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EVENIMENTE

Peste 9,8 milioane de lei fonduri Regio
pentru infrastructura educaţională
din municipiul Roşiorii de Vede

Directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Mușat, a semnat primul contract de finanţare pentru îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din municipiul Roșiorii de vede,
judeţul Teleorman, prin programul Regio.
Beneficiarul – unitatea Administrativ-Teritorială Roșiorii de vede – a primit finanţare nerambursabilă în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” pentru proiectul „Modernizare şi reabilitare Campus Şcolar – Liceul
Tehnologic nr. 2 din municipiul Roşiorii de Vede”.
Contractul de finanţare are o valoare totală de
15.569.119,56 lei, din care 10.006.279,39 lei reprezintă valoarea totală eligibilă (fonduri FEDR: 8.505.337,48 lei;
fonduri din bugetul naţional: 1.300.816,32 lei; cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 12.394,94 lei). Cererea
de finanţare a fost depusă la sfârșitul lunii martie a.c.,
www.adrmuntenia.ro

în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte deschis în
această primăvară pentru infrastructura educaţională
din regiunea Sud Muntenia, prin realocarea de fonduri
în cadrul programului Regio, conform Deciziei Comisiei
C(2013)/9772 finale din 19.12.2013.
Proiectul are o durată de implementare de 13
luni, interval de timp în care va fi îmbunătăţită infrastructura educaţională a Liceului Tehnologic nr. 2 din
Roșiorii de vede, prin construirea unor spaţii de cazare
care să corespundă calitativ standardelor în vigoare și
care să deţină camere pentru elevi și garsoniere pentru profesori, a unei săli de sport, ateliere în care elevii
să își desfășoare orele de practică, precum și construirea de garaje pentru autovehiculele școlii.
Până în prezent, în cadrul celor două apeluri de
proiecte deschise pentru DMI 3.4, la nivelul
judeţului Teleorman s-au depus 10 proiecte pentru
reabilitarea de unităţi școlare, din care au fost
contractate 3, ce au o valoare totală de peste 45
milioane de lei.
http://regio.adrmuntenia.ro
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EVENIMENTE VIITOARE

ADR Sud Muntenia
şi ADR Sud din Republica Moldova
vor semna un memorandum de colaborare

În perioada 17 – 19 decembrie, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
Liviu Mușat, împreună cu directorul adjunct Dezvoltare și Comunicare, Daniela Traian, și șefa Serviciului Strategii, Dezvoltare, Cooperare, Gilda niculescu, se vor deplasa la Cimișlia (Republica Moldova). Cu această ocazie, ADR Sud Muntenia va
semna un memorandum de colaborare cu ADR Sud
din Republica Moldova, în vederea identificării și
realizării de noi proiecte de dezvoltare în parteneriat.
Reamintim că la sfârșitul lunii octombrie, directorul Agenţiei, Liviu Mușat, împreună cu președintele Consiliului judeţean Prahova, Mircea Cosma, au efectuat o vizită Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud, la Cimișlia, pentru a participa la o întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai administraţiei
publice locale din zonele de sud ale Republicii Moldova și României. La această ședinţă, reprezentanţii celor două Agenţii pentru dezvoltare regională
au identificat posibilităţi de colaborare și extindere
a relaţiilor, prin cooperare între cele două OnG-uri.
www.adrmuntenia.ro

