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În data de 22 ianuarie, aDR Sud Muntenia a organizat la Centrul de Perfecționare Gâlma din județul Dâmbovița, o întâlnire de lucru destinată reprezentanților Consiliilor județene de la nivelul regiunii noastre.
Evenimentul a avut ca obiectiv prioritizarea
proiectelor ce ar urma să fie finanțate în cadrul
axei prioritare 6 „Stimularea mobilităţii regionale
prin conectarea infrastructurii rutiere regionale
la reţeaua TEN-T” din viitorul Program Operațional
Regional (POR) 2014 – 2020. astfel, au fost creionate două tipuri de hărți cu drumurile prioritare
la nivelul regiunii Sud Muntenia.
Prin POR 2014 – 2020 vor putea fi finanțate investițiile în dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rutiere pentru conectarea la rețeaua TENT, corelată cu Planurile de dezvoltare regională şi
cu Master Planul General de Transport. Programul
urmează a fi lansat în primul semestru al acestui
an, după ce va primi aprobarea Comisiei Europene.
Regiunea Sud Muntenia este traversată de 3 axe
prioritare ale rețelei europene de transport (TEN-T),
respectiv: axa prioritară 7 (rutieră); axa prioritară
18 (fluviul Dunărea); axa prioritară 22 (feroviară).
În ceea ce priveşte accesibilitatea regiunii la
rețeaua TEN-T, aceasta se realizează prin două tipuri de conectivitate: directă (drumuri legate direct de rețea) sau indirectă (legate de rețea prin
intermediul unui drum național modernizat).
În Sud Muntenia, rețeaua rutieră de bază
(TEN-T Core) este reprezentată de următoarele coridoare:
• autostrada a1 (E81): comuna Bolintin Deal
(Giurgiu) – Piteşti (argeş);
• autostrada a2 (E81): Fundulea (Călăraşi) –
Feteşti (Ialomița) – legătura cu Constanța;
• autostrada a3: limita județului Ilfov – Ploieşti
(Prahova) – legătura cu Braşov;
• E60 şi E577: comuna Gorgota (Prahova) –
Ploieşti (Prahova) – Mizil (Prahova) – legătura cu
Buzău;
• E70 şi E85: adunații Copăceni (Giurgiu) – Giurgiu – legătura cu Ruse (Bulgaria);
www.adrmuntenia.ro

• E70: Mihăileşti (Giurgiu) – alexandria (Teleorman) – Roşiorii de Vede (Teleorman) – comuna Măldăeni (Teleorman) – legătura cu Craiova;
• E81: Piteşti (argeş) – comuna Deduleşti (argeş) –
legătura cu Sibiu.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Sediul aDR Sud Muntenia

ADR Sud Muntenia, lider de proiect
pentru „MYBUSINESS –
Îmbunătăţirea abilităţilor antreprenoriale
şi stimularea şomerilor convenţionali”

agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de lider de proiect, la sfârşitul anului trecut, a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „MYBUSINESS – Îmbunătăţirea abilităţilor antreprenoriale şi stimularea şomerilor convenţionali”. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Erasmus+, acțiunea Cheie 2 – Parteneriate
strategice pentru educaţia adulţilor.
Obiectivul principal al proiectului, ce are o valoare totală de 157.540 de euro, este de a promova
reintegrarea pe piața muncii a şomerilor cu vastă
experiență, prin educarea şi stimularea acestora
pentru a-şi crea propria afacere. astfel, activitățile
principale ale proiectului sunt următoarele: promovarea antreprenoriatului şi încurajarea persoanelor
în vârstă să rămână active pe piața forței de muncă,
cu scopul de a genera diferite avantaje economice
şi sociale întregii societăți; studierea în profunzime
a situației şi a perspectivelor locurilor de muncă în
Europa pentru şomerii cu vastă experiență în câmpul
muncii; cercetarea şi analizarea abilităților şomerilor
cu vârsta de peste 50 de ani şi promovarea antreprewww.adrmuntenia.ro

noriatului senior, precum şi promovarea efectelor socio-economice benefice care vor apărea ulterior: motivarea şi îmbunătățirea calității vieții acestora,
crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea socială;
elaborarea şi implementarea unei strategii de comunicare, axată pe rolul antreprenoriatului senior în
dezvoltarea economică şi socială.
Consorțiul proiectului este alcătuit din şase parteneri – autorități locale şi regionale şi instituții private din şase state membre ale Uniunii Europene:
România, Irlanda, Belgia, Grecia, Spania şi austria.
Prima întâlnire de lucru în cadrul acestui proiect a avut loc în perioada 10 – 11 noiembrie a.c.,
la sediul aDR Sud Muntenia, la care au participat
reprezentanții instituțiilor partenere în proiect:
Dimitra ITD, (Grecia), Institutul Tehnologic (Cork,
Irlanda) şi BEST – Institut Independent de Calificare
Vocațională (austria). În cadrul acestei întâlniri de
lansare a proiectului s-au analizat şi stabilit activitățile şi rolul fiecărui partener în realizarea acestora, precum şi prevederile legate de managementul proiectului şi raportarea financiară.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Prezent la Târgovişte, cu ocazia dezbaterilor
publice pe marginea strategiei de dezvoltare a județului Dâmbovița, directorul aDR Sud Muntenia,
Liviu Muşat, a atras atenția asupra faptului că, înainte de toate, ar trebui să folosim la maximum resursele pe care le avem în regiunea noastră. Potrivit directorului agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, industria alimentară ne poate
scoate din criză: „Avem tot ce este necesar pentru
o industrie alimentară completă şi competitivă în
cele şapte judeţe, iar cea mai mare piaţă, Capitala, este captivă chiar în mijlocul regiunii. Sunt convins că împreună vom avea curajul să declarăm industria alimentară, într-un moment mai apropiat
sau mai îndepărtat, prioritate pentru ADR Sud Muntenia”, a spus Liviu Muşat.
aDR Sud Muntenia a aprobat o grilă de evaluare a proiectelor strategice, astfel încât aplicanții
au acum la dispoziție un instrument de lucru foarte
util, mai ales că resursele financiare sunt limitate.
„Nu se finanţează tot şi era nevoie să avem
instrumente la vedere, instrumente obiective pe
care să le folosim ca să ierarhizăm priorităţile.
Avem această grilă prin care cuantificăm criteriile
şi priorităţile pe care le avem. Acest demers a fost
considerat un exemplu de bună practică ce a fost
recomandat tuturor regiunilor. Această grilă este
publică şi o vom pune la dispoziţie şi altor programe”, a precizat directorul aDR Sud Muntenia.
Totodată, în scurt timp, se va supune aprobării
în Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia Planul de dezvoltare regională pentru perioada
2014 - 2020, care va deveni apoi o sursă de inspirație atât pentru mediul privat, cât şi pentru cel public.
„Acest program de dezvoltare are şapte priorităţi şi este supus permanent schimbărilor. L-am
argumentat cu aplicaţiile trimise din toate judeţele, în total, 2.300 de aplicaţii aflate în diferite etape de dezvoltare. Unele sunt în faza de idee, altele au documentaţii avansate, astfel încât să justificăm de ce am ales aceste priorităţi”, a explicat
www.adrmuntenia.ro

Liviu Muşat, directorul aDR Sud Muntenia

Liviu Muşat.
axele de finanțare ale Programului Operațional Regional 2014 - 2020 sunt următoarele:
• Promovarea transferului tehnologic;
• Îmbunătățirea competitivității IMM-uri;
• Eficiența energetică în clădiri publice;
• Sprijinirea dezvoltării urbane;
• Conservarea, protecția şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural;
• Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională şi locală;
• Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului;
• Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale;
• Sprijinirea regenerării economice şi sociale a
comunităților defavorizate din mediul urban;
• Dezvoltarea infrastructurii educaționale;
• Îmbunătățirea activității cadastrale;
• asistență tehnică.

