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Săptămâna trecută, directorul agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Sud muntenia, Liviu muşat, a
semnat primele două contracte de finanţare pentru municipiul Giurgiu, ce au ca obiectiv creşterea eficienţei energetice pentru nouă blocuri de locuinţe,
în cadrul programului Regio.
Unitatea administrativ-teritorială Giurgiu, în
calitate de beneficiar, va obţine finanţare europeană nerambursabilă prin axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani
de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2
„Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a
blocurilor de locuinţe” pentru două proiecte: „Lucrări de intervenţii pentru creşterea performanţei
energetice a blocurilor de locuinţe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 1” şi „Lucrări de intervenţii pentru
creşterea performanţei energetice a blocurilor de
locuinţe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 2”.
Prmul contract de finanţare are o valoare totală de 2.780.063,62 lei, din care valoarea totală eligibilă reprezintă 2.532.311,62 lei (fonduri FEDR:
1.245.897,32 lei; fonduri de la bugetul naţional: 273.489,65
lei; cofinanţarea beneficiarului: 1.012.924,65 lei).
Obiectivul general al proiectului, ce are o durată de implementare de 8 luni, îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a cinci blocuri de locuinţe din municipiul Giurgiu, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce
la reducerea consumului de energie pentru încălzire cu cel puţin 40% şi limitarea emisiilor de gaze
cu efect de seră.
Cele cinci blocuri, ce vor intra în programul de
reabilitare, deservesc 167 de familii şi sunt situate în
cartierul Policlinica, astfel: a5 (aleea alexandriei),
U2 (strada 23 august), F40 (strada 23 august), U30
(strada n. titulescu) şi 32 (aleea alexandriei).
Cel de-al doilea contract are o valoare totală de
2.214.481,68 lei, din care valoarea totală eligibilă reprezintă 1.980.352,96 lei (fonduri FEDR: 974.333,66
lei; fonduri de la bugetul naţional: 213.878,12 lei;
cofinanţarea beneficiarului: 792.141,18 lei).
Prin acest proiect, ce are o durată de implementare de 8 luni, se urmăreşte creşterea eficienwww.adrmuntenia.ro

ţei energetice şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai
a celor 180 de familii care locuiesc în blocurile C2,
t şi S din aleea alexandriei şi în blocul R din str. 23
august.
Lucrările de reabilitare, ce implică şi refacerea faţadelor blocurilor, vor conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de confort termic interior pentru
locatari şi la reducerea pierderilor de căldură şi a
consumurilor energetice, precum şi a costurilor de
întreţinere ale acestora pentru încălzire şi apă
caldă menajeră.
Până în prezent, Unitatea administrativ-teritorială Giurgiu a mai obţinut, în luna august 2014,
asistenţă nerambursabilă Regio pentru continuarea
lucrărilor de consolidare a Colegiului naţional „Ion
Maiorescu” din Giurgiu.
La nivelul judeţului Giurgiu, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 au fost
semnate în total 47 de contracte de finanţare, prin
care au fost solicitate fonduri nerambursabile în
valoare totală de peste 281 de milioane de lei.
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.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Giurgiu primeşte fonduri Regio
de peste 2,6 milioane de lei pentru
reabilitarea termică a nouă blocuri de locuinţe
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Patru blocuri de locuinţe din municipiul Ploieşti
vor fi reabilitate termic cu sprijin Regio

str. Băneşti, nr. 3; bloc 9C, str. Băneşti, nr. 1; bloc 9D1
- D2, B-dul Republicii, nr. 181; bloc 9E, str. Sinăii, nr.
2). Reabilitarea termică a acestor blocuri va presupune aplicarea de materiale termoizolante pe pereţii
exteriori, planşeul peste subsol şi pe terase, precum
şi modernizarea instalaţiilor de încălzire şi preparare
a apei calde de consum, înlocuirea ferestrelor şi a uşilor cu tâmplărie şi geam termopan performante, măsuri
ce vor avea ca rezultat reducerea pierderilor de căldură şi a consumurilor energetice, a emisiilor poluante rezultate din producerea, transportul şi consumul de energie, precum şi reducerea costurilor de
întreţinere pentru încălzire şi apă caldă de consum.
acesta este cel de-al treilea contract de finanţare
semnat de municipiul Ploieşti pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe. valoarea totală a fondurilor nerambursabile obţinute de administraţia locală
prin Regio este de peste 4,6 milioane de lei.
În total, la nivelul regiunii Sud muntenia au fost depuse în cadrul programului Regio nouă cereri de finanţare pentru reabilitarea termică de blocuri de locuinţe,
ce au o valoare totală de aproximativ 23 de milioane
de lei. Dintre acestea au primit fonduri europene nerambursabile opt proiecte din municipiile Călăraşi,
Giurgiu şi Ploieşti, ce au o valoare totală de peste 17,7
milioane de lei, din care valoarea totală a fondurilor
solicitate este de peste 11,2 milioane de lei.

ANIVERSĂRI ADR SUD MUNTENIA

Daniela Camelia Traian
• 12 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia!

