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EVENIMENTE

S-a finalizat cursul pilot de instruire
a tinerilor NEET din Sud Muntenia

» Iată că a venit vremea să ne luăm
rămas bun de la tinerii cursanţi, pe care
i-am găzduit la sediul Agenţiei pe parcursul
a trei săptămâni, pentru a-i sprijini în
perfecţionarea abilităţilor de dezvoltare
personală şi profesională.

Cei 18 tineri, care au participat la cursul de
instruire pilot în cadrul proiectului NoNEETs, sunt
adulţi cu vârsta cuprinsă între 19 şi 29 de ani, care
nu sunt încadraţi pe piaţa forţei de muncă.
Cursul, ce s-a încheiat săptămâna trecută, a
fost gratuit, deschis, de tip interactiv, cu exerciţii
practice şi discuţii libere, fiind structurat pe şase
module, astfel încât să corespundă nevoilor de instruire ale tinerilor. pe parcursul celor trei săptămâni, aceştia şi-au îmbunătăţit abilităţile de comunicare, au dobândit competenţe antreprenoriale şi lingvistice şi, totodată, au identificat oportunităţi de carieră, cu scopul de a se integra pe piaţa forţei de muncă.
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 și evaluare pentru tinerii care nu sunt
www.adrmuntenia.ro

încadraţi pe piaţa forţei de muncă și nu urmează
nici un program educaţional sau de formare, pentru sprijinirea intrării acestora pe piaţa forţei de
muncă) este implementat de un consorţiu format
din şase parteneri (franţa, Belgia, Spania, Italia, România şi Republica Cehă). Acesta se derulează în
perioada noiembrie 2013 – octombrie 2015, fiind
finanţat de programul de învăţare pe tot parcursul
Vieţii (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 adulţi pe piaţa forţei
de muncă în programe educaţionale sau de formare profesională.

http://regio.adrmuntenia.ro
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» în perioada 30 iunie – 2 iulie,
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, în calitate de organism
Intermediar pentru programul operaţional
Sectorial „Creșterea Competitivităţii
Economice” (poS CCE) 2007 – 2013,
a organizat, la solicitarea Autorităţii
de Management pentru poS CCE din cadrul
Ministerului fondurilor Europene,
o serie de seminarii de instruire pentru
beneficiarii de fonduri nerambursabile
ce au în implementare proiecte în cadrul
acestui program.

în această perioadă s-au desfăşurat întâlniri
cu peste 50 de beneficiari de la nivelul regiunii Sud
Muntenia, evenimentele de instruire având loc la
piteşti, în data de 30 iunie, la ploieşti, în data de
1 iulie, cel din urmă seminar fiind organizat la sediul ADR Sud Muntenia din Călăraşi, în data de 2
iulie.
Scopul organizării acestor evenimente a fost
de a veni în sprijinul reprezentanţilor mediului privat, ce fac parte din echipele de implementare a
proiectelor poS CCE, în vederea finalizării la timp
a contractelor pentru care au primit finanţare nerambursabilă fEDR în cadrul Axei prioritare 1 „Un
sistem de producţie inovativ și ecoeficient”, DMI
1.1 „Investiţii productive și pregătirea pentru
competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special
a IMM”, operaţiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin
investiţii tangibile și intangibile”.
în cadrul acestor seminarii, reprezentanţii
Serviciului organism Intermediar poS CCE au discutat cu beneficiarii despre problemele identificate în procesele de implementare tehnică şi financiară a proiectelor, cu scopul de a identifica soluţii
privind rezolvarea acestora. Astfel, s-a urmărit
preîntâmpinarea şi clarificarea unor probleme ce
ar putea determina întârzieri în derularea contractelor, cu consecinţe negative în atingerea obiectiwww.adrmuntenia.ro

velor şi în rambursarea plăţilor efectuate/ dezangajarea automată.
proiectele pentru care societăţile comerciale
din regiunea Sud Muntenia au primit asistenţă financiară nerambursabilă fEDR vizează executarea
de lucrări de construire şi achiziţionarea de active
tangibile şi intangibile 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 atribuirea 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

EVENIMENTE

Instruire pentru sprijinirea
beneficiarilor privaţi din Sud Muntenia
în implementarea proiectelor POS CCE
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EVENIMENTE

ADR Sud Muntenia, la cea de-a treia
întâlnire de lucru în cadrul proiectului New Start

Săptămâna trecută, în datele de 2 şi 3 iulie,
experţi din cadrul Serviciului Dezvoltare al ADR Sud
Muntenia au participat, în Cork (Irlanda), la cea
de-a treia întâlnire de lucru a proiectului New Start –
„Life coaching and mentoring empowerment for
women for a new start” („Instruirea femeilor victime ale violenţei domestice în vederea unui nou
început prin îmbunătăţirea abilităţilor de mentorat și de coaching”).
în cadrul acestei întâlniri de lucru, reprezentanţii consorţiului format din cele şapte state partenere în proiect – Spania, Grecia, Italia, franţa,
Irlanda, Belgia şi România – au discutat aspecte legate de managementul proiectului, precum şi detalii privind stadiul implementării activităţilor prevăzute în contractul de finanţare.
De asemenea, în cadrul acestei întâlniri de lucru, partenerii din proiect au participat la o vizită
de studiu la două instituţii care au atribuţii în sprijinirea femeilor – victime ale violenţei domestice
– „Dress for Success Cork” şi adăpostul pentru femei „Edel House”, precum şi la primăria oraşului
Cork.
www.adrmuntenia.ro

obiectivul general al proiectului New Start vizează dezvoltarea şi implementarea unui program
comun pentru femeile victime ale violenţei domestice, bazat pe tehnici de mentorat şi de coaching.
Contractul este finanţat de Direcţia Generală
de justiţie, în cadrul programului Daphne III.
Durata proiectului este de 22 de luni, în perioada septembrie 2014 – iunie 2016.