Sursa: incomodmedia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Ministrul fondurilor europene,
Eugen Teodorovici, a declarat, într-un
interviu acordat aGERPRES, că pe noul
cadru financiar 2014 - 2020 absorbția la
finalul acestui an se va ridica la 5-10%. El
a mai afirmat că autoritățile lucrează la
unirea aNRMaP cu UCVaP, pentru că cele
două instituții nu îşi mai justifică separat
activitatea pe achiziții publice, în
februarie urmând ca proiectul să fie
trecut prin Guvern.

De asemenea, ministrul a precizat că până la
finalul lunii iunie va fi prezentat opiniei publice un
draft de acte normative în ceea ce priveşte achizițiile publice.
Potrivit ministrului, la MFE se va crea un cont
unic, pentru ca banii necesari derulării proiectelor
europene să nu mai fie puşi prin diverse ministere.
Eugen Teodorovici a vorbit în interviu despre absorbția fondurilor europene atât pe vechiul, cât şi pe
noul cadru financiar, precum şi despre modificările
legislative din acest an.
AGERPRES: Aţi încheiat anul trecut cu o absorbţie de peste 50%, pe vechiul cadru financiar. Pentru anul acesta aveţi preconizat un grad 80%.
Credeţi că veţi atinge ţinta?
Eugen Teodorovici: Sunt convins de asta şi,
poate chiar mai mult, putem depăşi 80%.
AGERPRES: Aveţi decontări în prima parte
a anului?
Eugen Teodorovici: Da. Este o sumă încă la
Comisie trimisă de anul trecut spre decontare, undeva la 1,3 miliarde de euro care urmează să vină
în România în următoarele săptămâni.
AGERPRES: Anul trecut aţi lansat apeluri de
proiecte pe noul cadru financiar 2014 — 2020.
Vor mai urma anul acesta altele noi?
Eugen Teodorovici: E adevărat. anul trecut am
lansat primele ghiduri de proiecte pentru următorul cadru financiar 2014 — 2020. Primul a fost cel de
capital uman adresat tinerilor pentru primele 2 axe
www.adrmuntenia.ro

Eugen Teodorovici, ministrul fondurilor europene

din acest program operațional.
acest ghid urmează să fie definitivat în parteneriat cu cei interesați în mod direct. O să fie lansat
în luna februarie în mod oficial pentru depunerea
de proiecte, iar cea de-a doua parte a fost adresată
programului de competitivitate, unde, la fel, în februarie vor fi lansate ghidurile spre depunere de
proiecte. La final de martie se va lansa masiv din
tot ce înseamnă cadrul financiar următor.
Ceea ce lansăm acum este pentru a răspunde
cerințelor ambelor cicluri financiare. Ideea este să facem o absorbție cât mai mare pe actualul cadru financiar. Sunt programe operaționale care pot atinge 100%,
respectiv cel de capital uman şi cel de competitivitate.
Lansarea se va face în aşa fel încât să răspundă ambelor cicluri financiare.
(continuare în pagina 6)
http://regio.adrmuntenia.ro
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pe noul cadru financiar
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din diaspora, unde am prezentat aceste idei. au
fost discuții foarte intense vizavi de interesul față
de astfel de proiecte.
AGERPRES: În ceea ce priveşte modificările
legislative, ce pregătiţi pentru perioada următoare?
Eugen Teodorovici: Sunt discuții avansate pentru crearea acelei bănci de dezvoltare, pe care eu
cred şi sper să o putem vedea înființată în primul
semestru al acestui an. Înființată în sensul de a
funcționa. Se merge pe discuția cu cele două bănci
de stat, Eximbank sau CEC Bank, mai mult pe partea de Eximbank. Împreună cu domnul ministru
Vâlcov lucrăm la această idee şi sper ca undeva în
primul semestru al acestui an să putem să vorbim
de o astfel de instituție financiar-bancară în România. Va fi foarte utilă pentru că, pe de o parte,
statul poate să lucreze în mod direct cu această
instituție, pe de altă parte beneficiarii vor avea cu
adevărat un vehicul util în tot ceea ce înseamnă
plăți, împrumuturi, absolut tot ce ține de partea de
finanțare a unui beneficiar fie public, fie privat.
Cea de-a doua zonă este de a crea la nivelul
administrației un cont unic, să nu mai punem banii
necesari derulării proiectelor europene prin diverse ministere. Creăm un singur cont la nivelul MFE
şi care se debitează de cele trei structuri cu rol de
management, ministerul nostru, cel al Dezvoltării
şi cel al agriculturii. acolo sunt practic toate sumele trecute, inclusiv zona de TVa, de cofinanțare. Pe
măsură ce el se utilizează, se micşorează, noi intrăm
aproape lunar în Guvern cu împrumuturi din trezorerie pentru a realimenta acest cont. Este o simplificare radicală a acestui sistem.
Cea de-a treia zonă este cea a achizițiilor publice. Noi, până la final de iunie, în calitatea noastră de coordonator al acestui proces de reformă la
nivel național, avem ca sarcină să punem pe masa
Guvernului un pachet al unui prim draft de acte
normative care transpun directivele pe achiziții
publice. S-a decis că vom avea patru acte normative distincte, respectiv o lege ce se va adresa achizițiilor clasice, a doua pe partea de concesiuni, a
treia pe utilități publice şi a patra pe remedii.
Vor fi patru acte distincte, nu unul singur cum
este, din păcate, astăzi, greu de înțeles şi de aplicat de mai toți cei care sunt implicați în achiziții
publice.
(continuare în pagina 7)
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 5)
Umplem, practic, cu cereri de rambursare, actualul cadru financiar, iar ceea ce rămâne se transferă
pe următorul ciclu financiar.
AGERPRES: Pe noul ciclu financiar ce absorbţie
preconizaţi pentru finalul anului 2015?
Eugen Teodorovici: Pentru 2014 - 2020, obiectivul este 100%. În primul an, dacă la asta vă referiți, undeva între 5 şi 10%, ceea ce este foarte mult,
comparativ cu ceea ce a fost la începutul actualei
perioade de programare.
AGERPRES: Unde veţi mai avea apeluri noi
pe vechiul cadru financiar, ca să atingeţi 80%?
Eugen Teodorovici: Vor mai fi apeluri noi în special pe zona de capital uman, unde chiar am lansat
zilele trecute un apel destinat românilor care trăiesc în afara granițelor țării noastre. Proiectul este
în consultare publică şi se va lansa, sperăm noi,
până la finalul lunii februarie spre depunere de
proiecte. Vor mai fi astfel de lansări de proiecte
în funcție de nevoile de finanțare, de închidere cât
mai sus a actualului cadru financiar.
AGERPRES: Puteţi da mai multe detalii despre proiectele destinate românilor din diaspora?
Eugen Teodorovici: Este o idee de anul trecut,
de prin iunie, şi atacă trei zone. Prima prin care dorim să pregătim românii care trăiesc în afară, care
fie sunt şomeri, fie sunt absolvenți ai unei programe de învățământ acolo unde ei trăiesc, în dorința
de a-i ajuta să-şi găsească un loc de muncă mai bine plătit.
O a doua finanțare este aceea pentru deschiderea unei afaceri, o afacere deschisă în România
pentru ca statul român să impoziteze acele activități, dar activități ce se vor derula în statele membre în care românii noştri trăiesc.
O a treia zonă, foarte sensibilă, este cea care
se adresează copiilor celor care au plecat la lucru
în afară, copii care rămân acasă fie singuri, fie, în
cazuri mai fericite, cu rude, bunici. Este o idee de şcoală după şcoală, un fel de after school, prin care încercăm să evităm această părăsire timpurie a şcolii
de către copiii ai căror părinți sunt plecați în afară.
Este pentru prima oară când se face ceva pragmatic pentru cei care locuiesc în afara României.
AGERPRES: În legătură cu aceste proiecte,
aţi consultat românii din diaspora?
Eugen Teodorovici: anul trecut, undeva prin
vară, în România am organizat o acțiune cu românii
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Sunt reguli pe care o lume întreagă le ştie, le cunoaşte şi le aplică, reguli ce creează un mediu
corect, egal, între autoritatea contractantă şi contractor. Este o
experiență de 100 de ani la nivel
mondial. Nu-s făcute de noi. Noi
n-am făcut decât, în 2008, când mam ocupat personal de acest lucru, să armonizez aceste clauze
şi să le fac obligatorii la nivel național pentru orice autoritate contractantă din România.
Din păcate, în primăvara anului 2009, aceste reguli au fost abrogate de o persoană, nici nu are sens
să-i dau numele, pentru că e atât
de slabă că nu merită să îi dau numele, dar un fost ministru al Transporturilor, care nu a făcut decât să
abroge acest lucru pentru că, vezi
Doamne, Teodorovici le-a făcut în
2008. Eu nu am făcut decât să le
armonizez cu ceea ce era în acel
moment în România.
a lăsat un haos în tot ceea ce
înseamnă relație contractuală între un contractor şi statul român
prin autoritățile contractante. Din
cauza asta au venit foarte multe
corecții financiare, din cauza asta
au fost şi foarte multe întârzieri în
proiectele derulate în România. a
slăbit foarte mult sistemul. Din păcate, avem această meteahnă de
a strica sau distruge ce au făcut
alții pentru că este un orgoliu exacerbat şi nejustificat în acest sens.
Trebuie să ne uităm la ceea
ce ne-am fixat ca țintă — 80% minim pe acest an. Se poate chiar mai
mult de 80%, asta pentru a câştiga pariul cu domnul preşedinte Iohannis, care spunea că dacă facem
75% în acest an suntem o țară de
campioni. O să-i demonstrez că suntem toți campioni de la primul,
până la ultimul din această țară.
Sursa: agerpres.ro