În data de 14 aprilie, colega noastră Daniela Camelia traian, director adjunct Direcţia
Dezvoltare şi Comunicare, împlineşte 12 ani de
activitate neîntreruptă în cadrul agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Sud muntenia!
Pe această cale dorim să o felicităm şi să îi
mulţumim pentru devotamentul său şi activitatea profesională desfăşurată în cadrul agenţiei!
La mulţi ani plini cu succese!
www.adrmuntenia.ro
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miercuri, 8 aprilie, directorul agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud muntenia, Liviu muşat, a semnat
un nou contract de finanţare ce are ca obiectiv creşterea eficienţei energetice pentru blocurile de locuinţe.
astfel, Unitatea administrativ-teritorială Ploieşti, în calitate de beneficiar al proiectului „Reabilitare termică blocuri în municipiul Ploieşti bloc 9 B1
- B2 str. Băneşti, nr. 3, bloc 9C str. Băneşti, nr. 1, bloc
9D1 - D2 B-dul Republicii, nr. 181, bloc 9E str. Sinăii, nr.
2”, obţine fonduri nerambursabile Regio prin axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –
poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”.
valoarea totală a contractului de finanţare este de
3.595.562,09 lei, din care valoarea totală eligibilă reprezintă 3.524.885,77 lei (fonduri FEDR: 1.734.243,80 lei;
fonduri de la bugetul naţional: 380.687,66 lei; cofinanţarea beneficiarului: 1.409.954,31 lei).
Contractul de finanţare are o durată de implementare de 7 luni şi vizează reabilitarea termică a
patru blocuri de locuinţe din municipiul Ploieşti, pentru creşterea eficienţei energetice. Prin acest proiect
vor fi realizate lucrări de reabilitare, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de confort termic interior pentru aproape 200 de familii care locuiesc în cele patru
blocuri ce fac obiectul prezentei investiţii (9 B1 - B2,

http://regio.adrmuntenia.ro
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ministerul Fondurilor Europene anunţă semnarea, în luna
aprilie, a mai multor contracte
de finanţare prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE),
astfel:
• axa Prioritară 1 – Operaţiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, apel 2014 –
finalizarea semnării contractelor
de finanţare pentru proiectele ce
au obţinut peste 80 de puncte în
urma procesului de evaluare şi
selecţie. valoarea acestor contracte este de aproximativ 578
milioane de lei, bugetul apelului,
iniţial stabilit la 267 milioane de
lei, fiind suplimentat cu 311 milioane de lei.
• axa Prioritară 2 – Operaţiunea 2.2.1 „Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi
infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)”, apel 2013-1 –
finanţarea unor proiecte din lista
de rezervă (beneficiari instituţii
publice), pentru care s-a suplimentat bugetul apelului cu suma de
132 milioane de lei;
• axa Prioritară 3 – Operaţiunea 3.2.4 „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi
asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”,
www.adrmuntenia.ro

apel 3 lansat în 2013 – finanţarea
unor proiecte aflate în lista de
rezervă (beneficiari instituţii publice), pentru care bugetul apelului s-a suplimentat cu suma de
78 milioane de lei;
• axa Prioritară 3 - Operaţiunea
3.2.4 „Susţinerea implementării
de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband,
acolo unde este necesar”, apel 4,
pentru care s-a alocat un buget
de 10 milioane de lei;
• axa Prioritară 3 - Operaţiunea 3.2.2 „Implementarea de
sisteme TIC în scopul creşterii
interoperabilităţii sistemelor informatice”, apel 7, pentru care s-a
alocat un buget de 56 milioane de
lei.
totalul acestor contracte ce
se vor semna în această lună, atât cu beneficiari privaţi, cât şi cu
beneficiari publici, este de aproximativ 587 milioane de lei, finanţare nerambursabilă.
„MFE depune eforturi susţinute în vederea asigurării unei
absorbţii totale a fondurilor europene, iar acest an este unul extrem
de important, deoarece este ultimul în care mai putem cheltui fondurile alocate de UE pentru perioada de programare 2007 - 2013”,
a punctat ministrul fondurilor europene, marius nica.
Sursa: fonduri-ue.ro

Marius Nica, noul ministru
al fondurilor europene,
preconizează
o rată de absorbţie
de 60 - 80% până
la finalul anului 2015

noul ministru, marius nica, preconizează o rată de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune situată între 60 şi 80% până la sfârşitul
anului 2015.
La 31 martie 2015, România a înregistrat o rată de absorbţie de 53,12%,
iar în termeni de plăţi către beneficiari, Comisia Europeană a contribuit cu
aproximativ 10,76 miliarde de euro.
Eugen teodorovici a declarat că îşi
fixase un obiectiv ceva mai ambiţios,
acesta mizând pe fondurile care mai
pot fi primite de pe schema bugetară
2007 - 2014.
Sursa: fonduri-ue.ro

