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Perioada 2014 - 2020
aduce pentru ADR Sud Muntenia

fonduri mai mari cu 60-70%
decât în exerciţiul financiar anterior

În cursul săptămânii trecute,»
directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat,
a acordat un interviul ziarului Obiectiv de
Călărași, în care a vorbit despre fondurile
nerambursabile europene alocate
prin noul program Regio pentru exerciţiul
financiar 2014 – 2020. 

noua perioadă de programare va avea o alo-
care mai mare cu 50% decât perioada 2007 - 2013,
reprezentând 6,5 miliarde de euro, sume neram-
bursabile, totalul fiind de 8 miliarde de euro pen-
tru Regio - Programul operaţional Regional la ni-
velul celor opt regiuni de dezvoltare. Regiunii Sud
Muntenia îi va reveni circa un miliard de euro, fiind
cu 60-70% mai mult decât perioada anterioară, însă
banii vor fi alocaţi mult mai strict. 

Cu această ocazie, directorul Agenţiei, Liviu
Muşat, a explicat care sunt condiţiile ce trebuie
respectate de autorităţile publice sau întreprinză-
torii privaţi pentru a beneficia de aceste fonduri
şi care sunt domeniile unde se pot aloca banii eu-
ropeni. Spre deosebire de anii precedenţi, vor fi
condiţii mult mai stricte în ceea ce priveşte eligi-
bilitatea proiectelor. 

Mai jos redăm interviul în care sunt prezen-
tate detalii despre noul program Regio.

„Există Axele 1 și a 2-a pentru mediul de afa-
ceri, în care vor fi finanţate microîntreprinderile,
centre de transfer tehnologic, care vin cu un con-
cept relativ nou. Axele nu sunt deschise încă și aș-
teptăm un sprijin metodologic de la Comisia Eu-
ropeană, pentru a vedea cum să lansăm aceste
axe. Vor fi, în continuare, valabile împrumuturile
nerambursabile pentru microîntreprinderi, ceea
ce s-a dovedit un succes și pe 2007-2013. Şi între-
prinderile mai mari vor fi vizate, astfel încât o pa-
letă mai largă de reprezentanţi ai mediului de afa-
ceri să poată beneficia de finanţare.

Axele a 3-a și a 4-a ale Programului Operaţio-

nal Regional se adresează administraţiei locale.
Aici avem practic cea mai mare sumă de bani, un-
deva la 50% din banii programului. În axa a 3-a se
pot face proiecte care să ducă la o dezvoltare du-
rabilă, reducerea emisiilor de dioxid de carbon,
conservarea energetică a clădirilor. Se pot face
multe proiecte, însă există o condiţionare legată
de dezvoltarea localităţilor. Spre exemplu, tre-
buie să aparţină unui ansamblu, să existe o stra-
tegie, să fie legate, să aibă o logică. Nu va fi foar -
te ușor, dar sperăm să avem proiecte. Sunt vizate
clădirile publice, clădirile rezidenţiale, nu construc -
ţii noi, ci anvelopări, modernizări, creșterea efi-
cienţei energetice ș.a.m.d.. Poate să fie orice clă-
dire din domeniul public - școală, spital, inclusiv
centru cultural.

(continuare în pagina 3)

INTERVIU

Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
Se pot realiza anvelopări și mici

elemente pen tru îmbunătăţirea struc -
turii de rezistenţă, o reabilitare to -
tală nu se poate face în acest pro-
gram. Inspectoratul de pompieri,
de poliţie, spitalele, dis pensarele
pot intra cu proiecte. Ce-i drept, vor
a vea prioritate instituţiile care au
un flux mare de cetăţeni, de aceea
școlile, spitalele și primăriile vor
a vea întâietate. Din păcate, programul se adre -
sează numai mediului urban, cei din mediul rural
nu vor beneficia de astfel de proiecte.

Fondurile pe Axa 4 se vor împărţi
în funcţie de populaţie şi PIB

Reședinţele de judeţ au o axă specială, Axa 4.
Deci, cele șapte reședinţe de judeţ vor avea o su -
mă, se pare, împărţită în funcţie de două criterii –
populaţie și produs intern brut, asta ca să nu du-
cem bani doar în orașele mari, precum Ploiești sau
Pitești, astfel încât Produsul Intern Brut să asigure
o distribuire echitabilă și în orașele mai mici, cum
sunt Slobozia, Călărași, Giurgiu și Alexandria. La
fel, condiţia esenţială pentru a finanţa proiecte
este existenţa unei strategii de dezvoltare locală,
proiectele pot viza accesibilitatea în anumite zo -
ne, foarte bine delimitate. Cu predilecţie, se vor
finanţa zone cu potenţial economic, gen platforme
și parcuri industriale. De asemenea, transportul
în comun se poate finanţa aici, însemnând, pe de