În cadrul întrunirii, directorul ADR Sud, Maria
Culeșov, și directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Mușat, au făcut un schimb de experienţă privind activitatea derulată de cele două structuri și realizarea politicii de dezvoltare regională.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Drumul spre întărirea coeziunii sociale și economice în zona de frontieră româno-bulgară a fost
deschis odată cu lansarea și implementarea Programelor PHARE CBC și a luat o nouă înfăţișare în
data de 18 decembrie 2007, când a fost aprobat oficial Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 (PCT RO-BG 2007-2013)
de către Comisia Europeană și va fi nivelat de următorul program operaţional, Programul Interreg
v-A România-Bulgaria 2014-2020.
Zona eligibilă la momentul demarării PCT ROBG 2007-2013 se caracteriza prin probleme specifice zonelor de frontieră, unde caracterul marginal
și distanţa faţă de centrele economice și decizionale erau accentuate de prezenţa unor frontiere
ce limitau schimburile economice, sociale și culturale și afectau gestionarea comună și eficientă
a teritoriului. Odată identificat potenţialul unei
cooperări transfrontaliere benefice, programul și-a
propus transformarea regiunii într-una omogenă,
cu o identitate consolidată.
Rezultatele la nivelul programului de-a lungul
celor opt ani prin implementarea proiectelor finanţate sunt remarcabile și însumează ore lungi de
muncă pentru a culege roadele cooperării, sintetizate într-o infrastructură de transport îmbunătăţită, în înlesnirea accesului la infrastructura de
comunicaţii, sisteme de gestionare comună pentru
protecţia mediului și de prevenire a riscului de-a
lungul Dunării, în consolidarea infrastructurii de
afaceri și promovarea culturii și a tradiţiilor locale.
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Graniţa România-Bulgaria (BRCT
Călărași), prin Secretariatul Tehnic Comun al PCT
RO-BG 2007-2013, s-a preocupat în fiecare an de
promovarea iniţiativelor și rezultatelor comune,
printr-o campanie constantă de informare și comunicare a ceea ce s-a obţinut prin aceste proiecte.
Din acest punct de vedere, anul 2014 a fost pentru BRCT Călărași unul foarte activ și plin de evenimente de informare a publicului cu privire la Programul de Cooperare Transfrontalieră RomâniaBulgaria 2007-2013. În total, 10 evenimente s-au orwww.adrmuntenia.ro

ganizat pentru a acoperi toate segmentele de public, plecând de la evenimente organizate cu ocazia Zilei Europei, Zilei Dunării sau a Zilei Cooperării Europene, la conferinţe și evenimente de promovare a proiectelor implementate în cadrul programului. Evenimentele au fost deopotrivă convenţionale, organizate în săli de întâlniri, săli de clasă,
dar și spontane, în aer liber și au reunit peste o mie
de participanţi.
Element important al evaluării calitative a implementării Programului, campania desfășurată de
BRCT Călărași a urmărit să facă mai vizibile, mai
cunoscute și mai durabile rezultatele și să consolideze impactul pozitiv asupra unui număr cât mai
mare de beneficiari direcţi și indirecţi.
Mai multe informaţii privind implementarea
PCT RO-BG 2007-2013 în regiunea de graniţă găsiţi
pe pagina oficială a programului: www.cbcromaniabulgaria.eu.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Publicaţia electronică, editată lunar de Seriviciul Strategii, Dezvoltare, Cooperare - Direcţia Dezvoltare și Comunicare din cadrul ADR Sud Muntenia,
conţine informaţii utile potenţialilor beneficiari de
fonduri europene despre programele de finanţare
nerambursabilă active, precum și despre operaţiunile și solicitanţii eligibili, valoarea proiectului, contribuţia solicitantului, termenul limită de depunere
a aplicaţiei și, totodată, informaţii despre Autoritatea de Management și Organismul Intermediar responsabile pentru fiecare program.
Pentru oportunităţile de finanţare disponibile, publicaţia poate fi accesată pe site-ul Agenţiei,
www.adrmuntenia.ro, secţiunea Bibliotecă - Documente utile, link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf_dec.pdf.

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României,
în consultare până în data de 19 ianuarie

„România 2035, o ţară cu un teritoriu funcţional, administrat eficient, care asigură condiţii atractive de viaţă şi locuire pentru cetăţenii săi, cu un
rol important în dezvoltarea zonei de sud-est a Europei”. Aceasta este viziunea propusă prin proiectul Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României
(SDTR), document rezultat în urma unui amplu demers instituţional și de cercetare derulat de către
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei
Publice în perioada 2012 – 2014.
Strategia de dezvoltare teritorială a României
este documentul programatic pe termen lung, prin
care este conturată viziunea de dezvoltare a teritoriului naţional pentru orizontul de timp 2035 și
sunt stabilite obiective de dezvoltare, măsuri, acţiuni și proiecte concrete la nivel teritorial.
Strategia este rezultatul principal al proiectului „Dezvoltarea de instrumente şi modele de planificare strategică teritorială pentru sprijinirea
viitoarei perioade de programare post 2013”, derulat de MDRAP cu scopul de a îmbunătăţi procesul
de planificare teritorială la nivel naţional prin realizarea de studii sectoriale, dezvoltarea cadrului de
planificare, stabilirea unor mecanisme noi de planiwww.adrmuntenia.ro

ficare, monitorizare și implementare. Cu un buget
de 3.140.847,08 lei, proiectul este confinanţat din
Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin
Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007 – 2013.
vă invităm să trimiteţi propunerile dumneavoastră de îmbunătăţire până în data de 19 ianuarie
2015 la adresa de e-mail: delia.popa@mdrap.ro.
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

S-a publicat Catalogul surselor
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» Autostrada Montana între Borș și
ungheni, autostrada Dunăre – Marea
neagră, Constanţa – București – Craiova –
Constanţa, magistrala de metrou
Bragadiru – voluntari și cea către Otopeni
se numără printre propunerile pe care
România le-a înaintat Comisiei Europene
spre a fi finanţate dintr-un fond special de
21 de miliarde de euro, destinat
investiţiilor strategice din uniunea
Europeană.