Fonduri
nerambursabile
prin programul
Erasmus+
în 2015

Erasmus+ a fost gândit ca şi instrument de sprijinire a țărilor participante la program în scopul utilizării în mod
eficient a talentului uman şi a capitalului social al Europei. Se pune astfel accentul pe corelarea sprijinului
acordat învățării formale, non-formale şi informale în domeniile educației, formării şi tineretului.

Activităţi finanţate
prin programul Erasmus+

Erasmus+ sprijină şi activitățile ce
au ca obiectiv conştientizarea importanței sportului în viața tinerilor, facilitând cooperarea între organismele
responsabile pentru sport. Programul
promovează crearea şi dezvoltarea
unor rețele europene, oferind oportunități pentru cooperarea între părțile interesate şi pentru schimbul şi
transferul de cunoştințe şi de knowhow în domenii diferite referitoare la
sport şi activitatea fizică.

Structura programului
Erasmus+

Programul Erasmus+ este structurat astfel:
• acțiunea-cheie 1 (aC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării
• acțiunea-cheie 2 (aC2) – Cooperare pentru inovare şi schimb de bune
practici
• acțiunea-cheie 3 (aC3) – Sprijin
pentru reformarea politicilor
• activitățile jean Monnet
• Componenta Sport
Poate depune proiecte orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului şi
sportului în cadrul programului Erasmus+. astfel, se pot depune proiecte
în cadrul următoarelor cereri de propuneri deschise:
• proiecte europene de cooperare
prospectivă în domeniul educației,
formării profesionale şi tineretului;
• realizarea de experimente în materie de politici în sectorul învățământului şcolar.

Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

(continuare din pagina 6)
Iunie ar fi momentul în care
avem un prim draft, iar până la final de an trebuie să fie o consultare publică la nivelul întregii societăți, atât cu partenerii noştri
din piață, ONG-uri, structuri asociative, cei care sunt implicați în această zonă, Comisia Europeană, Parlament, astfel încât la finalul acestui an să fie promovate de către
Parlament aceste patru acte normative prin lege şi nu prin Ordonanță de Urgență, astfel încât
să putem aplica de la 1 ianuarie 2016
noua legislație pe achiziții publice.
Lucrăm la unirea celor două
entități aNRMaP (autoritatea Națională pentru Reglementarea şi
Monitorizarea achizițiilor Publice)
şi UCVaP (Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea achizițiilor Publice). Cele două nu îşi mai justifică separat activitatea, ci ele trebuie unite într-o structură nouă,
modernă, europeană şi mult mai
suplă ca şi activități. Undeva prin
februarie acest lucru să fie trecut prin Guvern, iar după aceea să
vedem exact care sunt atribuțiile
ce se vor stabili pentru noua entitate.
AGERPRES: Având în vedere
aceste modificări legislative, dacă nu veţi mai fi ministru, credeţică
cei care vor veni vor umbla la ele?
Eugen Teodorovici: Sunt convins de asta. Oricât aş dori eu, oricât
ar dori alții să fiu ministru, lucrurile astea ajung la un final. Sper ca
în cazul meu să fie un final fericit.
După ce nu am mai fost într-o anumită funcție, fost director general
sau secretar de stat, au fost schimbate multe lucruri care au produs
efecte extrem de negative în piață. Vă dau un exemplu, regulile de contract FIDIC (Federația internațională a inginerilor constructori - n.r.).
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Comisarul european pentru Posorbţie”, a mai spus Corina Crețu.
litică Regională, Corina Crețu, a dePrintre cele opt state UE care
clarat, luni, 19 ianuarie, că a trimis
au o rată de absorbție sub 60% se
echipe DG Regio în cele opt țări,
află şi România. La sfârşitul anului
printre care şi România, cu o rată de
2014, rata de absorbție a fonduriabsorbție mai mică de 60%, pentru
lor structurale şi de coeziune a
a le ajuta, dar a subliniat că este greu
fost de 51,81%.
de crezut că în 11 luni se va face ceea
Pe de altă parte, comisarul pence nu s-a făcut în şapte ani.
tru Politică Regională a afirmat că
Corina Crețu, comisarul european
„La sfârşitul lui decembrie am pentru Politică Regională
deja s-au făcut progrese față de peînfiinţat un task force pentru a
rioada precedentă de programare.
ajuta statele cu un nivel redus de absorbţie. Avem
„Faţă de perioada 2007 - 2013, cred că deja
opt state cu o rată de absorbţie mai mică de 60% am făcut un progres foarte mare, pentru că în prişi ne-am propus să facem tot ceea ce putem pen- mul an avem 63% din programele operaţionale
tru a ajuta aceste state membre, dar, după cum pentru perioada 2014 - 2020. În 2007, la aceeaşi
ştiţi, este foarte important să existe un efort co- dată aveam doar 15% din programele operaţiomun al ambelor părţi, pentru că nu putem abdica nale”, a spus Corina Crețu.
de la criteriile noastre şi de la legislaţie”, a deOficialul european a reiterat faptul că nu este
clarat comisarul pentru Politică Regională, Corina de acord cu investirea banilor europeni în terenuri
Crețu, în cadrul unei întâlniri cu membrii Comisiei de golf, centre de fitness sau coafor.
pentru Dezvoltare Regională (REGI) a Parlamentu„În general, noi nu ştim ce au în vedere statele
lui European.
membre să pună sub titlul de inovare, cercetare.
Comisarul a subliniat că „este greu de crezut” că Am spus foarte clar că nu vom mai accepta ceea ce
în 11 luni se va reuşi să se facă „ceea ce nu a fost po- eu am numit investiţii de lux. Eu sunt de acord că
sibil în 7 ani”, asigurându-i însă pe europarlamen- ne trebuie astfel de investiţii, dar cred că putem
tari că va face tot ce-i stă în putință în acest sens. găsi suficienţi parteneri privaţi care să facă aceste
„Am trimis echipe de la nivelul DG Regio în toa- investiţii”, a afirmat Corina Crețu, cerând statelor
te aceste opt ţări. Avem opt ţări cu rata de imple- membre să vină cu „programe de calitate care să
mentare sub 60% şi vom face tot ce putem pentru facă diferenţa”.
Sursa: mediafax.ro
a le ajuta, să găsim căi pentru a mări rata de ab-