Rata de absorbţie
a fondurilor europene
la 31 martie este de 53%

Rata de absorbţie curentă a fondurilor structurale şi de coeziune a ajuns la 53,12% la data de 31 martie
2015. astfel, suma solicitată la rambursare de la Comisia Europeană a
crescut în ultima lună cu aproximativ
100 milioane de euro.
Plăţile totale efectuate către beneficiari, incluzând prefinanţări şi
rambursări, s-au ridicat la aproximativ 12 miliarde de euro, din care contribuţia UE a fost de circa 10,76 miliarde de euro.
În acest moment, contractele de
finanţare semnate cu beneficiarii însumează cheltuieli eligibile de aproximativ 26,4 miliarde de euro, din care fondurile UE reprezintă circa 20,7
miliarde, corespunzând la 109% din
alocarea UE 2007-2013.
„Pornesc de la ideea că putem avea o rată de absorbţie care să se încadreze în acest an în intervalul 60% 80%. În acest sens, depunem eforturi
susţinute, în continuare, având în vedere că 2015, vă reamintesc, este ultimul an în care mai putem cheltui
fondurile alocate de UE pentru perioada de programare 2007 — 2013”,
a precizat ministrul marius nica.
Sursa: fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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În aprilie,
MFE va semna contracte
în valoare de aproximativ
587 milioane de lei
finanţare nerambursabilă,
cu beneficiari publici şi privaţi
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master Planul pe transport şi Strategia de implementare - documentul ce stabileşte prioritizarea proiectelor - au fost modificate pentru a ţine
cont de observaţiile Comisiei Europene şi sunt
aproape gata să fie retransmise oficialilor europeni
pentru o aprobare finală. astfel, în ceea ce priveşte prioritizarea proiectelor rutiere până în anul
2020, pe primul loc se află autostrada Sibiu - Piteşti, iar pe al doilea este autostrada Bacău - Paşcani. alte proiecte ce apar prioritare sunt autostrăzile Sibiu - Braşov, Braşov - Ploieşti, Cluj napoca - Borş
şi Piteşti - Craiova. La drumurile expres, legătura din
moldova pe ruta Ploieşti – Buzău – Focşani - Bacău
capătă prioritate.
toate proiectele rutiere sunt gândite să fie implementate prin mixul de fonduri europene – buget
- împrumuturi, iar până la retransmiterea master
Planului finalizat Comisiei Europene mai este nevoie ca ministerul Finanţelor să aprobe spaţiul fiscal suplimentar în deficitul naţional pentru următorii ani, necesar pentru angajarea unor împrumuturi de 7 miliarde de euro care să completeze fondurile europene disponibile.
Observaţiile Comisiei au fost asimilate şi documentul strategic a suferit o serie de modificări şi,
în acest moment, mai aşteaptă o aprobare din partea ministerului de Finanţe pentru a putea fi retrimis la Comisia Europeană.

Lista autostrăzilor considerate prioritare
până în 2020

Lista de proiecte prioritare pe rutier a fost „finisată”, iar unele lucruri au fost modificate simţitor faţă de prima variantă a Strategiei de implementare adoptată de Guvern în martie.
astfel, după aplicarea recomandărilor Comisiei, pe primul loc apare de data aceasta autostrada
Sibiu - Piteşti, drept prioritate maximă, cu un punctaj
de 112,2 puncte. Pe doi apare autostrada Bacău Paşcani (97,85 puncte), tronson ce înainte ocupa
prima poziţie.
www.adrmuntenia.ro

Rocada s-a făcut după ce punctajul a fost ajustat ca urmare a aplicării criteriului de „missing
link” (legătură lipsă). astfel, Sibiu - Piteşti a primit
un punctaj mai mare pentru că reprezintă legătura
lipsă în cazul unei infrastructuri deja existente (a1
Piteşti - Bucureşti la un capăt şi a1 Sibiu - Deva la
celălalt), în timp ce Bacău - Paşcani e o legătură
lipsă în cazul unor proiecte care încă nu au fost
demarate.
În ceea ce priveşte celelalte proiecte, lista autostrăzilor considerate prioritare în următorii 5 7 ani include: Sibiu - Braşov, Braşov - Ploieşti (include Comarnic - Braşov), Piteşti - Craiova, târgu
neamţ - Paşcani - iaşi şi Borş - Suplacu de Barcău
- nădăşelu (lângă Cluj napoca).
De remarcat că, faţă de varianta iniţială, din
Strategia de implementare a dispărut autostrada
Braşov - Bacău ca prioritate pentru viitorul apropiat.
De asemenea capătă prioritate Drumul Expres
pe ruta Ploieşti – Buzău - Bacău şi extinderea la 4 benzi
a Centurii Capitalei, iar autostrada de centură (a0)
pentru Bucureşti este lasată pentru după 2020.
(continuare în pagina 6)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Care sunt autostrăzile şi drumurile expres
prioritare până în 2020 în varianta finală
a Master Planului ce va fi retransmisă
Comisiei Europene: Sibiu - Piteşti, pe primul loc
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Platforma informatică
de comunicare
pentru implementarea
SUERD

» La sfârşitul
săptămânii trecute a avut
loc conferinţa de închidere
a proiectului „Platformă
informatică de comunicare
pentru implementarea
Strategiei Uniunii Europene
pentru Regiunea Dunării la
nivel naţional (PICSUERD)”.

Evenimentul, organizat de
ministerul Dezvoltării Regionale
şi administraţiei Publice (mDRaP),
a beneficiat de participarea reprezentanţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai mai
multor instituţii cu atribuţii în gestionarea Strategiei, precum şi ai
mediului academic şi societăţii
civile, interesaţi în proiecte relevante pentru SUERD.
Principalul obiectiv al proiectului este de a dezvolta un instrument geospaţial de informare şi comunicare cu rol de a facilita, susţine şi sprijini procesul
de implementare a Strategiei,
pentru fundamentarea deciziilor
de iniţiere, elaborare şi implementare de proiecte relevante
SUERD şi monitorizarea lor de către structurile de gestiune a SUERD.
În cadrul conferinţei au fost
prezentate rezultatele proiectului, funcţionalităţile platformei
informatice de comunicare dezvoltate şi modalităţile de utilizare, din perspectiva mai multor
tipuri de actori: instituţii respon-

