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Noi oportunităţi de parteneriat
între ADR Sud Muntenia şi ARILOG

În data de 6 mai, la sediul adr Sud Muntenia a
avut loc o întâlnire de lucru cu reprezentanţii ariLOG –asociaţia română de Logistică şi transport, ce a avut ca
temă de discuţii prezentarea oportunităţilor de finanţare nerambursabilă pentru mediul privat din cadrul
Programului Operaţional regional pentru perioada
2014 – 2020, conform ultimului draft transmis spre
aprobare Comisiei Europene, la sfârşitul lunii aprilie.
delegaţia ariLOG, prezentă la eveniment, a fost
compusă din preşedintele daniel Preda, managing
director toyota Material Handling romania, vicepreşedintele ion Lixandru, administrator al SC Camion
Logistic, vicepreşedintele daniel fulaş, managerul
de logistică al Enel românia, şi Oana Nae, director
executiv în cadrul asociaţiei. din partea adr Sud
Muntenia au participat directorul Liviu Muşat, directorul adjunct direcţia Organism intermediar
POr, Mariana vişan, directorul adjunct direcţia dezvoltare şi Comunicare, daniela traian, precum şi
şeful Serviciului Comunicare, Cristina radu.
directorul agenţiei pentru dezvoltare regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a informat top managerii despre posibilităţile de finanţare pentru
mediul privat din POr 2014 – 2020 (varianta draft),
publicat luni, 5 mai, odată cu lansarea în dezbatere publică a Ghidului solicitantului - condiţii gewww.adrmuntenia.ro

nerale de accesare a fondurilor. astfel, au fost prezentate obiectivele tematice, priorităţile de investiţii pentru următoarele axe prioritare: axa prioritară 1 „Promovarea transferului tehnologic”, axa
prioritară 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” şi axa prioritară 6 „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere şi de
importanţă regională”.
totodată, s-au purtat discuţii despre programe
de dezvoltare şi accesare de fonduri structurale pentru industria de logistică şi transport, precum şi despre managementul proiectelor europene de succes.
http://regio.adrmuntenia.ro

info Regional Sud Muntenia

3

Buletin Informativ nr. 225 / 4 - 10 mai 2015

EVENIMENTE

Întâlnirea de lucru
cu autorităţile locale dâmboviţene
privind mecanismul absorbţiei
fondurilor europene

În perioada 7 – 8 mai, adr Sud Muntenia – prin
directorul Liviu Muşat, directorul adjunct direcţia
dezvoltare şi Comunicare, daniela traian, şi şeful
Serviciului Comunicare, Cristina radu – a participat
la întâlnirea de lucru cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale dâmboviţene, organizată de
Consiliul judeţean dâmboviţa la Gâlma.
Scopul participării reprezentanţilor agenţiei
la această întrunire a fost de a prezenta ultimele
noutăţi din Programul Operaţional regional pentru
perioada de programare 2014 - 2020, varianta draft
transmisă spre aprobare Comisiei Europene, la
sfârşitul lunii aprilie. totodată, s-au purtat discuţii
despre stadiul implementării proiectelor aflate în
derulare în cadrul programului regio 2007 - 2013,
ai căror beneficiari sunt unităţile administrativ-teritoriale de la nivelul judeţului dâmboviţa.
Cu această ocazie, reprezentanţii adr Sud
Muntenia au adus în atenţia edililor dâmboviţeni
precizări cu privire la modul de derulare al noului
www.adrmuntenia.ro

exerciţiu financiar 2014 – 2020, noutăţile legislative, identificarea celor mai bune metode de
iniţiere şi dezvoltare a unor proiecte de succes,
precum şi clarificări pe marginea problemelor legate de finanţarea cu fonduri europene.
http://regio.adrmuntenia.ro
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În data de 11 mai, agenţia pentru dezvoltare
regională Sud Muntenia, în calitate de Organism
intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS
CCE) 2007 – 2013, a organizat un seminar de instruire la sediul din Călăraşi.
acest eveniment a fost destinat beneficiarilor
privaţi care au în implementare proiecte finanţate
cu fonduri nerambursabile fEdr în cadrul axei prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, dMi 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea
pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în
special a IMM”, Operaţiunile 1.1.1 „Sprijin pentru
consolidarea şi modernizarea sectorului productiv
prin investiţii tangibile şi intangibile”, 1.1.2 „Sprijin
pentru implementarea standardelor internaţionale”
şi 1.1.3 „Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi
internaţionalizare” (apelurile 3 – investiţii mari; 4 –
investiţii mici; 5 – investiţii pentru întreprinderi).
având în vedere că 2015 este ultimul an de implementare a POS CCE 2007 – 2013, scopul acestei instruiri a fost de preîntâmpina şi clarifica probleme ce
ar putea determina întârzieri în derularea proiectelor,
cu consecinţe negative în atingerea obiectivelor şi a
rambursării plăţilor efectuate/ dezangajări automate.
astfel, pentru a veni în sprijinul beneficiarilor
privaţi în realizarea cu succes a proiectelor derulate în cadrul POS CCE şi, totodată, pentru a creşte
gradul de absorbţie a fondurilor europene alocate
prin acest program, experţii Serviciului Organism
intermediar POS CCE au prezentat modalităţi de
prevenire a problemelor identificate în procesul
de implementare şi monitorizare, precum şi în procesul de verificare a cererilor de rambursare/ plată şi a procedurilor de achiziţii.
Proiectele pentru care firmele din Sud Muntenia au primit finanţare nerambursabilă fEdr vizează executarea de lucrări de construire şi achiziţionarea de echipamente şi utilaje pentru dezvoltarea propriilor afaceri, motiv pentru care reprezentanţii agenţiei au oferit, totodată, informaţii utile despre cerinţele legale ce se impun şi procedurile pe care trebuie să le respecte pentru atribuiwww.adrmuntenia.ro

rea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.
Mai multe detalii despre implementarea POS
CCE puteţi obţine contactând experţii Serviciului Organism intermediar POS CCE din cadrul agenţiei pentru dezvoltare regională Sud Muntenia: Str. Sloboziei, nr. 9, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi, cod 910001, tel.:
0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Seminar de instruire pentru sprijinirea
beneficiarilor privaţi
în implementarea proiectelor POS CCE

