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» Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia a organizat, în
perioada 10 - 11 martie, la Sinaia, un
seminar de informare în cadrul proiectului
„Consolidarea inițiativelor teritoriale
integrate la nivelul regiunii Sud Muntenia,
prin organizarea unui seminar pentru
factorii de decizie și instituțiile
responsabile din regiune”, cofinanţat cu
fonduri fEDR, prin Programul operaţional
Asistenţă tehnică 2007 - 2013, Axa
prioritară 1, în cadrul proiectului
„Facilitatea de Asistență Tehnică”.

Seminarul s-a derulat sub forma unui schimb
de experienţă, ce a avut ca scop îmbunătăţirea
procesului de planificare pentru perioada 2014 2020, prin prezentarea iniţiativelor teritoriale de
succes ale regiunilor de convergenţă, care ar putea
fi utilizate ca modele de către regiunea Sud Muntenia. În cele două zile s-au organizat grupuri de
lucru pentru cei peste 70 de participanţi, în care
au fost prezentate repere teoretice, mecanisme
de implementare, exemple concrete de iniţiative
locale de dezvoltare economică şi socială, precum
şi exemple de bune practici în vederea îmbunătăţirii procesului de planificare pentru perioada 2014
- 2020.
Grupurile de lucru au vizat următoarele tematici: cadrul de programare pentru fondurile uE şi
Programele operaţionale valabile pentru perioada
2014 - 2020, noile concepte europene pentru dezvoltarea teritorială – dezvoltarea urbană durabilă,
dezvoltarea locală plasată sub semnul comunităţii
locale şi investiţiile teritoriale integrate – şi mecanismele comunitare de cooperare macro-regională – INtERREG EuRoPE, CBC România - Bulgaria
şi SuERD. Coordonarea fondurilor nerambursabile
va ţine seama de lecţiile învăţate în perioada 2007 –
2013 şi va urmări eficientizarea procesului de implementare şi reducerea problemelor administrative. totodată, concentrarea tematică a fondurilor
www.adrmuntenia.ro

va asigura obţinerea unui impact semnificativ al
investiţiilor, respectiv continuitatea intervenţiilor
sustenabile din actuala perioadă de programare.
(continuare în pagina 3)
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

Seminar de informare pentru consolidarea
iniţiativelor teritoriale integrate
la nivelul regiunii Sud Muntenia
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EVENIMENTE

(continuare din pagina 2)
Pentru perioada 2014 - 2020, România va avea
la dispoziţie aproximativ 39,887 miliarde de euro
fonduri europene, dintre care 21,8 miliarde de
euro fonduri structurale şi de coeziune.
Proiectul „Consolidarea inițiativelor teritoriale integrate de la nivelul regiunii Sud Muntenia,
prin organizarea unui seminar pentru factorii de
decizie și instituțiile responsabile din regiune” vizează sprijinirea autorităţilor publice locale, în vederea asigurării unui proces eficient şi eficace de
planificare regională, care să ţină cont de vectorii
tematici şi priorităţile Strategiei Europa 2020. Contractul se derulează pe perioadă de 8 săptămâni,
până în data de 20 martie 2015, şi constă în prestarea de servicii pentru sprijinirea autorităţilor publice locale, în vederea îmbunătăţirii cadrului de
planificare şi programare financiară.
obiectivul specific al proiectului îl constituie
organizarea unui seminar pentru diseminarea politicilor de succes din Statele Membre ale uniunii
Europene, în domeniul dezvoltării urbane, rurale
şi ale Programelor operaţionale, care ar putea fi
utilizate ca modele de către regiunea Sud Muntenia, precum şi de celelalte regiuni de dezvoltare
din România.
toate materialele prezentate în cadrul seminarului pot fi consultate pe site-ul Agenţiei, www.adrmuntenia.ro, secţiunea Bibliotecă > Documente
utile, link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/sinaia1011martie2015.rar.

ANIVERSĂRI ADR SUD MUNTENIA

Maria Elena Nuţu
• 13 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia!

La jumătatea lunii martie, colega noastră
Maria Elena Nuţu, expert Biroul Evaluare, selecţie şi contractare PoS CCE, împlineşte 13 ani de
activitate neîntreruptă în cadrul Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Cu această
ocazie te felicităm şi îţi mulţumim pentru colegialitate şi implicarea ta deosebită în activitatea
realizată în cadrul Agenţiei!
La Mulţi Ani cu succese!
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Direcţia Dezvoltare şi Comunicare, a editat Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
pentru luna martie 2015. Scopul editării acestei publicaţii este de a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud
Muntenia care doresc să realizeze diferite investiţii.
Astfel, în acest document sunt prezentate oportunităţile de finanţare ale celor şapte programe operaţionale ce se derulează în prezent în România, Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007 – 2013
şi programele de cooperare transfrontalieră ce se implementează în zonele de graniţă ale ţării. 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-martie-2015.pdf.

S-au lansat POC, POCA şi POAT 2014 - 2020!

» joi, 12 martie, s-au lansat oficial
Programele operaţionale pentru
Competitivitate, Capacitate Administrativă
şi Asistenţă tehnică 2014 - 2020.

Din cele 7 Programe operaţionale ale României finanţate sub umbrela Politicii de Coeziune,
ţinta „Investiții pentru dezvoltare și locuri de
muncă”, cinci au fost aprobate de către Comisia
Europeană la finalul anului 2014/ începutul anului
2015: Programul Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, Programul operaţional Asistenţă tehnică,
Programul operaţional Competitivitate, Programul
operaţional Capital uman şi Programul operaţional
Capacitate Administrativă.
Pe masa Comisiei au mai rămas încă două programe pentru a fi aprobate: Programul operaţional
Infrastructura Mare, care, conform premierului, „se
discută în acest moment de către autoritățile române cu reprezentanții Comisiei; programul avea
nevoie de aprobarea Master Planului de Transport,
lucru ce s-a făcut în urma unor dezbateri extrem de
importante și de transparente”, şi Programul operaţional Regional, de asemenea aflat în dezbatere.
Conform doamnei comisar pentru Politică Regională, Corina Creţu, prezentă la eveniment, „cewww.adrmuntenia.ro

Corina Creţu, comisarul pentru Politică Regională

le 2 Programe Operaționale rămase – POIM și POR
– vor fi aprobate după revizuirea cadrului financiar multianual”.