http://regio.adrmuntenia.ro
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INTERVIU

» în data de 29 iunie, în urma unei
întâlniri cu reprezentanţi ai mediului
public şi a mediului privat de la nivelul
judeţului Dâmboviţa, unde au avut loc
dezbateri privind noile programe
operaţionale pentru accesarea de fonduri
europene, directorul ADR Sud Muntenia,
Liviu Muşat, a acordat un interviu
cotidianului „Jurnal de Dâmboviţa”.
în cadrul acestui interviu, directorul Agenţiei
a vorbit despre problemele pe care le-au
întâmpinat beneficiarii în cadrul
programului Regio 2007 - 2013 şi despre
metodele de a le combate în noul program
Regio, pentru perioada 2014 – 2020

Rep.: Cu ce gânduri aţi participat la dezbaterea organizată la Târgovişte, la Centrul internaţional de conferinţe al Universităţii „Valahia”,
despre noile Programe Operaţionale pentru accesarea de fonduri europene?
Liviu Muşat: Mulţumesc mult pentru invitaţie
organizatorilor. Este foarte important să mediatizăm programul operaţional Regional 2014 - 2020
încă de când s-a lansat. Este un program important.
Dacă anul trecut el se ridica la 4,5 miliarde de euro,
pentru acest interval el s-a dublat practic, 8,2 miliarde de euro fiind disponibile României. Asta înseamnă că avem mai multe proiecte de făcut, avem
mai multă responsabilitate, drept pentru care am
început să promovăm oportunităţile de finanţare
pentru acest program, oportunităţi ce se adresează atât administraţiilor locale, cât şi mediului privat şi, bineînţeles, sectorului neguvernamental.
Aşteptăm cu interes să se lanseze ghidurile pentru
fiecare program. Momentan s-a lansat doar programul, urmând, bineînţeles, să organizăm în continuare caravane de informare în toate judeţele din
regiunea Sud Muntenia.
www.adrmuntenia.ro

Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia

„Greşelile din proiectele întocmite de unele
firme de consultanţă împiedică foarte mult
derularea în condiţii optime a proiectelor”
Rep.: Pe lângă aceste oportunităţi, care sunt
principalele dumneavoastră concluzii despre mijloacele de combatere a carenţelor din programul
trecut, referitor la achiziţii, la derularea proiectelor? Ştim că au existat numeroase corecţii cu care
se confruntă autorităţile publice.
Liviu Muşat: Există trei tipuri de probleme ce
au afectat derularea proiectelor în programul 2007 2013. Noi le-am clasificat în probleme de natură juridică, financiară şi tehnică. Cele de natură juridică ţin de modul în care se întocmesc licitaţiile şi de
modul cum se desfăşoară acestea. Ştiţi celebrele
contestaţii şi procesele care durează ani întregi şi
care opresc, întârzie nejustificat, insurmontabil aproape proiectele.
(continuare în pagina 6)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia:
„Recomand beneficiarilor să asigure
o mediatizare maximă a proiectelor”
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„Pe POR avem aproape 150 de milioane
de euro destinate numai mediului de afaceri”

Rep.: Ce gânduri aveţi pentru reprezentanţii mediului de afaceri, care au un rol important
în cazul acestui program?
Liviu Muşat: Componenta pentru mediul de
afaceri este destul de însemnată, fie că vorbim de
proiecte de transfer tehnologic, este un concept
relativ nou pentru plaiurile noastre, fie că vorbim
de investiţii directe în microîntreprinderi, fie că
vorbim de instrumente financiare acordate mediului de afaceri, toate acestea vor concura la dezvoltarea afacerilor în regiunea Sud Muntenia. Avem
aproape 150 de milioane de euro destinate numai
mediului de afaceri, deşi mie îmi place să spun că
mediul de afaceri beneficiază de toţi banii programului. primăriile trebuie să-şi facă proiectele tot
cu reprezentanţi ai mediului de afaceri. Vor fi avantajate IMM-urile care propun proiecte care să ducă
la acoperirea nevoilor din strategia de dezvoltare
locală. Recomand atât primăriilor, cât şi mediului
de afaceri să se întâlnească, să stabilească exact
www.adrmuntenia.ro

INFO ADR SUD MUNTENIA

(continuare din pagina 5)
Apoi sunt probleme de natură tehnică, mă refer la calitatea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor ce sunt făcute de către beneficiari, de fapt
de nişte firme de consultanţă pentru beneficiari.
Greşelile din aceste proiecte împiedică foarte mult
derularea în condiţii optime a proiectelor. Şi mai
sunt problemele de natură financiară. Am traversat o perioadă financiară dificilă, programul s-a suprapus acestei perioade. problemele nu puteau să
ocolească implementarea proiectelor în regiunea
Sud Muntenia. Au fost lucrări atribuite unor constructori care, din păcate, au intrat în faliment, în
incapacitate de plată. Acest lucru a întârziat nepermis derularea proiectelor. Din păcate, aceste
probleme de natură financiară sunt foarte greu de
combătut, dar ne putem axa pe evitarea problemelor de natură juridică, în sensul realizării unei
documentaţii de achiziţie cât mai riguroasă, ca să
dăm cât mai puţin loc de interpretare potenţialilor
aplicanţi şi care se văd nedreptăţiţi de modul cum
s-a organizat licitaţia respectivă. putem să ne
axăm pe calitatea documentelor de proiectare. Niciodată sumele plătite pentru realizarea unui proiect de calitate nu sunt prea mari, având în vedere
că ne pot scuti de multe neplăceri.