4

info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 225 / 4 - 10 mai 2015

5

EVENIMENTE

Ziua Europei, sărbătorită la ADR Sud Muntenia

vineri, 8 mai, agenţia pentru dezvoltare regională Sud Muntenia a organizat un eveniment dedicat Zilei Europei, denumit simbolic „Primăvara Europeană”, în dorinţa de a promova o gândire europeană şi de a populariza fenomenul de „Uniune Europeană” în rândul celor mici, precum şi pentru a-i
informa despre investiţiile realizate la nivelul regiunii Sud Muntenia, cu ajutorul fondurilor regio.
În acest an am sărbătorit Ziua Uniunii Europene împreună cu elevi din clasele iii – iv de la Şcoala nr. 1 Modelu. Cei 30 de copii, îndrumaţi de către
învăţătorii coordonatori, au realizat desene cu flori
specifice statelor membre ale uniunii Europene,
precum şi machete de flori naţionale confecţionate din materiale reciclabile. Elevii au prezentat
creaţiile artistice, informându-ne despre simbolistica florilor de primăvară specifice ţărilor europene pe care le-au realizat cu toţii.
ulterior, micuţii europeni au susţinut un program artistic, cu dansuri, cântece şi poezii. după
momentul artistic, elevii şi cadrele didactice de la
Şcoala nr. 1 Modelu au primit, în semn de apreciere
pentru implicarea deosebită în acest proiect, diplome de participare din partea agenţiei pentru
dezvoltare regională Sud Muntenia.
această sărbătoare reprezintă o zi a bucuriei
de a fi împreună şi a voinţei de solidaritate a marii
comunităţi din care fac parte cetăţenii Europei
unite, care s-a construit de-a lungul deceniilor ca
o unitate în diversitate.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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În perioada 11 - 15 mai, o delegaţie a agenţiei
pentru dezvoltare regională Sud Muntenia, formată din reprezentanţi ai structurilor implicate în gestionarea Programului Operaţional regional, precum
şi în coordonarea proiectelor de dezvoltare şi cooperare ale agenţiei, participă la prima vizită de
lucru în cadrul proiectului „Implementarea fluentă
şi eficace a instrumentelor structurale, de către angajaţii ADR Sud Muntenia, prin schimb de experienţă şi transfer de bune practici”.
Evenimentul, ce se desfăşoară la Compenhaga,
danemarca, are ca obiectiv realizarea unui schimb
de experienţă şi transfer de bune practici de la instituţii omoloage din State Membre ale uniunii Europene, care ar putea fi utilizate ca modele de către
agenţie, în vederea implementării fluente şi eficace a instrumentelor structurale.
Începând cu luna ianuarie, adr Sud Muntenia,
în calitate de beneficiar, implementează proiectul
„Implementarea fluentă şi eficace a instrumentelor structurale, de către angajaţii ADR Sud Muntenia, prin schimb de experienţă şi transfer de bune
practici”.

Contractul este finanţat prin Programul
Operaţional asistenţă tehnică, în cadrul facilităţii
de asistenţă tehnică, Lot iii – transfer de expertiză.

ANIVERSĂRI ADR SUD MUNTENIA

Gilda Lidia Niculescu
• 12 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia

În data de 5 mai, colega noastră Gilda Lidia
Niculescu, şef Serviciu dezvoltare, a împlinit 12
ani de activitate neîntreruptă în cadrul agenţiei
pentru dezvoltare regională Sud Muntenia!
Cu această ocazie o felicităm şi îi mulţumim pentru colegialitate şi implicarea deosebită în coordonarea proiectelor de dezvoltare şi
cooperare ale agenţiei!
La Mulţi ani cu succese!
www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

ADR Sud Muntenia, la prima vizită de studiu
organizată în cadrul proiectului
pentru îmbunătăţirea cadrului de planificare
şi programare financiară

http://regio.adrmuntenia.ro
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absorbţia fondurilor europene este supusă unor întreruperi temporare ale rambursărilor
de la Bruxelles către românia pe
mai multe programe, în acest
moment, prin decizii ale Comisiei Europene, a declarat, joi, ministrul fondurilor europene, Marius Nica, într-un interviu acordat de curând în presa centrală.
În prezent, întreruperile de
rambursări sunt la Programul Operaţional „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), POS
Mediu, Programul Operaţional dezvoltarea resurselor umane (POS
dru). Pe perioada întreruperii
deconturilor de la Bruxelles, Guvernul este nevoit să asigure plăţile interne către beneficiarii care derulează proiecte europene
prin alocări din împrumuturi temporare din trezoreria Statului, fără dobândă.
Cel mai recent, în urmă cu aproximativ o lună, CE a întrerupt
plăţile către românia pe încă două axe - 1 şi 4 - ale POS CCE, acţiune ce se adaugă întreruperii decise pe axa 3 - it&C a programului, care persistă încă din decembrie 2014. tot acum o lună a apărut şi o întrerupere de plăţi pe
axa 5 a POS Mediu.
Potrivit MfE, 2.800 de firme
care au luat fonduri europene prin
POS CCE sunt reverificate, inclusiv pentru suspiciuni de conflict de
interes la achiziţiile publice.
La POS Mediu, încă de acum
o lună, Comisia a întrerupt plăţiwww.adrmuntenia.ro

le pe axa 5, unele dintre suspiciuni fiind legate de lucrări privind
combaterea şi prevenirea inundaţiilor, derulate de administraţia Naţională apele române.
Cea mai mare proporţie o are
însă întreruperea rambursărilor de
bani de la Comisie către românia
în POS dru, care persistă deja de
jumătate de an. astfel, la POS dru,
românia aşteaptă o tranşă de 500
de milioane de euro, bani cheltuiţi
de stat în proiectele derulate de
beneficiarii din POS dru, dar care
nu au fost decontaţi de Bruxelles.
Ministrul Marius Nica a estimat că în luna iulie 2015, Comisia va rambursa româniei cheltuielile de 500 de milioane de euro
din aplicaţia blocată în POS dru.
„Este obiectul acestor verificări
(aplicaţia - n.r.) . Probabil undeva în luna iulie (România îşi va primi banii de la CE - n.r.)”.
Sursa: hotnews.ro

Marius Nica: Procedurile
de cost vor fi simplificate
pe 2014 - 2020, conform
solicitării Comisiei Europene

Pentru a elimina birocraţia pe fondurile
europene, Comisia Europeană a solicitat
Ministerului finanţelor Europene să simplifice procedurile de cost pe unele programe operaţionale.
românia se află printre cele opt state cu
rată scăzută de absorbţie a fondurilor europene şi asupra cărora Comisia Europeană
şi-a focusat atenţia în ultima perioadă.
Marius Nica explică faptul că pe noua schemă bugetară 2014 - 2020 nu va mai fi nevoie
de prezentarea tuturor acelor documente de
suport ce erau numeroase şi inutile.
de asemenea, ministrul fondurilor europene a mai vorbit despre sistemul informatic la care se lucrează în parteneriat cu Serviciul de telecomunicaţii Speciale, prin care
beneficiarii Programului Operaţional Competitivitate şi cei ai Programului Operaţional Capital uman, care vor putea depune
online cererile de finanţare. În final, acesta
a adăugat că prioritatea în perioada următoare este aceea de a găsi un echilibru între
ceea ce cere Comisia Europeană şi realitatea din administraţia publică românească.
Sursa: finantare.ro

Viitoarea bancă
de dezvoltare, EximBank:
orientare spre creditul
pentru dezvoltarea
sectorului universitar
privat, dar şi al fermierilor
şi IMM-urilor

Ministerul finanţelor Publice vrea să
lanseze la finele lunii proiectul de lege
pentru transformarea EximBank în banca
de dezvoltare, care ar putea deveni funcţională în 3-4 luni de la promovarea legii,
statul suplimentând capitalul de risc al
băncii, potrivit secretarului de stat MfP Enache jiru. „Am promovat la începutul lunii
martie un Memorandum pentru transformarea EximBank în bancă de dezvoltare.
Am studiat mai multe modele din ţările vecine; ne apropiem cel mai mult de modelul
polonez. Sperăm ca la sfârşitul lunii mai
să venim cu un proiect de lege care va modifica statutul EximBank şi care va pune bazele unei bănci de dezvoltare. (...) Mergem
puţin spre modelul de dezvoltare al creditului pentru studenţi - pentru dezvoltarea
sectorului universitar privat, dar şi al fermierilor şi al IMM-urilor”, a declarat Enache
jiru într-o conferinţă organizată de Consiliul Patronatelor Bancare din românia
Sursa: hotnews.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Fondurile UE pentru România,
întrerupte
de Comisia Europeană,
în mai multe domenii
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» Statele membre
ale uniunii Europene cu o
rată scăzută de absorbţie
a fondurilor de coeziune
vor fi sprijinite de noile reguli
adoptate săptămâna
trecută de CE. Bucureştiul
este una dintre cele opt
capitale comunitare cu o
absorbţie a fondurilor
europene mai mică de 60%.

