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În cadrul procesului de consultare publică pentru elaborarea Strategiei de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia au fost identificate trei
arii tematice prioritare pentru dezvoltarea regiunii:
• Industria construcțiilor de maşini şi de înaltă
tehnologie;
• Agricultură şi industriile conexe;
• turism şi industriile conexe.
Astfel, în urma realizării analizei calitative, s-a
stabilit organizarea a trei grupuri de lucru, corespunzătoare ariilor tematice identificate.
În acest scop, în data de 25 iunie a fost organizată prima întâlnire a grupului tematic „Turism și
industriile conexe”. Evenimentul, ce s-a desfăşurat
la târgovişte, la sediul Consiliului Județean Dâmbovița, a avut ca obiectiv prezentarea rezultatelor
analizei sectoriale a ariei tematice „Turism și industriile conexe” şi identificarea problemelor şi potențialelor soluții ale principalilor actori implicați.
Această întâlnire de la târgovişte a fost prima
dintr-un ciclu de trei ateliere de lucru ce se vor
desfăşura în perioada următoare la sediile consiliilor județene din regiune, celelalte două urmând
a avea loc la Piteşti, în data de 30 iunie, unde se
vor stabili prioritățile, măsurile şi acțiunile la nivel
sectorial, iar cea de-a treia va viza construirea portofoliului de proiecte, întâlnire de lucru ce se va
desfăşura la Giurgiu, în data de 9 iulie.
În ceea ce priveşte aria tematică „Agricultura
și industriile conexe”, primul atelier a avut loc în
data de 26 iunie, la Călăraşi, la sala de şedințe a
ADR Sud Muntenia. În cadrul acestei prime întâlniri
de lucru s-au prezentat rezultatele analizei sectoriale a ariei tematice „Agricultura și industriile conexe” şi s-au identificat problemele şi potențialele
soluții ale principalilor actori implicați.
Aceasta este prima dintr-un ciclu de trei ateliere de lucru ce se vor desfăşura în perioada următoare la sediul CJ din Alexandria, în data de 2
iulie, unde se vor stabili prioritățile, măsurile şi acțiunile la nivel sectorial, precum şi la sediul Consiliului Județean Ialomița din Slobozia, în data de 8
iulie, unde se va realiza un portofoliu de proiecte.
www.adrmuntenia.ro

toate opiniile şi ideile prezentate în cadrul atelierelor vor fi atent analizate, pentru a fi astfel
realizat un fundament corect pentru direcțiile de
specializare inteligentă.
La aceste ateliere de lucru participă reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului academic şi ai celui privat, pentru a găsi împreună soluții
pentru creşterea impactului investițiilor publice şi
private.
În urma procedurii de licitație publică, acest
studiu este realizat de către Societatea Comercială
tDP Partners SRL pentru Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, în baza contractului nr.
6426/20.03.2015.
http://regio.adrmuntenia.ro
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EVENIMENTE

ADR Sud Muntenia, la Forumul Comunicatorilor REGIO

În perioada 24 – 26 iunie, reprezentanți ai Serviciului Comunicare din cadrul Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia au participat
la cea de-a VI-a ediție a forumului Comunicatorilor
Regio, organizat de Autoritatea de Management
pentru POR din cadrul MDRAP, la Venus – Mangalia.
La acest eveniment au participat aproximativ 100
de participanți, printre care reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, ai Ministerului fondurilor Europene, ai administrațiilor locale şi ai Agențiilor pentru dezvoltare
regională din țară.
timp de trei zile s-au susținut prezentări despre activitățile de informare şi comunicare derulate de către ADR-urile din țară pentru promovarea
POR, precum şi de beneficiarii care implementează
proiecte cu ajutorul fondurilor Regio.

www.adrmuntenia.ro

Cu această ocazie, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia a susținut o prezentare privind cele mai utile instrumente de comunicare utilizate pentru diseminarea informațiilor privind programul Regio şi investițiile realizate cu ajutorul fondurilor nerambursabile la nivelul regiunii noastre.
totodată, cu această ocazie, reprezentanți ai Consiliului Județean Călăraşi au vorbit despre modul în
care au realizat activitățile de informare şi publicitate pentru promovarea proiectelor pe care le derulează în calitate de beneficiar de finanțare Regio.
În cadrul forumului, participanții au avut ocazia să învețe şi lucruri noi în cadrul celor două ateliere organizate, respectiv „Cum să spui povestea
proiectului tău”, susținut de scriitorul Daniel Sur,
şi „Conceperea unui plan anual de acțiuni de comunicare eficent”, al sociologului Ana Bulai.

http://regio.adrmuntenia.ro
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Cursuri de dezvoltare a carierei profesionale
pentru tinerii NEET din regiunea Sud Muntenia

Săptămâna trecută, tinerii nEEt care participă la cursul de instruire pilot, au aflat despre tehnicile de consiliere în carieră şi despre importanța
participării la cursurile de formare profesională,
cu scopul de a le facilita accesul pe piața muncii.
Reamintim că în perioada 15 iunie – 3 iulie,
ADR Sud Muntenia, în calitate de partener în cadrul
proiectului NoNEETs, organizează un curs de instruire pilot pentru tineri nEEt din regiunea Sud Muntenia, respectiv adulți cu vârsta cuprinsă între 19
şi 29 de ani, care nu sunt încadrați pe piața forței
de muncă. Obiectivul cursului este de a-i sprijini
pe tinerii din categoria nEEt să îşi perfecționeze
abilitățile de dezvoltare personală şi profesională.
Proiectul multilateral „NoNEETs – Permanent
Training and Assessment Programme to NEETs
Young Adults for their inclusion in the labour market and EU society” (Program continuu de instruire
şi evaluare pentru tinerii care nu sunt încadrați pe
piața forței de muncă şi nu urmează niciun program educațional sau de formare, pentru sprijinirea intrării acestora pe piața forței de muncă) este
implementat de un consorțiu format din şase parteneri (franța, Belgia, Spania, Italia, România şi Republica Cehă). Acesta se derulează în perioada noiembrie 2013 – octombrie 2015, fiind finanțat de
Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții (Lifelong Learning Programme), în cadrul subprogramului Grundtvig, Proiecte Multilaterale.
Obiectivul principal îl reprezintă furnizarea
unor servicii de evaluare şi mentorat, cu scopul de
a sprijini integrarea tinerilor adulți pe piața forței
de muncă în programe educaționale sau de formare profesională.
Cursul, ce se va încheia săptămâna aceasta,
este gratuit, deschis, de tip interactiv, cu exerciții
practice şi discuții libere, fiind structurat astfel încât să corespundă nevoilor de instruire ale tinerilor. Acesta este structurat pe cinci module şi se
desfăşoară la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia din strada General Constantin Pantazi, nr. 7A, din Călăraşi.
www.adrmuntenia.ro
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» O nouă săptămână de cursuri
pentru tinerii nEEt!