Sursa: fonduri-structurale.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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S-a publicat Catalogul surselor
de finanţare nerambursabilă
active pentru luna martie!
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» Prioritatea numărul 1
a Master Planului General
de transport al României
este, din punctul de vedere
al Comisiei Europene,
realizarea la timp a proiectelor
din cadrul reţelei principale
tEN-t, iar în al doilea rând
identificarea celor mai
importante proiecte pentru
reţeaua tEN-t extinsă,
acestea putând beneficia,
la rândul lor, de susţinerea
financiară a CE, a declarat,
marţi, comisarul european
pentru politici regionale,
Corina Creţu, după o
reuniune de lucru cu ministrul
transporturilor, Ioan Rus.

„Din punctul nostru de vedere, al Comisiei Europene, prioritatea numărul 1 a Master Planului
este să asigure realizarea la timp
în primul rând a proiectelor din
cadrul rețelei principale TEN-T, rețeaua de transport transeuropeană. În al doilea rând, Comisia se așteaptă ca Master Planul să identifice proiectele cele mai importante pentru rețeaua TEN-T extinsă, proiecte care, la rândul lor,
pot beneficia de susținerea financiară a CE. Aceasta înseamnă că
Master Planul-ul trebuie să implice proiectele cele mai importanwww.adrmuntenia.ro

te din punct de vedere economic
și să se asigure că ele vor beneficia de susținere financiară nu
numai pentru realizare, ci și pentru întreținere”, a explicat Creţu,
după încheierea întâlnirii.
Potrivit acesteia, Comisia
Europeană este foarte interesată
de Master Planul General de
transport al României, deoarece
este un document strategic şi reprezintă o pre-condiţie pentru
accesarea fondurilor uniunii Europene pentru marile proiecte de
transport în perioada 2014 — 2020,
a declarat comisarul european
pentru politici regionale, Corina
Creţu, după o reuniune de lucru
cu ministrul transporturilor, Ioan
Rus.
„Comisia Europeană este foarte interesată de acest document
strategic, deoarece el reprezintă
o pre-condiție pentru accesarea
fondurilor UE pentru marile proiecte de transport în perioada
2014 — 2020. Înainte de a porni
la drum, la orice drum, este bine
să avem o hartă și să fim hotărâți în legătură cu traseul pe care vrem să mergem. Această hartă, acest Master Plan, nu se referă doar la actuala perioadă de
finanțare, doar la următorii șapte ani, ci se referă la dezvoltarea economică a României pentru următorii 15 - 20 de ani”, a
declarat comisarul citat.

Sursa: agerpres.ro

România a înregistrat
o creştere de 2,8%
a ratei de absorbţie
la sfârşitul lui februarie

Deşi în luna ianuarie a acestui an, România nu a atras niciun ban de la Comisia Europeană, în luna februarie s-a
înregistrat o creştere de 2,8% a ratei
de absorbţie. De asemenea, cu 0,72%
au crescut şi încasările din declaraţiile de cheltuieli.
Drept urmare, România a reusit să
atragă pe exerciţiul financiar 2007 2013 doar 9 miliarde de euro, din totalul de 19,2 miliarde de euro alocat,
ceea ce semnifică o rată de absorbţie
de 47,7% - 50%.
Cu privire la rambursări, la finalul
lui februarie s-a raportat că doar trei
programe din şapte au primit rambursări, şi anume PoS transport – 223 milioane de euro, PoSDRu – 159 milioane de euro şi PoR – 80 milioane de
euro. Dintre acestea, cea mai mare
rată de absorbţie o are PoS transport
cu 56,7% din sume atrase.
Ministrul MfE, Eugen teodorovici, a
susţinut că până la finalul anului 2015,
rata de absorbţie va depăşi 80%.
Sursa: finantare.ro

Eugen Teodorovici:
Noile programe vor permite
depunerea continuă
de proiecte

Într-un interviu acordat recent, Eugen teodorovici, ministrul fondurilor
europene, a declarat ca suma alocată
fiecărei linii de finanţare va fi lansată
încă de la debutul programului. Prin
acest lucru se doreşte ca noile programe să permită depunerea continuă de proiecte până la finalizarea
bugetului alocat.
Prin această modalitate de abordare, economia va fi capabilă să se
autosusţină, după cum declara ministrul. De asemenea, acesta a mai specificat nevoia de a corela finanţările
europene cu cele naţionale pentru a
crea o coerenţă a accesării de fonduri.
De asemenea, teodorovici a menţionat că proiectul de lege al ANRMAP va
suferi câteva îmbunătăţiri în perioada imediat următoare, cel publicat fiind
doar o versiune provizorie.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Corina Creţu: Prioritatea
Master Planului de Transport
este, din perspectiva CE,
realizarea la timp
a proiectelor din TEN-T
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» Autorităţile guvernamentale
estimează că în aprilie vor fi lansate
primele apeluri de proiecte în Programul
operaţional Capacitate Administrativă,
care are un buget de 658 milioane de euro
şi vizează dezvoltarea unei administraţii
publice şi a unui sistem judiciar eficiente,
accesibile şi transparente.