o parte, amenajarea de trasee, cu
staţii, cu piste, semnalizare elec-
tronică, pasarele, separatoare de
sensuri etc., dar și mijloace de
transport. Aici operatorul de trans -
port poate să fie și public, și privat,
se poate face un proiect în colabo -
rare cu un operator privat sau o
structură de sine stătătoare, unde
se pot achiziţiona mijloace de
transport. Ce-i drept și aici există

o preferinţă spre mijloace de transport nepoluan -
te, electrice sau pe biogaz. Contribuţia beneficia-
rului este de 2% din cheltuielile eligibile. Tot la acest
capitol se pot crea spaţii verzi edilitare pentru ame -
najarea unor zone, cum le spunem noi, pârloage,
pentru creșterea atractivităţii. Se vor putea rea-
bilita monumente din patrimoniul naţional, se pot
construi de la zero școli, grădiniţe, creșe, vor fi
bani și pentru universităţi. Municipiile reședinţă
de judeţ vor putea finanţa parte a infrastructurii
de transport numai în axa de accesibilitate, Axa
4, cu condiţia existenţei unui plan de mobilitate.
Deci se pot reabilita drumurile, cu condiţia ca pe
acolo să circule mijloacele de transport în comun.
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Sergiu Manole
• 12 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 18 august, colegul nostru Sergiu

Manole, şef Birou Monitorizare proiecte PoS CCe,
a împlinit 12 ani de activitate neîntreruptă în
ADR Sud Muntenia!

Pe această cale dorim să îl felicităm şi să îi
mulţumim pentru colegialitate şi implicarea do-
vedită în activitatea desfăşurată până în prezent,
pentru implementarea programelor PHARe, Regio
şi PoS CCe!

Continuarea interviului
poate fi citită pe website-ul ziarului,

accesând următorul link:
http://obiectiv-online.ro/?p=30849

http://obiectiv-online.ro/?p=30849
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Guvernul a aprobat strategia naţională
și planul naţional pentru gestionarea

siturilor contaminate
Guvernul a aprobat, miercuri, Strategia naţională

şi Planul naţional de Acţiune pentru Gestionarea Situ-
rilor Contaminate din România, a căror aplicare are în
vedere diminuarea problemelor generate de contami-
narea solului şi a apelor subterane, precum şi a riscu-
rilor provocate de acestea pentru sănătatea umană şi
pentru mediu. 

Potrivit sursei citate, „documentul aprobat con-
stituie punctul de plecare pentru viitoare iniţiative le-
gislative care vor trebui să asigure aplicarea proceselor
de remediere durabilă a siturilor contaminate”.

Costurile estimative pentru evaluarea riscurilor şi
remedierea celor 1.183 de situri potenţial contaminate
se ridică la 7,145 de miliarde de euro, iar în cazul celor
210 situri contaminate, la un total de 1,264 miliarde
de euro, sume ce vor fi asigurate prin accesarea de
fonduri structurale ue, prin finanţare de stat, dar şi
prin finanţări externe şi investiţii din sectorul privat.

Strategia îşi propune să stabilească liniile de ac-
ţiune pentru investigarea terenurilor afectate de po-
luare şi a zonelor limitrofe, în vederea stabilirii statu-
tului de „sit contaminat”, precum şi a modului de im-
plementare a acţiunilor corective şi, ulterior, de vali-
dare a terenului remediat. Pe termen scurt, până la sfâr -
şitul anului 2015, scopul strategiei este de a trasa prin-
cipiile gestionării siturilor contaminate; pe termen me-
diu, până în 2020, strategia îşi propune să rezolve pro-
blema siturilor contaminate ce necesită acţiune urgen -
tă, iar pe termen lung, până în 2050, finalizarea acţiunii.

Conform primului inventar realizat la nivelul anilor
2007 - 2008 de către Agenţia naţională pentru Protecţia
Mediului pe teritoriul României au fost identificate
1.393 de situri contaminate/potenţial contaminate.
Acestea reprezintă zone în care s-au desfăşurat în prin-
cipal activităţi din industria minieră şi metalurgică,
unde procesarea şi depozitarea deşeurilor s-a făcut
fără măsuri preventive, iar impactul cel mai mare asu-
pra mediului provine de la iazurile de decantare şi de
la haldele de steril, precum şi de la instalaţiile de pre-
lucrare. De asemenea, industria chimică, prin ansam-
blul de combinate chimice, petrochimice şi fabrici de
medicamente, abandonate sau desfăşurând încă acti-
vităţi, a constituit un alt sector economic cu impact

asupra mediului. Siturile contaminate aferente indus-
triei petroliere variază de la cele mai mici (câmpuri de
extracţie) la cele mari şi complexe (rafinării sau insta-
laţii mari de depozitare - distribuţie a produselor pe-
troliere), iar o altă cauză a apariţiei acestor situri sunt
depozitele vechi de pesticide, care conţin substanţe
periculoase. În plus, alte activităţi industriale la scară
mare şi la scară mică, precum industria de prelucrare
a metalelor, depozitele de deşeuri menajere necon-
forme, siturile militare, industria de prelucrare a lem-
nului, centralele electrice pe cărbune ori activităţi de
transport, au afectat semnificativ mediul.

o mare parte dintre aceste situri sunt complexe
industriale privatizate după anul 1990, altele sunt com-
plexe operaţionale aflate în proprietatea statului (hale
feroviare, unităţi miniere etc.), dar există şi situri or-
fane/abandonate, fără proprietari legali.

