlanda, februarie 2014

Prezentarea proiectului Working4Talent,
pentru atragerea şi reţinerea în Sud Muntenia
a personalului înalt calificat

» ADR Sud Muntenia a organizat joi, 27
noiembrie, la sediul Agenţiei, un eveniment
de diseminare a rezultatelor proiectului
Working4Talent - „Politici de ocupare pentru
atragerea persoanelor înalt calificate și
crearea de oportunități mai bune de locuri
de muncă”, finanţat de Comisia europeană,
prin intermediul programului InteRReG Iv C.
Proiectul este implementat de un consorţiu
de 10 parteneri care provin din diferite ţări
(Spania, Irlanda, norvegia, Italia, Republica
Cehă, ungaria, România, Lituania şi
Letonia).

obiectivul principal al proiectului îl reprezintă
elaborarea unui mecanism care să faciliteze schimbul de informaţii şi de experienţă între regiunile
şi oraşele partenere în proiect, în legătură cu atragerea şi păstrarea persoanelor talentate, în special
în domenii precum cercetarea şi inovarea.
www.adrmuntenia.ro

De asemenea, proiectul Working4Talent constă în îmbunătăţirea politicilor locale şi regionale,
precum şi a programelor de acţiune, pentru a genera noi locuri de muncă pentru persoanele cu înaltă
calificare şi pentru a îmbunătăţi cunoştinţele autorităţilor de la nivel local şi regional, cu privire la
o piaţă a muncii conectată la fluxurile de inovare.
Reuniunea organizată de ADR a avut ca obiectiv prezentarea proiectului şi a rezultatelor acestuia către factorii de decizie de la nivel regional,
în vederea atragerii şi reţinerii în regiune a personalului înalt calificat. totodată, au fost prezentate
Politica de recomandare realizată de Agenţie, ce
va încorpora lecţiile învăţate şi va trasa liniile directoare pentru viitoarele politici, precum şi Planul de implementare, care stabileşte strategiile ce
ar trebui puse în aplicare în regiunea fiecărui partener, prin care ADR Sud Muntenia a evidenţiat faptul că va promova antreprenoriatul bazat pe cunoaştere prin intermediul proiectului PRoSMe şi al
Strategiei de specializare inteligentă a regiunii Sud
Muntenia.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Seminar de instruire
pentru noii beneficiari Regio

» Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, în calitate de organism
Intermediar pentru Programul operaţional
Regional, a organizat vineri, 28 noiembrie,
la sediul din Călăraşi, un nou seminar de
instruire destinat beneficiarilor de fonduri
nerambursabile de la nivelul regiunii noastre.

Întâlnirea de lucru a fost destinată beneficiarilor – reprezentanţi ai autorităţilor publice locale
din Sud Muntenia – care au primit finanţare nerambursabilă europeană din Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de
creștere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, şi din Axa prioritară 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de
www.adrmuntenia.ro

intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.
În cadrul acestui seminar de instruire, cei peste 80 de reprezentanţi ai echipelor de implementare a proiectelor Regio au obţinut informaţii utile
despre etapele implementării proiectelor, subiectele abordate fiind legate de obligaţiile de informare şi publicitate, management de proiect, monitorizarea şi evaluarea proiectului, implementare,
cerinţe minime pentru implementarea cu succes a
proiectului, indicatori, vizitele de monitorizare,
măsurarea şi raportarea progresului, modificări la
contractul de finanţare. Alte teme de discuţie au
vizat instrucţiunile de prefinanţare, plata şi rambursarea cheltuielilor, achiziţiile publice în cadrul
proiectului‚ principii şi reguli.
http://regio.adrmuntenia.ro
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La Mulţi Ani colegului nostru Liviu
Muşat!

ANIVERSĂRI

În data de 1 decembrie, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a împlinit 15 ani de activitate
continuă în cadrul Agenţiei, iar noi, colegii, dorim să îl felicităm!
experienţa profesională şi implicarea activă au fost exemple de
urmat pentru noi toţi.
La Mulţi Ani plini de succese!
Cu aleasă preţuire,
Agențienii

1 Decembrie, marcat de ADR Sud Muntenia

INFO ADR SUD MUNTENIA

» Ziua de 1 Decembrie repezintă un
reper important în istoria noastră, a
românilor, fiind ziua în care cu toţii
sărbătorim Marea unire de la 1918.

Luni, reprezentanţii Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au marcat Ziua naţională prin depunerea unei coroane de flori la Monumentul Eroilor din municipiul Călăraşi, alături de autorităţi şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi centrale, în cadrul manifestărilor organizate
de Primăria municipiului, pentru sărbătorirea a 96
de ani de la Marea unire de la 1 Decembrie 1918.
La Mulți Ani, România!

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Guvernul României a aprobat
în şedinţa din data de 26 noiembrie a.c.,
un nou împrumut de la trezoreria Statului,
pentru a pune la dispoziţia Autorităţilor de
management ale programelor operaţionale
resursele necesare pentru plata
beneficiarilor de fonduri ue.

„Guvernul României a aprobat un nou împrumut cu o valoare de 755 milioane de lei, din care
vor fi făcute plăți către beneficiari. Aceste sume,
ce vor fi achitate beneficiarilor, vor fi rambursate
României de către Comisia Europeană după ce vor
fi transmise documentele necesare”, a declarat ministrul fondurilor europene, eugen teodorovici.
Din noul împrumut vor fi efectuate plăţi către
beneficiarii a trei programe: Programul operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor umane (PoS DRu),
Programul operaţional Sectorial „Creșterea Compe-

titivității Economice” (PoS CCe) şi Programul operaţional Regional (PoR).
Pentru plăţile către beneficiarii PoS DRu a fost
alocată o sumă de 555 milioane de lei. În acelaşi
timp a fost alocată o sumă de 100 milioane de lei
pentru decontarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii PoS CCe şi o sumă de 100 milioane de lei
pentru plata beneficiarilor PoR.
În data de 25 noiembrie a.c., rata de absorbţie
curentă a fondurilor europene era de aproximativ
45%, suma solicitată spre rambursare Comisiei europene de către România fiind de peste 8,58 miliarde de euro. Rata de absorbţie curentă înregistrată la nivelul PoS DRu era de peste 33%, suma
solicitată Comisiei prin intermediul acestui program fiind de peste 1,15 miliarde de euro. În acelaşi timp, rata de absorbţie curentă înregistrată la
nivelul PoS CCe depăşea 47%, suma solicitată spre
rambursare fiind de 1,2 miliarde de euro.
Sursa: fonduri-ue.ro