Ministrul dezvotării, Liviu Dragnea, a făcut
acest anunţ în cadrul evenimentului de lansare a
Programului operaţional Capacitate Administrativă
(PoCA), organizat joi, la Platul Victoria, în prezenţa premierului Victor Ponta şi a comisarului european pentru politici regionale, Corina Creţu.
„Banii vor fi accesați foarte curând. Estimăm
că în aprilie lansăm deja primele apeluri de proiecte. În acest context, încurajăm toate instituțiile
publice și toți potențialii benficiari să pregătească
cererile de finanțare pentru a putea accesa cât mai
repede aceste fonduri”, a spus Dragnea.
Acesta a precizat că o diferenţă notabilă a noului program pentru exerciţiul financiar 2014 - 2020
faţă de cel din exerciţiul financiar anterior este
accesul instituţiilor din sistemul judiciar şi Ministerul justiţiei pe domenii de intervenţii precum
dezvoltarea şi implementarea de sisteme standard
şi instrumente moderne şi eficiente de management; dezvoltarea integrată a sistemului de statistică judiciară, sprijin pentru implementarea noilor coduri, dezvoltarea sistemului naţional de urmărire, administrare şi recuperare a creanţelor provenite din infracţiuni sau dezvoltarea abilităţilor
personalului.
Potrivit lui Dragnea, o noutate în cadrul programului este susţinerea societăţii civile, oNG-urile
şi partenerii sociali fiind parteneri eligibili, urmărindu-se un parteneriat real între administraţia publică şi societatea civilă. În acest sens, proiectele
finanţate vor urmări dezvoltarea de instrumente
independente de monitorizare şi evaluare a politicilor publice, dezvoltarea de acţiuni de formulare
www.adrmuntenia.ro

şi promovare de propuneri alternative la politicile
publice iniţiate de Guvern, dezvoltarea de instrumente de consolidare a dialogului social şi civic,
dezvoltarea de proceduri, mecanisme pentru susţinerea şi promovarea dezvoltării la nivel local şi
de interacţiune cu autorităţile şi instituţiile administraţiei publice, dezvoltarea de proceduri pentru
susţinerea şi promovarea iniţiativelor de reformă a
administraţiei publice, dezvoltarea capacităţii partenerilor sociali şi a oNG-urilor prin instruiri, activităţi întreprinse în comun, efectuarea de sondaje
privind percepţia publică, studii, analize şi cercetări ştiinţifice privind aspecte legate de corupţie.
PoCA va fi, totodată, disponibil în premieră şi
pentru structurile de ordine publică, securitate şi
siguranţă naţională.
Premierul Victor Ponta a arătat că, din cele
şapte programe operaţionale, cinci au fost deja
aprobate, rămânând încă de aprobat Programele
operaţionale pentru Infrastructura Mare şi Regional. Acesta a cerut miniştrilor să îşi întărească
echipele de negociere şi să pregătească ghiduri
transparente, clare şi simple, exprimându-şi speranţa de a scăpa de „tragedia achizițiilor publice”.
(continuarea în pagina 7)
http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Primele apeluri de proiecte
pentru PO Capacitate Administrativă
vor fi lansate în aprilie

6

Info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 217 / 9 - 15 martie 2015

Sursa: mediafax.ro

www.adrmuntenia.ro

Corina Creţu: Instrumentele
financiare ar reprezenta o gură
de oxigen pentru mediul de afaceri

În contextul unui mediu economic ostil, firmele mici şi mijlocii întâmpină foarte mari dificultăţi în a-şi asigura finanţarea. De
cele mai multe ori, IMM-urile trebuie să se autofinanţeze, deoarece sunt refuzate de către bănci.
De aceea, comisarul european
Corina Creţu a vorbit despre instrumentele financiare şi despre
importanţa folosirii acestora pentru a veni în sprijinul mediului de
afaceri. Ea a făcut un apel către
Guvern, solicitând reprezentanţilor ţării să folosească din plin
instrumentele financiare, în perioada următoare.
Comisarul european pentru
Politici Regionale, Corina Creţu,
a declarat, joi, la o conferinţă dedicată oportunităţilor de finanţare pentru IMM, că preşedintele
Comisiei Europene, jean-Claude
juncker, are un „obiectiv precis:
de a dubla folosirea instrumentelor financiare în următorii șapte ani”, astfel că executivul de la
Bruxelles „încurajează toate statele membre, și România în particular, să folosească instrumentele financiare care pot avea efectul unui cocktail de vitamine asupra unui organism slăbit, cum este
economia Europei”.
Corina Creţu i-a mărturisit ministrului fondurilor europene, Eugen teodorovici, prezent la conferinţă, că a căutat „argumente puternice” pentru a convinge Guvernul român să folosească aceste instrumente.
Pe de altă parte, oficialul european a precizat că întreprinde-