http://regio.adrmuntenia.ro
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EVENIMENTE VIITOARE

Seminar de instruire
pentru beneficiarii POS CCE

» Joi, 2 iulie, ADR Sud Muntenia,
în calitate de Organism Intermediar
pentru Programul Operațional Sectorial
„Creșterea Competitivității Economice”,
organizează un seminar de instruire
pentru beneficiarii POS CCE.

Scopul organizării acestui eveniment este de
a prezenta problemele identificate în procesele de
implementare tehnică şi financiară a proiectelor şi
stabilirea unor soluții privind rezolvarea acestora.
Începând cu anul 2013, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a fost desemnată Organism Intermediar în regiunea noastră pentru implementarea POS CCE, în urma semnării acorduluicadru încheiat cu Ministerul Economiei. Astfel,
Agenția are atribuții de implementare a Axei priowww.adrmuntenia.ro

ritare 1 „Un sistem de producție inovativ și ecoeficient”, DMI 1.1 „Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor,
în special a IMM” (Operațiunile 1.1.1, 1.1.2 şi 1.1.3)
şi DMI 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” (Operațiunea 1.3.2), precum şi în implementarea Axei prioritare 3 „Tehnologia Informațiilor și
Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”,
DMI 3.1 „Susținerea utilizării tehnologiei informației și comunicațiilor” (Operațiunea 3.1.1).
Mai multe detalii despre implementarea POS CCE
puteți obține contactând experții Serviciului Organism
Intermediar POS CCE din cadrul Agenției 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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» Marți, 23 iunie, la sala de şedințe
a forului administrativ județean a avut loc
întâlnirea de lucru a reprezentanților
Consiliului Județean Dâmbovița (CJD)
cu cei ai unităților de implementare a
proiectelor cu finanțare europeană,
derulate de CJD şi de alte consilii locale
din Dâmbovița, în cadrul Programului
Operațional Regional (POR) 2007 – 2013.

La reuniune au participat: Adrian țuțuianu,
preşedintele Consiliului Județean Dâmbovița, Marin Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea, Administratorul
Public al Județului, Valeriu florin Gilia, director
DGPEAPCRE, directori ai altor departamente ale
CJD şi instituții subordonate, Daniela nica şi Marius
tănase, reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, primarii localităților târgovişte, nucet, Conțeşti, Corneşti şi tătărani, reprezentanți ai altor autorități publice locale dâmbovițene, reprezentanți ai unităților de implementare a proiectelor, diriginți de şantier şi reprezentanți
din partea firmelor de construcții cu care beneficiarii (autorități publice locale), au încheiat contracte de lucrări în cadrul proiectelor cu finanțare
europeană pe care le implementează.
În cadrul acestei întâlniri de lucru au fost abordate chestiuni referitoare la: stadiile fizice de
execuție a proiectelor, modul de desfăşurare a lucrărilor contractate, situația plăților efectuate, sumele necesare până la finalizarea proiectelor, situația litigiilor, acolo unde ele există, stadiul achizițiilor publice, situația lucrărilor ce urmează a fi
executate etc..
Preşedintele Consiliului Județean Dâmbovița
le-a recomandat celor prezenți să continue realizarea lucrărilor contractate în cadrul proiectelor
europene – respectând condițiile şi termenele stabilite în contractele încheiate în acest sens şi, mai
ales, Instrucțiunea AM POR nr. 134/22.05.2015, referitoare la termenele – limită de depunere a cewww.adrmuntenia.ro

rerilor de rambursare şi a cererilor de plată, în vederea închiderii Programului Operațional Regional
(POR) 2007 – 2013.
În deschiderea evenimentului, preşedintele
Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian țuțuianu,
a declarat următoarele: „Întâlnirea de astăzi, la
care participă conducerea Consiliului Județean și
reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, are scopul de a stabili care sunt
problemele în derularea proiectelor, data la care
le finalizăm, pornind de la Instrucțiunea AM POR
nr. 134/22.05.2015. […] Sfatul meu pentru toți
este să încheiați proiectele și să aveți toate documentele de plată depuse pe data de 15 noiembrie
2015. […] Vă îndemn pe toți să fiți cu proiectele
gata și documentele gata. Următorul termen este
29 februarie (2016 – n.n.), termenul-limită până
la care beneficiarii pot depune la Organismele intermediare cererile de rambursare finale. […] Nu
există intenția de a se prelungi, nici măcar cu o
oră, aceste termene. Sunt lucruri convenite cu cei
de la Comisia Europeană și materializate în această instrucțiune, nr. 134/22.05.2015.”
Sursa: cjd.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 232 / 22 - 28 iunie 2015

Ministerul fondurilor Europene (MfE) anunță că Planul multianual de lansări de cereri de proiecte în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014 2020 poate fi consultat pe site-ul
instituției. Documentul include şi un
calendar orientativ al liniilor de finanțare pentru următorii doi ani.
POCU 2014 – 2020 dispune de
o alocare financiară totală de aproximativ 5 miliarde de euro, din
care 4,326 miliarde de euro contribuție UE (fSE: 4,220 miliarde
de euro + YEI/ILMt: 105,9 milioane de euro) şi stabileşte prioritățile de intervenție ale României în
domeniul ocupării forței de muncă,
al incluziunii sociale şi al educației.
Obiectivul major urmărit îl reprezintă dezvoltarea resurselor umane, prin creşterea accesului şi a
participării la un sistem de educație şi formare profesională de
calitate, stimularea ocupării, cu
precădere pentru tineri, reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale prin facilitarea accesului la
servicii sociale şi de sănătate.
„În următorii doi ani ne propunem să deschidem linii de finanțare în valoare de aproximativ 751.400.000 de euro în 2015 și
de 1.862.844.134 de euro în 2016,
în vederea sprijinirii ocupării forței de muncă, a incluziunii sociale, a educației și a formării. Puteți
urmări pe site-ul MFE planificarea
acestora. Pentru Programul Operawww.adrmuntenia.ro