Pe lista propunerilor transmise de Guvernul României apar proiecte ce nu au fost incluse în Masterplanul general de transport, documentul care
arată ce priorităţi ar trebui să aibă România în materie de infrastructură de transport până în 2030.
Cea mai importantă investiţie pentru care România cere bani din acest fond de 21 de miliarde de
euro este Autostrada Montana, ce va parcurge România de la vest la est, prin nordul ţării (Borș – Gilău –
Turda – Târgu Mureș – Iași – ungheni), proiectul având
un cost estimat la 7,5 miliarde de euro, potrivit datelor publicate pe site-ul Comisiei Europene.
un alt proiect mare de infrastructură rutieră
este autostrada Dunăre – Marea neagră (Constanţa
– București – Alexandria – Craiova – Dr. Tr. Severin –
Lugoj – Timișoara – Arad – nădlac), cu un cost de
6,3 miliarde de euro. De asemenea, România a mai
propus Comisiei Europene o autostradă de centură

pentru capitală, cu o valoare estimată la 1,6 miliarde de euro. Căile ferate pe care Palatul victoria
vrea să le finanţeze cu bani din fondul special instituit de Comisia Europeană sunt Oradea – ungheni
(4,3 mld. euro) și Suceava – Giurgiu (2,8 mld. euro).
De asemenea și proiectele de metrou se numără printre propunerile României spre a fi finanţate din acest fond special: magistrala Bragadiru –
voluntari (3,1 mld. euro) sau metroul către Otopeni (1,3 mld. euro)
Comisia Europeană a lansat un fond de 21 de
miliarde de euro, pentru investiţii strategice, despre care estimează că va genera investiţii în valoare totală de 315 miliarde de euro la nivel european în perioada 2015 - 2017.
Concret, Comisia instituie un nou Fond european pentru investiţii strategice (EFSI), în parteneriat cu Banca Europeană de Investiţii (BEI). Fondul are o valoare totală de 21 mld. euro, din care
16 mld. euro vin de la bugetul uE, iar 5 mld. euro
vin de la BEI.
Estimările Comisiei arată că măsurile propuse
ar putea adăuga 330 – 410 mld. euro la PIB-ul uE
pe parcursul următorilor trei ani și ar putea crea
până la 1,3 milioane de noi locuri de muncă.
noul fond de investiţii ar putea fi instituit
până la jumătatea anului 2015, după care, la jumătatea anului 2016, Comisia și șefii de stat și de
guvern vor evalua programul și vor discuta măsuri
suplimentare.
Sursa: zf.ro

Ghidul Comisiei Europene de evitare a erorilor comune în proiectele
finanţate din Fondurile Structurale şi de Investiţii Europene

Site-ul dedicat exclusiv Programul de Cooperare
Transfrontalieră România - Bulgaria a publicat la începutul lunii decembrie Ghidul Comisiei Europene
de evitare a erorilor comune în proiectele finanţate
din Fondurile Structurale și de Investiţii Europene.
Documentul elaborat de Comisia Europeană
este un instrument de lucru ce oferă instrucţiuni
www.adrmuntenia.ro

cu privire la modalitatea de a evita erorile frecvent
întâlnite în achiziţiile de lucrări, servicii și bunuri
care implică finanţări din fondurile structurale.
Documentul este disponibil pe site-ul programului
- http://cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Guidance%20plus%20Toolkits.pdf.
Sursa: cbcromaniabulgaria.eu
http://regio.adrmuntenia.ro
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România a transmis către CE
o listă de propuneri de proiecte strategice
spre a fi finanţate prin EFSI
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Propunerea României pentru bugetul alocat
programului multianual de industrializare în vederea stimulării investiţiilor în economie este de 250
milioane de euro, pentru perioada 2015-2017, informează Departamentul pentru Întreprinderi Mici
și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism /DIMMMAT/.
„În urma solicitării Comisiei Europene de a
transmite propuneri pentru planul de investiţii european (planul de investiţii Juncker) privind programe pentru stimularea investiţiilor în economia
românească, Departamentul pentru Întreprinderi
Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism a transmis următoarea propunere: Programul multianual
pentru micro industrializare — buget 250 de milioane de euro pentru perioada 2015-2017”, se
arată în comunicatul DIMMMAT (8 decembrie).
Potrivit sursei citate, programul reprezintă o pro-