rile mici şi mijlocii sunt „actorii
principali în procesul de creare
de locuri de muncă în UE, iar ieșirea din criză și repornirea motoarelor economice ale Europei
nu pot avea loc fără implicarea
IMM-urilor”.
„Este vital ca ele să beneficieze de sprijin mai ales într-o perioadă atât de dificilă din punct
de vedere economic și financiar
(...) Spre deosebire de marile companii, IMM întâmpină dificultăți
în a obține finanțare. Conform
unui studiu realizat de BNR, 44%
din companii, indiferent de mărimea lor, continuă să se bazeze
pe resursele interne pentru a-și finanța afacerile curente. În plus,
doar 20% dintre ele au recurs la
împrumuturi bancare sau linii de
credit. Este foarte puțin, dacă
ne gândim că IMM-urile au în general nevoie de credit, de investiții. Aceste procente trebuie privite, în opinia mea, ca un semnal
de alarmă”, a explicat Creţu.
Comisarul european a încurajat Guvernul de la Bucureşti să adopte reglementări care „să vină
în întâmpinarea nevoilor mediului de afaceri”.
„Din păcate, în statisticile
noastre, România este printre țările cu mediu mai nefavorabil la
adresa oamenilor de afaceri, mai
ales în ceea ce privește insolvențele, permisele de construcții,
electricitatea. Avem, de asemenea, o problemă cu cooperarea
și comerțul la granițe cu statele
vecine”, a afirmat Corina Creţu.
Sursa: mediafax.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 6)
„Să scăpăm de tragedia achizițiilor publice, fără de care, de
fapt, degeaba facem tot ce facem.
Dacă orice achiziție publică pentru
a utiliza bani europeni începe la
vreo doi ani și jumătate după ce
am lansat efectiv proiectul, vă dați
seama că pare oarecum o muncă
în zadar”, a spus premierul.
Comisarul european pentru politica regională, Corina
Creţu, a arătat că România va
avea în Comisia Europeană întotdeauna un partener în privinţa modernizării şi întăririi
capacităţii administrative.
„În ceea ce privește Programul Operațional Capacitate Administrativă, Comisia Europeană
apreciază angajementul României de a se ocupa de deficiențele
din admnistrația publică și de a
îmbunătăți funcționarea sistemului judiciar”, a spus Corina
Creţu, care a arătat că, în opinia
sa, capacitatea administrativă este mai importantă decât banii.
Autorităţile îşi propun prin
PoCA dezvoltarea abilităţilor şi
competenţelor a aproximativ 90.000
de persoane din autorităţile şi instituţiile beneficiare ale programului, să susţină direct aproximativ 250 de autorităţi şi instituţii publice, precum şi instituţii din sistemul judiciar, iar, indirect, să sprijine
aproximativ 1.500 de autorităţi şi
instituţii publice, precum şi instituţii din sistemul judiciar. Alocarea
totală a PoCA pentru 2014 - 2020
este de 658,29 milioane de euro,
din care 553,19 milioane de euro
din fondul Social European şi 105,10
milioane de euro contribuţie naţională. Diferenţa totală de alocare faţă de perioada 2007 - 2013
este de 413,59 milioane de euro.
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BERD a acordat consultanţă până în prezent unui număr de peste
550 de IMM-uri din România, în urma căreia trei sferturi dintre firme
şi-au sporit afacerile într-o perioadă de un an, iar peste jumătate au
avut productivitate mai mare şi au
angajat cumulat 3.000 de persoane.
„Aproape 74 de procente dintre aceste întreprinderi și-au mărit cifra de afaceri într-un an, în
timp ce 57 de procente și-au mărit
productivitatea. Mai mult de jumătate din companii și-au mărit
numărul de angajați, astfel fiind
create aproximativ 3.000 de locuri
de muncă”, se arată într-un comunicat al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).
Instituţia internaţională se va
implica, alături de Guvern, într-un
program pe cinci ani pentru susţinerea IMM-urilor din România, cele
două părţi semnând joi, 13 martie,
la Bucureşti, un memorandum de
înţelegere, ce va constitui cadrul
cooperării pentru implementarea
programului.
Documentul a fost semnat de
ministrul energiei, întreprinderilor
mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, Andrei Gerea, şi directorul BERD
pentru România, james Hyslop.
Programul vizează creşterea
competitivităţii IMM-urilor prin accesul la expertiza furnizată de consultanţi locali şi internaţionali, pe
principiul partajării costurilor.
Proiectele susţinute vor ajuta
IMM-urile să implementeze standarde de calitate, să-şi optimizeze acţiunile de marketing, operaţiunile,
eficienţa energetică şi alte aspecte
ale activităţii acestora, precum şi
să dezvolte strategii sau rapoarte
www.adrmuntenia.ro

financiare. BERD va susţine totodată piaţa de consultanţă din România, oferind consultanţilor oportunităţi de dezvoltare profesională
şi training.
„Am obținut rezultate impresionante de la lansarea programului Small Business Support în 2006
și ne bucurăm să avem angajamentul Guvernului României pentru a
continua cooperarea și a explora
noi oportunități de finanțare. Extinderea relației noastre de cooperare va fi benefică pentru IMMurile din România și pentru economia țării, în general”, a declarat
Hyslop în comunicat.
Programul BERD Small Business
Support în România este finanţat în
prezent de Austria, ca donator principal, şi de Coreea, fondul de Cooperare tehnică taiwanBusiness-BERD şi
fondul Special al Acţionarilor BERD.
BERD, cel mai mare investitor
instituţional din România, a contribuit anul trecut cu investiţii de 600
milioane de euro. Până în prezent,
a investit peste 7 miliarde de euro
în 370 de proiecte la nivel naţional
şi a mobilizat fonduri din alte surse
de finanţare pentru aceste proiecte de peste 14 miliarde de euro.
Sursa: mediafax.ro

Eugen Teodorovici
propune Guvernului un Cod
de Conduită în cadrul MFE

În scopul de a evita neregulile şi breşele în sistem, Eugen teodorovici lansează spre Guvern propunerea de a
introduce un Cod de Conduită, respectat de toţi angajaţii Ministerului fondurilor Europene. Acesta şi-a propus
ca până la sfârşitul lunii martie să definitiveze toate măsurile cuprinse în
acest cod şi să-l înainteze Guvernului.
Cea mai importantă măsură ce va
fi inclusă este echiparea tuturor maşinilor MfE cu sisteme GPS, pentru a
putea afla în orice moment unde sunt
localizaţi angajaţii ministerului. De
asemenea, pachetul de măsuri va fi
creat în aşa fel încât să elimine orice
suspiciune legată de modalitatea în
care se derulează fondurile europene.
În plus, funcţionarii din structurile
de management vor fi evaluaţi de două
ori pe an pentru ca România să se încadreze în adevăratul sens al cuvântului în normele Comisiei Europene.
Sursa: finantare.ro

Banii investiţi de primării
în reţelele de apă şi canalizare
vor fi decontaţi
de Comisia Europeană

Comisia Europeană ar putea, până
la sfârşitul anului, să deconteze toţi
banii investiţi de primării în reţelele
de apă şi canalizare. Pentru a primi
banii cheltuiţi din bugetul local, primăriile trebuie să facă această dovadă la Ministerul Mediului.
Mai multe primării din România
deja s-au înscris în acest program, urmând ca în perioada imediat următoare să depună cererile de decontare. De asemenea, intră în program
şi lucrările aflate în desfăşurare, dar
care, până la data limită, 31 decembrie 2015, sunt finalizate. În unele judeţe, aceste sume se ridică şi la câteva sute de mii de euro.
Sumele primite se vor investi tot în
proiecte ce au drept obiectiv principal dezvoltarea infrastructurii locale,
urmând ca Guvernul să emită un act
normativ care să reglementeze modalitatea de cheltuire a acestora.
Se preconizează că, la nivel naţional, Comisia Europeană va deconta
peste 60 de milioane de euro.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Peste 550 de IMM-uri din România
au primit consultanţă de la BERD