6

Sediul ADR Sud Muntenia

care sunt domeniile de dezvoltare pe partea economică şi acelea să fie trecute în strategia de dezvoltare. Este un prilej excelent ca aceste strategii
de dezvoltare să-şi ocupe locul pe care îl merită.
Rep.: Spuneaţi mai devreme, şi mă bucur că
aţi menţionat acest lucru, că este benefică mediatizarea acestor evenimente şi, aşa cum a spus
şi domnul ministru al fondurilor europene, Marius
Nica, transparenţa este o condiţie esenţială pentru primirea acestor finanţări. Ce se schimbă în
programul actual 2014 - 2020?
Liviu Muşat: Legislaţia este foarte clară, în
funcţie de valoarea achiziţiei se face publicitatea
achiziţiei. în ceea ce priveşte anunţurile de realizare a proiectelor, de promovare a acestora, aş
avea un interes maxim ca proiectul meu să ajungă
în casele cât mai multor oameni. Aşa că le recomand
tuturor beneficiarilor de finanţări să-şi aleagă acele medii cu care pot obţine o mediatizare maximă
a proiectelor. „Jurnal de Dâmboviţa” este un cotidian cu care am colaborat de mult timp, în care am
văzut o preocupare constantă vizavi de problematica absorbţiei fondurilor europene. îi salut pe cititorii dumneavoastră şi le recomand să urmărească
în continuare cum se absorb fondurile europene,
nu numai în judeţul Dâmboviţa, fiindcă există un
grad de obiectivitate însemnat în ceea ce se publică în „Jurnal de Dâmboviţa”.
Sursa: jurnaldedambovita.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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pene, este unul dintre cele mai avansate programe operaţionale din Uniunea Europeană: a fost aprobat în data
de 12 februarie 2015, a lansat primul apel în data de 25
martie, iar la începutul lunii iunie a aprobat documentele necesare pentru implementare. Bugetul alocat proiectelor de tip soft în cadrul acestui apel, prin Axa 1 (transport), Axa 2 (mediu şi turism) şi Axa 3 (managementul
riscurilor) este de aproape 27 de milioane de euro.
Se estimează că proiectele câştigătoare vor fi selectate în luna septembrie a.c., contractele de finanţare
urmând a fi semnate până la finele anului în curs.

Zoltan Horvath
• 16 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

Marius Nicolae Iancu
• 16 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

în data de 1 iulie, colegul nostru Zoltan Horvath, expert Serviciul Monitorizare proiecte poR,
a împinit 16 ani de activitate neîntreruptă în cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia!
Cu această ocazie dorim să te felicităm şi să
îţi mulţumim pentru întreaga activitate derulată
atât în cadrul Biroului judeţean Ialomiţa, în implementarea programelor pHARE şi REGIo, cât şi
în cadrul Sindicatului Agenţiei!
La Mulţi Ani cu succese!
www.adrmuntenia.ro

Sursa: mdrap.ro

Colegul nostru Marius Nicolae Iancu, expert
Serviciul Monitorizare proiecte poR, a împlinit
în data de 5 iulie, 16 ani de activitate în cadrul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Te felicităm şi îţi mulţumim pentru întreaga
activitate derulată până în prezent în cadrul Biroului judeţean Giurgiu şi pentru tot sprijinul
oferit beneficiarilor în derularea proiectelor finanţate în cadrul programelor pHARE şi REGIo!
La Mulţi Ani cu sănătate!
http://regio.adrmuntenia.ro

ANIVERSĂRI ADR SUD MUNTENIA

Data de 30 iunie 2015 a fost termenul limită de depunere a proiectelor de tip soft (studii, strategii etc.) în
cadrul primului apel de proiecte al programului de cooperare transfrontalieră INTERREG V-A România - Bulgaria. Interesul potenţialilor beneficiari a fost semnificativ, până marţi, 30 iunie, Autoritatea de Management
primind peste 100 de cereri de finanţare, numărul acestora urmând a creşte în zilele următoare cu proiectele
sosite prin poştă. Acesta este primul termen de depunere de proiecte pentru perioada de programare 2014 2020, atât în România, cât şi în Bulgaria. Conform ofiţerului responsabil de program din cadrul Comisiei Euro-

INFO REȚEAUA REGIO SUD MUNTENIA

Programul INTERREG V-a România – Bulgaria: Peste 100
de proiecte depuse pentru primul apel de proiecte
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performanţa atinsă la Balcaniada de Geografie
a elevei Anca-Maria Rădulescu din cadrul Colegiului
Naţional „Ion C. Brătianu” din piteşti a fost realizată alături de cele ale următorilor tineri: IonelAlexandru petruşcă (Colegiul Naţional „Ion Minulescu” din Slatina) şi Andrei Tudor Suciu (Colegiul
Naţional „Mihai Viteazul” din Bucureşti) - medalii
de aur, respectiv Irina-Andrada Crăciun (Colegiul
Naţional „Mircea cel Bătrân” din Constanţa) - medalie de argint.
Toţi cei patru elevi de clasa a xII-a ce fac parte
din echipa României, care s-au aflat la prima ediţie
a olimpiadei Balcanice de Geografie, au obţinut
trei medalii de aur şi una de argint.
Selecţia lotului s-a realizat pe baza rezultatelor înregistrate la olimpiada Naţională de Geografie, desfăşurată în aprilie 2015, la Cluj-Napoca.
La această primă ediţie a Balcaniadei de Geografie, desfăşurată între 24 şi 30 iunie, la Belgrad,
au participat 28 de competitori din şase ţări. fiecare lot a fost alcătuit din patru elevi şi doi lideri
(profesori coordonatori). în conformitate cu regulamentul olimpiadei Balcanice, ţara gazdă poate
înscrie două echipe în concurs.
Sursa: stiri.tvr.ro