Fondul Naţional de Garantare pentru IMM-uri va garanta
proiecte cu fonduri europene pentru perioada 2014 - 2020

» fondul naţional de Garantare
a Creditelor pentru IMM-uri (fnGCIMM)
ar putea garanta proiectele cu finanţare
europeană din exerciţiul financiar 2014 2020 pentru Programul operaţional Regional,
Programul operaţional Competitivitate şi
Programul operaţional Capital uman.

Guvernul a aprobat, miercuri, un memorandum
pentru desemnarea fondului naţional de Garantare a
Creditelor pentru IMM (fnGCIMM) ca organism de implementare pentru Instrumentele financiare de tip garanţii finanţate din fondurile europene structurale şi
de investiţii 2014-2020. „Este un pas premergător actelor normative necesare, inițiate de MFP și Ministerul
www.adrmuntenia.ro

Fondurilor Europene pentru ca instrumentele financiare de tip garanții incluse în Programele Operaționale 2014 - 2020 - respectiv Programul Operațional Regional, Programul Operațional Competitivitate și Programul Operațional Capital Uman, să fie implementate de către FNGCIMM, prin desemnarea directă a
Fondului în cadrul Programelor operaționale ca organism de implementare al acestor instrumente financiare”, se arată într-un comunicat al Ministerului finanţelor. Astfel, statul ar încuraja creditarea IMM-urilor şi
ar facilita accesul la finanţare a contribuţiei proprii a
beneficiarilor Programelor operaţionale 2014 - 2020 şi
ar impulsiona investiţiile cu impact economic „clar”. totodată, ar contribui la revigorarea pieţei garanţiilor şi la
schimbarea structurii creditelor, potrivit sursei citate.
Sursa: adevarul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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pentru plata beneficiarilor
de fonduri europene
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» Comisia europeană a prezentat noul
plan de investiţii în valoare de 315 miliarde
de euro menit să ajute la stimularea
creşterii economice în europa şi să readucă
mai mulţi oameni în câmpul muncii.

Planul prevede trei axe principale:
• instituirea unui nou fond european pentru investiţii strategice (efSI), garantat cu bani publici,
care să mobilizeze cel puţin 315 miliarde de euro
sub formă de investiţii suplimentare în următorii
trei ani (2015 - 2017);
• crearea unei rezerve de proiecte credibilă, însoţită de un program de asistenţă, pentru canalizarea investiţiilor acolo unde este cea mai mare
nevoie de ele;
• o foaie de parcurs ambiţioasă, ale cărei obiective sunt de a face din europa un spaţiu mai atractiv pentru investiţii şi de a elimina blocajele în materie de reglementare.
Potrivit estimărilor Comisiei europene, în ansamblu, măsurile propuse ar putea adăuga 330 410 miliarde de euro la PIB-ul ue în cursul următorilor trei ani şi ar putea crea până la 1,3 milioane
de noi locuri de muncă.
Mai concret, noul plan de investiţii se va baza
pe trei axe:
1. Mobilizarea unor fonduri suplimentare
pentru investiţii
Planul de investiţii va debloca investiţii publice şi private în economia reală cu o valoare de cel
puţin 315 miliarde de euro pe parcursul următorilor trei ani (2015 - 2017). Într-o perioadă în care
resursele publice sunt limitate, deşi în instituţiile
financiare şi în conturile bancare ale persoanelor
fizice şi ale întreprinderilor există lichidităţi, care
sunt gata pentru a fi utilizate, provocarea constă
în a întrerupe cercul vicios creat de nivelul scăzut
de încredere şi de investiţiile insuficiente.
Planul de investiţii prevede o mobilizare inteligentă a surselor de finanţare publice şi private,
prin care fiecare euro din banii publici să fie utilizat pentru a genera investiţii private suplimentare,
fără a crea noi datorii.
un nou fond european pentru investiţii stratewww.adrmuntenia.ro

gice (efSI) va fi instituit în parteneriat cu Banca europeană de Investiţii (BeI). Acesta se va baza pe o garanţie de 16 miliarde de euro din bugetul ue, la care
se adaugă 5 miliarde de euro angajate de BeI. Pornind
de la estimări prudente, pe baza experienţei trecute,
efectul multiplicator al fondului va fi de 1:15. Cu alte
cuvinte, fiecare euro public care este mobilizat prin
intermediul fondului va genera investiţii totale de 15
euro, investiţii care altfel nu s-ar fi realizat. fondul
ar trebui să se axeze pe investiţii în infrastructură,
în special în reţelele în banda largă şi de energie,
precum şi în infrastructura de transport din centrele
industriale, în educaţie, cercetare şi inovare, precum
şi în energia din surse regenerabile, în IMM-uri şi în
întreprinderile cu capitalizare medie.
Instituirea fondului în cadrul structurii existente a Grupului BeI va permite înfiinţarea rapidă
a acestuia în primăvara anului 2015. efSI are potenţialul de a mobiliza fonduri suplimentare de
peste 315 miliarde de euro în perioada 2015 - 2017.
obiectivul este ca fondul să fie operaţional până
la mijlocul anului 2015.
În plus, aceste investiţii vor fi completate prin
maximizarea efectului de pârghie al fondurilor
structurale şi de investiţii europene 2014 - 2020,
care utilizează împrumuturile, capitalurile proprii
şi garanţiile în detrimentul granturilor tradiţionale. Acest lucru va duce la creşterea efectului de
pârghie până la 1:3-1:4. Prin dublarea sumei alocate instrumentelor financiare inovatoare şi prin
utilizarea efectului de pârghie astfel creat, între
2015 şi 2017 ar putea fi mobilizate 20 şi 35 de miliarde de euro sub formă de investiţii suplimentare
în economia reală.
2. O rezervă de proiecte credibilă, însoţită
de asistenţa tehnică, pentru direcţionarea fondurilor acolo unde este nevoie de ele
Graţie planului de investiţii, fondurile vor putea ajunge la economia reală datorită creării unei
rezerve transparente prin care se vor identifica
proiectele viabile la nivelul ue şi care va furniza asistenţa tehnică necesară pentru a sprijini selecţionarea şi structurarea proiectelor, precum şi utilizarea unor instrumente financiare mai inovatoare.
(continuare în pagina 10)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Noul plan de investiţii pentru stimularea
creşterii economice al Comisiei Europene
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tru proiectele pe termen lung.
Se va acorda prioritate eliminării obstacolelor semnificative de
reglementare şi de altă natură
care există în continuare în toate
sectoarele de infrastructură importante, inclusiv energia, telecomunicaţiile, piaţa digitală şi transporturile, precum şi a obstacolelor
de pe pieţele de servicii şi produse. În decembrie, Comisia va propune în programul său de lucru pentru 2015 o listă prioritară de
iniţiative legate în mod explicit de planul de investiţii.