Sunt avute în vedere fondurile de coeziune din perioada 20072013, din care românia a atras
53,12%, potrivit cifrelor Ministerului fondurilor.
astfel, CE a adoptat, la începutul săptămânii trecute, o versiune revizuită a orientărilor de
finalizare privind programele de
politică regională din perioada
2007-2013. documentul explică
în detaliu etapele pe care Comisia şi statele membre trebuie să le
urmeze în vederea finalizării programelor de absorbţie a fondurilor europene.
fondurile programate pentru perioada 2007-2013 pot fi utlizate până la finalul lui 2015.
Comisarul pentru Politici regionale, Corina Creţu, susţine pe
acest subiect că Executivul comunitar „nu va lăsa pe nimeni în urmă”.
„Prin intermediul grupului de
lucru pe care l-am iniţiat imediat
ce am devenit comisar pentru Politica Regională, am conlucrat îndeaproape cu Bulgaria, Croaţia, Cehia,
www.adrmuntenia.ro

Corina Creţu, comisarul european
pentru Politică regională

Italia, România, Slovacia, Slovenia şi Ungaria pentru a le sprijini
în utilizarea la maximum a fondurilor europene încă disponibile,
aferente perioadei 2007-2013”,
susţine Corina Creţu, potrivit unui
comunicat.
Oficialul european a arătat că
după Consiliul European din decembrie 2014, CE s-a angajat pentru soluţii privind eficientizarea
şi accelerarea absorbţiei de fonduri europene.
una dintre noutăţi o reprezintă o flexibilizare de 10% care
va permite cheltuieli mărite într-un
program pentru o anumită prioritate, dacă sunt compensate cu
o reducere echivalentă a celor
pentru o altă prioritate din cadrul aceluiaşi program.
totodată, au fost simplificate şi raţionalizate procedurile ce
gestionează modul în care proiectele pot fi etapizate, astfel încât să
continue din perioada de programare 2007-2013 în cea 2014-2020.
Sursa: revista22.ro

Comisia Europeană
a stabilit 16 acţiuni
pentru o piaţă digitală
unică

Comisia Europeană şi-a prezentat, miercuri, planurile detaliate
privind crearea unei pieţe unice
digitale, stabilind 16 acţiuni esenţiale, grupate în 3 piloni, pe care
Comisia le va întreprinde până la
sfârşitul anului 2016, informează
un comunicat al Executivului comunitar.

Obiectivul pieţei unice digitale constă în eliminarea „zidurilor” de reglementare şi, în cele din urmă, în
trecerea de la 28 de pieţe naţionale
la una singură. O piaţă unică digitală
pe deplin funcţională ar putea să contribuie cu 415 miliarde de euro pe an
la economia uE şi să creeze sute de
mii de noi locuri de muncă.
„În urmă cu un an am promis că piaţa unică digitală pe deplin va fi una
dintre priorităţile mele esenţiale. Astăzi ne îndeplinim această promisiune. Cele 16 etape din strategia noastră privind piaţa unică digitală vor
ajuta piaţa unică să se adapteze la
era digitală”, a declarat preşedintele
Comisiei Europene, jean-Claude juncker.
„Economiile şi societăţile noastre
devin digitale. Prosperitatea viitoare
va depinde în mare măsură de modul
în care stăpânim această tranziţie.
Trebuie să ne pregătim pentru o societate modernă şi vom prezenta propuneri care asigură un echilibru între
interesele consumatorilor şi cele ale
industriei”, a declarat, la rândul său,
comisarul pentru Economie şi Societate digitală, Günther H. Oettinger.
Strategia privind piaţa unică digitală, ce a fost adoptată miercuri, cuprinde o serie de acţiuni specifice care urmează să fie întreprinse până la
sfârşitul anului viitor.
Strategia are la bază trei piloni: (1)
un acces mai bun al consumatorilor şi
al întreprinderilor la bunuri şi servicii
digitale în întreaga Europă; (2) crearea condiţiilor adecvate şi a unor condiţii de concurenţă echitabile pentru
dezvoltarea reţelelor digitale şi a serviciilor inovatoare; (3) valorificarea
la maximum a potenţialului de creştere a economiei digitale.
Sursa: mediafax.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Reguli noi CE
pentru sprijinirea ţărilor
cu absorbţie redusă
a fondurilor europene
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Prin acest apel se doreşte a se extinde şi consolida reţeaua Organizaţiilor intermediare care acţionează ca puncte de contact locale pentru antreprenorii abia lansaţi în afaceri şi pentru cei cu
experienţă. Se va face o selecţie a acestor organizaţii pentru a implementa programul Erasmus pentru Tinerii Antreprenori la nivel local.
Status: aCtiv
depunere pana la: 3.06.2015
Buget alocat: 6.000.000 de euro
Obiectivul principal al programului este ca
aceste organizaţii să recruteze tinerii antreprenori
şi să le ofere asistenţă pentru a beneficia de
această oportunitate. astfel, apelul va contribui la
răspândirea spiritului antreprenorial, la dezvoltarea iMM-urilor din Europa şi încurajarea potenţialilor antreprenori de a-şi lansa afacerea.
Solicitanţii trebuie să fie entităţi legale. Ei pot
fi total sau parţial entităţi publice sau private, activitatea lor de bază desfăşurându-se în domeniul consultanţei în business. Printre aceştia se pot număra:
• entităţi publice care activează în domeniul
economic, al afacerilor, întreprinderilor sau domenii conexe;
• camere de comerţ şi industrie, camere de meserii sau organisme similare;
• organizaţii care oferă consultanţă în afaceri,
centre de start-up, incubatoare, parcuri tehnologice;
• asociaţii de afaceri şi reţele de sprijinire a
afacerilor;
• instituţii de învăţământ superior, precum universităţile sau cele de training.

Condiţiile de eligibilitate

acest apel vizează selectarea consorţiilor de
aplicare a programului:
• consorţiul trebuie să fie format din cel puţin
5 entităţi legale, independente, din cel puţin 4 ţări
diferite;
• nu este posibilă participarea unui partener la
mai mult de un apel – dacă acest lucru se întâmplă,
vor fi declarate neeligibile toate apelurile în care
acel partener este implicat;
• atât coordonatorul, cât şi ceilalţi parteneri
trebuie să îndeplinească aceleaşi criterii de eligibilitate.
www.adrmuntenia.ro