8

Info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 217 / 9 - 15 martie 2015

Sursa: finantare.ro

Palma del Condado din Spania caută parteneri
pentru un proiect Erasmus+

Consiliul municipalităţii Palma del Condado, regiunea spaniolă Huelva, caută parteneri pentru un
proiect Erasmus+, Acţiunea-cheie 1, programul pentru tineret.
Scopul proiectului este de a realiza un program
de mobilitate şi acţiuni interculturale pentru tineri
din două ţări, în special pe domenii precum mediul
şi turismul.
Grupul ţintă: tineri între 18 şi 30 de ani.
• Acţiunea 1: 8 zile pentru activităţi legate de
reţeaua Natura 2000 şi turismul bazat pe producţia
www.adrmuntenia.ro

INFO PARTENERIATE

Se caută un partener public
pentru un proiect Orizont 2020
Consiliul provinciei Granada, regiunea Andaluzia, Spania, caută un partener public pentru un
proiect Orizont ICT-36-2015.
Proiectul propune furnizarea unor soluţii de
asistenţă pentru mobilitatea locală (metropolitană/provincială) bazate pe tehnici de inteligenţă artificială şi reacţie în timp real, care să nu necesite
echipe specializate sau experţi tehnici pentru informaţiile de trafic şi transport.
o aplicaţie mobilă va fi dezvoltată pentru furnizarea de informaţii rutiere, alerte de transport
în timp real, car sharing, informaţii comerciale şi de
transport etc..
Titlul proiectului: „IRMAPP, App for Intelligent Route Management”.
Data de depunere a aplicaţiei: 14 aprilie 2015
(conform textului oficial al cererii).
Cei interesaţi sunt rugaţi să-şi manifeste dorinţa de participare cât mai rapid.
Contact pentru manifestarea rapidă a interesului şi detalii: dna Ana Moreno, amoreno@dipgra.es,
+34958814911 si dl Salvador Mansilla, salvadormansilla@actisa.net, +34958389274.

9

Palma del Condado

de vin (Palma del Condado).
• Acţiunea 2: aceleaşi activităţi într-o altă ţară
cu interes similar.
Parteneri căutaţi: instituţii/organizaţii care
lucrează cu tinerii şi sunt interesate de schimburile
interculturale şi care doresc să se implice în domeniile menţionate mai sus (inclusiv turismul bazat pe produsele ecologice locale).
Data limită: 30 aprilie 2015.
Contact pentru detalii şi manifestarea interesului: dna Lola Perez, responsabil al departamentului
de tineret, Primăria La Palma del Condado, juventud@lapalmadelcondado.org, tel.: +34 66 14 80 945.

Sursa: finantare.ro

Un oraş din Suedia vrea să devină partener
într-un proiect în cadrul programului
„Ambient Assisted Living”

oraşul Helsingborg din Suedia doreşte să fie
partener într-un proiect în cadrul recentei cereri
de propuneri 2015 a programului „Ambient Assisted Living” (data limită pentru depunerea aplicaţiilor 28 mai a.c.).
(continuare în pagina 10)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Sursa: finantare.ro

este şi iniţiativa „Thyssen Environment”, un parteneriat de peste 175 de instituţii locale, incluzând
muzee, un ateneu, facilităţi de petrecere a timpului liber, hoteluri şi birouri profesionale, care se
autosusţin cu scopul de a crea o economie centrată
pe cultură şi patrimoniu. Pe de altă parte, Muzeul
thyssen iniţiază strategii de dezvoltare şi proiecte
care înglobează noile tehnologii şi care promovează întregul conglomerat economic din jurul său.
Contact pentru detalii şi manifestarea interesului: maria.navarro@carmenthyssenmalaga.org,
jorge.rodriguez@carmenthyssenmalaga.org.
Sursa: finantare.ro

Un muzeu din Spania caută parteneri
pentru proiecte Orizont 2020

Muzeul Carmen Thyssen din Malaga (Spania)
est interesat să participe ca partener în proiecte
ale programului „Orizont 2020” prin care inovarea,
ca şi proces orizontal, să aducă beneficii vizitatorilor şi cetăţenilor deopotrivă.
Muzeul are un know-how dezvoltat în domeniile tehnologie, mediu, muzeistică şi participare
civică şi o experienţă extinsă în modele de business, colaborări şi transfer de tehnologie şi cunoaştere.
un model inovator de dezvoltare strategică

Muzeul Carmen Thyssen din Malaga (Spania)

Proiecte depuse

Plăţi interne beneficiari
(/alocat 2007-2013)

52,08%

www.adrmuntenia.ro

Contracte semnate

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

55,86%

15.242

Rata de absorbţie curentă
(/alocat 2007-2013)

51,87%

http://regio.adrmuntenia.ro

Sursa: Ministerul fondurilor Europene

Stadiul absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune
la nivelul ţării / 31 ianuarie 2015
45.075

INFO PARTENERIATE

(continuare din pagina 9)
Propunerea ar avea ca scop găsirea de soluţii
tIC aplicabile în serviciile de îngrijire la domiciliu,
întărirea securităţii persoanelor în vârstă, a gradul
de independenţă şi a calităţii vieţii prin utilizarea
tehnologiei la domiciliu, ceea ce va permite alegerea şi controlul sprijinului de care au nevoie.
oraşul Helsingborg doreşte să participe în calitate de utilizator final.
Contact pentru detalii şi manifestarea interesului: Marie Christiansen, project coordinator, marie.christiansen@helsingborg.se, +46 (0)42-104899.