Etapele următoare – pe termen scurt
(decembrie 2014/ianuarie 2015)

Parlamentul european şi Consiliul european
din decembrie sunt invitate să aprobe Planul de investiţii pentru europa, ce include un angajament
de a accelera adoptarea măsurilor legislative relevante.
Statele membre vor finaliza în curând programarea fondurilor structurale şi de investiţii europene pentru a maximiza efectul de pârghie al acestor fonduri, iar fondul european de Investiţii va fi
majorat datorită unei prime contribuţii suplimentare din partea BeI. În paralel, Comisia şi BeI vor
lănsa demersurile oficiale pentru instituirea noului
fond european pentru investiţii strategice.
Se preconizează că grupul operativ comun al
Comisiei şi al BeI va furniza o primă listă a posibilelor proiecte de investiţii în cursul lunii decembrie
pentru a începe constituirea unei rezerve europene
transparente de proiecte. Cu ajutorul BeI şi al principalilor actori de la nivel naţional şi regional se va
consolida asistenţa tehnică, cu scopul de a crea o
platformă de consiliere în materie de investiţii.
Aceasta va servi drept ghişeu unic pentru serviciile
destinate promotorilor de proiecte, investitorilor
şi autorităţilor publice de management.
toate măsurile relevante ar trebui adoptate
astfel încât noul fond european pentru investiţii
strategice să poată fi instituit până la jumătatea
anului 2015. Până la jumătatea anului 2016, Comisia europeană şi şefii de stat şi de guvern vor face
un bilanţ al progreselor înregistrate şi, dacă va fi
necesar, vor lua în calcul opţiuni suplimentare.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 9)
noul fond va sprijini investiţiile strategice în infrastructură, în
special în reţelele în bandă largă
şi de energie, în transporturile din
centrele industriale, precum şi în
educaţie, cercetare şi dezvoltare,
în energia din surse regenerabile
şi în eficienţa energetică.
fondul va acorda, de asemenea, finanţare de risc pentru IMM-urile şi întreprinderile cu capitalizare medie din întreaga europa.
fondul le va ajuta să depăşească situaţiile de deficit de capital, furnizând sume mai mari sub formă
de participaţii directe de capital şi garanţii suplimentare pentru împrumuturile acordate IMM-urilor.
Statele membre transmit deja grupului operativ comun al Comisiei şi al BeI instituit în septembrie 2014 liste de proiecte selecţionate pe baza a
trei criterii principale:
• proiecte ce prezintă o valoare adăugată a ue
şi care sprijină obiectivele ue;
• viabilitatea şi valoarea economică – se acordă
prioritate proiectelor cu un grad ridicat de rentabilitate socio-economică;
• proiectele ce pot fi lansate cel tarziu în următorii trei ani, adică în cazul cărora se poate aştepta în mod rezonabil să se efectueze cheltuieli
de capital în perioada 2015 - 2017.
În plus, proiectele incluse pe liste ar trebui să
aibă potenţialul de a mobiliza alte surse de finanţare. De asemenea, acestea ar trebui să aibă o dimensiune şi o scalabilitate rezonabile (făcând diferenţieri în funcţie de sector/subsector).
Comisia şi BeI vor lansa, de asemenea, un program major de asistenţă tehnică pentru a identifica proiectele şi a le face mai atractive pentru investitorii privaţi.
3. O foaie de parcurs pentru combaterea obstacolelor în calea investiţiilor
Planul de investiţii va cuprinde o foaie de parcurs,
al cărei obiectiv este eliminarea reglementărilor specifice fiecărui sector ce obstrucţionează investiţiile.
Pentru a îmbunătăţi mediul de afaceri şi condiţiile de finanţare, planul se va axa pe măsuri vizând sectorul financiar, de exemplu crearea unei
uniuni a pieţelor de capital, menită să asigure o
rezervă mai mare de capital pentru IMM-uri şi pen-
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Premierul victor Ponta cerut miniştrilor să finalizeze în următoarele zile propunerile României
pentru planul de investiţii lansat de Comisia europeană. este vorba de planul de investiţii de 315
miliarde de euro susţinut şi prezentat, miercuri,
de Comisia europeană.
„Vreau să vă rog, în special prin Ministerul de
Finanțe, dar și celelalte ministere de linie, să finalizăm în aceste zile propunerile României pentru
planul de investiții lansat de către noua Comisie
Europeană, de către președintele Juncker. Este vorba de mai mult de 300 de miliarde de euro - aici
nu vorbim despre fondurile structurale și de coeziune, vorbim de un plan separat de investiții directe, de investiții pentru creșterea competitivității
și creare de locuri de muncă”, a spus victor Ponta.
Acesta a precizat că un accent special trebuie pus
pe proiectele comune cu Republica Moldova.