Condiţiile de finanţare

rata de cofinanţare a uniunii Europene este
de până la 90% din costurile eligibile suportate de
Organizaţia intermediară. Contribuţia uniunii Europene nu poate depăşi 75% din costurile de
management, însă poate atinge 100% din suma alocată de beneficiarii (noii antreprenori) acestei acţiuni. asistenţa financiară a noilor antreprenori
care participă la apel va fi de maximum 6.600 de
euro/antreprenor şi nu va depăşi 500.000 de euro/consorţiu.
Bugetul total pentru cofinanţarea proiectelor
este estimat la 6.000.000 de euro.
valoarea maximă a unui grant nu va depăşi
500.000 de euro/proiect.
de asemenea se oferă posibilitatea de a depune datele de contact într-un instrument specific
pentru a crea o listă a tuturor organizaţiilor interesate să caute un partener în vederea creării unui
consorţiu. data limită de înregistrare în această
bază de date este 28 mai 2015.
data limită de aplicare la acest apel este 3 iunie 2015, ora 17:00 (ora locală a Bruxelles-ului).
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi inovare primeşte propuneri din partea editorilor pentru subvenţionarea parţială a editării
cărţilor şi revistelor cu caracter tehnico-ştiinţific
care vor fi realizate în anul 2015.
Status: aCtiv
Depunere până la: 15.06.2015
Buget alocat: 900.000 de lei
Solicitanţi eligibili:
• instituţia aplicantă este persoană juridică română, legal constituită, şi îndeplineşte cumulativ
toate criteriile de eligibilitate;
• instituţia aplicantă are capacitatea şi competenţa necesară şi are prevăzută în obiectul de activitate editarea literaturii tehnico-ştiinţifice;
• instituţia aplicantă nu are litigii cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, provenite
din finanţarea unor acţiuni anterioare, rapoarte de
decontare discrepante faţă de oferta din fişa antecalcul, nu se află în lista întocmită de comisie cu
aplicanţii care nu pot aplica pe acest instrument;
• propunerea respectă structura stabilită în ghid;
• editorul are pagina web dedicată revistei;
• editura a depus toate declaraţiile solicitate prin
ghid.
Domenii eligibile:
• matematica şi ştiinţele naturii;
• ştiinţe inginereşti;
• ştiinţe socio-umane;
• ştiinţele vieţii şi ale Pamantului (inclusiv mediu);
• ştiinţe agricole (agricultură, silvicultură, calitate şi siguranţă alimentară);
• ştiinţe medicale.
Condiţii de finanţare:
Bugetul alocat competiţiei 2015 pentru subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice este de maxim 900.000 de lei.
Nivelul subvenţiei se stabileşte prin evaluarea
propunerii în funcţie de:
• relevanţa şi calitatea lucrării (publicaţia este
inclusă în bazele de date internaţionale şi/sau în
cataloage internaţionale centralizatoare de rezumate pe domeniu;
• prestigiul colectivului editorial (se vor urmări
funcţia şi gradul ştiinţific sau universitar al membrilor colectivului, precum şi prezenţa în cadrul
colectivului a unor personalităţi din străinătate);
www.adrmuntenia.ro

• relevanţa lucrărilor tehnico-ştiinţifice (se va
urmări dacă sunt publicate lucrări cu autori din
străinătate);
• gradul de vizibilitate naţională şi internaţională (se referă la informaţii privind editarea publicaţiei de universităţi/institute de cercetare recunoscute, difuzarea/publicarea pe plan naţional
sau internaţional, difuzarea publicaţiei pe bază de
abonament sau comandă, includerea publicaţiei în
schimbul internaţional de publicaţii ştiinţifice,
analiza rapoartelor de trafic pe internet pentru
versiunile online ale revistelor);
• relevanţa domeniului abordat de publicaţie
(numărul de cercetători din domeniu, proiecte internaţionale în domeniu, publicaţii în domeniu în
reviste internaţionale);
• modul de prezentare a publicaţiei – policromie, design, inclusiv calitate prezentare web;
• impactul subvenţiei.
aplicaţiile urmează a se transmite până în
data de 15 iunie 2015.
Contact: daniela dinică – secretarul Comisiei
de Subvenţionare a Literaturii tehnico-Ştiinţifice,
telefon: 021.319.23.26; 021.319.23.27; 021.319.23.28,
int. 226, e-mail: daniela.dinica@ancs.ro.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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POS dru: Cererea de propuneri de proiecte de tip
grant nr. 189 (dMi 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă)
Principalul obiectiv al acestui dMi este dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale persoanelor
asistate (ucenici, elevi, studenţi, tineri absolvenţi
în prima etapă a primului lor loc de muncă relevant) şi, în consecinţă, îmbunătăţirea inserţiei
acestora pe piaţa muncii.
Status: aCtiv
Depunere până la: 29.05.2015
Buget total: 50.000.000 de euro
Grupul ţintă eligibil este format din studenţi
înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ
(licenţă şi master). valoarea minimă a grupului
ţintă este 150 de persoane.
Pentru evitarea incidenţei dublei finanţări, solicitanţii trebuie să ia măsurile necesare pentru a
se asigura că studenţii selectaţi în grupul ţintă al
proiectelor finanţate în cadrul actualei cereri de
propuneri de proiecte nu sunt/ nu au fost incluşi
în grupul ţintă al proiectelor finanţate urmare cererilor de propuneri de proiecte nr. 160 şi 161.
În cadrul acestei cereri de propuneri de pro-

iecte, solicitanţii şi partenerii eligibili sunt:
• instituţii de învăţământ superior din sistemul
naţional de învăţământ;
• angajatori;
• asociaţii profesionale;
• camere de comerţ şi industrie;
• organizaţii sindicale şi organizaţii patronale;
• ONG-uri;
• Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi
structuri/agentii/organisme relevante, subordonate/coordonate de către acesta;
• furnizori publici şi privaţi de orientare şi consiliere profesională;
• Secretariatul General al Guvernului.
valoarea totală eligibilă a proiectului va fi cuprinsă între: minim echivalentul în lei a 50.000 de euro şi maximum echivalentul în lei a 499.999 de euro.
alocarea financiară orientativă pentru această cerere de propuneri de proiecte este de 50.000.000 de euro.
Sistemul informatic actionWeb va fi deschis
din data de 22.05.2015, ora 10:00, până în data de
29.05.2015, ora 16:00.

O sursă de finanţare tot mai folosită de micile
firme în Occident îşi face simţită prezenţa şi în românia. Crowdfunding-ul, sau multifinanţarea, se practică şi la noi din ce în ce mai serios. Statul plănuieşte
să reglementeze această metodă prin care firmele
aflate la început de drum să poată obţine fonduri pe
principiul „câte puţin de la cât mai mulţi”.
Prin Crowdfunding, un antreprenor cere bani de
la un numâr cât mai mare de persoane fizice sau firme
pentru realizarea unui proiect bine definit. Pentru a
ajunge la un număr mare de potenţiali investitori, antreprenorul care apelează la crowdfunding are la dispoziţie platforme specializate pe internet.
Crowdfunding-ul a căpătat proporţii odată cu
internetul, insă metoda a fost folosită cu mult înainte de apariţia online-ului. un exemplu este construcţia ateneului român din Bucureşti, care a început în anul 1886 şi cu bani obţinuţi prin subscripţie publică sub îndemnul „Daţi un leu pentru Ateneu!”.
Sub acelaşi îndemn s-au strâns bani şi în anii '90
pentru renovarea clădirii. Crowdfunding-ul urmă-

reşte profitul atât pentru antreprenorul care strânge banii pentru proiect, cât şi pentru investitori.
Prin Crowdfunding, investitorii obţin părţi sociale
sau acţiuni în proiectul pe care îl finanţează.
Platformele online care mijlocesc strângerea
de fonduri percep şi ele un comision din banii
strânşi. diverse guverne din lume au reglementat
strict Crowdfinding-ul ca metodă specifică de finanţare. Statul român intenţionează să reglementeze şi să limiteze activitatea de crowdfunding,
printr-un proiect de lege iniţiat de departamentul
pentru iMM-uri din Guvern, în septembrie 2014. de
atunci însă, iniţiativa a ramăs blocată până în prezent pe circuitul decizional din ministere.
Pe scurt, firma care strânge fonduri se alege
cu banii, pe care îi poate folosi strict pentru proiectul pentru care i-a strâns. investitorii primesc
părţi sociale/acţiuni în companie în schimbul investiţiei sau dobândă, în cazul în care oferă un împrumut firmei dezvoltatoare de proiect.