Marius nica, ministrul fondurilor europene

țional Capital Uman (POCU) 20142020, MFE a întreprins o serie de
măsuri ce vizează modernizarea
și eficientizarea comunicării cu
beneficiarii, dar și asigurarea deplinei conformități cu prevederile regulamentelor aplicabile. Mare
parte a schimbărilor aduse cadrului de implementare a fondurilor
europene în 2014-2020 urmăresc
simplificarea procedurilor de finanțare. Noua perspectivă financiară prevede facilitarea accesului la fondurile europene, astfel
încât și mai mulți beneficiari să
fie încurajați să pregătească proiecte pentru utilizarea acestor
resurse. Consider, în baza experienței anilor trecuți, că avem nevoie de o mai bună coordonare în
ceea ce privește capacitatea administrativă la nivelul administrației publice, dar și a beneficiarilor”, a declarat ministrul fondurilor europene, Marius nica.

Sursa: fonduri-ue.ro

Lansarea propunerilor
de parteneriat ale CLDR
România pentru implementarea
Planului de Investiţii Strategice UE

În urma misiunii de documentare şi
lobby, pe care CLDR România a realizat-o
recent la Bruxelles, cu ocazia CItIES forum 2015, atât Catedra Internațională
Onorifică SUERD „Jean Bart”, în parteneriat cu Academia Română, prin Centrul de Biodiversitate, cât şi Asociația
CLDR România, membră a Platformei
Urbane a Regiunii Dunării, au decis să
sprijine în mod concret implementarea
noului Plan de Investiții Strategice pentru Europa, inițiat de preşedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, alături
de Comitetul European al Regiunilor.
Obiectivul central al conferinței a
constat în prezentarea principalelor
oportunități şi direcții de acțiune rezultate în urma disponibilizării, de
către Uniunea Europeană şi de către
Banca Europeană de Investiții (BEI),
în perioada 2015 - 2017, a unui fond
de 21 de miliarde de euro. Dintre acestea, 16 miliarde de euro sunt puse la dispoziție de către Comisia Europeană şi 5 miliarde de către BEI.
Pe termen lung se estimează că sectorul de afaceri, îndeosebi întreprinderile mici şi mijlocii, va beneficia de
până la 75 miliarde de euro.
Sursa: finantare.ro

INTERREG EUROPE: INFO DAY
pentru primul apel de proiecte!

Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administrației Publice (MDRAP) organizează marți, 30 iunie, INFO DAY Interreg Europe - eveniment de informare cu privire la primul apel de proiecte pentru perioada 2014-2020.
Evenimentul are loc la Centrul de
conferințe al Institutului național de
Statistică, fiind destinat, în principal,
potențialilor beneficiari (autoritățile
publice, organismele de drept public
şi organismele private nonprofit). Cu
această ocazie se va prezenta primul
apel de proiecte al noului program de
cooperare interregională. Programul
dispune de un buget de 359 de milioane de euro şi finanțează două tipuri de
acțiuni: Proiecte de cooperare interregională şi Platforme de învățare de
politici. MDRAP este Autoritate națională
a programului şi Punct național de Contact.
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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2014 – 2020
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România, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, colaborează intens cu
statele membre ale grupului de
la Vişegrad (Cehia, Polonia, Slovacia şi Ungaria), precum şi cu statele partenere ale acestui grup
(Bulgaria, Serbia şi Ucraina), în domeniul dezvoltării regionale şi al
planificării spațiale.
În perioada 16 - 17 iunie, în cadrul preşedinției slovace a Grupului de la Vişegrad, s-a desfăşurat
în Republica Slovacia reuniunea
la nivel înalt pentru țările grupului de la Vişegrad (V4), plus Bulgaria, România, Serbia şi Ucraina, având ca temă „Dezvoltarea Regională – Baza Prosperității Economice, Strategia Dezvoltării Regionale și Spațiale a Ţărilor din V4+4”.

Această întâlnire a avut ca scop
discutarea legăturilor existente între planificarea spațială şi dezvoltarea regională pentru atingerea
prosperității economice în țările
grupului de la Vişegrad, precum şi în
Bulgaria, România, Serbia şi Ucraina.
Acest document vizează continuarea cooperării în domeniul planificării teritoriale şi al dezvoltării regionale în beneficiul reciproc
al tuturor părților implicate. Astfel, se are în vedere identificarea
problemelor comune şi a soluțiilor aferente, îmbunătățirea cooperării în zonele transfrontaliere pentru reducerea disparităților existente, precum şi abordarea integrată în dezvoltarea regiunii Munților Carpați.
Sursa: mdrap.ro

Programul JEREMIE: Credite
de 100 de milioane de euro pentru IMM-uri

România a suplimentat cu peste 50 de milioane de euro fondurile JEREMIE, program prin care IMMurile pot atrage finanțări pentru
investiții şi capital de lucru. Această sumă se adaugă bugetului pus
la dispoziție de cele cinci bănci
ce au intrat în acest proiect: Banca transilvania, BRD Groupe Societe Generale, CEC Bank, ProCredit
Bank şi Raiffeisen Bank.
Valoarea totală a creditelor ce
urmează a fi oferite este de 250
de milioane de euro, iar până în acest moment au fost acordate credite de circa 130 milioane de euro,
în baza finanțării inițiale din 2014.
www.adrmuntenia.ro