Investiţii publice şi private de 315 miliarde de
euro mai ales în infrastructura de transport, energie,
internet în banda largă, IMM-uri şi educaţie, precum
şi 1,3 milioane de noi locuri de muncă susţine Comisia europeană că vor fi generate în economia blocului comunitar în perioada 2015 - 2017 prin noul plan
de investiţii prezentat de preşedintele executivului
european, jean-Claude juncker. Planul lui juncker,
prezentat în Parlamentul european, la Strasbourg,
porneşte de la un fond de 16 miliarde de euro de la
Comisia europeana şi alte 5 miliarde de la Banca europeană pentru Investiţii (BeI), care, însă, ar urma
să fie angrenat în scheme de garanţii europene la
creditare şi combinat cu fondurile europene de investiţii. România, ca şi celelalte 27 de state membre
ue, trebuie să transmită Comisiei europene liste de
proiecte care să fie finanţate prin noul mecanism.

Sursa: economie.hotnews.ro

Rata de absorbţie curentă a fondurilor europene: 47%

Rata de absorbţie curentă a fondurilor europene
era la sfârşitul lunii noiembrie de aproximativ 47%,
suma solicitată spre rambursare Comisiei europene
de către ţara noastră fiind de peste 8,58 de miliarde
de euro, potrivit unui comunicat al Ministerului fondurilor europene (Mfe).
Rata de absorbţie curentă înregistrată la nivelul
Programului operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor umane (PoS DRu) era de peste 33%, suma solicitată Comisiei prin intermediul acestui program fiind
de peste 1,15 miliarde de euro. În acelaşi timp, rata
de absorbţie curentă înregistrată la nivelul Programului operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității
Economice” (PoS CCe) depăşea 47%, suma solicitată
spre rambursare fiind de 1,2 miliarde de euro.
Guvernul a aprobat în şedinţa de joi un nou împrumut de la trezoreria statului pentru a pune la
dispoziţia Autorităţilor de management ale programelor operaţionale resursele necesare pentru plata
beneficiarilor de fonduri ue.
„Guvernul României a aprobat un nou împrumut cu o valoare de 755 milioane de lei, din care
www.adrmuntenia.ro

vor fi făcute plăți către beneficiari. Aceste sume
ce vor fi achitate beneficiarilor vor fi rambursate
României de către Comisia Europeană, după ce vor
fi transmise documentele necesare”, a declarat
ministrul fondurilor europene, eugen teodorovici.
Din noul împrumut vor fi efectuate plăţi către
beneficiarii a trei programe: PoS DRu, PoS CCe şi
Programul operaţional Regional.

Sursa: fabricadebani.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Premierul Victor Ponta cere miniştrilor să finalizeze
propunerile României pentru planul de investiţii
lansat de Comisia Europeană
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» Peste 5.000 de
persoane au participat la
evenimentele din cadrul
programului integrat de
asistenţă, consiliere
antreprenorială şi mentorat
România Hub, în primele
cinci luni de la lansarea
acestui program, potrivit
reprezentanţilor
Departamentului pentru
IMM-uri, Mediu de Afaceri şi
turism (DIMMMAt).

„România Hub este un program fără buget, nu am cheltuit
niciun leu pentru acest program
(de la bugetul de stat - n.r.). De
aceea am încheiat 75 de protocoale cu universități, mediul de
afaceri, instituții publice, am avut
peste 5.000 de participanți la cele
105 evenimente. Am mers în principal către studenți, am reușit să
ne promovăm toate programele cele patru programe pentru firme
start-up (nou-înființate - n.r.),
programul pentru locuri de muncă
subvenționate pentru absolvenți
și altele. Am reușit să mergem către ei în mod direct”, a declarat
George Brezoi, secretar de stat în
DIMMMAt.
Programul România Start-up
va fi lansat până la finalul anului
2014, iar celelalte programe de finanţare, cum este cel pentru SRLwww.adrmuntenia.ro

uri „debutant” (SRL-D), vor fi lansate la începutul anului 2015. „România Hub este un foarte bun proiect de promovare a programelor
noastre și nu a costat nimic de la
buget. Obiectivul principal este
să ajungem în fața cât mai multor tineri, este un proiect ce se
desfășoară în toată țară (...) Satisfacția noastră este ca absolvenții să nu mai facă primul lor
drum către direcțiile de șomaj, ci
să fie încadrați în muncă sau să intre în afaceri”, a spus Brezoi.

România Start-up

În ceea ce priveşte programul România Start-up, el a explicat că există două componente una de formare antreprenorială
şi una de finanţare - 25.000 de euro pe aplicaţie, 100% nerambursabili, bugetul total fiind de 100
milioane de euro, iar numărul de
firme nou-înfiinţate fiind estimat
să se situeze la 3.500. „Sunt bani
suficienți pentru toți cei care solicită, numai cine nu vrea nu ia bani
(...) Interesul se îndreaptă, în special, spre firme de IT, servicii și
comerț. Încurajăm foarte tare și
producția, unde avem exemple de
bună practică. Spre exemplu, un
tânăr a achiziționat echipamente de injecție mase plastice și produce dopuri de butelie, are clienți
suficienți și un business care merge”, a spus George Brezoi.