Sursa: finantare.ro

Crowdfunding: Unde şi cum se pot strânge multifinanţări în România

www.adrmuntenia.ro

Sursa: hotnews.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Parlamentul româniei a aprobat în data de 5 mai
cu o largă majoritate Legea pentru aprobarea unor
măsuri în domeniul producerii energiei electrice
din surse regenerabile de energie, informează Ministerul Energiei printr-un comunicat de presă. Potrivit noii legi, în cazul producătorilor cu puteri instalate cuprinse între 0,5MW şi 3 MW, aşa cum sunt
majoritatea producătorilor din surse regenerabile,
va fi posibilă încheierea de contracte bilaterale de
vânzare/cumpărare a energiei negociate direct.
Ministerul Economiei susţine că actul normativ
urmăreşte aplicarea în continuare şi fără discriminare a prevederilor Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, cu modificările şi completările ulterioare, pentru centralele electrice
din surse regenerabile de peste 125 MW, precum
şi armonizarea cadrului legislativ naţional cu prevederile cuprinse în Orientările privind ajutoarele
de stat pentru protecţia mediului şi energiei pentru perioada 2014-2020.
Potrivit actului normativ, şi în completarea
OuG nr. 88/2011, producătorii de energie pentru
care nu au fost emise decizii individuale de autorizare din partea Comisiei Europene, în termenul
de 24 de luni de la data acreditării, din motive neimputabile lor, pot solicita aNrE o nouă acreditare
temporară pentru a beneficia de numărul de certificate verzi prevăzut la art.6, alin. (2) din Legea
nr. 220/2008. Noua acreditare temporară este valabilă până la data emiterii deciziei de autorizare
din partea Comisiei Europene.
de asemenea, legea permite regularizarea, în
baza unei decizii a aNrE, a eventualelor diferenţe
negative dintre numărul de certificate verzi primite şi numărul de certificate verzi cuvenite, conform deciziei individuale a Comisiei Europene. Mecanismul de aplicare presupune emiterea pentru
tranzacţionare a unor certificate verzi suplimentare în favoarea producătorilor de energie electrică şi operatorilor economici pentru care se constată necesitatea regularizării, în maxim 24 de luni
de la data emiterii deciziei Comisiei Europene.
www.adrmuntenia.ro

actul normativ introduce un nou articol, potrivit căruia documentaţia necesară notificării individuale a măsurii de sprijin către Comisia Europeană va fi întocmită doar de operatorii economici
care dezvoltă instalaţii de producere a energiei
electrice din surse regenerabile, în care puterea
instalată este mai mare de 250 MW.
Pentru a se asigura fluidizarea pieţei certificatelor verzi, producătorii şi furnizorii de energie
electrică vor avea obligaţia de a achiziţiona trimestrial certificatele verzi aferente cotei anuale
şi vor face raportări ale achiziţiilor cu aceeaşi periodicitate.
un aspect nou introdus, la solicitarea expresă
a Comisiei Europene, se referă la deschiderea
schemei de sprijin pentru producerea energiei
electrice din surse regenerabile de energie către
importuri provenite din alte State Membre.
(continuare în pagina 13)
http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Modificări în legislaţia privind energia regenerabilă:
Micii producători vor putea încheia contracte
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O agenţie din Serbia caută
parteneri pentru un proiect
în cadrul programului COSME

Agenţia de Dezvoltare Regională Serbia de Sud doreşte să
fie partener în calitate de „Organism Intermediar” într-un consorţiu care urmează să se constituie pentru obţinerea cofinanţărilor disponibile prin cererea de propuneri de proiecte a programului european COSME – „Erasmus pentru tinerii antreprenori”
(data limită pentru depunerea aplicaţiilor: 3 iunie 2015).
agenţia a fost creată în 2009 cu scopul de a sprijini dezvoltarea socio-economică a zonei, reprezentând astăzi interesele oraşului Nis, a celor 11 municipalităţi din districtele Nis, Pirot şi toplica, 3 companii şi 7 organizaţii ale societăţii civile afiliate.
Contact pentru manifestarea interesului: dr. aleksandra Lugovic, Head of representative Office of South Serbia in Brussels,
regional development agency SOutH, +32 (0)473 472 701, aleksandra.lugovic@rra-jug.rs.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 12)
de asemenea, la cererea CE
a fost interzis ca sistemul de promovare prin certificate verzi să
se aplice pentru energia electrică produsă din surse regenerabile vândută la preţuri negative.
Sumele colectate ca urmare
a aplicării sancţiunilor pentru contravenţiile rezultate din nerespectarea obligaţiilor prevăzute de lege vor constitui o primă sursă de
finanţare pentru fondul de eficienţă energetică destinat diminuării efectelor schimbărilor climatice.
„Ne dorim o fluidizare a pieţei de energie prin stabilirea unor
reguli clare şi prin simplificarea
modului de acordare a ajutoarelor. Vrem ca activitatea în domeniu să se aşeze pe baze solide, corecte şi, mai ales, sustenabile. Adoptarea legii vine în sprijinul producătorilor de electricitate din surse
regenerabile şi era aşteptată de aceştia ca o reală gură de oxigen. Mulţi
dintre operatorii economici, producători şi furnizori de energie electrică din surse regenerabile, se
aflau, spre exemplu, în situaţia
de le expira acreditările temporare, iar acest lucru ar fi avut un
puternic impact negativ asupra
situaţiei lor financiare şi ar fi destabilizat piaţa certificatelor verzi.
Nouă lege protejează împotriva
unor astfel de situaţii. De asemenea, faptul că actul normativ permite, pentru producătorii mici, încheierea de contacte bilaterale de
vânzare/cumpărare negociate direct aduce un alt avantaj, întrucât
cantităţile mici de energie electrică s-au dovedit dificil de tranzacţionat pe pieţele centralizate implicând costuri adiţionale”, a declarat andrei Gerea, ministrul energiei, iMM şi mediului de afaceri.
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Ghidul solicitantului pentru POR 2014 - 2020,
lansat în consultare publică
– transcriptul conferinţei de presă

INFO REGIO

» Ghidul Solicitantului. Condiţii
generale de accesare a fondurilor în
cadrul Programului Operaţional regional
2014-2020 se află în consultare publică
până în data de 5 iunie 2015, ora 14:30,
dată până la care pot fi trimise
eventualele observaţii şi comentarii pe
adresa de e-mail: info@mdrap.ro.