www.adrmuntenia.ro

Anca-Maria Rădulescu

http://regio.adrmuntenia.ro

EXCELENȚĂ ÎN SUD MUNTENIA

Medalie de aur la Balcaniada de Geografie
pentru eleva Anca-Maria Rădulescu
de la Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu”
din Piteşti
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» fondul European pentru Investiţii
Strategice (fEIS) va deveni operaţional
până în luna septembrie 2015, aşa cum
fusese planificat. El se va axa pe
finanţarea investiţiilor în infrastructură şi
inovare, precum şi pe facilitarea accesului
la finanţări pentru IMM-uri.

Regulamentul privind fEIS reprezintă pilonul
principal al planului de investiţii propus de Comisia
Europeană, în valoare totală de 315 miliarde de
euro. Actul normativ a fost aprobat de plenul parlamentului European miercuri, 24 iunie. Adoptarea
de către plenul parlamentului European este ultima etapă în procesul de transformare a iniţiativei
legislative în normă europeană aplicabilă în toate
statele membre.
Vicepreşedintele jyrki Katainen, responsabil pen-

tru locuri de muncă, creştere economică, investiţii
şi competitivitate, a declarat: „Acum trebuie să începem implementarea Planului de Investiţii, iar
Comisia lucrează deja la următorii pași. În mai puţin de o lună, Comisia va fi în măsură să decidă dacă va extinde garanţia UE pentru proiectele prefinanţate de Banca Europeană de Investiţii (BEI) și
Fondul European de Investiţii (FEI)”.
în perioada următoare, Comisia Europeană va
numi trei membri ai Consiliului Director fEIS, care
vor lucra alături de membrii BEI. De asemenea, va publica tabloul de bord privind criteriile de selecţie
pentru proiecte, prin intermediul unui act delegat.
platforma europeană de consiliere în materie
de investiţii urmează să fie gata şi să funcţioneze
începând din toamnă, iar portalul european pentru
proiectele de investiţii să fie activat până la finalul
acestui an.
Sursa: ec.europa.eu

Apel pentru proiecte
de infrastructură energetică transeuropeană

» Comisia Europeană a lansat
un apel pentru proiecte de infrastructură
energetică transeuropeană,
prin intermediul Mecanismului
pentru Interconectarea Europei (MIE).

Volumul total de finanţare este de până la 550
milioane de lei şi are în vedere dezvoltarea unei
Uniuni energetice flexibile. Termenul limită pentru
depunerea propunerilor este data de 30 septembrie 2015, iar decizia asupra proiectelor ce urmează a fi finanţate va fi luată până la sfârşitul
anului.
proiectele trebuie să fie incluse pe lista celor de
interes comun, adoptată în octombrie 2013. odată
implementate, ele vor contribui la eliminarea izolării energetice şi a blocajelor ce împiedică finalizarea
pieţei interne energetice. fondurile vor acţiona ca
un catalizator pentru finanţări suplimentare de la
investitori privaţi şi publici. Lista proiectelor de interes comun urmează să fie actualizată în acest an.
www.adrmuntenia.ro

Comisarul UE pentru combaterea schimbărilor
climatice şi energie, Miguel Arias Cañete, a declarat: „Reţelele energetice fiabile și bine interconectate sunt cruciale pentru construirea unei Uniuni
energetice flexibile. Acest lucru va contribui la asigurarea de energie electrică la preţuri accesibile și
durabile pentru toate companiile și cetăţenii europeni. Fiind o prioritate-cheie pentru Comisia Juncker,
avem datoria de a folosi banii publici pentru proiectele și investiţiile cu adevărat semnificative.”
Un prim apel de propuneri organizat în 2015
a avut ca termen limită pentru depunerea proiectelor data de 29 aprilie. 100 de milioane de euro
din bugetul anual a fost alocat acestui prim apel.
proiectele selectate pentru a fi finanţate vor fi făcute publice la jumătatea lunii iulie. primul apel
de propuneri prin intermediul MIE a fost organizat
în anul 2014, iar proiectele selectate sunt în curs
de implementare. finanţarea alocată lor se ridică
la 647 milioane de euro.

Sursa: ec.europa.eu

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Fondul European pentru Investiţii Strategice
devine operaţional în această toamnă
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Start la proiectele INTERREG
EUROPE: Aplicaţiile se primesc
până la 31 iulie!

De ce avem nevoie de proiecte de cooperare interregională?
pentru a pune mai bine în aplicare politicile şi programele de
dezvoltare regională, mai ales cele care urmăresc creşterea economică şi a locurilor de muncă. învăţând din experienţa statelor membre, putem găsi soluţii deja verificate la nivel european şi care pot
fi adaptate la specificul naţional.
De exemplu, dacă reprezentaţi…
• o Autoritate de management
a unui program operaţional, care
doreşte să îmbunătăţească criteriile de selecţie a proiectelor, pentru a selecta acele proiecte ce răspund cel mai bine nevoilor din aria eligibilă, sau să finanţeze nişte investiţii prioritare prin intermediul unor clustere;
• ori primăria unui oraş sau municipiu care trebuie să elaboreze
planul de dezvoltare urbană, obligatoriu din actuala perioadă de
programare;
• sau un institut de cercetare
şi o organizaţie non-profit care
reprezintă interesele comunităţii
locale şi care caută împreună modalităţi inovative pentru a protewww.adrmuntenia.ro