Sursa: jurnalul.ro

Oportunitate de finanţare
pentru activităţi de CDI
(Cercetare, Dezvoltare, Inovare)

Întreprinderile nou-înfiinţate inovatoare au posibilitatea să acceseze
fonduri nerambursabile de până la
2.640.000 de lei (pentru regiunea Bucureşti-Ilfov) sau 3.520.000 de lei
(pentru celelalte regiuni ale României)
prin intermediul Programului operaţional Competitivitate (PoC) 2014 –
2020, Axa prioritară 1, Acţiunea 1.2.1.
Beneficiarii eligibili sunt întreprinderile nou-înfiinţate inovatoare care
deţin un brevet, o cerere de brevet,
teză de doctorat sau un drept de utilizare a unui rezultat de cercetare obţinut dintr-un contract de cercetare
finanţat din surse publice. De asemenea, solicitanţii trebuie să demonstreze că valoarea cheltuielilor pentru
cercetare-dezvoltare a reprezentat
cel puţin ca 10% din costurile sale totale de funcţionare înregistrate cel
puţin în cursul unuia dintre cei 3 ani
care preced acordarea ajutorului.
Cheltuieli eligibile:
a) Cheltuieli pentru activităţile de
cercetare industrială/dezvoltare experimentală;
b) Cheltuieli pentru obţinerea, validarea şi protejarea drepturilor de
proprietate industrială;
c) Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării;
d) Cheltuieli pentru personalul cu
înaltă calificare detaşat/angajat;
e) Cheltuieli pentru introducerea
în producţie a rezultatelor cercetării
(maxim. 50% din valoarea eligibilă a
proiectului);
f) Cheltuiala cu tvA nedeductibilă,
aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor este eligibilă.
Data la care programul va fi deschis
şi perioada de depunere vor fi anunţate odată cu publicarea Ghidului solicitantului în varianta finală. Înregistrarea proiectelor se va face la adresa:
https://structurale.ancs.ro.
evaluarea proiectelor se va face pe
bază de punctaj, în două faze:
- faza evaluării individuale;
- faza evaluării în panel.
Durata maximă de implementare a
proiectelor contractate este de 24 de
luni.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Tinerii pot obţine finanţare
nerambursabilă în valoare
de până la 25.000 de euro
prin programul
România Start-up
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Completări legislative pentru beneficiarii
de fonduri europene

13

ADR Sud Muntenia a publicat pe site-ul dedicat exclusiv programului Regio (http://regio.adrmuntenia.ro), secţiunea Clarificări utile, ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 şi ordinul nr.
1.147/2014. Primul ordin anunţă modificările aduse procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi
în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergență”, precum şi în cadrul
proiectelor finanţate prin mecanismele financiare See şi novegian, pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, aprobate prin ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013.
Cel de-al doilea ordin vizează modificarea instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor
finanţate prin Programele operaţionale, aprobate prin ordinul ministrului afacerilor europene nr.
1.204/2011. Completările legislative pot fi consultate accesând următoarele link-uri: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/monitoruloficial0854.pdf şi http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/omfenr1147.pdf.

Proiecte depuse

44.066

Plăţi interne beneficiari
(/alocat 2007-2013)

48,69%

www.adrmuntenia.ro

Contracte semnate

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

50,96%

14.701

Rata de absorbţie curentă
(/alocat 2007-2013)

44,64%

http://regio.adrmuntenia.ro

Sursa: Ministerul fondurilor europene

Stadiul absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune
la nivelul ţării / 21 noiembrie 2014

Info Regional Sud Muntenia
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Peste 5,2 milioane de lei fonduri Regio pentru reabilitarea
a două unităţi şcolare din Sud Muntenia

Gimnaziale nr. 2 Stancea. Acesta este cel de-al 16-lea proiect finanţat în cadrul Regio pentru îmbunătăţirea infrastructurii de învăţământ de la nivelul judeţului Călăraşi.
Cel de-al doilea proiect, al cărui contract de finanţare a fost semnat de curând, este „Grup Școlar
Auto Curtea de Argeș - consolidare și reabilitare”.
valoare totală este de 6.145.519,76 lei, din care
4.731.300 de lei reprezintă valoarea totală eligibilă
(fonduri feDR: 4.021.605 lei; fonduri din bugetul naţional: 615.069 de lei; cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 94.626 de lei). Acesta are o durată de implementare de 13 luni, interval de timp în care va fi îmbunătăţită infrastructura educaţională a Liceului tehnologic Auto, prin reabilitarea şi dotarea halei, a atelierelor pentru sudură – tinichigerie, prelucrări prin
aşchiere şi lăcătuşerie, electric, de teorie, mecanic,
pentru motoare şi roţi, tâmplărie, construcţii şi pentru
coafor, precum şi a bibliotecii unităţii şcolare.
Până la sfârşitul lunii noiembrie, în regiunea Sud
Muntenia s-a depus un număr total de 167 de proiecte
de reabilitare a infrastructurii educaţionale, din care
au fost contractate 101, ce au o valoare totală de peste
403 milioane de lei.

57,02% este rata de absorbţie atinsă, la jumătatea
lunii noiembrie, de Programul operaţional Regional 20072013 (PoR). Indicatorul reprezintă totalul sumelor solicitate spre rambursare, în valoare de 2,26 miliarde de
euro, raportat la valoarea feDR alocată programului.
Astfel, 4.393 de contracte de finanţare au fost încheiate, reprezentând un grad de contractare de 117,7%
din alocarea PoR. Dintre acestea, 2.544 reprezintă proiecte deja implementate, care au contribuit la obţinerea
următoarelor rezultate la nivelul PoR:
• 1.506 km de drumuri judeţene, străzi urbane şi sosele de centură reabilitate şi modernizate;
• 1.656 de microîntreprinderi sprijinite;
• 11.277 de locuri de muncă create;
• 39 de unităţi medicale reabilitate şi echipate;
• 127 de centre sociale reabilitate şi dotate;
• 165 de unităţi de învăţământ reabilitate şi echipate.
Aceste informaţii au fost prezentate în cadrul Co-

mitetului de Monitorizare a PoR (CMPoR), reunit în noiembrie la Iaşi.
La reuniune a fost prezentat şi stadiul pregătirii noului Program operaţional Regional, pentru perioada 2014
- 2020. În prezent continuă discuţiile cu reprezentanţii
Comisiei europene pentru definitivarea formei finale a
programului, astfel încât versiunea revizuită a acestuia
să poată fi transmisă în timp util pentru aprobare. valoarea fondurilor comunitare (feDR) alocate Programului
operaţional Regional 2014 – 2020 este de 6,7 miliarde de
euro. PoR 2014 - 2020 va implementa măsuri pentru dezvoltarea urbană durabilă, pentru îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor şi transferului tehnologic, a eficienţei
energetice, a infrastructurii sanitare, sociale şi de educaţie, măsuri dedicate patrimoniului cultural şi drumurilor judeţene, precum şi pentru regenerarea economică
şi socială a comunităţilor defavorizate din mediul urban.