Info Regional Sud Muntenia
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Domeniul/Subdomeniul

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană centre urbane

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Axa poli de creştere
1 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană poli de dezvoltare
1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe

PID-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri Integrate
de Dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane. Până
în această dată au fost semnate 754 de contracte de
finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de
3.377.441.092,89 lei. Din cele 754 de contracte
semnate, 48 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

12

0

6

2,71

22,80

2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri
Axa
judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea
2
şoselelor de centură

39

3

10

0

0

7

19

231,68

122,26

3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea insfrastructurii
serviciilor de sănătate

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale

12

1

1

0

2

0

10

40,53

35,7

3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

60

10

14

0

0

4

32

22,25

13,88

3

0

0

0

0

0

3

13,81

15,43

100

5

3

2

0

31

59

99,00

39,73

67

7

6

0

0

0

54

43,52

24,62

26

7

7

0

1

0

12

48,77

37,11

0

0

0

0

0

0

0

-

fonduri
realocate

168

0

0

0

53,75

13,55

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

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

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

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

520

41

110

30

1

5

317

5

0
0

0
0

0

336

61,22

9

15

90,23

144

52,54
30,80

5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii
de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi
32
4
15
0
1
0
12
61,20
35,64
Axa creşterea calităţii serviciilor turistice
5
Pentru Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”,
5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel naţional.
infrastructurii necesare, în scopul creşterii
oRGANISMuL INtERMEDIAR PENtRu tuRISM: Ministerul Economiei, Direcţia Gestionare fonduri
atractivităţii României ca destinaţie turistică
Comunitare pentru turism - B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal 010873,
Bucureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

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

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIO

Până în data de 16 martie 2015, 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 Piteşti,

Info Regional Sud Muntenia
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

la nivel naţional, inclusiv Sud Muntenia.
Din totalul proiectelor primite de ADR Sud
Muntenia au fost respinse 101 şi retrase 41.
Până în prezent au fost semnate 313 contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă aprobată de 300.187.610,31 lei. Din cele 313 contracte semnate, 83 de proiecte au fost reziliate.
Stadiul proiectelor

Domeniul/Subdomeniul

Nr.
proiecte
preluate Evaluare

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

ADR Sud Muntenia este
organism Intermediar, pentru
Programul operaţional Sectorial
„Creșterea Competitivității
Economice” şi are responsabilităţi
delegate pentru implementarea
acestui program. Mai multe detalii
despre posibilităţile de finanţare
din PoS CCE puteţi obţine
contactând experţii Serviciului
Comunicare: 0242/331.769,
0342/100.160, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167,
e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.

www.adrmuntenia.ro

88

88

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

61
(5 preluate
în etapa
de precontractare)

Retrase

Respinse

Contractate

Valoare
asistenţă
financiară
nerambursabilă
SOLICITATĂ
- Euro -

Valoare
asistenţă
financiară
Rezinerambursabilă liate
APROBATĂ
- Euro -

1

7

28

165.245.981,64

132.329.097,97

2

23

179

140.192.625,09

179 de proiecte
propuse spre finanţare
în alte regiuni

11

22

173

157.008.213,97

157.008.213,97

49

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

22

16

20

30

2.552.572,06

2.297.904,46

0

9

77 de proiecte
propuse spre finanţare
în alte regiuni

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Până în data de 11 martie 2015, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost primite 711 proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Programul operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013. Au fost evaluate 353 de proiecte, din care 301 au fost propuse spre finanţare
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Argeş

Comisarii europeni Corina Creţu şi Phil Hogan,
în vizită în judeţul Argeş

13

obiectivul este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013 şi este situat
în comuna Răteşti, sat Ciupa Mănciulescu. Suinprod Radic a primit o finanţare europeană nerambursabilă de peste două milioane de euro, suma fiind alocată pentru înfiinţarea unei unităţi de producere a nutreţurilor combinate, dar şi a unei ferme de îngrăşare a suinelor.
Preşedintele Cj Argeş, florin tecău, a ţinut să
puncteze faptul că trebuie să existe cât mai multe
oportunităţi de valorificare a produselor din carne
de porc în ţările uniunii Europene, din toate
exploataţiile comerciale din ţară acreditate pentru
export pe piaţa comunitară. România a fost în ultimii ani tributară importurilor de carne de porc
chiar şi pentru acoperirea consumului naţional, în
timp ce exporturile erau de câteva ori mai mici şi
se realizau mai mult în ţările din afara spaţiului
comunitar.
Înaltul oficial european a fost însoţit de mi-

Călăraşi

INFO JUDEȚE

» joi, 12 martie, preşedintele
Consiliului judeţean Argeş, florin tecău,
i-a întâmpinat pe comisarul european
pentru dezvoltare regională, Corina Creţu,
şi pe comisarul european pentru agricultură
şi dezvoltare rurală, Phil Hogan,
care au dorit să viziteze o fermă de suine
din Argeş, realizată cu fonduri europene.

Corina Creţu, comisarul european pentru dezvoltare regională,
alături de Phil Hogan, comisarul european pentru agricultură şi
dezvoltare rurală

nistrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin, precum şi de membrii comisiilor reunite
pentru agricultură şi afaceri europene ale Parlamentului României şi reprezentanţi din industria
prelucrării de carne.
Vizita în Argeş a comisarului european pentru
agricultură şi dezvoltare rurală, dl Phil Hogan face
parte din agenda de lucru a oficialului european,
care s-a aflat în ţara noastră timp de trei zile. La
încheierea vizitei în România, oficialul european
va participa la conferinţa intitulată „Combaterea
sărăciei și excluziunii sociale în zonele rurale ale
României. Contribuția Programului Național de
Dezvoltare Rurală 2014-2020”, eveniment organizat de Reprezentanţa Comisiei Europene.