Avantajul IMM-urilor care vor
participa la acest program este
că vor putea beneficia de o dobândă redusă semnificativ față
de nivelul pieței şi de cerințe reduse de garanții.
JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) este o inițiativă comună a Comisiei Europene şi a
Băncii Europene de Investiții, care are ca obiectiv creşterea accesului la finanțare pentru IMMurile din Uniunea Europeană în cadrul fondurilor Structurale pentru perioada 2007 - 2013.
Sursa: finantare.ro

PODCA 2007 - 2013:
77,5%, grad de absorbţie
la sfârşitul lunii mai

Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (PODCA) 20072013 a atins, la sfârşitul lunii mai, un grad
de absorbție național de 77,50%, raportat la totalul plăților efectuate. Comisia
Europeană a rambursat, până în prezent,
155,29 mil. de euro, reprezentând 74,66%
din totalul contribuției UE alocate programului. Astfel, la nivelul PODCA s-au
contractat 586 de proiecte până în prezent, valoarea eligibilă a acestora reprezentând 133% față de alocarea totală
a programului. Au fost depuse 1.371 de
proiecte, cu o valoare de aprox. 837 milioane de euro. Din acestea, 568 de proiecte, în valoare de 510,79 milioane de
euro, au fost admise. Până la finele lunii
mai au fost semnate 467 de contracte de
finanțare, cu o valoare de peste 319 milioane de euro. 407 contracte în valoare
de 215,66 mil. de euro au fost finalizate.
Stadiul PODCA a fost prezentat la cea
de-a şaisprezecea reuniune a Comitetului de Monitorizare a PODCA 2007-2013,
desfăşurată miercuri, 24 iunie a.c., la Bucureşti.
Sursa: mdrap.ro

Proiectul Codului Administrativ,
în dezbatere la Academia Română

În data de 24 iunie a avut loc Conferința ştiințifică națională „Aspecte actuale privind regimul juridic al proprietății publice în România din perspectiva
codificării dreptului administrativ”. tema evenimentului a fost dezbaterea contribuției MDRAP la proiectul Codului Administrativ, prin care sunt propuse spre
reglementare cinci domenii generale,
esențiale pentru administrația publică.
Astfel, alături de reglementări specifice
organizării şi funcționării administrației
publice centrale şi locale, ca şi personalului din administrația publică şi serviciilor publice, se regăsesc prevederi referitoare la proprietatea publică şi privată
a persoanelor juridice de drept public
(statul şi unitățile administrativ-teritoriale). MDRAP, împreună cu un grup de
lucru constituit în anul 2013, desfăşoară
o activitate intensă de definitivare a proiectului Codului Administrativ, în vederea aprobării acestuia de către Guvern
în 2015 şi promovării spre adoptare de
către Parlament.
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Dezvoltare regională: România
va continua cooperarea
în cadrul grupului de la Vişegrad
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» Guvernul României a deblocat suma
de 20 de milioane de lei aferentă lunii
iunie, sumă destinată finanțării
programelor anuale, în scopul sprijinirii
proiectelor întreprindelor mici şi mijlocii.

Aceasta reprezintă a patra tranşă pe anul 2015,
iar programele implementate de minister şi finanțate din bugetul de stat pentru înființarea sau dezvoltarea de noi IMM-uri sunt:
• Programul pentru stimularea înființării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri – SRL-D: programul SRL-D
(Societate cu Răspundere Limitată – Debutant) vizează acordarea de sprijin oricărui cetățean român
care doreşte să îşi deschidă o afacere (şi care nu
a mai avut una până acum), prin acordarea unui credit nerambursabil reprezentând cel mult 50%, dar
nu mai mult de 10.000 de euro, din valoarea totală
a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri,
pentru care face dovada surselor de cofinanțare;
• Programul de dezvoltare şi modernizare a activităților de comercializare a produselor şi serviciilor de piață – COMERț: programul urmăreşte întărirea capacității operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor de piață, precum
şi dezvoltarea şi modernizarea activității comercianților şi prestatorilor de servicii de piață;
• Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM-urilor – fEMEIA MAnAGER;
www.adrmuntenia.ro

• Programul național multianual pentru susținerea meşteşugurilor şi artizanatului: Obiectivul general al programului îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau
organizat, prin intermediul asociațiilor ori al altor
organizații;
• Programul de dezvoltare antreprenorială UnCtAD/
EMPREtEC România pentru sprijinirea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii. Programul UnCtAD/
EMPREtEC este un program de încurajare şi de stimulare a înființării şi dezvoltării IMM-urilor implementat de către Ministerul Energiei, IMM şi Mediului de
Afaceri (MEIMMMA);
• Programul național multianual de înființare şi
dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri.
Programul are ca obiectiv general dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din România, prin înființarea unor noi incubatoare de afaceri, precum şi prin dezvoltarea incubatoarelor de
afaceri deja existente;
• Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitatea accesului la finanțare StARt: programul vizează facilitarea accesului la finanțare a tinerilor întreprinzători. Prin acest program sunt acordate alocații
financiare nerambursabile de maximum 90% din
valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului,
dar nu mai mult de 125.000 de lei/ beneficiar.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

20 de milioane de lei, în sprijinul IMM-urilor
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OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

În perioada 22 iunie – 10 iulie, reprezentanții
Direcției Etică, Integritate şi Bună Guvernare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice organizează reuniuni la sediul a 30
de unități administrativ-teritoriale din județele
Bacău, Braşov, Călăraşi, Dâmbovița, Dolj, Argeş, Ilfov, Mehedinți, neamț, Prahova, Olt, Vrancea şi teleorman. În cursul acestor întâlniri, reprezentanții
MDRAP vor acorda asistență tehnică autorităților
administrației publice locale pentru implementarea măsurilor cuprinse în Strategia națională
Anticorupție 2012-2015.
Asistența tehnică acordată constă în:
• elaborarea sau actualizarea planurilor sectoriale de acțiune (acolo unde este cazul);
• identificarea riscurilor şi vulnerabilităților la
corupție specifice organizației;
• identificarea măsurilor de remediere a vulwww.adrmuntenia.ro

foto: adevarul.ro

Strategia Naţională Anticorupţie 2012 – 2015:
MDRAP oferă asistenţă tehnică pentru
administraţia publică locală

nerabilităților;
• realizarea autoevaluării periodice a gradului de
implementare a măsurilor preventive obligatorii;
• realizarea rapoartelor de monitorizare.
Reuniunile au loc în cadrul proiectului „Politici
anticorupție pentru cetățean, într-o administrație
responsabilă (PACAR)”, derulat de către MDRAP, în
parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție din
cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi cu Asociația pentru Implementarea Democrației, proiect cofinanțat din fondul Social European, prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” 2007 – 2013.
Proiectul urmăreşte responsabilizarea administrației publice, în vederea creşterii eficienței şi
calității actului administrativ, prin implementarea
politicilor anticorupție.
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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POR 2014 - 2020, în valoare de 8,25 miliarde de euro,
adoptat de Comisia Europeană