punere și se transpune prin implementarea unei scheme de minimis pentru susţinerea investiţiilor în sectoarele economice productive, respectiv producţia alimentară, producţia de mobilă, îmbrăcăminte și încălţăminte, producţia de sticlă și materiale de construcţie, fabricarea de construcţii metalice, industria auto,
fabricarea de echipamente, inclusiv IT și realizare soft
etc., în vederea creșterii volumului de activitate și a
competitivităţii IMM-urilor din aceste sectoare.
Cu ajutorul acestei scheme de minimis se dorește susţinerea unui număr aproximativ de 830
IMM pe an, printr-o subvenţie de maximum 100.000
de euro și, totodată, crearea unui număr de aproximativ 2.500 de noi locuri de muncă anual, în
urma investiţiilor efectuate de companiile beneficiare ale acestei scheme de ajutor de minimis.

Guvernul va aloca circa 6,3 miliarde de euro
pentru cofinanţarea proiectelor europene, din care
aproximativ 2 miliarde de euro pentru cele derulate
de autorităţile locale, prin proiectul bugetului de stat
pe anul 2015, a anuntat, marţi, 9 decembrie, premierul victor Ponta.
„Pentru proiecte cofinanţate sunt prevăzute
sume suplimentare”, a declarat prim-ministrul, după
o discuţie cu reprezentanţii FMI și cei ai Comisiei Europene.
Reamintim că anul 2015 este crucial pentru absorbţia fondurilor europene, fiind ultimul an în care
România mai poate atrage bani din perioada de programare 2007-2013.
La fondurile structurale și de coeziune, pe perioada 2007 - 30 noiembrie 2014, rata de absorbţie
nu a ajuns nici la jumătate (44,68%, adică 8,58 miliarde de euro), ca sume cerute de România de la Comisia Europeană în baza cheltuielilor efectuate în
proiectele europene.
La începutul anului, Comisia Europeană a avertizat Guvernul României că ţara va fi nevoită să încheie proiectele europene din bani de la bugetul de
stat și de la beneficiari, dacă acestea nu vor fi fina-

lizate până la sfârșitul anului 2015.
Bruxelles-ul a mai atras atenţia că ţara va trebui
să se grăbească și cu depunerea de noi proiecte,
pentru a acoperi alocările oferite de uniunea Europeană.
Potrivit premierului, principalii indicatori în baza
cărora se va construi bugetul de stat 2015 sunt: deficit
bugetar în sistem cash de 1,83% din PIB, reprezentând
13 miliarde de lei, venituri de 225 de miliarde de lei,
creștere economică de 2,5%.
Cofinanţarea proiectelor europene reprezintă
0,4% din PIB, bani adăugaţi la ţinta de deficit bugetar
de 1,4% potrivit obiectivelor pe termen mediu (MTO).
În urma discuţiilor din 9 decembrie, nu Guverul
nu a putut aborda solicitarea sa de a adăuga la deficitul bugetar încă 0,3% din PIB, pentru majorarea
cheltuielilor de apărare. Premierul Ponta a susţinut
că discuţia se va purta la un nivel mult mai înalt, la
Consiliul European de luna aceasta, unde președintele
Traian Băsescu ar urma să ceară permisiunea ca România să adauge la deficit cei 0,3% pentru apărare,
cu argumentul apropierii de ucraina, unde se prelungește conflictul armat.

Sursa: fabricadebani.ro

6,3 miliarde de euro pentru cofinanţarea proiectelor europene
în ultimul an în care România mai poate atrage fondurile
nerambursabile din perioada de programare 2007-2013

www.adrmuntenia.ro

Sursa: economie.hotnews.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» În perioada 4 - 7 decembrie, la
Timișoara, s-a desfășurat Simpozionul
„Identităţi culturale în regiunea Dunării”,
organizat de Departamentul pentru Relaţii
Interetnice al Guvernului României
(DRI), împreună cu Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administraţiei Publice
(MDRAP), în cadrul Strategiei uE pentru
Regiunea Dunării (SuERD) și Aria
Prioritară 3 „Cultură, turism şi contacte
directe între oameni”.