Sursa: bitpress.ro

AgriPlanta – RomAgroTec 2015
va avea loc în luna iunie, la Fundulea

Expoziţia AgriPlanta – RomAgroTec 2015 va
avea loc în perioada 4 - 7 iunie, la fundulea. Expoziţia reuneşte cu succes producători, importatori
şi distribuitori de seminţe, fertilizanţi şi produse
pentru protecţia plantelor, furnizori de maşini şi
utilaje agricole, sisteme de irigaţii, echipamente
şi tehnologii pentru energii regenerabile, instituţii
financiare, companii de asigurări şi consultanţă, institute de cercetare, asociaţii şi universităţi de prowww.adrmuntenia.ro

fil. Dezvoltată ca platformă de comunicare şi networking pentru profesioniştii din agricultură şi oferind oportunităţi pentru parteneriate durabile, expoziţia AgriPlanta – RomAgroTec 2015 se va desfăşura
pe o suprafaţă de 30 de hectare teren arabil, fiind
structurată pe mai multe zone: în aer liber, zona pentru demonstraţii cu maşini agricole şi zona de loturi
demonstrative pentru principalele culturi agricole.
Sursa: radiovocescampi.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Dâmboviţa

Sanatoriul TBC de la Moroieni
intră la reabilitare

Giurgiu

centru regional pentru tratarea bolilor grave de
plămâni. Am stabilit cu cei de la Spitalul județean
să demarăm studiile de fazabilitate și proiectul
tehnic, să demarăm procesul de achiziție publică,
astfel ca până la finalul anului să putem să consumăm această sumă extraordinar de mare. Este
prima investiție majoră făcută, probabil, de la înființarea din 1926”, a declarat Adrian țuţuianu.
„În următorii doi - trei ani am discutat cu ministrul Bănicioiu să investim la Moroieni peste 3
milioane de euro și o parte din spital să fie modernizat, adus la standarde specifice medicinei de
astăzi și să putem avea acolo 400 de pacienți permanent, care va îmbunătăți și situația Spitalului
județean. Va însemna și foarte multe locuri de
muncă în plus”, a adăugat țuţuianu.

Încep lucrările de investiţii în Giurgiu

Sursa: adevarul.ro

» odată cu încălzirea vremii, primarul
Nicolae Barbu spune că, aşa cum le-a
promis giurgiuvenilor, în oraş vor începe
lucrările de investiţii privind amenajarea
de noi parcuri şi asflatarea străzilor.

Încă de săptămâna aceasta, mai exact, de
luni, 9 martie, au fost demarate lucrări de amenajare a Parcului Baciu.
Pentru acest obiectiv de investiţii, municipalitatea are în vedere crearea unui loc de joacă şi
un spaţiu de recreere.
De asemenea, săptămâna viitoare, echipele
de muncitori se vor afla în mai multe zone din oraş,
primul obiectiv vizat fiind actualul parc al tipografiei pentru care administraţia locală a gândit un
proiect privind reamenajarea lui.
În bazinul din centrul parcului se va construi
o fântână cinetică, vor fi refăcute aleile, înlocuite
băncile şi, totodată, spaţiul de la tipografie va intra
într-un amplu proces de reamenajare peisagistică.
ordine de începere pentru lucrări de investiţii
au fost date şi pentru asfaltarea străzilor Avram
Iancu, Horea, Cloşca şi Crişan, lucrările urmând să
www.adrmuntenia.ro

fie demarate în curând.
În conferinţa de presă susţinută miercuri, 11
martie, edilul Nicolae Barbu a mai declarat că în
câteva săptămâni vor fi date ordine de începere
pentru asfaltarea mai multor străzi din oraş.
Sursa: giurgiuonline.net

http://regio.adrmuntenia.ro
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Vizita ministrului sănătăţii, Nicolae Bănicioiu,
la Sanatoriul tBC de la Moroieni nu a rămas, se
pare, fără ecouri. Reprezentanţii Consiliului judeţean Dâmboviţa au anunţat săptămâna trecută,
într-o conferinţă de presă, că Ministerul Sănătăţii
va aloca Spitalului judeţean de urgenţă 3,6 milioane de lei pentru proiectul de reabilitare – consolidare – modernizare a unităţii spitaliceşti. Se doreşte ca această unitate spitalicească să devină un
centru regional pentru tratarea bolilor grave de
plămâni, unde să poată fi internaţi chiar şi 400 de
pacienţi. „Am mers în toamna anului trecut cu ministrul Băniciou la sanatoriul de la Moroieni și vă
pot spune că ministerul pune la dispoziția CJD și
a Spitalului județean 3,68 milioane de lei, pentru
proictul de reabilitare, consolidare, modernizare
a Spitalului de la Moroieni, care poate deveni un
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Ialomiţa

Infocentru turistic la Slobozia,
pe bani europeni

la care am ținut foarte mult, să avem și la Slobozia
și în Ialomița un centru de informare turistică.
Sunt obiective turistice care merită promovate,
unele dintre ele aproape uitate: Muzeul Agriculturii, care merită mai mulți vizitatori, Casa Memorială ‘Ionel Perlea’ de la Ograda, podurile dunărene, care sunt văduvite pe nedrept de atenție,
Complexul de la Maia, Târgul de Floci. Avem și în
Ialomița locuri frumoase, iar noi intenționăm să
mergem la Amara și să aducem turiști în Centru
pentru a le vorbi despre obiectivele turistice din
județ”. Construirea Centrului de informare va începe luna viitoare, acesta va avea 80 de metri pătraţi, va fi o construcţie circulară şi va fi acoperit cu
4 panouri solare. În aşteptarea demarării lucrărilor,
autorităţile locale şi judeţene continuă să creioneze strategii de dezvoltare turistică a judeţului.
Sursa: independentonline.ro

Expoziţie dedicată împlinirii
a 500 de ani de la atestarea documentară
a oraşului Urlaţi