sabile cu implementarea SUERD
(structuri de guvernanţă SUERD),
promotori de proiecte relevante,
instituţii interesate de monitorizarea impactului teritorial al implementării Strategiei.
Proiectul este derulat de
mDRaP şi cofinanţat din POS CCE
- axa Prioritară 3 „Tehnologia
Informaţiei şi Comunicaţiilor
pentru sectoarele privat şi public” - Domeniul major de intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice” - Operaţiunea
2 „Implementarea de sisteme
TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice”.
Bugetul total se ridică la
839.900 de lei, din care contribuţia din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 548.714,50
lei.
Pentru mai multe detalii legate de proiect şi de platforma
de comunicare, persoanele de
contact sunt:
• teofil GHERCă, şef serviciu
în cadrul Direcţiei Politici şi Strategii, coordonator arie prioritară
3 SUERD - Promovarea culturii şi
a turismului, a contactelor directe între oameni, e-mail: teofil.gherca@mdrap.ro
• Radu nECŞULiU, şef serviciu, Direcţia Politici şi Strategii,
Serviciul analize teritoriale şi Baze de Date, email: radu.necsuliu@mdrap.ro.
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 5)
În cazul centurii Capitalei,
până în 2020 eforturile se vor
concentra pe lărgirea la 4 benzi
a actualei şosele, în special Centura Sud, iar din 2020 se va lua
în calcul şi realizarea autostrăzii
de centură a0, pe partea de nord
a Capitalei, unind a1, a3 şi a2.
Proiectele rutiere până în
2020 ajung la circa 12,6 miliarde de euro. aproape 7 miliarde ar
trebui să vină din împrumuturi.
În acest moment, master Planul de transport, împreună cu Strategia de implementare sunt aproape finalizate, după ce au fost
revizuite conform observaţiilor
CE, şi sunt aproape gata de retransmis oficialilor europeni pentru o aprobare finală. totuşi, până la trimiterea sa la Bruxelles,
este nevoie ca ministerul Finanţelor să dea o aprobare esenţială pentru implementarea întregii strategii.
Pentru întreg sectorul rutier, până în 2020 - perioadă care
se suprapune cu actualul exerciţiu financiar european (perioadă
ce s-ar putea prelungi şi până în
2022), necesarul de bani pentru
toate investiţiile propuse ajunge
la circa 12,6 miliarde de euro (autostrăzi, drumuri expres, transregio şi euro-trans), conform calculelor finale din master Plan. Din
aceştia, circa 4,8 miliarde de euro ar veni din fonduri europene
şi cofinanţările naţionale aferente acestora. Pentru restul, România ar trebui să apeleze la împrumuturi. astfel, în urmă cu o lună,
Guvernul aprobă printr-un memorandum un plafon de 7 miliarde de euro pentru împrumuturile necesare implementării
proiectelor rutiere din mPGt.
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ministrul fondurilor europene, marius nica, a participat, în data de 8 aprilie, la lansarea campaniei de informare privind Planul de implementare a Garanţiei
pentru tineret, cu sprijin de la
Comisia Europeană, Directoratul
General Ocupare, afaceri Sociale
şi incluziune.
„Garanţia pentru tineret este o iniţiativă care urmăreşte să
combată şomajul în rândul tinerilor, asigurându-se că orice persoană cu vârsta sub 25 de ani – indiferent dacă s-a înregistrat sau
nu ca şomer – primeşte o ofertă
de angajare, în termen de 4 luni
de la terminarea studiilor sau de
la pierderea locului de muncă.
Oferta constă într-un contract de
muncă, ucenicie, stagiu ori un curs
de formare continuă, care trebuie adaptat nevoilor şi situaţiei
fiecăruia.
Începând din acest an, Planul de Implementare a Garanţiei
pentru Tineret beneficiază de o
suplimentare de 343 milioane de
euro din fonduri europene. Țările Uniunii Europene au adoptat
acest principiu al garanţiei pentru tineret în luna aprilie 2013
(la Recomandarea Consiliului)”,
a explicat ministrul fondurilor europene.
totodată, marius nica a subliniat faptul că alocarea financiară
specială din iniţiativa „Locuri de
muncă pentru tineri” trebuie angajată prin proiecte eligibile până la sfârşitul anului 2015 şi, de
aceea, ministerul Fondurilor Europene intenţionează lansarea
cererilor de propuneri de proiecte pentru tinerii nEEts (care nu
www.adrmuntenia.ro

marius nica, ministrul fondurilor
europene

au un loc de muncă şi nu urmează o formă de învăţământ sau de
formare profesională) începând
cu a doua parte a lunii mai 2015.
În acest sens, ghidurile solicitantului vor fi supuse consultării publice în luna aprilie 2015. O
primă consultare s-a desfăşurat
deja în luna decembrie a anului
2014. Deschiderea liniilor de finanţare este posibilă numai după
aprobarea metodologiei şi a criteriilor folosite pentru selecţia
operaţiunilor de către Comitetul
de monitorizare al Programului
Operaţional Capital Uman 2014 2020 (conform art. 47 al Regulamentului UE nr. 1303/2014), previzionată pentru prima parte a
lunii mai 2015.
Sursa: fonduri-ue.ro

Webinar
despre
Proprietatea
Intelectuală
şi drepturile
Proprietăţii
Intelectuale

miercuri, 15 aprilie, începând cu ora
10:30, European iPR Helpdesk organizează un webinar în limba engleză
(seminar pe internet), cu acces gratuit
pentru toţi cei interesaţi despre aspectele cheie referitoare la drepturile de proprietate intelectuală, urmând a avea loc discuţii pe teme legate de cadrul legislativ şi tehnici de
negociere.
În cadrul webinar-ului veţi afla informaţii despre modul de utilizare a
drepturilor de proprietate intelectuală, despre diferenţele principale
dintre acordul de contract pentru utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală şi celelalte tipuri de contracte, care sunt aspectele cheie referitoare la drepturile de proprietate
intelectuală, care este specificul acestor tipuri de mărci sau software-e pentru licenţe, precum şi multe altele privind această temă.
Cei interesaţi se pot înscrie aici https://www.iprhelpdesk.eu/registration/module2.
European iPR Helpdesk este o iniţiativă oficială şi un serviciu al Comisiei Europene, care oferă cu titlu gratuit consultanţă şi informaţii de actualitate despre Proprietatea intelectuală şi drepturile Proprietăţii intelectuale. Serviciul se adresează cercetătorilor şi întreprinderilor mici şi
mijlocii europene care participă la
proiecte de cercetare derulate în colaborare cu finanţare europeană. În
egală măsură, acest serviciu se adresează şi imm-urilor implicate în procesele internaţionale de transfer tehnologic.
Pentru detalii şi asistenţă tehnică,
vă rugăm să intraţi în contact cu echipa organizatoare la adresa de e-mail:
training@iprhelpdesk.eu.
mai multe detalii despre acest webminar aflaţi aici - https://www.iprhelpdesk.eu/node/2303.