Strategia uE pentru regiunea Dunării este un
proiect al uniunii Europene de cooperare a statelor
din bazinul Dunării, a doua macrostrategie regională a uE, după modelul Strategiei Mării Baltice.
Promovată din iunie 2008 la iniţiativa politică a României și Austriei, SuERD vizează cooperarea statelor riverane și consolidarea politicilor și legislaţiei uE, în vederea dezvoltării economice și sociale
a macroregiunii dunărene, pornind de la filosofia
că Dunărea nu e o graniţă, ci o punte de legătură.
La Strategia Dunării participă nouă state și
landuri membre uE și cinci state nemembre uE.
La nivel politic, SuERD este guvernată de Consiliul uniunii Europene prin Grupul de funcţionari la
nivel înalt, de Comisia Europeană prin Direcţia Generală Politică Regională și urbană (DG Regio) și de
coordonatorii naţionali. De asemenea, coordonatorii
domeniilor prioritare și liderii de proiect asigură punerea în aplicare a Planului de Acţiuni al Strategiei.
Structura de implementare la nivel naţional,
elaborată de MAE în calitate de coordonator naţional, este Forumul naţional al cărui președinte
executiv este ministrul afacerilor externe.
Strategia este structurată pe 4 mari obiective
- 4 piloni (interconectarea, protejarea mediului,
creșterea prosperităţii și consolidarea regiunii Dunării), cu domenii specifice de acţiune grupate pe
11 arii prioritare, fiecare coordonate de câte două
state.
În cadrul Pilonului A - Interconectarea regiunii
Dunării - România coordonează cu Bulgaria Aria
prioritară 3 „Promovarea culturii şi a turismului,
www.adrmuntenia.ro

a contactelor directe între oameni”.
E necesară identificarea aspectelor comune,
dar și a diferenţelor dintre state și rezolvarea integrată a problemelor sectoriale specifice. Problemele identificate până în prezent ţin de mobilitate, energie, apă, diversitate, identitate și cultură,
siguranţă.
Scopul este de a crea instrumente de atragere
de fonduri pentru dezvoltarea societăţii civile. În
cadrul Forumului Anual al Dunării, care a avut loc
anul acesta la viena, a fost formulată „Declaraţia
de la Eisenstadt”. Documentul reliefează importanţa înfiinţării unei „Platforme a Societăţii Civile” în cadrul SuERD drept principala poartă de comunicare între OnG-uri și factorii de decizie la nivel naţional și european. Iniţiaţivele și proiectele integrate conform noii abordări macroregionale au în
centrul lor conceptele de sustenabilitate și creștere a calităţii vieţii cetăţenilor.
Totodată, la Forumul de la viena a fost lansată
componenta electronică a Platformei urbane a Regiunii Dunării, de dialog între regiuni și orașe, destinată să stimuleze, pe viitor, o cât mai eficientă
acţiune de finanţare a proiectelor la nivel macroregional. Pe același model sunt în curs de constituire
platforma autorităţilor locale, a dialogului financiar și a dialogului cultural, care se așteaptă a fi
lansate la următoarea ediţie a Forumului SuERD
care va avea loc în 2015 la ulm (landul Baden Wurttemberg). La acesta va fi invitat și guvernatorul
Deltei Dunării.
SuERD atrage tot mai mult atenţia uE, se preconizează implementarea unor mari programe de
infrastructură: poduri peste Dunăre, orașe, porturi, proiecte multisectoriale naţionale, transfrontaliere sau regionale de dezvoltare și prevenire a
catastrofelor naturale care fără SuERD nu s-ar putea realiza.
Mai multe instituţii, împreună cu Banca Mondială, lucrează la un plan de dezvoltare durabilă
regională până cel puţin în 2030. Ca instrument financiar a fost deja lansat proiectul-pilot START, în
cadrul căruia România a depus 117 proiecte ce așteaptă să fie evaluate spre a obţine finanţare.
Sursa: curierulnational.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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România, în cadrul Strategiei europene
a Dunării
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OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

PODCA: Grad de absorbţie de circa 71%,
raportat la totalul plăţilor efectuate

» PODCA – Programul Operaţional
Dezvoltarea Capacităţii Administrative
(2007 - 2013) a ajuns la un grad de
absorbţie naţională de 70,67%, obiectiv
raportat la totalul plăţilor efectuate.