» 2014-2020: buget total de 8,25 miliarde vor scădea facturile la energie pentru consumatorii
casnici şi vor proteja mediul. Le doresc românilor
de euro - alocări pe axe şi activități

Programul Operațional Regional (POR) 20142020, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administrației Publice, în calitate de Autoritate
de Management, a fost adoptat de Comisia Europeană (CE).
Doamna Corina Crețu, comisarul european pentru politica regională, şi doamna Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale şi administrației publice, au participat marți, 23 iunie a.c., la Bruxelles, la
semnarea deciziei Comisiei Europene de adoptare
a Programului Operațional Regional 2014-2020.
Comisarul european pentru politică regională
Corina Crețu a declarat: „Am adoptat astăzi unul
dintre cele mai mari programe de investiții din Uniunea Europeană. Acesta va aduce beneficii concrete pentru toți cetățenii României. Prin sprijinirea întreprinderilor mici, prin promovarea mobilității urbane, prin îmbunătățirea conectivității regionale şi prin oferirea unui acces mai bun la servicii sociale pentru toți cetățenii, în special pentru
cei mai săraci şi mai vulnerabili, aceste investiții
vor duce la îmbunătățirea semnificativă a vieții românilor. În plus, investițiile în eficiența energetică
www.adrmuntenia.ro

să profite la maximum de oportunitățile oferite de
acest program”.
Ministrul dezvoltării regionale şi administrației
publice, Sevil Shhaideh, a adăugat: „Programul Operațional Regional 2014-2020, adoptat astăzi, este
programul cu cea mai mare contribuție la dezvoltarea regională a României. Programul prevede
alocările financiare pentru cele 11 axe prioritare
(plus axa 12 - Asistență Tehnică), în care vor fi
investiți în următorii 7 ani cei 8,25 miliarde de
euro alocați României pentru dezvoltare regională. Din bugetul total, 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European de
Dezvoltare Regională. Marcăm, practic, începutul
unei noi etape în dezvoltarea României”.
Programul prevede obiectivele urmărite, domeniile finanțate şi planul de finanțare, care sunt
beneficiarii eligibili pentru fiecare axă în parte,
mecanismul instituțional, principiile de prioritizare
a investițiilor şi instrumentele de lucru. POR 20142020 acoperă 9 dintre cele 11 obiective tematice
avute în vedere de Politica de Coeziune a Uniunii
Europene.
(continuare în pagina 12)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Exemple de activităţi ce se pot finanţa
prin POR 2014-2020

Circa 206 milioane de euro vor fi alocați pentru centrele de transfer tehnologic, o noutate față
de programul anterior, iar 877 de milioane euro –
pentru a sprijini IMM să devină mai competitive.
Pentru o economie cu emisii de carbon reduse,
sunt alocați 2,37 miliarde de euro pentru activități
de creştere a eficienței energetice a clădirilor publice, rezidențiale sau pentru investiții în iluminat
public şi transport urban.

O altă noutate a programului o reprezintă conceptul de Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității locale (CLLD), pentru care sunt alocate fonduri în valoare de 101,41 milioane de euro.
CLLD vizează proiecte pentru comunitățile marginalizate: investiții în infrastructura de sănătate, educație,
servicii sociale, locuințe sociale, activități de economie
socială, amenajarea spațiului urban degradat. Din categoria investițiilor noi face parte şi Axa prioritară 11
- Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a
proprietăților în cadastru şi cartea funciară, cu un buget alocat de 312,89 milioane de euro. Pentru această
axă, beneficiarul eligibil este Agenția națională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (AnCPI).
Un alt instrument nou pentru perioada 20142020 îl reprezintă Investițiile teritoriale Integrate
(ItI): o zonă desemnată, ce are o strategie de dezvoltare teritorială integrată, are asigurate surse
de finanțare prin mai multe programe operaționale, cu scopul de a accelera dezvoltarea respectivei zone. În România, ItI se aplică în Delta Dunării, în 38 de unități administrativ-teritoriale din
Deltă, din tulcea şi din nordul județului Constanța.
Din alocarea indicativă pentru ItI Delta Dunării, de
circa 1,3 miliarde de euro, prin POR 2014-2020
sunt alocate 411,7 milioane de euro.
În ceea ce priveşte Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), implementarea acesteia este,
de asemenea, finanțată prin contribuția mai multor
fonduri/programe europene, fie prin alocări dedicate, fie prin acordarea de punctaje suplimentare
în etapa de evaluare a proiectelor. Pentru perioada
2014-2020, POR a alocat un buget de 500 de milioane
de euro pentru cele 12 județe riverane Dunării.
Sursa: mdrap.ro

Concurs de fotografie:
Europa în regiunea mea!

Este sezonul vacanțelor şi al fotografiilor. Vrei
să câştigi o excursie pentru două persoane în octombrie la Bruxelles? trimite o fotografie de la un proiect Regio, alături de placa/panoul care ilustrează
date despre proiect. Competiția s-a deschis în
data de 22 iunie şi va dura până în data de 28
august a.c.. Mult succes fotografiilor Regio!