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Planul de Implementare
a Garanţiei pentru Tineret
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Competiţie
de antreprenoriat social
pentru studenţii români

Social Impact Award este o
competiţie de idei pentru studenţii care vor să producă o schimbare în societate într-un mod constructiv. misiunea proiectului este
promovarea antreprenoriatului
social în rândul studenţilor din
Europa Centrală şi de Est.
Status: aCtiv
Depunere până la: 22.04.2015
Buget: 18.000 de lei
Social impact award se adresează studenţilor care îşi doresc
să schimbe probleme sociale curente într-un mod inovativ, iniţiind
proiecte sau chiar organizaţii.
Studenţii pot veni cu idei de
afaceri prin care urmăresc să aibă profit, dar şi să aducă o schimbare pozitivă în comunitate. ideile lor pot viza teme precum: sărăcie, sănătate, educaţie, mediu,
www.adrmuntenia.ro

energie, tehnologie şi comunicaţii, drepturile omului, discriminare etc..
Premii:
• 3 premii a câte 5.000 de lei
fiecare, în urma evaluării juriului;
• 1 premiu de popularitate în
valoare de 3.000 de lei, pe baza
votului online.
Pe lângă posibilitatea câştigării unui premiu în bani, cei care
se înscriu în competiţie şi trec de
etapa de preselecţie, vor petrece o lună în impact Hub Bucureşti cu acces la workshop-uri create
special pentru ei, mentori şi resurse.
termenul limită pentru completarea formularului de înscriere a ideii este 22 aprilie, ora 12:00.
Sursa: finantare.ro

Guvernul a decis, marţi, alocarea sumei de 200 de milioane de lei pentru
sprijinirea agricultorilor, fonduri deblocate în acest sens, printr-un memorandum, din bugetul de stat, pentru
ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal şi cel zootehnic.
De asemenea, din aceste sume va fi
plătit ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul
al iv-lea 2014 şi în trimestrul i 2015,
ajutorul de minimis acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică, ajutorul de minimis pentru compensarea
efectelor produse de condiţiile hidro
şi meteorologice din perioada ianuarie - august 2014, în sectorul vegetal.
ministerului agriculturii i-au fost aprobate prin Legea bugetului de stat pe
anul 2015 credite de angajament şi
credite bugetare. Deblocarea sumelor se aprobă de către Guvern, prin
memorandum, cu avizul ministerului
Finanţelor Publice, în funcţie de gradul de realizare a veniturilor fiscale
şi cheltuielilor bugetare.
Sursa: mediafax.ro

Lista cererilor de acord
pentru finanţare înregistrate
în cadrul celei de-a doua
sesiuni privind Schema de
Ajutor de Stat (HG nr. 332/2014)

În data de 3 aprilie s-a încheiat cea
de-a doua sesiune de înregistrare a cererilor de acord pentru finanţare în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014,
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.
Evaluarea cererilor de acord pentru
finanţare însoţite de documentaţia necesară în prima etapă de evaluare se
realizează în termen de maximum 30
de zile lucrătoare de la data încheierii
sesiunii, conform prevederilor art. 6
din anexa nr. 2 la H.G. nr. 332/2014, cu
modificările şi completările ulterioare.
La finalizarea evaluării cererilor de
acord pentru finanţare, va fi publicată
lista întreprinderilor admise sau respinse în cadrul primei etape de evaluare.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Guvernul alocă
200 de milioane de lei
pentru sprijinirea agricultorilor

info Regional Sud muntenia
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Junta de Andalucia din Spania caută parteneri sau colaborări în proiecte „Orizont 2020” pentru patru centre tehnologice regionale:
• Innovarcilla – specializat în materialele ceramice, eficienţă energetică, materiale verzi, construcţii etc. (date de contact: +34 953 678 559, internacional@innovarcilla.es);
• Surgenia – singurul centru de design industrial
din Spania, specializat mai ales în domeniile: industria agroalimentară, turism şi meşteşuguri/ artizanat (date de contact: +34 957 46 75 77, anavas@surgenia.es);
• Andaltec – imm high-tech cu capacitate de
cercetare, specializat în polimeri, plastic, dezvoltarea de noi sisteme de iluminare, tehnologia LED,
conversia deşeurilor de plastic în carburant, dezvoltarea nanocompozitelor, optimizarea proceselor şi a productivităţii industriale etc. (date de contact: gabriel.morales@andaltec.org alberto.mejia@andaltec.org laura.carrero@andaltec.org);
• Faico – Centru de Sprijin pentru inovare şi tehnologie agreat de ministerul spaniol de Ştiinţe şi
inovare, oferă expertiză, printre altele, în arta
grafică, sănătate, prezervarea patrimoniului cultural, design 3D, management de mediu, controlul
roboţilor industrial şi al vehiculelor, soluţii tehnologice pentru industria agroalimentară etc. (date
de contact: +34 954 467 671; mprieto@faico.org).
Sursa: finantare.ro