Programul destinat dezvoltării regionale
a ajuns la o rată de absorbţie de circa 57%

www.adrmuntenia.ro

Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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În ultima parte a lunii noiembrie, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia s-au
semnat două noi contracte de finanţare pentru dezvoltarea infrastructurii educaţionale, prin programul
Regio. Beneficiarii noilor proiecte sunt parteneriatul
dintre unitatea Administrativ-teritorială Spanţov şi
Școala Gimnazială nr. 2 Stancea din judeţul Călăraşi
şi unitatea Administrativ-teritorială Curtea de Argeş.
Ambele proiecte vor fi finanţate în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii
educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.
Contractul de finanţare pentru „Reparație generală și modernizare Școala cu clasele I-VIII nr. 2, în
comuna Spanțov, județul Călărași” are o valoare totală de 668.886,09 lei, din care 619.746,61 lei reprezintă valoarea totală eligibilă (fonduri feDR: 526.784,61
lei; fonduri din bugetul naţional: 80.567,06 lei; cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 12.394,94 lei). Cu
sprijinul financiar Regio se vor executa lucrări de construire, extindere, consolidare şi modernizare a clădirii Școlii

Info Regional Sud Muntenia
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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 investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe

Piteşti, PID-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
Integrate de Dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane. Până în această dată au fost semnate 738 de
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.339.576.672,08 lei. Din cele 738 de
contracte semnate, 44 de proiecte au fost reziliate.

Nr.
Nr.
Nr.
proPID-uri proiecte
iecte Resdepuse depuse
retrase pinse

Stadiul proiectelor
În
evaluare

Precontractate

În
rezervă

0

0

12

35

0

10

0

1

20

2

2

0

0

1

15

3

0

0

0

0

9 cereri /
31 de proiecte

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

11

15

0

2

2,71

22,80

2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri
Axa
judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/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 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

60

10

14

0

0

5

31

22,25

13,88

3

0

0

0

0

0

3

13,81

15,43

100

5

3

4

2

31

55

99,00

39,73

67

7

6

0

8

0

46

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 educaţionale preuniversitare, universitare
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

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
4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire
a afacerilor de importanţă regională şi locală

Axa 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate
4 şi pregătirea pentru noi activităţi
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

520

41

110

30

1

5

317

5

0
0

0
0

0

336

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 calităţii serviciilor turistice
5
Pentru Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potențialului turistic și crearea
infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”,
5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel naţional.
infrastructurii necesare, în scopul creşterii
oRGAnISMuL InteRMeDIAR PentRu tuRISM: Ministerul economiei, Direcţia Gestionare fonduri
atractivităţii României ca destinaţie 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 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.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIO

Până în data de 1 decembrie 2014, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 1.304 proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul operaţional Regional), Planul Integrat de Dezvoltare urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDu) – Municipiul

Info Regional Sud Muntenia
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

la nivel 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 contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă aprobată de 300.187.610,31 lei. Din cele 313 contracte semnate, 64 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
internaţionale (ContRACtARe)
4 - BI)
PoSCCe
1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii (evALuARe)
1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii (ContRACtARe)
Axa 3.1.1 - Sprijinirea accesului la Internet şi la servi3 ciile conexe (evALuARe şi ContRACtARe)

ADR Sud Muntenia este
organism Intermediar, pentru
Programul operaţional Sectorial
„Creșterea 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.

www.adrmuntenia.ro

88

88

102
evaluate în
(28 - SM,
alte
74 - BI)
regiuni
66

61
(5 preluate
în etapa
de precontractare)

Retrase

Respinse

Contractate

Valoare
asistenţă
financiară
nerambursabilă
SOLICITATĂ
- Euro -

Valoare
asistenţă
financiară
Rezinerambursabilă liate
APROBATĂ
- Euro -

1

7

28

165.245.981,64

132.329.097,97

2

23

179

140.192.625,09

179 de proiecte
propuse spre finanţare
în alte regiuni

11

22

173

157.008.213,97

157.008.213,97

45

0

5

4

583.756,49

583.756,49

3

8

3

77

7.480.717,01

3

21

78

7.968.637,42

7.968.637,42

11

16

20

30

2.552.572,06

2.297.904,46

0

5

77 de proiecte
propuse spre finanţare
în alte regiuni

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Până în data de 1 decembrie 2014, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost primite 711 proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Programul operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013. Au fost evaluate 353 de proiecte, din care 301 au fost propuse spre finanţare
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S-a finalizat proiectul de monitorizare video,
implementat în Piteşti cu fonduri europene Regio

17

Argeş

Parcului Ștrand, construcţia pasajului rutier aerian
de la Podul viilor şi reabilitarea străzii Costache
negri. Cu fondurile menţionate mai sus au fost achiziţionate şi montate 19 camere video, dintre care
14 mobile şi 5 fixe. Pe lângă camerele video propriu-zise au fost alocate fonduri şi pentru softuri,
staţii de lucru, stâlpi, instalaţii de climatizare speciale. Consiliul local va aproba în prima şedinţă
procesul-verbal de recepţie.