Proiecte depuse

45.070

Plăţi interne beneficiari
(/alocat 2007-2013)

51,68%

www.adrmuntenia.ro

Contracte semnate

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

55,86%

15.256

Rata de absorbţie curentă
(/alocat 2007-2013)

51,84%

http://regio.adrmuntenia.ro

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Stadiul absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune
la nivelul ţării / 16 ianuarie 2015

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Corina Creţu: Am trimis echipe
în ţările cu absorbţie mică.
Greu să facem ce nu s-a făcut în 7 ani
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Foto: recolta.eu

Comisia Europeană va transmite, până la fi- financiar, precum OUG nr. 74 pentru PNDR 2007nele lunii ianuarie, observațiile finale şi un acord 2013, trebuie constituit Comitetul de Monitoride principiu pentru primele măsuri din noul Pro- zare şi întrunirea acestuia pentru stabilirea critegram Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), astfel riilor de selecţie şi a punctajelor pe criterii, emiîncât în ultima săptămână din februarie să putem terea ghidului solicitantului şi a procedurilor de
deschide sesiunile pentru primirea proiectelor, a lucru. Noi vom pune pe site actele normative cu
declarat secretarul de stat în Ministerul agricultu- detalii, criteriile de selecţie, explicarea principiirii, George Turtoi.
lor de selecţie din program, inclusiv ghidurile şi
„De la începutul anului, noi am trimis oficial studiile pentru potenţialul agricol şi de procesare
scrisori la Comisia Europeană, prin care îi rugăm elaborat la nivel naţional de Institutul de Econosă grăbească evaluarea programului (PNDR — n.r.) mie Agrară şi de consultantul PNDR. Ulterior, vom
şi să închidă comentariile pe măsuri. Am avut o în- deschide cele trei măsuri, cel mai probabil în ultâlnire finală în luna noiembrie din 2014, dar se pa- tima săptămână din februarie”, a adăugat secrere că se tot redeschid distarul de stat în MaDR.
cuţii pe comentarii, de forToate proiectele din
mă, nu de fond, ce întârnoul PNDR, mai puțin cezie procesul privind acorle pe măsurile privind tidul pe măsuri. Acum am
nerii fermieri şi fermele
primit răspuns că până la
mici, se vor depune online
sfârşitul lunii ianuarie o
şi vor fi sesiuni continue
să ne trimită observaţiile
pe parcursul unui an, cu rafinale şi un acord de prinpoarte de selecție lunare
cipiu pentru trei măsuri,
sau trimestriale, în funcție
respectiv pentru investide numărul proiectelor deţii în ferme, tineri ferpuse.
mieri şi sprijinul pe LEANoul PNDR 2014 - 2020
DER, iar cât de curând şi
are alocată o sumă totală
observaţiile finale pe toade 9,363 miliarde de euGeorge Turtoi, secretar de stat în Ministerul agriculturii
te măsurile din PNDR, ast- şi Dezvoltării Rurale
ro, din care 8,015 miliarfel încât să închidem discude de euro reprezintă fonţiile pe întreg programul şi să putem lansa toate durile europene atribuite României, iar 1,347 milimăsurile de finanţare”, a precizat Turtoi.
arde de euro contribuția națională.
România trebuie să aprobe legislația națională
Măsura privind investițiile în ferme are alocată
aferentă, similară cu cea din vechiul program, du- o sumă totală pentru perioada de programare de
pă obținerea acordului de principiu de la Comisie 7 ani de 892,32 milioane de euro, inclusiv contrişi să publice toate documentele pentru consultare, buția națională de 134,35 milioane de euro, iar
iar ulterior, la finele lunii februarie sau începutul măsura dedicată tinerilor fermieri, aproape 445
lunii martie, vor putea fi deschise primele sesiuni milioane de euro, din care 44,5 milioane de euro
de primire de proiecte.
reprezintă contribuția națională. Programul LEADER,
„După obţinerea acordului de principiu tre- dedicat Grupurilor de acțiune Locală are prevăzută
buie să scoatem legislaţia naţională aferentă, res- o sumă de 2,16 milioane de euro pentru elaborarea
pectiv o Hotărâre de Guvern similară cu HG nr. 224 strategiei şi zonei.
Sursa: agerpres.ro
a programului trecut, o ordonanţă privind fluxul
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Turtoi (MADR): Primele măsuri din noul PNDR
ar putea fi deschise în ultima săptămână
din februarie
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Corina Crețu, comisarul european pentru Dezvoltare Regională, denunță o neînțelegere între România şi Ungaria şi se oferă
să medieze o discuție între cele
două guverne, pe tema deblocării programului de cooperare transfrontalieră româno-maghiară 20172013.
Pe blogul său a declarat următoarele: „Săptămâna aceasta am
încercat să rezolv o problemă sensibilă: programul de cooperare
transfrontalieră româno-maghiară este blocat. Din această neînţelegere dintre guverne, cei care pierd sunt cetăţenii de ambele părţi ale graniţei. Sunt fonduri importante ce aşteaptă să
poată fi accesate pentru îmbunătăţirea vieţii acestor oameni.
Acest program există şi funcţionează din 2007, iar scopul său
este întărirea coeziunii sociale şi
economice în zona de frontieră
româno-maghiară. M-am întâlnit
săptămâna trecută cu domnul
János Lázár, ministrul fondurilor
europene din Ungaria, care a ridicat problema acestui program

de cooperare aflat momentan în
impas din cauza neînţelegerilor
dintre cele două state membre.
Iar în data de 19 ianuarie am primit vizita Excelenţei Sale, domnul Bogdan Aurescu, ministrul
afacerilor externe din România.
Ambilor le-am transmis dorinţa
Comisiei de a vedea acest program deplin funcţional din nou.
Acest program a fost creat să
vindece răni, nu să le adâncească.
La solicitarea mea, directorul general Walter Deffa le va
cere celor două state membre un
calendar al activităţilor propuse
de fiecare pentru depăşirea impasului. Le-am sugerat celor două
guverne să se întâlnească la nivel
de miniştri pentru rezolvarea acestei probleme şi m-am oferit să mediez, dacă va fi nevoie, această întâlnire.
Cred cu tărie că rivalităţile
‘istorice’ pot fi depăşite prin bunăstarea adusă de proiecte reuşite, gândite şi duse până la capăt
împreună, români şi maghiari, europeni înainte de toate!”.