Un cluster din Polonia caută parteneri
pentru un proiect în cadrul programului COSME

Organizaţia de tip cluster „North-South Logistics & Transport Cluster” din Polonia caută parteneri pentru o propunere de proiect pentru programul
european COSME, cererea „Cluster Go International”.
Parteneri căutaţi: clustere sau reţele de afaceri
din statele membre ale UE sau ţări participante la
www.adrmuntenia.ro

program care se încadrează definiţiei de clustere
inovatoare.
Parteneri stabiliţi deja: coordonator „NorthSouth Logistics & Transport Cluster”, partener „Innovation Cluster of Knowledge” din asturias (Spania).
Scopul proiectului: intensificarea colaborărilor între clustere şi a acţiunilor pregătitoare pentru
stabilirea şi conceperea unui „European Strategic
Cluster Partnerships” (ESCPs).
Data limită pentru depunerea aplicaţiilor: 21
aprilie 2015.
Persoană de contact: magdalena Gołab, e-mail:
mgolab@trigonum.pl.

Se caută parteneri
pentru un proiect Erasmus +,
componenta Sport

Sursa: finantare.ro

Suffolk County Council din marea Britanie caută parteneri pentru un proiect Erasmus+, componenta Sport.
Scopul acestei propuneri este de a explora acţiuni inovatoare care să promoveze importanţa activităţilor fizice în educaţia preşcolară (0-5 ani).
Coordonatorii propunerii speră să dezvolte un
cadru pentru actorii locali, astfel încât aceştia să
acţioneze în mod strategic şi să creeze, într-o manieră mai eficientă, oportunităţi pentru practicarea sportului ca activitate fizică pentru cei mici.
Data limită pentru manifestarea interesului:
15 aprilie a.c..
Propunerea de proiect poate fi depusă şi în
2016, dacă timpul relativ scurt până la data limită
pentru depunerea aplicaţiilor – 14 mai 2015 – nu este suficient pentru pregătirea parteneriatului.
Contact pentru detalii şi manifestarea interesului: Beccy Coombs, Programmes and Project manager, +44 1473 260722, beccy.coombs@suffolk.gov.uk.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO PARTENERIATE

Patru centre tehnologice din Spania caută
parteneri pentru programul Orizont 2020

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
3.377.441.092,37 lei. Din cele 754 de contracte
semnate, 51 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 13 aprilie 2015, la sediul agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud muntenia au fost
depuse 1.285 de 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, 84 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)

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

50

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

Instrucţiunea AM POS CCE nr. 8727/3.04.2015,
privind abordarea unitară a contractelor de finanţare

autoritatea de management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice” (am POS CCE) a emis instrucţiunea nr. 8727/3.04.2015, privind abordarea unitară a contractelor de finanţare încheiate în cadrul apelului de proiecte lansat în data de 1 noiembrie 2014,
pentru axa prioritară 1„Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient”, conform prevederilor Ghidului solicitantului „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii
tangibile şi intangibile în întreprinderi”.
instrucţiunea am POS CCE poate fi consultată pe website-ul agenţiei dedicat exclusiv POS CCE http://poscce.adrmuntenia.ro, secţiunea Documente utile > informare > instrucţiuni, link:
http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiuneam-3-1428314400.pdf.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Până în data de 13 aprilie 2015, la sediul
agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud muntenia
au fost primite 711 proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013. au fost evaluate 353 de proiecte, din care 301 au fost propuse spre finanţare
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Argeş

Centru Naţional de Informare
şi Promovare Turistică Ştefăneşti

Călăraşi

şului Ştefăneşti; valorificarea atracţiilor turistice
din zonă în vederea creşterii economice; crearea
unei reţele informaţionale prin transmiterea datelor între centrul de informare şi tour-operatori
cu privire la potenţialul turistic din zonă. Proiectul, care conţine şi realizarea paginii web şi a bazei
de date, conştientizează asupra potenţialului turistic. În acest context, înfiinţarea sau dezvoltarea
firmelor de profil presupune apariţia a noi locuri
de muncă, în beneficiul comunităţii.
Centrul naţional de informare şi Promovare
turistică Ştefăneşti va fi amplasat lângă primăria
localităţii.

Fonduri solicitate de la CNI,
pentru repararea generală
a Spitalului Judeţean Călăraşi

Sursa: ziartop.ro

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

Foto: observatordecalarasi.info

autorităţile publice judeţene speră să
obţină fonduri pentru reailitarea spitalului,
din bugetul Companiei naţionale (Cni).
„Am purtat discuţii, la Bucureşti, zilele acestea, şi ni s-a spus să depunem documentaţia la CNI, ca să putem obţine banii necesari pentru repararea generală a Spitalului judeţean. Este vorba de 300 de miliarde de lei vechi. Avem şanse mari să obţinem aceşti bani, pentru că CNI are fonduri suficiente alocate pentru investiţii în
infrastructura de sănătate. Chiar dacă executarea lucrărilor va dura 2 – 3 ani, vom
aduce spitalul la strandarde europene. În
primul rând dorim să lucrăm la consolidarea lui, pentru că este partea cea mai periculoasă. Pe parcurs ce vor fi finalizate lucrările, vom aloca, din bugetul judeţului,
fonduri ce se vor ridica la aproximativ 30
de miliarde de lei vechi, pentru dotările
tuturor secţiilor medicale”, a declarat preşedintele Consiliului judeţean Călăraşi.
Sursa: actualitateacalarasi.ro

INFO JUDEȚE

Unitatea administrativ-teritorială Ştefăneşti,
în calitate de beneficiar, anunţă lansarea proiectului „Centru Naţional de Informare şi Promovare
Turistică Ştefăneşti”.
Proiectul este finantat de Uniunea Europeană.
valoarea totală a contractului este de 563.813,68
lei, din care 560,713,68 lei reprezintă valoarea totală eligibilă. Proiectul are o durată de 8 luni, începând cu 20.02.2015. Obiectivul general îl reprezintă construirea şi dotarea unui Centru naţional
de informare turistică în oraşul Ştefăneşti din judeţul argeş. Obiectivele specifice ale proiectului
sunt: sporirea gradului de informare în rândul turiştilor; promovarea potenţialului turistic al ora-
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Dâmboviţa

Parcul Industrial Moreni,
neîncăpător pentru investitori!