anunţul a fost făcut la începutul săptămânii trecute de ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Liviu dragnea, în cadrul unei conferinţe de presă în care a prezentat Programul regio 2014-2020.
„Practic, am încheiat negocierile cu DG Regio
pentru Programul Operaţional Regional. Forma fiwww.adrmuntenia.ro

nală a programului va fi trimisă zilele acestea, astăzi, mâine, cel mai târziu până la sfârşitul săptămânii. Și folosim acest prilej pentru a prezenta câteva date despre POR prin exerciţiul financiar
2014 – 2020. Practic, negocierile sunt finalizate.
(...) Data estimată pentru depunerea efectivă a
proiectelor - septembrie 2015”, a declarat ministrul dragnea.
detalii despre noutăţile POr pentru perioada
2014-2020 aflaţi din transcriptul conferinţei de
presă, pe care îl redăm în cele ce urmează:
„Faţă de 4,6 miliarde acum, avem 8,25 miliarde de euro, practic, cu aproape 77% mai mare
faţă de actualul exerciţiu financiar. Sunt 12 axe
prioritare pe care este structurat programul. De
asemenea, vor fi finanţate tipuri noi de investiţii.
(continuare în pagina 15)
http://regio.adrmuntenia.ro
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vităţi din spitale pentru a putea fi reabilitate: săli
de operaţii, spaţii de cazare ş.a.m.d. Practic, ca
şi rezultate aşteptate avem cele 3 spitale regionale
construite, 315 unităţi medicale care vor fi reabilitate, extinse, modernizate şi cel puţin 500 de mii
de persoane care să beneficieze de infrastructură
de sănătate modernă.
Pentru cadastru, în afară de programul naţional pe care vi l-am prezentat săptămâna trecută,
finanţat din veniturile Agenţiei Naţionale de Cadastru, în POR sunt alocate 312 milioane de euro.
Aici se are în vedere realizarea cadastrului general
pentru 793 de localităţi rurale din România, deci
numai localităţi rurale prin POR. Va fi un singur
proiect depus de Agenţia Naţională de Cadastru.
Este un proiect major. Este vorba de înregistrarea
a peste 5,7 milioane de hectare de teren care să
fie înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi
carte funciară. (...)
O altă noutate o reprezintă centrele de transfer
tehnologic pentru care este alocată suma de 206 milioane de euro. Aici, cei care vor depune proiecte
finanţate pentru această situaţie sunt firme,
instituţii, structuri care au în vedere să devină, practic, legătura dintre IMM-uri şi zona de cercetare-inovare. Ei vor investiga în zona IMM-urilor care sunt
nevoile pentru a avea o afacere mai bună, pentru a
avea rezultate mai bune şi o creştere de competitivitate. Și îi vom pune în legătură cu cei din zona de
cercetare şi inovare care să le furnizeze aceste
informaţii. Ca rezultat estimat, cel puţin 60 de
entităţi de transfer tehnologic vor fi sprijinite. Este
o solicitare venită din partea mediului de afaceri.
În ceea ce priveşte turismul, special dedicată
pentru domeniul turismului este suma de aproape
119 milioane de euro, la care au acces numai instituţiile publice, respectiv autorităţile locale pentru infrastructura publică. Și aici vorbim de finanţarea infrastructurii publice de turism numai
în staţiunile turistice, în special cele balneare,
precum şi în Delta Dunării.
O altă noutate va fi o condiţie pe care o vom
impune autorităţilor locale ca aceste proiecte propuse să aibă susţinerea mediului de afaceri din turism. Ne interesează foarte mult ca în următorul
exerciţiu financiar să nu mai fie aprobate proiecte
care nu fac parte dintr-o strategie, chiar dacă este
strategie locală, judeţeană sau naţională.
(continuare în pagina 16)
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 14)
Una din principalele noutăţi o reprezintă faptul că pentru zona urbană s-a alocat o sumă foarte
mare, 4,8 miliarde de euro, comparativ cu 1,4 miliarde de euro, şi această decizie a fost luată în
urma analizei pe care am realizat-o împreună cu
colegii mei şi nu numai în ceea ce priveşte modul
în care au fost finanţate proiectele de dezvoltare
din zona urbană din România. (...) Practic, am urmărit ca prin POR, prin suma alocată de 4,8 miliarde de euro, la sfârşitul acestui exerciţiu financiar, oraşele din România să arate mult mai bine
decât arată astăzi. Ca şi tipuri de activităţi: măsuri pentru transportul urban, care înseamnă căi
de rulare, adică străzi în principal, piste de bicilişti, mijloace de transport în comun, în special ecologice, toate terenurile abandonate să fie reabilitate, practic, să fie reconversionate şi să li se dea
o utilizare, pentru comunităţi marginalizate un
set de acţiuni integrate pentru dezvoltarea acestora, clădiri pentru activităţi educative, culturale
şi recreative, zonele verzi, în special zonele verzi
de mici dimensiuni, inclusiv cele din jurul blocurilor, infrastructură de educaţie: creşe, grădiniţe,
licee tehnologice, şcoli profesionale şi tehnice,
care înseamnă construcţie, reabilitare, modernizare. Eficienţa energetică a clădirilor publice faţă
de beneficiarii din actualul exerciţiu financiar,
care erau numai clădirile rezidenţiale. Acum se
pot anvelopa şi clădirile publice. De asemenea,
investiţii în iluminatul public. Precum şi regenerarea economică şi socială a comunităţilor defavorizate din mediul urban.
O altă noutate este cea referitoare la valoarea alocată, mai mare, pentru infrastructura de
educaţie, la care se pot califica inclusiv localităţile rurale - aproape 115 mii de persoane care vor
beneficia de modernizarea acestei infrastructuri.
Pentru infrastructura de sănătate, o sumă importantă: 638 milioane de euro, din care 300 de
milioane de euro pentru 3 spitale regionale amplasate în Iaşi, Craiova şi Cluj. De asemenea, construire, reabilitare, modernizare pentru centrele
comunitare integrate socio-medical. De asemenea, pentru celelalte spitale judeţene, cu excepţia celor din Cluj, Iaşi şi Craiova, modernizare, infrastructură pentru ambulatorii, infrastructură de
primiri urgenţe, UPU-rile, aşa cum le ştiţi foarte
bine. (...) Vor putea fi incluse şi celelalte acti-
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pentru că în actualul POR, din păcate, fiecare axă
are propriul ghid cu propriile reguli şi, în general,
diferite una de alta. Și acum facem o uniformizare.
Vor fi doar diferenţe foarte mici, specifice, atunci
când vor fi lansate ghidurile specifice, care ţin de
criterii şi de nivelul de finanţare, în funcţie de axa
pe care se depune proiectul. În rest, toate regulile
generale vor fi identice. De asemenea, se reduce
numărul de documente necesare pentru depunerea
cererii de finanţare şi, pentru a absorbi mai repede
banii, pentru a începe să se investească mai repede
banii în economie, va fi acordat un punctaj suplimentar pentru proiectele ce sunt deja într-o fază
avansată a pregătirii, precum şi pentru cele care
sunt complementare cu alte programe operaţionale.
Am eliminat condiţia privind realizarea proiectului tehnic, ceea ce ne va duce la o scurtare a timpului cu 6-9 luni. Și anume contractul de finanţare
se realizează numai pe baza studiului de fezabilitate sau pe baza documentelor. Ce efect pozitiv mai
poate avea această măsură? Vom încuraja să se
scoată la licitaţie proiecte cu execuţie pentru a
scurta şi mai mult termenul de implementare efectiv.
De asemenea va scădea perioada de evaluare şi
selecţie. Vizita la faţa locului se va realiza mult mai
devreme, în faza de evaluare tehnică. De asemenea
vom menţine sistemul de decontare a cererilor de
plată. Nu vom mai folosi sistemul de rambursare
care a fost folosit până în 2013, pentru că înlocuirea
acestui sistem a dus la o creştere de absorbţie pentru POR de 11 ori, de la 111 milioane de euro pe an
din 2006 până în 2012, la 1,1 miliarde în 2013 şi în
continuare.
Aş vrea să mai fac o precizare, practic o clarificare, pentru că am văzut foarte multe discuţii în
spaţiul public şi comentarii după declaraţia doamnei
comisar Corina Creţu. Aş vrea să nu existe o confuzie. Nu se măreşte termenul în care se pot finaliza
proiectele. Termenul în care se pot finaliza proiectele a rămas tot 31 decembrie 2015. Acest termen
nu s-a schimbat şi nu se va schimba. În schimb, faptul că s-a lucrat la o versiune revizuită a regulilor
de închidere pentru programele europene este un
lucru bun. Practic, este vorba de posibilitatea ca
documentele finale de închidere să fie depuse nu
până în 2016 în martie, ci până în 2017, în martie.
Și asta ajută toate statele, nu numai România.”

Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIO

(continuare din pagina 15)
Și am urmărit prin elaborarea acestui proiect
de POR să avem o abordare integrată şi strategică.
Practic, ca rezultate estimate, peste 10 000 de
metri pătraţi suprafaţă spaţii deschise, clădiri reabilitate în staţiuni turistice şi creşterea cu cel puţin
10 000 a numărului de vizite preconizate în zonele
respective.
Pentru IMM-urile care au activitate în domeniul
turismului, pentru că a fost o mare confuzie, nu au
interdicţie de a putea depune proiecte. Ba, dimpotrivă, depun proiecte în cadrul axei pentru IMM-uri,
unde valoarea este de 877 milioane de euro. Și aici
vorbim de ceea ce au avut ca şi posibilităţi de depunere şi în actualul exerciţiu financiar.
Vor exista două noi instrumente financiare.
(...) Este vorba de un instrument de garantare, şi
anume asigurarea unor garanţii de până la 80% din
garanţia solicitată de bancă prin POR. Și al doilea
instrument financiar - finanţarea unei dobânzi
subvenţionate, o dobândă care să fie mai mică decât
dobânda pieţei. Avem în vedere un procent. Nu-l comunicăm acum. Vrem să avem discuţiile finale cu
domeniul bancar, precum şi cu colegii de la Comisia
Europeană. Bugetul estimat pentru aceste două instrumente este de 200-250 de milioane de euro. Ca
şi rezultat estimat, peste 2.500 de întreprinderi
sprijinite.
La drumuri judeţene este o valoare mai mare
decât valoarea actualului exerciţiu financiar. În
schimb, nu vom mai finanţa drumuri judeţene care
au interes local. Vom finanţa numai drumurile
judeţene care, direct sau indirect, fac legătura cu
reţeaua TEN-T. Ca şi rezultate estimate: peste 2.100
km de drumuri judeţene modernizate şi peste un
milion de cetăţeni care să aibă un acces îmbunătăţit
la reţeaua TEN-T.
Despre Ghidul General: este, practic, un îndrumar pentru modul cum se completează cererile de
finanţare de către potenţialii beneficiari. El cuprinde informaţii generale sintetizate: ajutorul de
stat, informaţii despre apeluri de proiecte, criterii
de eligibilitate, precum şi descrierea etapelor de
verificare, evaluare, selecţie şi contractare.
Pentru că ne-a interesat foarte mult să simplificăm, dar să şi reducem foarte mult perioada până
la care beneficiarul ajunge efectiv la finanţare, în
primul rând se uniformizează toate tipurile de apeluri de proiecte pe toate axele lansate în cadrul POR
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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 757 de contracte de
finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de
3.382.038.270,35 lei. din cele 757 de contracte
semnate, 52 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

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

0

0

0

9

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
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Până în data de 4 mai 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,
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

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)

adr Sud Muntenia este
Organism intermediar, pentru
Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii
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

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

http://regio.adrmuntenia.ro
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Până în data de 4 mai 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 la nivel

info Regional Sud Muntenia
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S-a depus la Ministerul Finanţelor
documentaţia necesară pentru accesarea unor
împrumuturi pentru Movilişu
Argeş

de epurare, şi o reţea electrică în lungime de 9,24
km cu 11 posturi de transformare de puteri diferite. de asemenea va fi construit un observator turistic pe vârful Ghiţu, la 1.626 m. acesta va fi realizat numai din sticlă şi va avea trei nivele. La ultimul nivel va fi dotat cu lunetă pentru observaţii
astronomice, la nivelul al ii-lea vor fi 17 lunete de
observaţie. vor exista două pârtii de schi, prima
cu o lungime de 1.100 m, lăţimea de 80 m şi grad
de dificultate de la mediu la ridicat, care va fi dotată cu tunuri de zăpadă, instalaţie pentru nocturnă şi transport mixt pe cablu, telegondolă şi teleschi. Pârtia a2 va avea lungimea de 342 m şi grad
de dificultate uşor, practic va fi o pârtie şcoală
pentru cei care doresc să înveţe să schieze. Ea va
fi deservită de un covor rulant pentru urcare. La baza pârtiei a1 va fi amenajată o bază de agrement care va conţine un centru aqua Club, spaţii de joacă
pentru copii, parcare, teren de sport multifuncţional şi alte utilităţi necesare. de asemenea, în staţiune va fi amenajată o rezervaţie de turbărie de 29 ha.

Sursa: ziarulargesul.ro

Licitaţie în cadrul proiectului european
pentru sistemul integrat de management
al deşeurilor solide în judeţul Călăraşi

Călăraşi

Proiectul „Sistem integrat de management al
deşeurilor solide în judeţul Călăraşi” este finanţat
de uniunea Europeană, prin POS Mediu, axa prioritară 2, dMi 2.1 „Dezvoltarea sistemelor de managemen integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor
contaminate istoric”.
O parte din contractele de lucrări ale proiectului
– precum achiziţionarea europubelelor, construirea
unor staţii de pretransfer – fiind încheiate sau în curs
de execuţie.
În acest moment, licitaţia pentru închiderea gropilor de gunoi din municipiile Călăraşi şi Olteniţa este în evaluare, existând contestaţii, iar licitaţia penwww.adrmuntenia.ro

tru desemnarea operatorilor judeţeni de salubrizare
este în pregătire.
Sursa: editia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Comunele arefu, Cicăneşti şi Brăduleţ, care
fac parte din asociaţia de dezvoltare intercomunitară Molivişu, alături de Consiliul judeţean argeş,
au depus la Ministerul finanţelor documentaţia necesară în vederea accesării unor împrumuturi de
la trezorerie. Este nevoie de aceşti bani pentru
continuarea lucrărilor la prima staţiune de schi din
munţii argeşului, cea de la Molivişu. fără aceste
fonduri, cele trei comune nu ar avea asigurată cofinanţarea proiectului, ceea ce ar putea duce şi la
pierderea banilor europeni pentru care s-a obţinut
acordul autorităţilor de la Bruxelles. „Documentaţia celor trei comune aşteaptă avizul Ministerului
Finanţelor, după care vor intra banii. Lucrările pot
fi terminate până la 31 decembrie 2015, iar membrii Asociaţiei sunt decişi să facă acest lucru”, a
declarat florin tecău, preşedintele Cj argeş. dacă
toate demersurile privind finanţarea vor merge
bine, atunci la Molivişu vor fi realizate o reţea de
apă potabilă în lungime de 12 km, cu cinci gospodării de apă (captare, tratare, pompare), o reţea
de canalizare în lungime de 17 km, cu cinci uzine

info Regional Sud Muntenia
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Zona Moroeni – Padina – Peştera
ar putea deveni o staţiune de interes naţional