Noul PNDR:
Se vor organiza
sesiuni anuale
de depunere
cu realizarea
rapoartelor
de selecţie lunar/
trimestrial

Pentru o absorbție cât mai mare a
fondurilor europene rambursabile prin
noul Program Național de Dezvoltare
Rurală (PNDR) 2014 - 2020, reprezentanții Ministerului agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MaDR) anunță o serie
de noi măsuri de eficientizare a sistemului actual.
„Pentru perioada de programare
2014 - 2020, sistemul de selecţie propus vizează organizarea de sesiuni anuale de depunere cu realizarea rapoartelor de selecţie lunar/ trimestrial. Acest sistem permite depunerea proiectelor continuu pe toată perioada de derulare a sesiunii, astfel
că potenţialii beneficiari nu mai sunt
constrânşi să-şi elaboreze şi să depună proiectul într-o perioadă limitată de timp”, a declarat secretarul de
stat, George Turtoi.
În plus, „proiectele ce au un punctaj
mai mic decât pragul minim lunar/ trimestrial, rămase în aşteptare pentru finanţare, vor intra în competiţie cu proiectele depuse în lunile/ trimestrele următoare, putând fi selectate dacă pragul minim este inferior punctajelor
acestora“, a mai adăugat Turtoi.

Sursa: corinacretu.wordpress.com

Sursa: finantare.ro

AM POSDRU a publicat
noi ghiduri spre consultare

Ministerul Fondurilor Europene – aM POSDRU
publică spre consultare:
• Schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice DMI 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”;
• Schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice DMI 2.3 „Acces şi participare la FPC”;
• Schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifiwww.adrmuntenia.ro

ce DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”;
• Schița schemei de ajutor de minimis asociată
Ghidului Solicitantului Condiții Specifice DMI 3.1.
Propunerile, sugestiile şi opiniile privind îmbunătățirea acestor documente pot fi transmise
până în data de 10 februarie 2015, ora 12:00, la
adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro.

Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Corina Creţu: Sunt gata să mediez
deblocarea programului
de cooperare româno-maghiară
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Îmbunătățirea navigației pe segmentul românesc al Dunării, reabilitarea întregului tronson de cale ferată arad - Constanța şi realizarea conexiunilor
între porturi, aeroporturi şi rețelele feroviare şi rutiere sunt prioritățile pentru România identificate de
Comisia Europeană într-o serie de studii privind dezvoltarea şi finanțarea rețelei TEN-T până în anul 2030.
Două dintre aceste studii, ce vizează coridoarele Rin - Dunăre şi Orient - Mediterana de est, prezintă un portofoliu de proiecte de pe teritoriul României eligibile pentru finanțare. Proiectele identificate au ca obiect infrastructura feroviară (tronsonul arad - Constanța, inclusiv podurile peste Dunăre
de la Cernavodă şi Feteşti; tronsonul Timişoara - Drobeta Turnu Severin - Craiova/ Calafat - Bucureşti),
infrastructura fluvială (segmentul românesc al Dunării, inclusiv canalul Dunăre - Marea Neagră) şi conexiunile dintre rețele (conectarea aeroporturilor Otopeni şi Traian Vuia) şi a porturilor (Drobeta Turnu Severin, Calafat, Giurgiu, Cernavodă, Galați şi Constanța) cu infrastructura feroviară şi rutieră.
Violeta Bulc, comisarul european pentru trans-

port, a declarat: „Trebuie să intensificăm eforturile pentru a ne asigura că reţeaua centrală, esenţială pentru fluxurile de mărfuri şi pasageri în întreaga UE, va fi complet operaţională până în anul
2030. Acum este momentul să investim în proiectele TEN-T, maximizând beneficiile facilităţii ‘Conectarea Europei’ şi ale Planului de investiţii recent lansat de Comisie. Reţeaua TEN-T este esenţială pentru o Uniune care luptă pentru dezvoltare, noi locuri de muncă şi competitivitate. Pe măsură ce Europa iese încet din criza economică, avem nevoie de o Uniune conectată, fără bariere,
pentru ca piaţa unică să prospere”.
Cele nouă studii, câte unul pentru fiecare coridor de transport trans-european, analizează starea infrastructurii actuale, problemele ce împiedică
fluxurile de pasageri şi marfă şi identifică acțiunile
ce trebuie realizate până în 2030. Rezultatele studiilor includ liste preliminare cu proiecte ce vizează
completarea transportului transfrontalier, eliminarea blocajelor şi sporirea interoperabilității.

În cadrul proiectului ENSCC – „ERA-NET Smart Cities
and Communities” a fost lansat apelul transnațional pentru propuneri de proiecte în parteneriat internațional.
Depunere până în data de: 17.03.2015
Se acordă finanțare pentru proiecte în domeniile:
• sisteme integrate inteligente de energie şi transport
urban;
• unelte şi sevicii inteligente pentru sisteme integrate
de energie şi transport urban;
• inteligență informațională;
• guvernanța inteligentă.
apelul este finanțat din fondurile naționale ale țărilor participante care sprijină participarea în proiecte
comune de cercetare, şi anume: austria – FFG, Belgium
DGO6, Innoviris and FNRS, Cyprus – RPF, Finland – TEKES,
the Netherlands – NWO, Norway – RCN, Portugal – FCT,

Romania – UEFISCDI, Spain – CDTI, Sweden – Formas, Swedish Energy agency and VINNOVa, Switzerland – DETEC
and Turkey – TÛBITaK şi cofinanțat de către Comisia Europeană.
Instituțiile care aplică pentru finanțare trebuie să
fie eligibile conform regulilor naționale ale țărilor/regiunilor din care fac parte. Pot participa parteneri de tipul:
companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizații de cercetare (institute de cercetare, universități etc.).
Consorțiul trebuie să cuprindă cel putin trei participanți eligibili din cel puțin trei țări participante. Durata
de finanțare este de maxim trei ani.
Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor
este: 17 martie 2015, ora 12:00 (CET).
Persoană de contact UEFISCDI: Mircea Segărceanu,
tel. 021 302 38 83, e-mail mircea.segarceanu@uefiscdi.ro.

Sursa: finantare.ro

ERA-NET 2015: Fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea
oraşelor şi comunităţilor

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Dezvoltarea reţelei TEN-T până în anul 2030
în România: infrastructurile feroviară şi fluvială
vor fi principalul beneficiar al investiţiilor

Info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 210 / 19 - 25 ianuarie 2015