ja comunitatea de efectele nocive ale autostrăzii care traversează localitatea ş.a.,
puteţi identifica, în baza de
date cu potenţiali parteneri a INTERREG, instituţii din UE care au
o experienţă bogată în domeniu,
pentru că au făcut de multe ori toate acestea, cu rezultate excelente, şi puteţi primi finanţare prin
INTERREG Europe pentru un proiect de cooperare interregională
prin care să câştigaţi din experienţa partenerilor.
primul apel de proiecte INTERREG Europe pentru perioada
2014 - 2020, dedicat proiectelor
de cooperare interregională, a
fost lansat pe 22 iunie şi va continua până pe 31 iulie 2015, ora
12:00 (CEST).
până în 2020, la finalul perioadei de programare, vor exista doar
3-4 apeluri, iar participarea la primul
dintre acestea are avantajul că rezultatele obţinute vor putea fi folosite pe parcursul întregii perioade
de programare (durata medie a unui
proiect va fi de 3-5 ani). De aceea,
este foarte utilă implicarea activă
încă din primul apel de proiecte.
Sursa: mdrap.ro

Şapte proiecte depuse de autorităţi
şi companii româneşti în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE) au fost selectate pentru finantare. fondurile europene ajung la
aproape 862,5 milioane de euro, gradul de cofinanţare fiind de 85%.
proiectele depuse prevăd studii de
fezabilitate şi lucrări de reabilitare în
domeniul infrastructurii de căi ferate, precum şi a celei portuare pe apele de interior.
în total, Comisia Europeană a pregătit fonduri europene în valoare de 13,1
miliarde de euro unui număr total de
276 de proiecte din domeniul transporturilor. Se estimează că aceste investiţii vor debloca cofinanţări suplimentare publice şi private în valoare
totală de 28,8 miliarde de euro.
în cadrul acestor apeluri de proiecte s-au depus peste 700 de propuneri, care au totalizat nevoi de finanţare de trei ori superioare fondurilor
prevăzute. Din acest motiv, Comisia Europeană a selectat proiectele cu cea
mai mare valoare adăugată la nivel european şi care să garanteze, în acelaşi timp, o distribuţie echilibrată din
punct de vedere geografic şi între diferitele modalităţi de transport.
Aproape 4,8 miliarde de euro au
fost alocate statelor membre eligibile
pentru Fondul de coeziune. Un alt criteriu de evaluare a fost contribuţia la
alte acţiuni prioritare ale Comisiei, cum
ar fi Uniunea energetică sau Piaţa unică digitală.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Bani europeni pentru
proiecte româneşti
în domeniul infrastructurii
de căi ferate şi portuare
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» programul operaţional Comun
Bazinul Mării Negre are alocat, în perioada
2014 – 2020, un buget de 49 de milioane
de euro, sumă provenită din Instrumentul
European de Vecinătate (ENI) şi din
Instrumentul de Asistenţă pentru preaderare
(IpA), la care se adaugă minimum 10%
reprezentând contribuţia naţională a statelor
participante.

Scopul programului este de a contribui la creşterea nivelului de dezvoltare economică şi la protecţia mediului în regiunile din Bazinul Mării Negre. în aria eligibilă sunt cuprinse cele şase judeţe
din regiunea Sud-Est pentru România, regiunile din
vecinătatea bazinului pentru Bulgaria, Grecia, Turcia şi Ucraina, precum şi întreg teritoriul naţional al
Armeniei, Republicii Moldova şi al Georgiei.
Anterior transmiterii către Comisia Europeană,
toate statele participante reprezentate în Comitetul Comun de programare au comunicat către Autoritatea de Management - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei publice - acordul cu privire la versiunea finală a documentului, cu exceptia
Azerbaidjanului, care şi-a anunţat retragerea din

program în cursul lunii mai 2015.
federaţia Rusă nu a participat în cadrul procesului de programare.
programul, structurat pe două obiective tematice, va finanţa proiecte care se încadrează într-una
dintre cele patru priorităţi.
1. Promovarea mediului de afaceri şi a antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre:
Prioritatea 1.1 - promovarea în comun a mediului de afaceri şi a antreprenoriatului în sectoarele turism şi cultură;
Prioritatea 1.2 - Creşterea oportunităţilor de
comerţ transfrontalier şi modernizarea în domeniul agriculturii şi a sectoarelor conexe;
2. Promovarea unei politici de mediu coordonate şi reducerea prin acţiuni comune a deşeurilor maritime în Bazinul Mării Negre:
Prioritatea 2.1 – îmbunătăţirea sistemului de
monitorizare în comun a mediului;
Prioritatea 2.2 - promovarea unor activităţi
comune de conştientizare publică şi a unor acţiuni
comune împotriva deşeurilor maritime şi riverane.
Documentul este disponibil online pe site-ul
MDRAp, la secţiunea dedicată programului Bazinul
Mării Negre.