la stadiul implementării programului. Tot în cadrul
aceleiași reuniunii a fost prezentat și stadiul pregătirii noului Program Operaţional Capacitate Administrativă, pentru perioada 2014 - 2020. varianta
oficială a noului program a fost transmisă Comisiei
Europene în data de 25 august 2014, care a comu133,25 mil. euro reprezintă valoarea fonduri- nicat comentariile asupra acestuia, urmând ca,
lor rambursate de Comisia Europeană până acum, până la finalul anului 2014, să fie agreată versiuadică 70,09% din totalul contribuţiei uE alocate nea finală, în vederea aprobării acestuia la începrogramului.
putul anului 2015.
În cadrul programului, până la sfârșitul lunii
valoarea fondurilor comunitare (FSE) alocate
noiembrie, erau încheiate 456 de contracte de fi- Programului Operaţional Capacitate Administrativă
nanţare, reprezentând un grad de contractare de 2014 -2020 este de 553 milioane de euro și prin in123% din alocarea FSE a PODCA. Din acestea, 378 termediul acestuia se are în vedere finanţarea de
reprezintă proiecte deja implementate și finali- intervenţii care să contribuie la atingerea obiectizate ale căror activităţi au contribuit la îndeplini- vului tematic 11 „Consolidarea capacităţii institurea obiectivelor specifice ale programului.
ţionale a autorităţilor publice şi a părţilor intereÎn cadrul Comitetului de Monitorizare a PODCA sate şi o administraţie publică eficientă”.
Sursa: finantare.ro
au fost prezentate, pe larg, informaţiile cu privire
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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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 creștere
1 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană poli de dezvoltare
1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe

Pitești, PID-ul Polului de Creștere Ploiești și 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

14

0

3

2,71

22,80

2.1 Reabilitarea și modernizarea reţelei de drumuri
Axa
judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea
2
șoselelor 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 și 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

0

31

57

99,00

39,73

67

7

6

0

7

0

47

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 și echiparea
3 infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
și a infrastructurii pentru formare profesională continuă

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
și a infrastructurii pentru formare profesională continuă Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform
Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013
4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire
a afacerilor de importanţă regională și locală

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

5.1 Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea / modernizarea infrastructurilor conexe

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

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are 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 14 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
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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 și 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, 67 de proiecte au fost reziliate.
Stadiul proiectelor

Domeniul/Subdomeniul

Nr.
proiecte
preluate Evaluare

1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabil între
Evaluate
1.065.000 și 6.375.000 lei pentru întreprinderile
36
la AM
mici și mijlocii (COnTRACTARE)
POSCCE
1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
204
204
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici și mijlocii (EvALuARE)
1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
Evaluate în
206
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici și mijalte
regiuni
Axa locii (COnTRACTARE)
1
9
Evaluate
1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor
(5 - SM,
la AM
internaţionale (COnTRACTARE)
4 - BI)
POSCCE
1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici și mijlocii (EvALuARE)
1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici și mijlocii (COnTRACTARE)
Axa 3.1.1 - Sprijinirea accesului la Internet și la servi3 ciile conexe (EvALuARE și COnTRACTARE)

ADR Sud Muntenia este
Organism Intermediar, pentru
Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii
Economice” și 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

46

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

12

16

20

30

2.552.572,06

2.297.904,46

0

6

77 de proiecte
propuse spre finanţare
în alte regiuni

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Până în data de 14 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 „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013. Au fost evaluate 353 de proiecte, din care 301 au fost propuse spre finanţare

Info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 206 / 9 - 14 decembrie 2014

Proiectul de la Colegiul „Brătianu”
din Piteşti ar putea primi o nouă finanţare

12

Argeş

INFO JUDEȚE

Primăria Pitești a reziliat contractul de finanţare de 4.000.000 de lei pentru reabilitarea Colegiului naţional „I.C. Brătianu” din cauza constructorului, care nu a respectat termenii investiţiei.
Lucrările erau în mare întârziere, iar autorităţile
riscau pierderea finanţării europene pentru acest
proiect și blocarea altor finanţări viitoare de la uE.
Liviu Mușat, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, a declarat miercuri, 10
decembrie, într-o conferinţă de presă la Consiliul
judeţean Argeș, că este regretabil că s-a ajuns
aici, dar că există posibilitatea ca unitatea de învăţământ să primească o nouă finanţare.
„Ceea ce putem face noi este să punem la dispoziţia autorităţilor documentaţia necesară pentru a depune, la rândul lor, cererea pentru o nouă
finanţare. Trebuie, însă, să se aştepte până la deschiderea noii sesiuni de finanţare 2014-2020, atunci când vor fi în continuare finanţate lucrările
privind reabilitarea unităţilor de învăţământ.”, a
precizat Liviu Mușat.
Sursa: evenimentulmuscelean.ro