Dâmboviţa

Giurgiu

INFO JUDEȚE

Zona Moroeni – Padina - Peştera ar putea deveni o staţiune de interes naţional în viitorul apropiat. autorităţile judeţene urmăresc realizarea
unor investiţii în infrastructura rutieră şi în punerea în valoare a anumitor obiective pentru ca zona
de munte a judeţului dâmboviţa să devină o
atracţie pentru cât mai mulţi turişti.
astfel, finalizarea lucrărilor la Peştera ialomiţei şi de reabilitare a dj 713-714, Cabana Cuibul
cu dor - dichiu - Padina - Peştera, vor facilita obţinerea titlului de staţiune de interes naţional pentru zona respectivă, ceea ce înseamnă că se vor
putea accesa surse de finanţare şi pentru alte investiţii.
recent, preşedintele Cj dâmboviţa, adrian țuţuianu, a fost prezent la o întâlnire cu oamenii de
afaceri pe care i-a sfătuit să investească în turism.
„Ne interesează în mod deosebit dezvoltarea
zonei de munte Moroeni – Padina - Peştera. Pe
lângă faptul că punem în valoare Peştera Ialomiţei, care va fi un monument extraordinar de important şi de vizitat în următorii ani, lucrăm la DJ
713-714, de la Cabana Cuibul cu Dor - Dichiu - Padina la Peştera. Avem alocare de un milion de euro
în 2015 de cuvânt, pentru că intenţionăm să declarăm zona Moroeni - Padina - Peştera staţiune
de interes naţional, ca să putem accesa diverse
surse de finanţare. Ne ia timp să facem aceste lucruri, dar sunt încrezător că le vom duce cu bine

la capăt”, a precizat acesta.
Cert este că zona de munte a judeţului are un
potenţial turistic uriaş, care nu a fost încă valorificat tocmai din cauza lipsei investiţiilor. rămâne
de văzut dacă toate promisiunile actualei conduceri a Consiliului judeţean vor fi respectate.

Sursa: dambovitanews.ro

Fonduri de 2,5 milioane de lei
pentru Spitalul Judeţean Giurgiu

de curând, autorităţile publice judeţene, împreună cu reprezentanţi Sanitas şi deputatul florian Nicolae au solicitat şi obţinut ajutor de la Ministerul Sănătăţii pentru aprobarea unor sume de
la buget, de care unitatea spitalicească din Giurgiu
are neapărată nevoie. de asemenea, ministrul sănătăţii a promis că numărul de paturi de care dispune Spitalul judeţean Giurgiu va fi mărit în perioada următoare.
„Am fost la Ministerul Sănătăţii şi am primit
www.adrmuntenia.ro

asigurări că, printr-o ordonanţă de urgenţă, vom
primi sprijin financiar pentru Spitalul Judeţean
Giurgiu, pentru a putea acoperi leasingul cu aparatura medicală pe care o achiziţiona Spitalul judeţean. Este vorba de un necesar de 2,5 milioane
de lei. Imediat ce vom primi aceste sume la rectificarea bugetară, le vom aproba şi direcţiona către spital”, a declarat preşedintele Cj Giurgiu, vasile Mustăţea.
Sursa: giurgiuveanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Conferinţa regională,
cu participare internaţională,
„Zilele medicale Amara 2015”

21

» Săptămâna trecută a avut loc,
la amara, conferinţa regională
„Zilele medicale ialomiţene”.

foto: jurnalul24.ro

Ediţia 2015 s-a bucurat de o largă participare,
cu peste 50 de medici din ţară şi străinătate care
au avut prezentări pe teme din specialităţile de urgenţe, cardiologie, neurologie, chirurgie, ortopedie,
ginecologie, nutriţie, OrL, oftalmologie şi nefrologie.
Printre invitaţii speciali de anul acesta s-au
numărat dr. Claude Paumard şi Stoian Stoinaovici,
care au vorbit despre „Tratamentul bronşiolitei
acute cu insuficienţă respiratorie moderată în Bulgaria, comparativ cu România” şi „Franţa versus
România privind sistemele de sănătate”.
„Zilele medicale ialomiţene” s-au desfăşurat
în perioada 6 – 9 mai.
Sursa: guraialomitei.com

Prahova

Inaugurarea Filialei Prahova
a Confindustria România

La sediul Camerei de Comerţ şi industrie Prahova a avut loc, săptămâna trecută, ceremonia de
inaugurare a filialei Prahova a Confindustria românia, reprezentând patronatul firmelor italiene
care au afaceri în ţara noastră. Pe lângă ambasadorul italiei la Bucureşti, diego Brasioli, la eveniment au fost prezenţi oficiali ai ambasadei şi ai institutului de Comerţ Exterior al italiei, ai Camerei
de Comerţ italiană pentru românia, reprezentanţi
ai administraţiei publice judeţene şi locale, precum şi numeroşi oameni de afaceri.
În preambulul întâlnirii, preşedintele CCi Prahova, aurelian Gogulescu, a subliniat, între altele,
că „înfiinţarea acestei filiale nu este deloc întâmplătoare, având în vedere faptul că, dintre cele
1.990 de firme cu capital străin din judeţul Prahova, 502 (adică 26 la sută) sunt cu capital italian.
Acest lucru face ca Italia să figureze pe primul loc
www.adrmuntenia.ro

în topul investitorilor străini din Prahova. Totodată, acest eveniment reprezintă şi un puternic
semnal de încredere pentru mediul de afaceri din
Prahova, dar şi pentru dezvoltarea relaţiilor economice dintre Italia şi România”. Schimburile comerciale dintre cele două ţări au atins, anul trecut, un nivel considerabil - peste 12,5 miliarde de
euro. aceasta demonstrează că românia reprezintă un partener foarte apreciat şi de încredere
pentru investitorii italieni.
Confindustria este o asociaţie patronală înfiinţată în italia în urmă cu peste un secol şi care,
în prezent, numără peste 140.000 de companii
membre, reprezentând, probabil, una dintre cele
mai mari asociaţii de profil din Europa. În românia
este prezentă din 2003 şi numără circa 300 de
firme italiene membre.

Sursa: ziarulprahova.ro
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Programul Interreg V-A
de dezvoltare transfrontalieră România - Bulgaria,
prezentat la Alexandria
Teleorman

» Programul interreg v-a româniaBulgaria şi primul apel de proiecte
din cadrul acestui program au fost
prezentate şi în judeţul teleorman,
evenimentul organizat în acest sens
având loc luni, 4 mai,
la sala de conferinţe a Consiliului
judeţean teleorman.

Specialiştii din cadrul Biroului regional pentru
Cooperare transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa
românia – Bulgaria au oferit participanţilor oportunitatea de a afla detalii despre program, axele
prioritare lansate în cadrul primului apel de proiecte şi termenele limită de depunere a aplicaţiilor
www.adrmuntenia.ro

pentru proiecte, aşa cum se precizează în comunicatul remis de către Consiliul judeţean teleorman. Conform organizatorilor acestui eveniment,
în cadrul întrunirii de lucru de la alexandria s-a
apreciat faptul că Programul interreg este mai flexibil, chiar mai permisiv comparativ cu programele
de dezvoltare transfrontalieră care l-au precedat
şi a fost primit cu maxim interes. În cadrul sesiunii
de întrebări-răspunsuri, la problemele clare, punctuale, enunţate de către factorii invitaţi să răspundă
la apel, s-au făcut unele clarificări, rămânând ca, în
urma studierii aprofundate a documentelor oferite, partenerii din aria eligibilă a programului să
iniţieze proiecte eligibile care să conducă la dezvoltarea zonei transfrontaliere a judeţului teleorman.

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

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

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

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

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

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

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

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / adr Sud Muntenia, Biroul judeţean
Prahova, B-dul republicii, nr. 2-4, et. vi, cam.
626/627, mun. Ploieşti, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
Newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către
agenţie şi de către Ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului Operaţional regional 2007 – 2013.
Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
reţelei de informare rEGiO Sud Muntenia
şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în judeţele regiunii.

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

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 / 11 mai 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.