Sursa: mdrap.ro

Plafonul de creditare la bani UE a fost majorat
cu un miliard de lei

Guvernul a crescut cu un miliard de lei plafonul de creditare la banii UE (de la patru miliarde
de lei la cinci miliarde de lei). o serie de investiţii
care au fost finantaţe iniţial prin programele naţionale au fost transferate programului operaţional
de Mediu 2007-2013.
Astfel, Guvernul a negociat cu fMI/CE/BM pentru a elimina blocajele apărute în fluxul de plăţi
al fondurilor externe nerambursabile. pe acest fond
a apărut majorarea plafonului de creditare netă în
www.adrmuntenia.ro

vederea asigurării unui flux de numerar pentru
acoperirea tuturor solicitărilor de plată.
prin decontarea acestor sume de către Comisia Europeană, se urmăreşte reîntregirea bugetului
de stat sau a bugetelor de unde au fost efectuate
iniţial aceste cheltuieli, realizându-se astfel o
creştere a gradului de absorbţie a fondurilor nerambursabile, precum şi o diminuare a deficitului
bugetar.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Programul Operaţional Comun
Bazinul Mării Negre 2014-2020
a fost aprobat de Guvernul României şi transmis
spre aprobare Comisiei Europene
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Concurs de fotografie:
Europa în regiunea mea!

INFO REGIO

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 investiţia
respectivă. Competiţia 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

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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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
3.382.033.376,10 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 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

0

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

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 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
6
0
0
0
12
61,20
35,64
Axa creşterea calităţii serviciilor turistice
5
pentru Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”,
5.3 promovarea potenţialului turistic şi crearea
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel naţional.
infrastructurii necesare, în scopul creşterii
oRGANISMUL INTERMEDIAR pENTRU TURISM: Ministerul Economiei, Direcţia Gestionare fonduri
atractivităţii României ca destinaţie turistică
Comunitare pentru Turism - B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, poarta C, sector 1, cod poştal 010873,
Bucureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

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

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIO

până în data de 6 iulie 2015, la sediul Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 1.285 de proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (programul operaţional Regional), planul Integrat de Dezvoltare Urbană
pentru polul de Dezvoltare (pIDU) – Municipiul piteşti,

Info Regional Sud Muntenia
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

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 - operaţiunea „Sprijin pentru
1
consolidarea și modernizarea sectorului
productiv prin investiţii tangibile și
intangibile” pentru întreprinderi
1.1.2 - Sprijin pentru implementarea
standardelor internaţionale

1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă
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

rea 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 Naţionale de prognoză, valabil în 2015).
Toate proiectele depuse în cadrul acestui apel
de proiecte au fost evaluate din punctul de vedere
al conformităţii administrative, eligibilităţii, tehnicoeconomic, au fost selectate şi propuse spre finanţare
în cadrul AM poS CCE. După publicarea listelor aferente proiectelor acceptate spre finanţare, începând
cu data de 20.02.2015, oI poS CCE din cadrul ADR
Sud Muntenia a primit spre întocmirea contractului
de finanţare 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 finanţare, cu o valoare nerambursabilă aprobată de 350.164.086,74 lei.
Din cele 334 de contracte semnate, 90 de proiecte au fost reziliate - asistenţă 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 operaţional Sectorial „Creșterea 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

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

până în data de 6 iulie 2015, la sediul Agenţiei
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 finanţare nerambursabilă prin programul operaţional Sectorial „Creșterea Competitivităţii Economice” 2007-2013. Din totalul proiectelor primite
de ADR Sud Muntenia pentru întocmirea contractelor
de finanţare, au fost respinse 75 şi retrase 32.
La finele anului 2014 a fost lansată o altă cerere de propuneri de proiecte pentru sprijin nerambursabil cofinanţat din fondul European pentru
Dezvoltare Regională. Acest apel de proiecte a fost
deschis pentru operaţiunea 1.1.1 - Sprijin pentru
consolidarea și modernizarea sectorului productiv
prin investiţii tangibile și intangibile pentru întreprinderi. Depunerea aplicaţiilor s-a desfăşurat în
perioada 27 octombrie 2014 - 25 noiembrie 2014.
Transmiterea dosarului cererii de finanţare s-a
efectuat online pe platforma destinată depunerii
aplicaţiei - 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 (contravaloa-

Info Regional Sud Muntenia
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Argeş

Colaborare interjudeţeană
pentru atragerea de fonduri europene

Călăraşi

INFO JUDEȚE

Autorităţile din Argeş au încheiat protocoale
de colaborare cu judeţele învecinate pentru reabilitarea cu bani europeni a unor drumuri ce traversează aceste judeţe.
primul proiect important este modernizarea Drumului judeţean 504, pe traseul Giurgiu – Vieru –
putineiu – Alexandria – orbeasca de Sus – Tătărăştii de
Sus, cu legătură în Dj 604 popeşti – Izvoru – Recea –
Cornăţel – Vulpeşti (25 de kilometri din acest drum
sunt în Argeş). Al doilea drum ce va fi modernizat
este Dj 503, care leagă Giurgiu de Teleorman, Dâmboviţa şi Argeş (Rociu – oarja – Cătanele, pe teritoriul
judeţului Argeş, cu o lungime totală de 42 km).
Alte proiecte ce vor fi prezentate pentru obţinerea de fonduri europene sunt punerea în valoare
a castrului roman de la jidova şi a cetăţilor poenari
şi oratia şi reabilitarea termică a palatului Administrativ (în care funcţionează Consiliul judeţean
şi prefectura) şi a spitalelor publice din Argeş.

în lucru se află deja un proiect de reabilitare
a complexului muzeal de la Goleşti (în valoare de
2.460.000 de euro) şi proiectul „Castrul roman Jidova – un simbol al Romei la graniţa dintre imperiu
și lumea barbară” (223.000 de euro).