Sursa: evenimentulmuscelean.ro

Liceul „Danubius” Călăraşi,
prima instituţie şcolară care dispune
de platformă funcţională Google

Călăraşi

Miercuri, 26 noiembrie, în cadrul
Liceului „Danubius” Călăraşi a debutat programul de formare „Google for
Education”. Liceul „Danubius” este prima instituţie şcolară din judeţul Călăraşi, care dispune de platformă funcţională Google Classroom. Potrivit liderului regional, prof. Dumitrel toma,
din cadrul Liceului „Danubius” Călăraşi, programul „Google for Education”
reprezintă o iniţiativă a companiei
Google. Acest proiect se desfăşoară la nivel naţional, cu o reţea de 100 de lideri regionali şi formatori Google. În judeţul Călăraşi există trei lideri regionali, şi anume: Corina Ionescu, profesor în Colegiul naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi, Dumitrel
toma, profesor în Liceul „Danubius” şi Aurel Costache, profesor în Liceul tehnologic Agricol fundulea. Aceştia vor susţine 10 cursuri de formare, în
câte 10 şcoli din judeţ, iar numărul profesorilor formaţi de fiecare trainer trebuie să depăşească 200.
Platforma Google Classroom permite comunicarea
între profesori şi elevi, prin instrumente digitale
online. Aceste cursuri durează 12 ore, fiind repartizate fie în două zile, fie în trei. Profesorii sunt familiarizaţi cu instrumentele şi aplicaţiile Google. În
perioada aceasta, până pe 15 decembrie, fiecare
www.adrmuntenia.ro

trainer are obligaţia să realizeze cursurile în două
unităţi şcolare, una fiind cea în care este angajat.
Programul „Google for Education” urmăreşte să
ofere elevilor o mai bună pregătire pentru viaţa
profesională. Prin cursurile oferite gratuit profesorilor, Google, Ministerul educaţiei naţionale şi junior Achievement Young enterprise îşi propun să
crească interesul pentru instrumentele digitale
utile în educaţie, în special pentru aplicaţiile Google
(Gmail, Calendar, Drive/Doc, Sites, Classroom). Deocamdată, liderul regional din Călăraşi, prof. Dumitrel toma, organizează cursul în Liceul „Danubius”, iar apoi urmează să îl organizeze în Școala
„Helikon”. În anul 2015, prof. Dumitrel toma va
preda cursul în alte opt unităţi şcolare din judeţ.
Sursa: actualitateacalarasi.ro
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

Primăria Piteşti anunţă finalizarea proiectului
de implementare a unui sistem video de supraveghere în zona Ștrand - Podul viilor din municipiul
reşedinţă de judeţ. Proiectul, cu o valoare totală
de aproape 3.000.000 de lei, are drept scop „creșterea siguranței și prevenirea criminalității” în
zona menţionată. Acesta a fost realizat cu fonduri
europene. În zona respectivă sunt finalizate sau în
lucru alte patru investiţii cu fonduri europene: parcarea de la Bowling, reabilitarea şi modernizarea
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Dâmboviţa

Promovare amplă
a monumentelor din Târgovişte

Giurgiu

Centru de incluziune
socială, la Giurgiu

Sursa: dambovitanews.ro

foto: giurgiuveanul.ro

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de
Muncă Giurgiu, în calitate de solicitant, în parteneriat cu Agenţia Municipală pentru ocuparea forţei
de Muncă Bucureşti, Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de Muncă Ilfov, Centrul Regional de formare Profesională a Adulţilor Călăraşi, SC Info GRuP
Giurgiu, Asociaţia o_ergatis Giurgiu, umbria training
Center Italia şi Centrul Regional de formare Profesională a Adulţilor teleorman implementează proiectul „INSERT – Împreună pentru o societate inclusivă”, cofinanţat din fondul Social european, prin
Programul operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”. Pentru
a sprijini persoanele din grupuri vulnerabile în integrarea pe piaţa muncii şi în comunitate, în cadrul
proiectului va fi înfiinţat Centrul de Incluziune Socială. Centrul de Incluziune Socială va implementa,
într-un mediu prietenos, activităţi centrate pe nevoile persoanelor vulnerabile asigurând accesul nediscriminatoriu, tratamentul egal şi oportunităţi egale, folosind experienţa internaţională, inovarea şi
parteneriatul prin: Laboratoare motivaţionale penwww.adrmuntenia.ro

cest proiect benefic pentru promovarea bisericilor
monumente istorice din municipiul nostru. Sperăm
să aducem turiști la Târgoviște. Pliantele, cataloagele și albumele foto care au fost editate vor
ajunge la iubitorii de istorie, le vom prezenta la
târgurile de turism”.
Practic, sunt aduse în faţa publicului iubitor de
istorie, imagini şi informaţii mai puţin cunoscute
despre cele şase monumente, respectiv: Biserica
Lemnului, Biserica Izvorul tămăduirii, Biserica Catolică Sfântul francisc din Assisi, Biserica Sfântul
nifon, Biserica Sfinţii împăraţi, Biserica Cuvioasa
Paraschiva şi Sinagoga.

INFO JUDEȚE

Municipalitatea târgovişteană a iniţiat, împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale, un proiect de
anvergură, finanţat din fonduri europene nerambursabile, privind „Promovarea turistică a bisericilor de la sfârșitul de veac XIX și începutul secolului XX din Târgoviște”.
În data de 24 noiembrie a fost deschisă la Centrul de Conferinţe al universităţii „Valahia” o expoziţie de planşe şi fotografie, având ca tematică
aşezămintele de cult de pe teritoriul municipiului
târgovişte.
În deschiderea evenimentului, primarul interimar Ciprian Prisăcaru, a declarat următoarele:
„Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în a-

18

tru grupurile vulnerabile, în vederea încurajării dobândirii unei atitudini pozitive referitoare la inserţia
pe piaţa forţei de muncă, prin sprijin psihologic şi
tehnici de creştere a stimei de sine; Consiliere de
incluziune, consiliere socială, asistenţă psihologică
şi juridică pentru grupurile vulnerabile; Activităţi
educative şi cultural-recreative; Mediere în vederea
facilitării accesului persoanelor vulnerabile la piaţa
muncii şi asistenţă post-angajare.
La Centrul de Incluziune Socială, persoanele
din grupuri vulnerabile vor fi sprijinite să abordeze
un comportament activ pentru: identificarea unui
loc de muncă; identificarea şi asumarea rolului în
gestiunea propriei cariere; adaptarea permanentă
la dinamica pieţei muncii.
Sursa: giurgiu-news.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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200.000 de euro
pentru refacerea bisericii de la Hagieşti
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Ialomiţa