Sursa: pagina FB REGIO

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIO

(continuare din pagina 11)
POR 2014-2020 va continua să finanțeze investiții din perioada 2007-2013: infrastructură socială, de sănătate şi educațională, IMM-uri, drumuri
județene şi turism, dar va finanța şi noi categorii
de proiecte față de programul precedent: reabilitarea termică a clădirilor publice, lucrări de cadastru şi centre de transfer tehnologic. Programul a
fost elaborat pe baza nevoilor de dezvoltare a României, identificate prin analize şi studii regionale
(Planurile regionale de dezvoltare) şi din documentele strategice naționale şi europene conexe.
Pregătirea programului a început în luna august 2012, prin înființarea Comitetului Consultativ
pentru Dezvoltare Regională 2014-2020 şi a grupurilor de lucru subsecvente, la care au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale şi locale, ai organismelor regionale, ai mediului economic, social, academic şi societatea civilă.
În martie 2014, programul a fost lansat în consultare publică, în august a fost trimisă Comisiei Europene versiunea oficială, iar în mai 2015 a fost lansat
în consultare publică Ghidul general al solicitantului.
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Domeniul/Subdomeniul

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană centre urbane

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

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
finanțare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de
3.382.033.376,10 lei. Din cele 757 de contracte
semnate, 60 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 rețelei de drumuri
Axa
județene, străzi urbane - inclusiv construcția/reabilitarea
2
şoselelor de centură

39

3

10

0

0

7

19

231,68

122,26

3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea insfrastructurii
serviciilor de sănătate

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale

12

1

1

0

0

0

10

40,53

35,7

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

60

10

14

0

0

4

32

22,25

13,88

3

0

0

0

0

0

3

13,81

15,43

100

7

3

0

0

31

59

99,00

39,73

67

7

6

0

0

0

54

43,52

24,62

26

7

7

0

0

0

12

48,77

37,11

0

0

0

0

0

0

0

-

fonduri
realocate

168

0

0

0

53,75

13,55

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

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

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

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

520

41

110

30

1

5

317

5

0
0

0
0

0

336

61,22

9

15

90,23

144

52,54
30,80

5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii
de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi
32
4
6
0
0
0
12
61,20
35,64
Axa creşterea calității serviciilor turistice
5
Pentru Domeniul major de intervenție 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”,
5.3 Promovarea potențialului turistic şi crearea
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel național.
infrastructurii necesare, în scopul creşterii
ORGAnISMUL IntERMEDIAR PEntRU tURISM: Ministerul Economiei, Direcția Gestionare fonduri
atractivității României ca destinație turistică
Comunitare pentru turism - B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal 010873,
Bucureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

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

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Până în data de 29 iunie 2015, la sediul Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 1.285 de proiecte, prin care se solicită finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional 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

1.1.1-a.1. - Sprijin financiar
nerambursabil între 1.065.000 - 6.375.000
lei pentru întreprinderi mici şi Mijlocii
1.1.1.a.2. - Sprijin financiar
nerambursabil de până la 1.065.000
lei pentru întreprinderile mici şi
Mijlocii

Axa
1.1 - Operațiunea „Sprijin pentru
1
consolidarea și modernizarea sectorului
productiv prin investiții tangibile și
intangibile” pentru întreprinderi
1.1.2 - Sprijin pentru implementarea
standardelor internaționale

1.3.2. - Sprijin pentru consultanță
acordat întreprinderilor mici şi mijlocii

Axa 3.1.1. - Sprijinirea accesului la
3 Internet şi la serviciile conexe
TOTAL

Valoare totală
ELIGIBILĂ
- Lei -

Stadiul contractelor
Retrase Respinse

Contractate

Valoare
asistenţă
financiară
nerambursabilă
CONTRACTATĂ
- Lei -

Nr. contracte
Reziliate

Subdomeniu/Domeniul

Nr. proiecte
preluate

POS CCE 2007-2013

a 60 de milioane de euro). Cursul valutar va fi cel
aferent momentului estimat pentru efectuarea
cheltuielii, respectiv 4,45 lei (conform previziunii
de curs de schimb mediu anual al Comisiei naționale de Prognoză, valabil în 2015).
toate proiectele depuse în cadrul acestui apel
de proiecte au fost evaluate din punctul de vedere
al conformității administrative, eligibilității, tehnicoeconomic, au fost selectate şi propuse spre finanțare
în cadrul AM POS CCE. După publicarea listelor aferente proiectelor acceptate spre finanțare, începând
cu data de 20.02.2015, OI POS CCE din cadrul ADR
Sud Muntenia a primit spre întocmirea contractului
de finanțare un număr de 31 de proiecte cu o valoare
totală de 142.789.765,12 lei. Dintre acestea, 21 au
contracte semnate în valoare de 101.892.042,30 lei
şi sunt în etapa de implementare, 1 s-a retras, iar 9
sunt în lucru, în etapa de contractare.
Până în prezent, la nivelul ADR Sud Muntenia au
fost semnate 334 de contracte de finanțare, cu o valoare nerambursabilă aprobată de 350.164.086,74 lei.
Din cele 334 de contracte semnate, 90 de proiecte au fost reziliate - asistență financiară nerambursabilă solicitată în valoare de 100.418.374,91 lei.
Valoare
asistenţă
financiară
nerambursabilă
REZILIATĂ
- Lei -

36

264,573,922.13

1

7

28

132,329,097.97

12

54,582,968.38

206

274,348,157.32

11

22

173

157,008,213.97

51

42,848,474.86

31

111,406,425.48

1

0

21
(+9 în
lucru)

49,976,476.43

0

0.00

9

2,150,053.87

0

5

4

583,756.49

3

556,650.68

102

15,924,711.33

3

21

78

7,968,637.42

24

2,430,280.99

66

5,659,930.89

16

20

30

2,297,904.46

0

0.00

674,063,201.02

32

75

450

334
(+9 în
lucru)