Şcoala din Dichiseni
va fi reabilitată cu fonduri Regio

Unitatea Administrativ-Teritorială Dichiseni
din judeţul Călăraşi a demarat proiectul cu titlul
„Consolidarea, reabilitarea și extinderea Şcolii cu
clasele I-VIII (clădirea B/ Coslogeni) din localitatea
Dichiseni, judeţul Călărași”, finanţat în cadrul programului operaţional Regional 2007-2013, Axa
prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4. „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare și a
infrastructurii pentru formare profesională continuă”.
prin acest proiect se urmăreşte asigurarea accesului la servicii şi oportunităţi de educaţie la
standarde europene pentru populaţia de vârstă
şcolară din comuna Dichiseni, prin îmbunătăţirea
infrastructurii educaţionale a Şcolii cu clasele IVIII (clădirea B/ Coslogeni) din comuna Dichiseni.
Astfel, se vor realiza lucrări de consolidare, reabilitare şi extindere, precum şi dotarea şcolii cu
www.adrmuntenia.ro
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Sursa: epitesti.ro

echipamente IT şi echipamente didactice necesare
pentru asigurarea derulării procesului educaţional
la standarde ridicate.
proiectul se derulează în perioada 28.02.2015 –
27.12.2015 (10 luni) şi are o valoare totală de
4.825.024,17 lei, din care finanţare nerambursabilă 3.580.735,09 lei.
Sursa: mediacalarasi.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Dâmboviţa

S-a inaugurat
staţia de epurare de la Pucioasa

La eveniment au participat ministrul fondurilor europene, Marius Nica, preşedintele Consiliului
judeţean Dâmboviţa, Adrian țuţuianu, primarul oraşului, Dănuţ Bădău, viceprimarul Dragoş Butcă, directorul Companiei de Apă Târgovişte-Dâmboviţa,
Mircea Constantin, angajaţi ai companiei, reprezentanţi ai constructorilor şi alţii.
„Finalizarea noii staţii de epurare a orașului
reprezintă un corolar al întregii activităţi pe care
o desfășurăm în acest moment și, evident, ne bucurăm că ea va prelua apele menajere din oraș și din
unele localităţi limitrofe. Astfel, asigurăm o con-

Giurgiu

tinuitate corectă a acestui sistem de canalizare.
Se desfășoară lucrări ample la reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemului de canalizare și
de alimentare cu apă. Sperăm să finalizăm la
sfârșitul acestui an, toate proiectele pe care le
avem în desfășurare. Mulţumesc tuturor factorilor
implicaţi. S-a dat o mare atenţie construirii acestui obiectiv de o importanţă deosebită pentru oraș
și pentru calitatea mediului. Sper ca, pe viitor, să
avem sprijin și pentru celelalte proiecte care să
funcţioneze în mod unitar”, a spus primarul Dănuţ
Bădău.
preşedintele Consiliului judeţean Dâmboviţa a precizat că toate cele zece contracte finanţate cu fonduri
europene pot fi finalizate până la sfârşitul acestui an.
Sursa: dambovitanews.ro

Producţie de înaltă tehnologie la Giurgiu

„Green Light Drive – Green Industry”, un proiect dezvoltat începând cu anul 2014 de către REoS
production SRL, cu sprijinul INNoVATIoN NoRWAY
şi NoRWAY GRANTS, a cunoscut marţi, 30 iunie, finalizarea primei faze de implementare.
proiectul are o valoare de 2 milioane de euro,
din care jumătate este acoperit din granturi norvegiene.
în prezenţa autorităţilor locale, reprezentantului ambasadei Norvegiei în România şi a partenerilor din proiect a avut loc inaugurarea halelor de producţie, a spaţiilor de depozitare şi prezentarea prototipului lămpilor LED pentru iluminatul stradal.
în spaţiul de producţie sunt fabricate lămpi de
iluminat cu LED, tehnologie de ultimă generaţie,
destinate iluminatului stradal.
primele 30 de locuri de muncă au fost deja
create, angajaţii fiind tineri din Giurgiu. Capacitatea de producţie va fi extinsă în perioada următoare şi, prin urmare, şi numărul de angajaţi.
Reprezentanţii firmei Reos spun că îşi propun să
aducă în Giurgiu şi în regiune tot ce este mai nou
în acest domeniu.
Dezvoltarea unei linii de producţie pentru lămpi
LED vine în întâmpinarea nevoii de a utiliza echiwww.adrmuntenia.ro

pamente pentru iluminat care să folosească ultimele tehnologii disponibile pe piaţă la acest moment,
echipamente care să fie produse local.
Lampa LED este un produs nou pe piaţă, iar avantajele tehnologiei sunt incontestabile: economiile
de energie sunt considerabile: cca 90% faţă de lămpile incandescente, 85% în comparaţie cu cele cu
halogen şi, respectiv, 55% faţă de lămpile fluorescente, corpurile de iluminat cu LED-uri au o durată
de viaţă mult mai mare, în comparaţie cu cele tradiţionale, şi o durată de funcţionare între 40.000
şi 70.000 de ore, spre deosebire de 750 de ore cât
are un bec incandescent tradiţional.
Sursa: giurgiupesurse.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» în data de 29 iunie a fost inaugurată
noua staţie de epurare de la pucioasa, un
proiect mult aşteptat de autorităţile locale.
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Ialomiţa