Prahova

Muzeul „Conacul Bellu” din urlaţi, secţie a Muzeului judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova,
a organizat, duminică, matineul muzeal „Urlați – 500
de ani”, prilejuit de împlinirea a 500 de ani de la
atestarea documentară a oraşului.
În cadrul evenimentului a avut loc vernisajul
expoziţiei temporare „La rădăcinile istoriei”, organizată de Biroul Arheologie al Muzeului judeţean de
Istorie şi Arheologie Prahova, care cuprinde obiecte
cu valoare istorică descoperite de arheologi pe teritoriul oraşului urlaţi. Manifestarea s-a încheiat cu
un moment artistic susţinut de elevi din localitate.
urlaţiul este amintit pentru prima dată în istoria scrisă a României pe 16 martie 1515, într-un
hrisov semnat de Neagoe Basarab, prin care voievodul întărea mai multe occine Mânăstirii Snagov.
În acest context, unul dintre martorii de la semnarea documentului era boierul oancea din urlaţi.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: ziarulprahova.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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De câţiva ani, în bugetul municipiului Slobozia
a fost anunţată finanţarea unui obiectiv generos:
Centrul Naţional de Informare şi Promovare turistică. În fapt, o capsulă cu un calculator pe care
primăria îl visează programat să salveze turismul
ialomiţean. Investiţia totală: 630.350 de lei! Banii
sunt în proporţie de 98% din fonduri europene, „iar
investiția, necesară”, după cum justifică viceprimarul Băcanu.
una dintre investiţiile mult-aşteptate pentru
judeţul Ialomiţa a fost aprobată şi inclusă din nou
în buget. Centrul Naţional de Informare şi Promovare turistică, construcţie de 80 mp ce ar urma să fie
aşezată în locul ceasului de la Muzeul Agriculturii.
florin Munteanu, reprezentantul fundaţiei
„Ciulinii Bărăganului” va fi unul dintre cei doi coordonatori ai activităţii Centrului Naţional de Informare şi Promovare turistică Slobozia. „E o idee
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Teleorman

» terenurile care au aparţinut unităţii
Militare Alexandria, desfiinţată în 2005,
au fost trecute în administrarea Consiliului
Local în 2007. Primul edificiu ridicat pe
terenurile fostei unităţi Militare la ieşirea
din municipiul Alexandria spre turnu
Măgurele a fost universitatea Valahia,
căreia i-au fost concesionate iniţial
aproximativ 3 hectare de teren.

Alte aproximativ 8 hectare de teren pe care
au fost trasate şi stabilite 86 de locuri de casă, cu
suprafeţe cuprinse între 370 şi 572 de metri pătraţi, au fost vândute la licitaţie pentru construirea de case individuale.
La începutul acestei luni, Agenţia Naţională
pentru Locuinţe (ANL) a demarat procedura de contractare a 16 case ce urmează a fi construite prin
programul „Locuințe prin credit ipotecar” în municipiul Alexandria, tot pe terenurile fostei unităţi
militare. Cele 16 case, cuplate două câte două, se
vor construi pe parcele individuale cu suprafeţe
cuprinse între 291 şi 317 mp. fiecare locuinţă va
avea o suprafaţă construită de 64,70 mp, o suprafaţă desfăşurată de 129,40 mp, o suprafaţă utilă
de 100,57 mp, regim de înălţime parter + mansardă şi un preţ maxim de 60.000 de euro (tVA inclus). Proiectul cuprinde locuinţe cu 3 camere (o cameră de zi şi două dormitoare), dependinţe (bucătărie, grup sanitar, baie, terasă exterioară), curte
deschisă cu loc de parcare şi alee pietonală de acces în faţă, curte împrejmuită în spate, branşamente cu contorizări individuale la utilităţi.
În noul cartier se va ridica şi Palatul de justiţie
Alexandria, unde se vor muta tribunalul teleorman
şi judecătoria Alexandria, obiectivul urmând a fi
finanţat cu bani de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
tot cu finanţare de la Ministerul Dezvoltării va
fi reabilitat şi Campusul universitar al universităţii
Valahia din municipiul Alexandria.
Pentru încheierea contractelor de finanţare
www.adrmuntenia.ro

de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu autorităţile publice locale a
fost necesară iniţierea unui proiect de hotărâre
privind aprobarea asigurării de la bugetul local a
cofinanţării aferente obiectivului de Investiţii „Infrastructură și utilități pe Şoseaua Turnu Măgurele –
incinta fostei UM”, proiect ce a fost aprobat marţi,
10 martie, în şedinţa extraordinară a Consiliului
Local Alexandria.
Potrivit raportului de specialitate, costul total
al utilităţilor şi infrastructurii din noul cartier se
ridică la 14.131.302 lei, din care 5.549.301 lei reprezintă cofinanţarea din bugetul local.
terenul propus pentru amenajarea infrastructuri şi utilităţilor în incinta fostei unităţi Militare
din municipiul Alexandria are o suprafaţă totală de
154.000 mp, din care 29 685 mp reprezintă suprafaţa străzilor şi aleilor propuse, 3500 mp – suprafaţă spaţii verzi, suprafaţă spaţii servicii – 17 500
mp, suprafaţă terenuri pentru construcţii – 44 100
mp şi suprafaţă campus – 59 215 mp.
Sursa: ziarulteleormanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Alexandria: Un nou cartier
începe să prindă contur pe terenul
fostei Unităţi Militare
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

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

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

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

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

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

Biroul Judeţean IALOMIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam.
626/627, mun. Ploieşti, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
Newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către
Agenţie şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului operaţional Regional 2007 – 2013.
Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
Reţelei de Informare REGIo Sud Muntenia
şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în judeţele regiunii.

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

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 / 17 martie 2015
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia şi activităţile pe care
dumneavoastră le desfăşuraţi. Dacă sunteţi interesaţi
să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm să ne
transmiteţi un scurt material de informare (maxim 1.500
de caractere cu tot cu spaţii), împreună cu 1 - 2 poze,
cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie
publicat în viitoarea ediţie a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa de
e-mail comunicare@adrmuntenia.ro. Newsletter-ul va fi
publicat pe site-ul Agenţiei (http://regio.adrmuntenia.ro)
şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor
Reţelei de Informare REGIo Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
consiliilor judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
reprezentanţilor mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia
şi site-urilor dedicate (portalurilor de ştiri economice),
precum şi publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