Giurgiu

INFO JUDEȚE

Parcul industrial moreni a devenit neîncăpător
pentru numeroasele solicitări venite din partea investitorilor care formează deja liste de aşteptare.
Pentru ca problema legată de lipsa terenului să fie
rezolvată, primăria municipiului şi conducerea parcului au găsit o soluţie. astfel, primăria va pune la
dispoziţia Parcului industrial 20 de hectare de teren pe care le deţine, iar partenerul îi va da un pachet de acţiuni, deci tranzacţia va fi avantajoasă
pentru ambele părţi. mai mulţi investitori în moreni înseamnă mai multe locuri de muncă pentru
cetăţenii din zonă şi mai multe încasări la bugetul
local, aceste lucruri fiind foarte importante.
„Desfăşurăm o activitate pentru crearea de
noi locuri de muncă şi sprijinirea Parcului industrial. Există la nivel de administraţie şi Parc Industrial demersuri şi înţelegeri. Încercăm să vitalizăm activitatea parcului, acolo unde lucrurile merg
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bine şi reuşim să creăm locuri de muncă.”, a declarat primarul Constantin Dinu.
Parteneriatul ar putea fi încheiat în perioada
următoare, ambele părţi fiind de acord cu faptul
că o asemenea colaborare ar avea consecinţe pozitive pentru locuitorii din moreni.
Sursa: dambovitanews.ro

Start la lucrările de plombare
pe podul Giurgiu - Ruse

www.adrmuntenia.ro

2014. Din această sumă, 85% reprezintă finanţare nerambursabilă de la Comisia Europeană prin
Fondul European de Dezvoltare
Regională, restul banilor urmând
să fie asiguraţi de la bugetul de
stat. În luna noiembrie 2014 a
fost dat ordinul de începere a lucrărilor. Din cele 16 luni, două
luni au reprezentat perioada de
proiectare, care s-a încheiat la
sfârşitul lui ianuarie 2015. Lucrările de reabilitare trebuie finalizate până în data de 31 decembrie 2015. acestea includ şi lucrări de consolidare a podului, a
drumului şi rampei de acces, reabilitarea parcărilor existente şi construirea unei
parcări noi în incinta punctului de vamă, precum
şi realizarea unui sens giratoriu.
Foto: giurgiuveanul.ro

Podul peste Dunăre, dintre
Giurgiu şi Ruse, ce face legătura
între România şi Bulgaria, a intrat
de câteva zile în reparaţii. Lucrările de plombare a gropilor din
carosabil sunt necesare, şoferii
fiind nevoiţi în prezent să îndure
un adevărat supliciu pentru a putea
traversa în siguranţă cei 1.168 de
metri de pod de pe partea română.
În curând, după ce asocierea
care a câştigat licitaţia va obţine
autorizaţia de la ministerul transporturilor, se va da startul lucrărilor de reabilitare propriu-zisă a
Podului Prieteniei, contractul având
o valoare de circa 12,8 milioane de
euro, cu tva. Lucrările vor fi realizate de asocierea
Collini Lavori S.p.a. – tecnic Consulting Engineering.
Contractul, în valoare de circa 12,8 milioane
de euro, cu tva, a fost atribuit în luna octombrie

Sursa: giurgiuveanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Ialomiţa

Şase arii protejate de interes european
în Ialomiţa

Prahova

ialomiţa sunt: Breteştii de Sus - Gura ialomiţei,
Câmpia Gherghiţei, Grindu - valea măcrişului, Kogălniceanu - Gura ialomiţei, Sărăturile de la Gura
ialomiţei - mihai Bravu şi Borduşani - Borcea. Cel
mai mare pericol pentru aceste paradisuri create
de natură în judeţul nostru îl reprezintă lucrările
funciare, desfăşurate în timpul campaniilor agricole. autorităţile de mediu atrag atenţia tuturor
celor implicaţi în astfel de activităţi că habitatul
natural este perturbat, multe din speciile faunistice aflate în aceste zone putând fi pe cale de
dispariţie.
Sursa: independentonline.ro

Primul sens giratoriu suspendat
din România
va fi gata în octombrie

Conducerea Consiliului judeţean Prahova a verificat, zilele trecute, stadiul lucrărilor la sensul giratoriu
suspendat, primul de acest gen din România, care se
construieşte la ieşirea din Ploieşti spre Păuleşti şi valea
Slănicului, la intersecţia dintre Drumul judeţean 102 şi
Drumul naţional 1B. autorităţile judeţene anunţă că
stadiul fizic efectuat este de 40%, iar lucrările sunt în grafic, având termen de finalizare pe 30 octombrie 2015.
Pentru a permite derularea lucrărilor în condiţii
bune, după Paşti urmează să fie impuse restricţii de circulaţie în zona intersecţiei. astfel, anunţă reprezentanţii Cj Prahova, traficul rutier va fi mutat pe bretelele
de legătură, deja realizate, pentru ca în centrul intersecţiei să poată începe montarea elementelor prefabricate din beton care vor asigura partea de giraţie la
înălţime.
această zonă este una dintre cele mai periculoase
intersecţii din Prahova, unde se înregistrează un număr
mare de accidente grave şi zeci de minute pierdute zilnic de şoferi. acum intersecţia dintre Dj 102 şi Dn 1B,
de la ieşirea din Ploieşti spre Păuleşti este în proces de
execuţie printr-un proiect finanţat din fonduri europene
Regio, care prevede realizarea primului sens giratoriu
la înălţime din România. astfel, conform proiectului,
www.adrmuntenia.ro