Prahova

din scena vieţii de apoi. Preotul paroh Bogdan Stanciu
precizează că în lăcaşul de cult se află mormântul
voievodului Grigore Mihail Șuţu, unul dintre ctitori.
Pe lângă Biserica de la Hagieşti a funcţionat una
dintre primele şcoli săteşti din țara Românească,
iar astăzi, prin restaurare, monumentul are şansa
de a reveni în viaţa spirituală şi culturală a judeţului Ialomiţa.
Sursa: guraialomitei.ro

Încep lucrările pentru modernizarea
şi extinderea Hipodromului Ploieşti

Hipodromul Ploieşti, singura arenă de trap din
ţară, este pe cale să îşi recapete strălucirea de altădată. Primarul Iulian Bădescu a semnat, recent,
contractul de execuţie a lucrărilor de modernizare
şi extindere a hipodromului, proiectul beneficiind
de finanţare din fonduri europene.
De curând s-a semnat contractul de execuţie
a lucrărilor pentru proiectul privind modernizarea
şi extinderea hipodromului, astfel că, într-un viitor
apropiat, arena hipică din municipiul Ploieşti va
avea o nouă înfăţişare. valoarea contractului este
de 53.625.346 de lei, fără tvA, iar termenul de
execuţie a lucrărilor este de 12 luni.
„Am fericitul prilej de a vă face cunoscut faptul că am semnat contractul de execuție lucrări
pentru proiectul privind modernizarea hipodromului. Acest simbol al cetății noastre va redeveni un
punct de interes pe harta obiectivelor turistice din
România, iar ploieștenii se vor putea bucura, duminică de duminică, de cursele de trap într-un
complex hipic conform standardelor internaționale
în domeniu”, a anunţat primarul Iulian Bădescu.
Practic, prin implementarea acestui proiect,
Hipodromul Ploieşti va căpăta o cu totul altă înfăţişare, pentru că totul va fi nou. Singurul element
ce va fi păstrat este poarta de la intrare, care va fi
reabilitată, pentru că este considerată monument
istoric.
Conform proiectului, implementarea acestuia
presupune demolarea construcţiilor existente, reawww.adrmuntenia.ro

lizarea sistematizării verticale generale, dar şi realizarea unor lucrări pentru înlăturarea şi colectarea apelor, prin realizarea de pante transversale şi
longitudinale. De asemenea, vechea clădire a tribunelor, aflată într-o avansată stare de degradare,
va fi demolată, urmând a fi construită o alta, ce
este proiectată ca destinaţie pentru public, ea urmând să adăpostească gradenele pentru urmărirea
curselor, sala pariurilor, un restaurant şi o cafenea,
dar şi spaţiile tehnice necesare pentru pregătirea
curselor, monitorizarea şi jurizarea lor. De asemenea, proiectul prevede modernizarea pistei de trap
şi realizarea unei piste de galop, construirea a
şapte grajduri, a trei parcări, a unui salivarium, a
unor hangare pentru furaje şi pentru deşeuri, a
unei clădiri administrative, realizarea unor ronduri
de mers şi prezentare şi a unor drumuri de acces.

Sursa: republicanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

Biserica monument de la Hagieşti, judeţul Ialomiţa, va fi restaurată cu 200.000 de euro! Banii
au fost obţinuţi din fonduri nerambursabile prin
Axa Iv Leader din PnDR 2007-2013. Demersurile au
fost făcute prin intermediul Asociaţiei GAL Călăraşi
vest, iar proiectul este o premieră în România.
Biserica de la Hagieşti poartă hramul Sfântului
Ierarh nicolae şi a fost ridicată în 1703, iar din pictura
religioasă se mai păstrează până astăzi o secvenţă

Info Regional Sud Muntenia
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Teleorman

Cursanţii de la Liceul Pedagogic
„Mircea Scarlat” din Alexandria
învaţă să fie antreprenori

» Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat”
Alexandria a organizat o acţiune de
antreprenoriat, în cadrul parteneriatului
pe care-l are cu junior Achievement
Romania. unitatea a implementat la clasă
disciplinele optionale „Fii antrepenor”,
„Compania” şi „101 antreprenori la clasă Global Entrepreneurship Week”.

Acţiunea a avut ca invitaţi speciali doi antreprenori din comunitatea locală: Maria Stoian, preşedinta patronatelor din IMM-uri, şi Raluca fedeleş, antreprenor S.C. Diogene S.R.L.. Activitatea a
www.adrmuntenia.ro

cuprins şi un concurs de planuri de afaceri prezentate de elevii claselor a IX-a G, a X-a B, a X-a C, a
XI-a D, sub coordonarea doamnelor profesoare Sotirescu eliza, Pesu violeta şi Dogaru Mirela. Planurile de afaceri expuse de elevi au cuprins idei de
afaceri, precum înfiinţarea unei agenţii de babysitter, înfiinţarea unei cofetării, atelierul Moşului
cu produse de Crăciun, înfiinţarea unei companii
de teatru tânăr, înfiinţarea unui fabrici în mediul
rural de producere de peleţi pentru obţinerea de
energie termică ieftină. Cele mai bune planuri de
afaceri vor fi premiate, evenimentul de premiere
urmând a avea loc de Moş nicolae.
Sursa: teleorman24.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Radio voces Campi / 27 noiembrie 2014

REVISTA PRESEI

evenimentul Muscelean / 26 noiembrie 2014

Republicanul / 24 noiembrie 2014
Ziarul top / 25 noiembrie 2014

www.adrmuntenia.ro
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul 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

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul 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 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
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.

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
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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 caractere 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.