Călăraşi

Academie de Arte Frumoase,
la Călăraşi

Artistul Daniel Iordăchioaie (foto) va aduce și
la Călărași Academia de Arte Frumoase. Academia
își va deschide porţile pentru iubitorii de muzică
de la jumătatea lunii ianuarie și va funcţiona în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 8 din municipiul Călărași.
Artistul susţine că a ales să aducă Academia în Călărași, convins fiind de potenţialul pe care îl are
localitatea. Daniel Iordăchioaie a declarat că ideea
deschiderii unei școli de muzică i-a venit ca alternativă pentru petrecerea timpului liber, dar și pentru a forma și promova tinerele talente. Înscrierile
se pot face la numerele de telefon 0770/438.221,
0724/270.354 sau direct la Şcoala Gimnazială nr.
8 Mircea-vodă. vârsta minimă pentru înscriere este
5 ani. De asemenea, cei care iubesc pianul pot lua
lecţii în cadru acestei unităţi de învăţământ.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: radiovocescampi.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Ambasadorul Turciei la Bucureşti,
în vizită pentru analizarea
oportunităţilor de investiţii în Dâmboviţa

13

Dâmboviţa

investitorii interesaţi spre judeţul Dâmboviţa. Am
apreciat împreună că există potenţial, că judeţul
Dâmboviţa are argumente care-l fac competitiv. Îi
mulţumesc Excelenţei Sale pentru vizită şi sunt sigur că vizita de azi pune bazele unei colaborări
foarte bune cu Republica Turcia”, a declarat președintele Cj Dâmboviţa, Adrian țuţuianu.
„Turcia şi România sunt prietene foarte bune.
Vrem să transformăm aceste relaţii politice bune
în relaţii economice bune. Călătorim în judeţele
unde deja există investiţii turceşti puternice. Întâlnirea sperăm să fie un bun început pentru o colaborare viitoare”, a declarat ambasadorul Turciei
la București.
Excelenţa Sa s-a întâlnit și cu primarul interimar al municipiului Târgoviște, Ciprian Prisăcaru,
cu care a avut o serie de discuţii legate de mediul
de afaceri.

Sursa: dambovitanews.ro

S-a încheiat proiectul de consolidare
a Colegiului Naţional „Ion Maiorescu” din Giurgiu,
realizat cu fonduri Regio
Giurgiu

» Miercuri, 10 decembrie,
primăria a găzduit conferinţa de presă
de încheiere a proiectului Continuarea
lucrărilor „Consolidare a clădirii
Colegiului Naţional Ion Maiorescu”
din Giurgiu. La eveniment au participat
reprezentanţi ai autorităţilor publice
locale, ai Colegiului și mass-media
locală.

În cadrul conferinţei a fost prezentat un material de informare privind scopul, obiectivele specifice ale proiectului, activităţile, sursele de finanţare și rezultatele acestuia, care a fost implementat cu sprijin financiar nerambursabil în cadrul
www.adrmuntenia.ro

programului Regio.
Autorităţile locale, alături de reprezentanţii
Colegiului naţional „Ion Maiorescu” au luat pe rând
cuvântul pentru a-și exprima mulţumirile, aprecierea și felicitările pentru reușita acestui proiect
atât de necesar pentru elevii care erau nevoiţi să
înveţe în condiţii improprii.
Referitor la măsura cedării lucrărilor de consolidare a liceului către primărie, edilul nicolae
Barbu a precizat că s-a dovedit a fi una înţeleaptă
și că dorește să procedeze la fel și cu alte clădiriemblemă ale orașului, cum ar fi Palatul justiţiei,
Teatrul „Tudor Vianu”, Casa Tineretului, având în
vedere că în Programul Operaţional Regional 20142020 primăriile rămân solicitanţi eligibili.

Sursa: giurgiuonline.net

http://regio.adrmuntenia.ro
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În data de 11 decembrie, ambasadorul Turciei
la București, Excelenţa Sa Osman Koray Ertaș, a făcut
o vizită în judeţul Dâmboviţa, fiind însoţit de o
delegaţie de oameni de afaceri. Acesta a dorit să viziteze marile firme cu capital turcesc din zonă, precum Artic Găești, Erdemir și Monte Bianco Târgoviște.
Autorităţile publice locale l-au informat pe
ambasador despre oportunităţile de afaceri din
zonă și ambele părţi au fost de acord că se pot dezvolta relaţii economice foarte bune.
„L-am informat pe domnul ambasador şi delegaţia oamenilor de afaceri care îl însoţeşte cu
privire la posibilităţile de dezvoltare de afaceri în
judeţul Dâmboviţa, am prezentat parcurile industriale de la Priboiu, Moreni şi Mija, oportunităţile
de afaceri din zona montană şi domeniile de interes pentru dezvoltarea unor afaceri agricole. Am
discutat despre proiectele de infrastructură şi am
rugat pe Excelenţa Sa să ne sprijine şi să îndrume