şoferii care circulă pe drumul naţional vor avea cale liberă, pe jos, în vreme ce trecerea pe ruta Ploieşti Păuleşti se va „muta” la înălţime, prin giratoriul suspendat, cu bretele ce vor permite şi intrarea în Dn 1B.
Până în prezent, stadiul fizic efectuat este de 40%
din totalul prevăzut în proiectul tehnic, potrivit datelor
furnizate de conducerea Consiliului judeţean Prahova
- beneficiarul contractului de finanţare de la Uniunea
Europeană. Fiind vorba despre un proiect finanţat de
UE prin Polul de Dezvoltare Ploieşti - Prahova, în cadrul
programului Regio 2007-2013, acesta trebuie să se încheie până la finele acestui an. Conducerea Consiliului
judeţean Prahova anunţă că urmează să înceapă lucrările în zona centrală a intersecţiei, pentru montarea
„inelului” din beton ce va asigura giraţia. „După Paşti
dăm drumul circulaţiei pe bretele, pentru a le permite
constructorilor să lucreze în zona centrală a intersecţiei. Aceste bretele au fost realizate, rampele de urcare au fost şi ele turnate, urmează ca executanţii să
înceapă montarea elementelor prefabricate ce vor constitui, efectiv, sensul giratoriu. Termenul limită este
30 octombrie 2015”, a precizat Bogdan toader, vicepreşedintele Consiliului judeţean Prahova.
Sursa: ziarulprahova.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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O statistică a agenţiei judeţene pentru Protecţia mediului ialomiţa arată că judeţul ialomiţa
are, în total, un număr de 25 de arii naturale protejate, şase de importanţă comunitară şi şapte de
importanţă naţională. Din cele 25 de arii protejate, un număr de 12 sunt atribuite în custodie, una
se află în administrare, iar alte 12 se află în grija
autorităţilor de mediu. În număr de 6, ariile naturale de interes european sunt adevărate oaze unde
natura îşi arată frumuseţea în orice anotimp. Specificul locurilor este redat de lacuri, zone mlăştinoase şi păduri dese, unde flora şi fauna sunt diversificate. Zonele protejate de interes european din
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Foto: viitorantreprenor.ro

Cursuri gratuite
de competenţe antreprenoriale
pentru persoanele din mediul rural

Teleorman

» Persoanele din mediul rural care
doresc să îşi înfiinţeze propria afacere sau
să îşi găsească un loc de muncă se pot
înscrie la cursurile de perfecţionare şi
sesiunile de consiliere şi mediere pe piaţa
muncii organizate în cadrul proiectului
„Viitor antreprenor”.

Participarea la proiectul „Viitor antreprenor”
este gratuită şi include cazarea şi transportul cursanţilor, fiecare persoană înscrisă beneficiind şi de
o subvenţie de 500 de lei la absolvire. totodată,
persoanele din grupul ţintă au ocazia de a participa
la un concurs ce premiază primele 210 persoane
ce-şi găsesc un loc de muncă. Se acordă premii în
valoare de 1.000 de lei/persoană.
Participanţii la cursurile „Viitor antreprenor”
trebuie să facă parte din grupul ţintă al proiectului, reprezentat de 1.500 de persoane – şomeri,
persoane ocupate în agricultura de subzistenţă,
persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane
inactive şi angajaţi din mediul rural. identificarea
acestor persoane din cadrul grupului ţintă se face
www.adrmuntenia.ro

prin respectarea următoarelor criterii: studii de
minim 10 clase; nu se admit studenţi şi elevi; sunt
acceptate, ca şi domiciliu înregistrat în Ci, doar
satele şi comunele; persoanele din grupul ţintă trebuie să aparţină doar celor 14 judeţe din cadrul proiectului: argeş, ialomiţa, Prahova, teleorman, Dâmboviţa, Călăraşi, Giurgiu, ilfov, neamţ, Bacău, Botoşani,
Suceava, vaslui şi iaşi; nu se vor accepta persoane
ce au mai participat la cursuri de competenţe antreprenoriale în ultimii doi ani. Persoanele interesate de cursurile „Viitor antreprenor” se pot înscrie
sunând la 0782/726.357, 0786/278.791 sau 0786/278.790.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, a început
din luna aprilie 2014 şi se derulează pe o perioadă
de 18 luni, până în septembrie 2015. Obiectivul general al proiectului este reprezentat de promovarea sustenabilităţii zonelor rurale din regiunile de
dezvoltare Bucureşti-ilfov, Sud muntenia şi nordEst, prin implementarea de intervenţii locale integrate şi active cu accent pe dezvoltarea afacerilor şi creşterea calităţii resurselor umane.
Sursa: ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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giurgiuonline.ro / 7 aprilie 2015

Ziarul Prahova / 8 aprilie 2015

REVISTA PRESEI

Prahova Business / 7 aprilie 2015

telegrama / 10 aprilie 2015

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

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,
Florentin GEORGESCU, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 10 aprilie 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.