• „TOC Culture”, platforma
de servicii şi informare din Lyon,
Franţa, activă în domeniul cultural şi dezvoltarea audienţei pentru manifestările din domeniu ale
regiunii Rhône-Alpes, caută parteneri pentru viitoare colaborări
pentru cofinanţări prin programele europene „Europa Creativă” şi/sau „COSME – Programul
UE pentru Competitivitate şi
IMM-uri”.
Propunere de colaborare:
schimb de bune practici şi informații pentru dezvoltarea unui proiect european.
Parteneri căutaţi: întreprinderi/companii culturale, presă de
specialitate, website-uri de profil, operatori de turism cultural,
experți privind accesibilitatea la
cultură etc..
Contact: dl Robin Drelangue,
r.drelangue@mytoc.fr, +33 6 29
48 15 23
• Oraşul Oldham şi Oldham
Council – o organizaţie din Greater Manchester, Anglia, caută parteneri pentru un proiect „Eramus+”, acţiunea-cheie 2: „Co-operation for Innovation and Exchange of Good Practices”
Parteneri căutaţi: şcoli, municipalități sau organizații implicate în sectorul educațional.
Titlul propunerii de proiect:
„ASPIRE – Aligning School Partnerships for Innovation and Research
in Excellence”.
Scopul proiectului este de a
crea un parteneriat capabil să dezvolte şi să producă strategii eficiente pentru îmbunătățirea educației timpurii şi a procesului pewww.adrmuntenia.ro

dagogic, dar şi a tranziției către angajare şi ocupare şi să creeze cadrul propice pentru schimb de informații privind dezvoltarea curriculară în tarile partenere.
Data limită pentru depunerea aplicaţiei: cel târziu 31 martie a.c..
Durata proiectului: 2 ani.
Contact pentru detalii şi manifestarea interesului: Dave Catherall, Principal Officer, External
Funding, Oldham Council, Civic
Centre, +44(0)161 770 5165, email: dave.catherall@oldham.gov.uk.
• Centrul de formare a profesorilor „Metis” din Katowice, Polonia, caută parteneri pentru un
proiect Erasmus+, acţiunea cheie 2 – Inovare şi schimb de bune
practici, cooperare şi parteneriate strategice.
Proiectul propune dezvoltarea unor activități care să prevină riscurile comportamentale în
rândul tinerilor/elevilor şi a unor
diagnoze de răspuns la problemele ce apar, astfel încât aceştia să
nu devină un grup țintă cu poțential ridicat de risc.
Titlul propunerii de proiect:
„Falochron/Breakwater”.
Parteneri căutaţi: instituții
educaționale din Europa; profesori din 10 şcoli ai fiecărui partener vor fi implicați în proiect.
Durata estimativă a proiectului: 2 ani.
Contact pentru detalii şi manifestarea interesului: Magdalena
Wieczorek, mwieczorek@metis.pl
şi anna jakubowska, ajakubowska@metis.pl.
Sursa: finantare.ro

INCOMERA 2015: Fonduri
nerambursabile pentru
IMM-uri pentru dezvoltarea
de produse şi procese
inovatoare

În cadrul proiectului INCOMERa „Innovation and Commercialisation in
the NMP thematic area” a fost lansat
apelul transnațional pentru propuneri
de proiecte în parteneriat internațional pentru anul 2015.
Depunere până în data de 27.02.2015.
Obiectivul acestui apel este de a
micşora decalajul dintre dovada conceptului validat într-un laborator şi
industrializarea şi comercializarea acestuia.
Proiectele finanțate cu INCOMERa
ar trebui să utilizeze rezultatele la nivel de laborator şi să le aducă la nivelul de linie pilot şi/sau demonstrator funcțional validat de către utilizatorii finali.
Se vor finanța proiecte ce intenționează să dezvolte:
• produse inovatoare: Dezvoltarea
unui produs inovator radical, cu posibili utilizatori finali, ce poate fi scos
pe piață;
• procese inovatoare: Dezvoltarea
unui proces inovator radical la scară
pilot;
• inovaţii radicale: Dezvoltarea
inovațiilor radicale.
apelul este finanțat din fondurile
naționale ale țărilor participante care
sprijină participarea în proiecte comune de cercetare. Instituțiile care
aplică pentru finanțare trebuie să fie
eligibile conform regulilor naționale
de finanțare ale țărilor din care fac
parte.
Pot participa parteneri de tipul
companii (IMM-uri, întreprinderi mari)
sau organizații de cercetare (institute
de cercetare, universități etc.).
Consorțiul trebuie să cuprindă cel
puțin două IMM-uri din două regiuni
participante la apel, din țări diferite.
Coordonatorul trebuie să fie un IMM.
Partenerii din țări sau regiuni ce nu
sunt membri INCOMERa pot participa
cu finanțare proprie.
Termenul limită pentru trimiterea
pre-propunerilor este: 27 februarie
2015, ora 17:00 (CET).
Persoană de contact UEFISCDI:
Mircea SEGaRCEaNU, Tel. 021-302.38.83;
e-mail mircea.segarceanu@uefiscdi.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro
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INFO PARTENERIATE / Se caută parteneri
pentru viitoare colaborări pentru finanţările
prin programele Europa Creativă şi COSME
şi Erasmus+
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Domeniul/Subdomeniul

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană centre urbane

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

Piteşti, PID-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
Integrate de Dezvoltare Urbană pentru 12 centre urbane. Până în această dată au fost semnate 750 de
contracte de finanțare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.368.879.888,59 lei. Din cele 750 de
contracte semnate, 45 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

13

0

5

2,71

22,80

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

39

3

10

0

0

7

19

231,68

122,26

3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea insfrastructurii
serviciilor de sănătate

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale

12

1

1

0

2

0

10

40,53

35,7

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

60

10

14

0

0

4

32

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

2

0

52

43,52

24,62

26

7

7

0

1

0

12

48,77

37,11

0

0

0

0

0

0

0

-

fonduri
realocate

168

0

0

0

53,75

13,55

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

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

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

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

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 calității serviciilor turistice
5
Pentru Domeniul major de intervenție 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”,
5.3 Promovarea potențialului turistic şi crearea
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel național.
infrastructurii necesare, în scopul creşterii
ORGaNISMUL INTERMEDIaR PENTRU TURISM: Ministerul Economiei, Direcția Gestionare Fonduri
atractivității României ca destinație turistică
Comunitare pentru Turism - B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal 010873,
Bucureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIO

Până în data de 25 ianuarie 2015, la sediul
agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 1.304 proiecte, prin care se solicită
finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional), Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDU) – Municipiul
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autoritatea de Management pentru Programul
Operațional Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice” (aM POS CCE) a emis Instrucțiunea nr.
652/15.01.2015, privind modificarea Ordinului nr.
1120/2013, pentru achizițiile beneficiarilor privați
şi privind aprobarea instrucțiunii de aplicare a acestuia. Prevederile Ordinului nr. 1990/19.11.2014
şi ale Ordinului nr. 1991/19.11.2014, publicate şi
în cadrul secțiunii Legislație de pe pagina web
www.fonduri-ue.ro, precum şi pe site-ul agenției
pentru POS CCE - http://poscce.adrmuntenia.ro,
secțiunea Documente utile > Legislație, se vor
aplica cu celeritate de către beneficiarii privați ai
POS CCE în cadrul procedurilor de achiziție derulate şi de către personalul OI/aM POS CCE, în cadrul verificărilor efectuate asupra dosarelor depuse de beneficiarii de proiecte POS CCE.
Instrucțiunea nr. 652/15.01.2015 poate fi con-

sultată pe website-ul agenției dedicat exclusiv POS
CCE - http://poscce.adrmuntenia.ro, secțiunea
Documente utile > Informare > Instrucțiuni, link:
http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/in
structiuneanr--1422003304.pdf.