350,164,086.74

90

100,418,374.91

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” şi are responsabilități delegate
pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din POS CCE puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare:
0242/331.769, 0342/100.160, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Până în data de 29 iunie 2015, la sediul Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
primite spre contractare 450 de proiecte, cu o valoare
totală eligibilă de 674.063.201,02 lei, prin care se solicită finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013. Din totalul proiectelor primite
de ADR Sud Muntenia pentru întocmirea contractelor
de finanțare, au fost respinse 75 şi retrase 32.
La finele anului 2014 a fost lansată o altă cerere de propuneri de proiecte pentru sprijin nerambursabil cofinanțat din fondul European pentru
Dezvoltare Regională. Acest apel de proiecte a fost
deschis pentru Operațiunea 1.1.1 - Sprijin pentru
consolidarea și modernizarea sectorului productiv
prin investiții tangibile și intangibile pentru întreprinderi. Depunerea aplicațiilor s-a desfăşurat în
perioada 27 octombrie 2014, ora 9.00 - 25 noiembrie 2014, ora 14.00. transmiterea dosarului cererii de finanțare s-a efectuat online pe platforma
destinată depunerii aplicației - disponibilă pe pagina web a MSI OIPSI la adresa http://fonduri.mcsi.ro.
Bugetul total al acestei cereri de propuneri de
proiecte este de 267 milioane de lei (contravaloare
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Zilele Oraşului Mioveni - 530 de ani
de la prima atestare documentară a localităţii
Argeş

INFO JUDEȚE

În weekend s-au organizat Zilele Oraşului Mioveni, serie de manifestări artistice, culturale şi
sportive ce marchează 530 de ani de la prima atestare documentară a localității. Unul dintre cele
mai dezvoltate oraşe din România a avut invitați,
la ceas de sărbătoare, personalități marcante ale
politicii, administrației şi sportului românesc. Deschiderea manifestărilor a avut loc în sala de spectacole a Centrului Cultural Mioveni, unde s-a exprimat speranța că, în următorii ani, Mioveniul va
fi un model pentru toată România, în ceea ce priveşte dezvoltarea economică şi calitatea vieții.
tot în cadrul acestui eveniment a fost inaugurat un ceas floral donat de unul dintre oraşele înfrățite cu Mioveniul, iar pe scena de la Casa Sindicatelor s-a desfăşurat un spectacol folcloric. Zilele
Oraşului Mioveni au continuat duminică cu manifestările sportive şi diferite expoziții.

Sursa: argesplus.ro

Autorităţile călărăşene pregătesc
începerea lucrărilor la două proiecte
din cadrul Programului Operaţional de Pescuit

Călăraşi

Miercuri, autoritățile publice locale au prezentat principalele obiective pentru perioada imediat următoare. Acestea vizează demararea lucrărilor pe cele două proiecte din cadrul Programului
Operațional de Pescuit (POP).
„Ne pregătim pentru începerea lucrărilor pe
cele două proiecte din cadrul POP. În Parcul Dumbrava avem în vedere locul de joacă pentru copii,
precum și Grădina Zoologică. De asemenea, am
alocat și noi bani, pe lângă cei cuprinși în cadrul
proiectului, astfel încât să reușim să asfaltăm tot
parcul, să facem îmbunătățiri pentru ca parcul să
redevină o zonă de atracție pentru Călărași. De
asemenea suntem în perioada de estimare a lucrărilor pentru Parcul Central. Tot în această perioadă vom încerca să ne documentăm cu privire la
achiziționarea unor obiecte de joacă pentru copii,
vom înlocui acolo unde este nevoie și vom înființa
www.adrmuntenia.ro

altele acolo unde vom considera că este bine.”, a
declarat primarul municipiului, Dan Drăgulin.

Sursa: arenamedia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Primăria Târgovişte a înfiinţat
o direcţie de management a proiectelor europene
Dâmboviţa

INFO JUDEȚE

Primăria târgovişte a înființat o nouă direcție
care se va ocupa de accesarea de noi fonduri europene, precum şi de implementarea proiectelor
cu finanțare europeană existente, a anunțat primarul interimar al târgoviştei, Cristian Stan. Consilierii locali din târgovişte au aprobat noua organigramă a primăriei ce prevedea şi această structură.
„Situația, în momentul de față, este următoarea: o parte din personalul care lucrează pe aceste
proiecte cu finanțare nerambursabilă este încadrat
la Direcția Tehnică, o altă parte este încadrat la
Direcția Urbanism. Cred că este o modalitate
greoaie, ineficientă de a implementa și de a urmări
implementarea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă, care, la nivelul Primăriei Târgoviște, se
cifrează la valoarea de 369 de milioane de lei. Este
o sumă imensă, ce necesită o structură proprie de
gestionare și coordonare”, a precizat primarul interimar al târgoviştei, Cristian Stan.
noua structură are denumirea Direcția Management Proiecte şi va avea 27 de posturi: două funcții
publice de conducere, 15 funcții publice de execuție şi 10 funcții contractuale de execuție, pe durată determinată. Conducerea primăriei a anunțat
că Direcția Management Proiecte va prelua angajați care se ocupă de proiecte europene şi care ac-

tivează în cadrul direcțiilor tehnică şi Urbanism şi,
de asemenea, vor fi înființate 11 posturi noi.
„Există în Programul operațional 2014-2020 o
axă dedicată municipiilor reședință de județ și alte
câteva axe ce pot fi accesate și care trebuie să fie
accesate de municipiul Târgoviște și cred că este vital pentru acest municipiu să avem o echipă de accesare, implementare, urmărire a proiectelor europene pentru perioada următoare.”, a mai spus primarul interimar al târgoviştei.
Sursa: administratie.ro

Proiect transfrontalier româno-bulgar
pentru Cetatea lui Mircea cel Bătrân din Giurgiu

Giurgiu

Cetatea lui Mircea cel Bătrân, din imediata apropiere a Canalului Plantelor, are acum toate
şansele de a deveni o atracție turistică inedită. Cetatea ar putea fi refăcută printr-un joc de lasere
în cadrul unui proiect transfrontalier româno-bulgar, finanțat din fonduri europene. În urma realizării proiectului, cetatea ar putea fi inclusă întrun traseu turistic ce va face legătura monumentelor istorice din Giurgiu cu capitala, dar şi cu oraşul
vecin Ruse, de peste Dunăre.
Prin proiectul a cărui finanțare ar putea fi asigurată prin programul transfrontalier România Bulgaria, cetatea ar putea fi pusă în valoare. Un prowww.adrmuntenia.ro

iect asemănător există la Veliko târnovo, unde, pe
timp de vară, turiştii pot urmări un interesant joc
de lasere derulat deasupra cetății din regiune.
Proiectul se va realiza în comun cu bulgarii şi
traseul turistic ar urma să aibă şi o componentă ecumenică, urmând să cuprindă Bisericile Sfântul nicolae şi Buna Vestire, Catedrala Episcopală cu hramul
Adormirea Maicii Domnuluişi Biserica Sfântul Gheorghe, dar va pune în valoare şi zona istorică a străzilor Gării şi Ştefan cel Mare. Costurile proiectului
se ridică la aproximativ două milioane de euro şi va
fi depus până în luna septembrie a acestui an.
Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Ialomiţa