Info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 206 / 9 - 14 decembrie 2014

Reprezentanţii GAL Ialomiţa Centrală „Balaciu
– Căzăneşti – Reviga” se mândresc cu o absorbţie
de peste 90% a fondurilor nerambursabile disponibile la nivelul Asociaţiei.
În cadrul unui eveniment de bilanţ și informare, organizat de curând, la care au participat
în jur de o sută de ialomiţeni din Căzănești, activitatea Grupului de Acţiune Locală a fost prezentată în detaliu, astfel încât cetăţenii să cunoască
posibilităţile de dezvoltare existente la nivelul comunităţilor mici și mijlocii.
Directorul Asociaţiei GAL Ialomiţa Centrală,
Dumitru POP, precizează că provocarea este de a
se implementa integral proiectele pentru rambursarea totală a sumelor.
Sursa: guraialomitei.com

Premieră
în Ploieşti!
Două blocuri
vor fi reabilitate
termic cu fonduri
europene

Prahova

vești bune pentru locuitorii a două blocuri situate pe Bulevardul Republicii. Ca urmare a răspunsului favorabil primit de municipalitate din partea ADR Sud Muntenia, apartamentele acestora vor
fi reabilitate termic cu fonduri europene, prin programul Regio.
valoarea totală a proiectelor este de peste 4,2
milioane de lei. Totodată, Primăria Ploiești a demarat procedurile de obţinere a fondurilor europene și pentru reabilitarea și altor blocuri de locuinţe din municipiul reședinţă de judeţ.
Sursa: phon.ro

Chinezii, atraşi
de oportunităţile de investiţii din Teleorman

Teleorman

La invitaţia conducerii Consiliului judeţean Teleorman, o delegaţie constituită din reprezentanţi
ai administraţiilor publice regionale
și locale din Provincia chineză Hebei s-a aflat săptămâna trecută în
vizită de lucru în municipiul Alexandria. Chinezii au dorit să cunoască
direct oportunităţile pe care Teleormanul, în mod special municipiile Alexandria și
Turnu Măgurele, le oferă companiilor chineze care
ar dori să investească în judeţ. Delegaţia chineză a
fost însoţită de Florea Dumitrescu, fost ministru de
finanţe, guvernator al Băncii naţionale a României
și ambasador al ţării noastre în China.
La întrunirea organizată la sediul Consiliului
judeţean Teleorman, alături de oaspeţii chinezi au
participat autorităţi publice locale, reprezentanţi
ai mediului de afaceri și ai sindicatelor din judeţ,
www.adrmuntenia.ro

precum și jurnaliști din presa teleormăneană.
Cu această ocazie, autorităţile locale au prezentat pe larg
domeniile prioritare de dezvoltare pentru comunităţile locale
din Alexandria și Turnu Măgurele,
dar și facilităţile pe care administraţiile publice le pot oferi companiilor chineze care vor opta pentru a investi în
cele două localităţi teleormănene.
Președintele Consiliului judeţean Teleorman,
Adrian Ionuţ Gâdea, după o prezentare detaliată
a așezării Teleormanului din punct de vedere geografic și al stadiului de dezvoltarea a economiei
judeţului și, totodată, le-a vorbit oaspeţilor chinezi despre oportunităţile existente pentru realizarea de investiţii de către companiile chineze.
Sursa: ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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GAL
Ialomiţa Centrală –
absorbţie de peste 90%
a fondurilor
Ialomiţa
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
Dâmboviţa: B-dul Independenţei, nr. 1, et. Iv,
cam. 101, mun. Târgoviște, jud. Dâmboviţa
Tel. / 0245/220.647,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

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

Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul 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. Ploiești, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către
Agenţie și de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013.
Pe lângă aceste noutăţi, se dorește informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia
și 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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 16 decembrie 2014
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia și activităţile pe care
dumneavoastră le desfășuraţi. 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)
și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor
Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
consiliilor judeţene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice,
reprezentanţilor mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia
și site-urilor dedicate (portalurilor de știri economice),
precum și publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