Ordinul Ministerului
Fondurilor Europene
nr. 5/09.01.2015

Ordinul Ministerului
Fondurilor Europene
nr. 1393/29.12.2014

autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (aM POS CCE) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a emis Ordinul nr.
5/09.01.2015, pentru modificarea anexei nr. 1
la Ordinul ministrului economiei, comerțului şi
mediului de afaceri nr. 1.050/24.05.2011, pentru
aprobarea Ghidului solicitantului „Sprijin financiar acordat pentru investiţii în întreprinderi
mari” şi a Cererii de propuneri de proiecte aferentă – apelul de proiecte 3.
Ordinul nr. 5/09.01.2015 poate fi consultat
pe website-ul agenției dedicat exclusiv POS CCE http://poscce.adrmuntenia.ro, secțiunea Documente utile > Legislație, link: http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/ordinulmfenr-5di1421746195.pdf.
www.adrmuntenia.ro

autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (aM POS CCE) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a emis Ordinul nr.
1393/29.12.2014, pentru modificarea anexei nr.
1 la Ordinul ministrului economiei, comerțului şi
mediului de afaceri nr. 3006/22.11.2011, pentru
aprobarea Ghidului solicitantului aferent Operațiunii 1.1.1 a2 „Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 de lei, acordat pentru investiţii
în întreprinderile mici şi mijlocii” – apelul 4.
Prezentul Ordin poate fi consultat pe website-ul agenției dedicat exclusiv POS CCE http://poscce.adrmuntenia.ro, secțiunea Documente utile > Legislație, link: http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/ordinulmfenr-1391421746329.pdf.
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Instrucţiunea nr. 652/15.01.2015,
privind modificarea Ordinului nr. 1120/2013,
pentru achiziţiile beneficiarilor privaţi
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

la nivel național, inclusiv Sud Muntenia.
Din totalul proiectelor primite de aDR Sud
Muntenia au fost respinse 101 şi retrase 41.
Până în prezent au fost semnate 313 contracte de finanțare, cu o valoare nerambursabilă aprobată de 300.187.610,31 lei. Din cele 313 contracte semnate, 73 de proiecte au fost reziliate.
Stadiul proiectelor

Domeniul/Subdomeniul

Nr.
proiecte
preluate Evaluare

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

aDR Sud Muntenia este
Organism Intermediar, pentru
Programul Operațional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii
Economice” şi are responsabilități
delegate pentru implementarea
acestui program. Mai multe detalii
despre posibilitățile de finanțare
din POS CCE puteți obține
contactând experții 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 finanțare
în alte regiuni

11

22

173

157.008.213,97

157.008.213,97

47

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

15

16

20

30

2.552.572,06

2.297.904,46

0

8

77 de proiecte
propuse spre finanțare
în alte regiuni

http://regio.adrmuntenia.ro
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Până în data de 22 ianuarie 2015, la sediul
agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost primite 711 proiecte, prin care se solicită
finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013. au fost evaluate 353 de proiecte, din care 301 au fost propuse spre finanțare
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Argeş

Bani europeni pentru Bazinul Olimpic

Călăraşi

liber de lângă Bazinul Olimpic va beneficia de încălzire cu panouri solare, iar baza sportivă Prundu va fi
reabilitată şi modernizată. În plus, la Stadionul „Nicolae Dobrin” vor fi acoperite câteva mii de locuri de
la tribuna a doua, pentru a corespunde standardelor
Federației Române de Fotbal privind organizarea
competițiilor din eşaloanele superioare.
Sursa: evenimentulmuscelean.ro

Finalizarea proiectelor demarate
în perioada 2007 – 2013,
prioritatea CJ Călăraşi în 2015

În cursul săptămânii trecute, administratorul public al județului, Daniel Ştefan, a acordat un interviu
în care a vorbit despre prioritățile de investiții care
se derulează la nivelul județului Călăraşi, dar şi despre proiectele cuprinse în cadrul exercițiului financiar
2014 - 2020.
Conform declarațiilor administratorului public,
„anul 2015 este hotărâtor. Este anul în care va trebui
să finalizăm proiectele pe perioada 2007 – 2013. Vrem
să finalizăm investiţia ce vizează Biblioteca Judeţeană Alexandru Odobescu, precum şi lucrările începute în Spitalul judeţean. În ceea ce priveşte cea din
urmă investiţie, se va extinde Unitatea de Primiri Urgenţe, situată la parter, pentru că am început anul
trecut lucrarea. Odată finalizat Corpul C trebuie să
facem şi partea de exterior, partea de reabilitare termică. Finalizăm etajul II şi vrem să începem lucrările
de investiţii şi în Corpul A. Deci partea de laborator,
etajele II şi IV din Corpul A, ceea ce înseamnă săli de
operaţii. Să începem să lucrăm şi în acest domeniu.
Demarăm şi lucrările de consolidare a spitalului nou,
corpurile F, G, H, pentru că este nevoie de o lucrare
de consolidare. Investiţiile de la spital vor avea o importanţă deosebită ca şi partea de cultură - Biblioteca Judeţeană.”
În ceea ce priveşte investițiile pentru perioada
de programare 2014 – 2020, Cj Călăraşi a pregătit anul
trecut documentațiile. astfel, Daniel Ştefan a declarat că „pentru această perioadă de 7 ani ne orientăm
spre patrimoniul judeţului şi spre proiectele ce ţin de
investiţiile proprii ale judeţului. Deci practic moderwww.adrmuntenia.ro

nizarea unor drumuri judeţene şi mă refer la DJ 402,
cel de la Şoldanu până la autostrada din Fundulea, şi
apoi către continuarea cu 302, spre limita Ialomiţa.
Aici avem deja discuţii şi un acord de principiu cu CJ
Ialomiţa ca acesta să fie continuat în Ialomiţa şi apoi
în Ilfov până în A3, deci un drum care să unească A2
cu A3 la Moara Vlăsiei, spre Bucureşti - Ploieşti.”.
La jumătatea lunii februarie, Cj Călăraşi va aproba Planul de dezvoltare al județului pentru perioada 2014 - 2020 şi bugetul pentru anul 2015. Din
spusele administratorului public județean, pe exercițiul financiar 2014-2020 există posibilitatea să se
dezvolte totodată nişte activități în domeniul asistenței sociale. „Am discutat cu cei de la Direcţia de Asistenţă Socială şi le-am prezentat posibilităţile de finanţare din 2014 - 2020. Putem face la fel, diferite
parteneriate fie cu asociaţii din domeniul asistenţei
sociale fie cu Primăria Călăraşi putem dezvolta anumite proiecte de asistenţă socială.”
De asemenea, conform spuselor domniei sale,
fiecare municipiu reşedință de județ, prin noul Program Operațional Regional, va avea o sumă de bani
distinctă, „deci nu va fi o competiţie pe aceşti bani;
fiecare va avea, cum se spune, banii puşi de-o parte,
pentru care va trebui să existe un plan de mobilitate
care să evidenţieze modul în care se va face transportul public local, punctele de încărcare din punctul
de vedere al traficului, stabilirea unor condiţii alternative pentru pietoni şi pentru biciclişti, creşterea
gradului de transport cu transportul public”.