Se asfaltează drumul de piatră
ce leagă Horia de Axintele

INFO JUDEȚE

Drumul de piatră, ce leagă satul Horia de comuna Axintele, se asfaltează. Consiliul Județean Ialomița a alocat 14 milioane de lei pentru reabilitarea acestei căi rutiere, iar lucrările pot fi terminate până la sfârşitul anului.
Primarul Grigore tudor apreciază că drumul
modernizat va înlesni legătura celor 620 de ialomițeni din Horia către comuna Axintele, iar microbuzele şcolare, care fac câte 4 curse pe zi, în timpul anului şcolar, vor parcurge distanța într-un timp
mai scurt.
Lucrarea este realizată de Drumuri şi Poduri
SA, iar directorul societății, Ştefan Ghibanu, precizează că termenul de execuție, stabilit la 36 de
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luni, poate fi uşor devansat.
Investiția a fost începută în luna martie şi este
realizată în proporție de 45%.

Sursa: guraialomitei.com

Noi proiecte europene:
Rezolvarea problemelor traficului din zona
podului de lemn din Ploieşti

Prahova

Programul Operațional Regional 2014 – 2020
pentru România a fost aprobat de Comisia Europeană. țara noastră are la dispoziție 8,25 miliarde
de euro, bani din care şi reprezentanții Primăriei
Ploieşti vor să demareze proiecte de modernizare.
„Am discutat cu toți directorii din cadrul deconcentratelor din Ploiești. Vom stabili 10 proiecte prioritare pe care le vom prezenta mai departe pentru a vedea dacă putem să facem aceste
lucrări pe fonduri europene. Pot să vă spun că de
maximă importanță pentru noi este rezolvarea
situației de trafic din zona podului de lemn. Totodată, vom încerca să facem și un cartier social,
așa cum mi s-a solicitat la ultima ședință pentru
a rezolva această problemă acută a ploieștenilor.
De asemenea, tot prin fonduri europene vom încerca să deblocăm situația din nordul Ploieștiului,
și anume să rezolvăm problema de trafic creată
de autobuzele care vin și pleacă din orașul nostru.
În zona respectivă vrem să amenajăm un terminal”, a spus Iulian teodorescu, primarul interimar
al Ploieştiului.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: phon.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Fonduri Regio
pentru Grupul Şcoalar Agricol din Alexandria

Teleorman

16 milioane de lei - aceasta este suma de care
beneficiază Grupul Şcoalar Agricol, pentru a pune
la punct o fermă în toată regula. Cu aceşti bani se
va realiza o clădire a şcolii, clădirea maiştrilor, atelier de lăcătuşerie, ateliere + laboratoare, clădire
spital veterinar, clădire depozit cereale, filtru sanitar pentru laboratoare, adăpost găini, clădire
taurine, clădire ovine, clădire suine şi filtru sanitar. Investiția este realizată în proporție de peste
20%.
Până la sfârşitul acestui an, Grupul Şcolar Agricol din Alexandria va avea o fermă modernă. Peste
3,6 milioane de euro se investesc pentru ca elevii
şi studenții facultății de Agronomie şi mecanică
agricolă din cadrul Universității „Valahia” să se
poată instrui într-un cadru normal.
De asemenea, complexul va cuprinde şi un dispensar veterinar în care elevii să-şi desfăşoare
practica de specialitate.
www.adrmuntenia.ro

„Acesta este cel mai important obiectiv de investiții al momentului din municipiul Alexandria.
Spun că este cel mai important din două motive. În
primul rând pentru că, împreună cu Universitatea
Valahia, mai exact cu Facultatea de Agronomie și
Mecanică Agricolă din cadrul universității, sperăm
să creăm o bază de instrucție atât pentru elevi, cât
și pentru studenți. Această investiție este de 3,6
milioane de euro, majoritatea banilor provenind
din fonduri europene. În cadrul acestei incinte, de
2,5 hectare, au fost făcute demolări ale clădirilor
vechi de peste 100 de ani. Aici vom avea adăposturi
pentru păsări, pentru vaci, oi, capre și pui. De asemenea vom avea și un dispensar veterinar, în care
elevii și studenții își vor desfășura practica de specialitate. Investiția trebuie finalizată până la sfârșitul acestui an”, a declarat primarul Alexandriei,
Victor Drăguşin.
Sursa: ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 232 / 22 - 28 iunie 2015

Jurnal de Dâmbovița / 29 iunie 2015

19

Ziarul Mara / 24 iunie 2015

REVISTA PRESEI

Gazeta Dâmboviței / 25 iunie 2015

Ziarul Mara / 26 iunie 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 Județean
Dâmbovița, sediul Consiliului Județean
Dâmbovița: Piața tricolorului, et. IV, cam. 90,
100 şi 101, mun. târgovişte, jud. Dâmbovița
Tel./fax / 0345/100.018,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

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

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

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

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

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU, Alexandra
GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU, Marius CHIRCĂ,
Florentin GEORGESCU, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 29 iunie 2015
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția şi activitățile pe care
dumneavoastră le desfăşurați. Dacă sunteți interesați
să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne
transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500
de caractere cu tot cu spații), împreună cu 1 - 2 poze,
cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie
publicat în viitoarea ediție a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa de
e-mail comunicare@adrmuntenia.ro. newsletter-ul va fi
publicat pe site-ul Agenției (http://regio.adrmuntenia.ro)
şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor
Rețelei de Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
consiliilor județene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice,
reprezentanților mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia
şi site-urilor dedicate (portalurilor de ştiri economice),
precum şi publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