33 de kilometri de drumuri judeţene,
reabilitaţi în 2015

INFO JUDEȚE

La începutul acestui an, Consiliul judeţean Ialomiţa anunţa că va continua investiţiile în infrastructura rutieră. pe lista investiţiilor prioritare se numărau 3 tronsoane de drum, în lungime totală de
33 de kilometri. Concret, este vorba despre Dj102H,
care leagă Miloşeşti de Reviga, Dj 306 A, care leagă
satul Crunţi de Reviga, în lungime de 8 kilometri,
şi Dj 313, ce leagă satul Horia de comuna Axinte.
Valoarea însumată a acestor investiţii depăşeşte 30
milioane de lei, iar oficialii instituţiei susţin că lucrările vor fi finalizate până la sfârşitul acestui an.
„Am fost plăcut surprinși să constatăm că nivelul de execuţie este unul record. În cazul DJ 102H,
care leagă Miloșești de Reviga și DJ 306A, care leagă satul Crunţi de Reviga, lucrările sunt mai avansate decât prevăd graficele, iar în cazul celui de-al
treilea drum, DJ 313, care leagă satul Horia de co-
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muna Axinte, avem certitudinea că va putea fi finalizat înainte de termen. Adică, în loc de 36 de luni,
cât este prevăzut în contract, ele vor fi finalizate
până la sfârșitul acestui an!”, a declarat Ştefan
Muşoiu, vicepreşedintele Consiliului judeţean.

Sursa: independentonline.ro

Comuna Bucov va avea
una dintre cele mai frumoase
şi mai moderne săli de sport din Prahova

Prahova

Lucrările la sala de sport din comuna Bucov sunt
în toi şi avansează rapid. Au fost deja amenajate
băile şi grupurile sanitare, precum şi mai multe încăperi şi săli anexe. De asemenea a fost montat, în
mare parte, sistemul de iluminat. Echipele de muncitori lucrează în exterior la racordarea clădirii la
reţelele de utilităţi.
Vestea bună este aceea că sala de sport va fi
gata până la sfârşitul verii, obiectivul urmând a fi
pus în funcţiune în preajma începerii noului an
şcolar, 2015-2016.
Sala este construită pentru comunitatea din
Bucov, locaţia fiind aleasă atât pentru a putea fi
folosită de către elevii Şcolii Bucov, cât şi din dorinţa de a fi poziţionată la o distanţă egală faţă de
toate satele componente ale comunei.
Sala va beneficia şi de o tribună cu 250 de locuri, de vestiare, grupuri sanitare şi alte astfel de
facilităţi. De asemenea, sala va fi omologată pentru a putea găzdui concursuri şi turnee de minifotwww.adrmuntenia.ro

bal, handbal, baschet şi tenis de câmp.
Sala de sport a comunei Bucov va putea fi folosită atât pentru efectuarea orelor de educaţie
fizică ale elevilor, cât şi pentru găzduirea de evenimente culturale şi sportive, precum şi de iubitorii sportului, indiferent de satul în care locuiesc.
Sursa: ph-online.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Proiectul „Votaţi copiii încă o dată!”
va fi implementat în şase localităţi rurale
din Teleorman

Teleorman

Asociaţia pentru Educaţie şi Dezvoltare Comunitară (AEDC) a lansat oficial proiectul „Votaţi copiii încă o dată!”, proiect finanţat prin Granturile
SEE 2009-2014, în cadrul fondului oNG în România,
ce are ca scop dezvoltarea unui sistem de relaţii
între elevi, cadrele didactice şi autorităţile locale
din țigăneşti şi alte cinci localităţi rurale din judeţul Teleorman. Acest lucru va constitui un model
de informare, mobilizare şi valorificare a potenţialului elevilor pentru a participa activ la luarea deciziilor care îi privesc.
Evenimentul s-a desfăşurat miercuri, 1 iulie,
la căminul cultural din țigăneşti, alături de echipa
de implementare a proiectului fiind prezenţi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, directori şi
profesori din mai multe şcoli rurale.
Ca urmare a derulării activităţilor proiectului
împreună cu şcolile şi autorităţile locale din şase comunităţi rurale se vor realiza şase consilii locale ale
elevilor care vor fi constituite în urma unui proces
electoral în care copiii vor învăţa să îşi argumenteze
ideile într-o campanie electorală reală, vor învăţa să
voteze şi să îşi asume responsabilitatea votului primit. De asemenea, vor fi amenajate şase spaţii cu
dotare adecvată (calculator, multifuncţional, modul
de birou, aparat foto) care să le permită copiilor aleşi
www.adrmuntenia.ro

în consiliile locale să se manifeste liber şi deschis în
interesul tuturor copiilor. Vor fi, totodată, întocmite
şi şase planuri de acţiune pentru copii, vor avea loc
o serie de evenimente publice la nivel comunitar în
cadrul cărora copiii vor fi actorii principali, va fi organizată o excursie la parlamentul României aşa încât
copiii să cunoască activitatea acestuia etc..
„Cele 6 consilii locale vor fi instrumente pe baza cărora copiii vor învăţa să fie mai implicaţi în
comunitate. Avem prevăzută și o campanie de promovare a conceptului de consiliu local al copiilor,
așa încât și alte comunităţi să afle despre proiectul nostru, să preia modelul și să-l dezvolte. E important pentru noi ca acest proiect să continue și
după finalizarea finanţării. Ne dorim ca aceste
consilii locale ale copiilor să fie instrumente permanente care să crească implicarea copiilor în comunitate și să le acorde o șansă în plus faţă de ce
există în acest moment”, a declarat managerul de
proiect Sorin Căldăraru.
proiectul „Votaţi copiii încă o dată!” este implementat de AEDC, în parteneriat cu primăria țigăneşti şi se derulează în perioada 1 aprilie 201531 martie 2016. Valoarea finanţării nerambursabile
pentru acest proiect depăşeşte 73 de mii de euro.
Sursa: ziarulteleormanul.ro

http://regio.adrmuntenia.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: piaţa Tricolorului, et. IV, cam. 90,
100 şi 101, mun. Târgovişte, jud. Dâmboviţa
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 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 / 6 iulie 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.