Sursa: arenamedia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

Primăria Piteşti are în vedere construirea unei
Săli Polivalente, cu fonduri europene, în zona stadionului „Nicolae Dobrin”. Şi bazele sportive existente
ar urma să beneficieze de investiții din bani europeni
(dacă proiectele vor fi acceptate la finanțare). astfel,
Bazinul Olimpic va fi alimentat cu energie produsă
de panouri fotovoltaice şi tot aici va fi adus un dezumidificator. De asemenea, baza de agrement în aer
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Sanatoriul Moroeni,
transformat într-un centru medical regional TBC
Dâmboviţa

Giurgiu

Gazoductul Giurgiu – Ruse
va avea o lungime de 25 km

Lucrările la gazoductul Giurgiu – Ruse, conform
unor surse bulgare, vor fi terminate în martie 2015,
întârzierile fiind cauzate de unele probleme geologice, dar şi de descoperirea unor vestigii arheologice.
Surse din apropierea Transgaz afirmă că reprezentanții acesteia pregătesc rezilierea contractului cu firma constructoare din Târgu-Mureş şi scoaterea la licitație a lucrărilor de subtraversare a Dunării. Constructorul care trebuia să termine lucrarea nu dispune de suficiente mijloace pentru a respecta termenul inițial. Gazoductul Giurgiu - Ruse
trebuia finalizat încă din octombrie 2013, dar a întâmpinat numeroase probleme, care s-au dovedit
a fi de natură logistică.
Lungimea totală a conductei ce leagă Ruse de
Giurgiu va fi de 25 km, din care 15,4 kilometri sunt
pe teritoriul bulgăresc, iar 2,1 kilometri pe sub Dunăre. Costurile lucrării sunt de 25 de milioane de
www.adrmuntenia.ro

Construit în urmă cu vreo 76 de ani, Sanatoriul
TBC Moroeni, unitatea medicală, situată la 1.000
de metri altitudine în Parcul Natural Bucegi se află
într-o stare deplorabilă. astăzi, mai găsim la Sanatoriul TBC Moroeni doar clădiri într-un stadiu
avansat de degradare, patru medici, câteva zeci de
de asistente medicale, 70 - 80 de pacienți internați
şi o privelişte dezolantă. Investiții substanțiale nu
au mai fost făcute din 1971. Valoarea investițiilor
estimată de la Sanatoriul Moroeni, ce urmează a
fi derulate, se ridică la 5-6 milioane de euro.
Sanatoriul TBC Moroeni funcționează la capacitate redusă. ajung aici bolnavi de tuberculoză
din toată țara, nu doar din județul Dâmbovița. Istoria acestei unități medicale este una impresionantă. La Sanatoriu TBC Moroeni s-au efectuat prima tomografie clasică din țară şi prima branhoscopie. Tot aici s-au inovat şi perfecționat multe tehnici de chirurgie toracică.
Sursa: ziardambovita.ro

euro, din care 9 milioane contribuția europeană,
11 milioane costurile părții bulgare şi 4 milioane
de euro costurile Transgaz.

Sursa: giurgiu-net.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Ministrul sănătății, Nicolae Bănicioiu, a dat
asigurări administrației județene Dâmbovița că va
acorda sprijin financiar în anul 2015 pentru a demara lucrările de reabilitare şi consolidare a Sanatoriului Moroeni. administrația publică locală şia propus chiar să construiasă în zona Moroeni un
Centru Regional TBC. În urma discuțiilor purtate
cu oficialitățile județene şi conducerea Spitalului
județean de Urgență Târgovişte, s-a decis ca unitatea spitalicească de la Moroeni să fie expertizată
tehnic şi după, cu fonduri europene, guvernamentale şi chiar şi din bugetul județean, să fie reabilitată: „Am convenit să fac o expertiză tehnică, să
merg la domnul Bănicioiu şi să încercăm, anul
acesta, să începem finanţarea unui proiect care
să însemne un spital de profil TBC cu acoperire regională, Centru Regional şi să-l punem la punct pe
bani de la Ministerul Sănătăţii şi de la CJ şi să-i
aducem prestigiul pe care l-a avut de-a lungul vremurilor”, a afirmat adrian țuțuianu.

Info Regional Sud Muntenia
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Ialomiţa

Sursa: guraialomitei.com

CJ Prahova,
la ediţia a XVI-a a Festivalului
România Broadway
Prahova

Marți, 20 ianuarie, preşedintele Consiliului județean Prahova, Mircea Cosma, a avut o întâlnire cu organizatorii Festivalului România Broadway.
La sfârşitul anului trecut,
Consiliul județean Prahova a fost
invitat de Camera de Comerț Româno-americană din New York şi
de Consulatul General al României din acelaşi oraş, să participe
la Festivalul România Broadway,
ediția a XVI –a, ce va avea loc în data de 10 mai 2015. Participarea, de

principiu, la acest eveniment a fost
aprobată în şedința de Consiliului
județean Prahova de luna decembrie 2014. Festivalul România Broadway este un eveniment istoric unic şi valoros, care susține şi promovează România, valorile culturale ale țării şi, mai presus de
toate, realizările acesteia. Este
cel mai mare eveniment românesc
din afara granițelor țării, care
atrage anual peste 25.000 de vizitatori din întreaga lume.

Sursa: CJ Prahova

Peste 20 de milioane de lei
pentru reabilitarea Sălii Polivalente din Alexandria
Teleorman

Ministerul Dezvoltării Regionale şi administrației Publice va investi 103 milioane de euro în realizarea a 52 de
obiective sportive, până în 2017. Unul dintre obiectivele
pentru care vor veni bani de la Ministerul Dezvoltării este
Sala Polivalentă din alexandria. Pentru reabilitarea acesteia vor fi alocați 20,5 milioane de lei. 13,3 milioane de
lei vor veni anul acesta, iar alte 7,2 milioane de lei sunt
programate a fi alocate pentru finalizarea investiției în
2016. Sala Polivalentă, obiectiv ce nu a avut parte de reabilitare de zeci de ani, va trece începând cu 2015 printrun amplu proces de refacere, proces ce presupune atât
reabilitarea localului, cât şi modernizarea şi aducerea lui
www.adrmuntenia.ro

la un standard demn de o sală de sport multifuncțională.
Tribuna va fi reamenajată cu 1.350 de locuri pentru
public general, 100 de locuri VIP şi 50 de locuri presă. Terenul de joc cu dimensiunea de 44*24 metri va fi pretabil
pentru meciuri indoor de handbal, baschet, volei tenis,
judo şi badminton. Vor fi amenajate săli de sport pentru
activități conexe: antrenamente pentru judo, sală pentru
dezvoltarea forței, sală de antrenamente pentru scrimă.
Sala polivalentă va fi dotată cu sistem de nocturnă pentru
meciuri televizate, sistem de sonorizare, sistem de afişaj
cu tabele de scor electronice, sistem de climatizare.
Sursa: teleorman24.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Patru terenuri ce au aparținut
Inspectoratului Teritorial pentru
Calitatea Semințelor vor fi folosite
de Consiliul județean Ialomița pentru construirea unor aşezăminte sociale. autoritățile județene intenționează accesarea de fonduri nerambursabile pentru extinderea
rețelei de infrastructură socială, în
funcție de nevoile înregistrate la
nivelul populației. Vicepreşedintele Consiliului județean Ialomița,
Ioan Martin, a afirmat în acest sens
că prima opțiune este pentru cămine de bătrâni. Terenurile unde
Consiliul județean Ialomița intenționează realizarea proiectelor de
infrastructură socială sunt în Slobozia,
amara, țăndărei şi Urziceni.

Foto: romaniabroadway.com

Administraţia
judeţeană
investeşte în
infrastructura
socială
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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 județean
Dâmbovița, sediul Consiliului județean
Dâmbovița: B-dul Independenței, nr. 1, et. IV,
cam. 101, mun. Târgovişte, jud. Dâmbovița
Tel. / 0245/220.647,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

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

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

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

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

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 26 ianuarie 2015
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția şi activitățile pe care
dumneavoastră le desfăşurați. Dacă sunteți interesați
să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne
transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500
de caractere cu tot cu spații), împreună cu 1 - 2 poze,
cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie
publicat în viitoarea ediție a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa de
e-mail comunicare@adrmuntenia.ro. Newsletter-ul va fi
publicat pe site-ul agenției (http://regio.adrmuntenia.ro)
şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor
Rețelei de Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
consiliilor județene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale şi administrației Publice,
reprezentanților mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia
şi site-urilor dedicate (portalurilor de ştiri economice),
precum şi publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