Inventarul naţional al Agenţiei naţionale pentru
Protecţia Mediului a fost actualizat în luna noiembrie 2013,
iar pe baza datelor obţinute de la autorităţile publice
locale s-a constatat un total de 1.183 de situri potenţial
contaminate, judeţele cu cele mai multe astfel de si-
turi fiind Giurgiu (223), Argeş (111) şi Maramureş (109). 

obiectivul general al strategiei este de a proteja
sănătatea umană şi mediul înconjurător în egală mă-
sură. Costurile estimative pentru evaluarea riscurilor
şi remedierea celor 1.183 de situri potenţial contami-
nate se ridică la 7,145 de miliarde de euro, bani ce vor
fi asiguraţi prin accesarea de fonduri structurale ue,
prin finanţare de stat, dar şi prin finanţări externe şi
investiţii din sectorul privat.

Acest program a fost elaborat în conformitate cu
angajamentul României privind condiţionalitatea im-
pusă de Comisia europeană pentru pregătirea şi selec-
tarea proiectelor ce vor fi cofinanţate din fondurile
structurale ue pentru exerciţiul financiar 2014-2020,
aşa cum sunt obiectivele specifice menţionate în Pro-
gramul operaţional Infrastructura Mare 2014-2020. Ast-
fel, în următorii ani, Strategia va finanţa proiectele de
remediere a siturilor contaminate strict prin interme-
diul acestui program, fără a aduce modificări ale chel-
tuielilor bugetare.

Sursa: hotnews.ro

O
PO

RTU
N

ITĂ
ȚI D

E FIN
A

N
ȚA

RE

http://www.hotnews.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Guvernul a adoptat, săptămâna trecută, o
ordonanţă referitoare la cele 12 programe pe care
România le gestionează, prin Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), în pe-
rioada 2014-2020, în cadrul obiectivului „Coope-
rare teritorială europeană” (INTERREG). MDRAP
coordonează managementul financiar al fondurilor
externe nerambursabile aferente acestor pro-
grame şi este Autoritate de management (AM) pen-
tru 6 dintre aceste programe şi Autoritate naţio-
nală (An) pentru alte 6.

ordonanţa reglementează modul de alocare a
fondurilor către bugetele instituţiilor implicate în
gestionarea şi utilizarea acestora, şi stabileşte cir-
cuitele financiare ale programelor de cooperare
teritorială europeană. este vorba atât de fondurile
externe nerambursabile, precum şi de cofinanţa -
rea de la bugetul de stat.

Actul normativ prevede, astfel, modul de în-
tocmire a documentelor bugetare, fiind specifica -
te ce tipuri de sume vor fi cuprinse în bugetul MDRAP,
cu rol de AM/An, în vederea asigurării unei gestio-
nări eficiente a fondurilor programelor.

ordonanţa prevede posibilitatea suportării, de la
bugetul de stat, a unei părţi din cofinanţarea ne cesară
şi a acordării de plăţi în avans către proiec te şi către
contractori, conform prevederilor legale în vigoare.

ordonanţa reglementează, de asemenea, trans -
ferul de fonduri de la AM/An la beneficiari şi res -
pon sabilităţile acestora în recuperarea oricăror su -
me plătite necuvenit în cadrul programelor deru-
late. Pentru alinierea la regulamentele programe-
lor, actul normativ prevede obligativitatea efec-
tuării controlului de prim nivel asupra beneficia-
rilor lideri sau parteneri din România ai unui pro-
iect finanţat din fonduri externe nerambursabile,
precum şi a constituirii sistemului naţional de con-
trol de prim nivel. Acesta are atribuţii de verificare
a furnizării de produse şi de servicii cofinanţate,
a realizării lucrărilor, a conformităţii cheltuielilor
declarate cu legislaţia aplicabilă, cu programul ope -
raţional şi cu condiţiile de acordare a contribuţiilor
pentru proiectul respectiv. În acelaşi sens, bene-
ficiarii sunt obligaţi să asigure accesul autorităţilor
cu atribuţii de verificare, control de prim nivel şi

audit la locaţiile proiectelor şi la documentele şi
informaţiile legate de acestea.

Cele 12 programe de cooperare teritorială euro-
peană beneficiază de cofinanţare europeană prin
fondul european pentru Dezvoltare Regională (feDR),
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) şi
Instrumentul european de Vecinătate (enI), astfel:

FEDR
1. Programul Interreg V-A România - Bulgaria;
2. Programul Interreg V-A România - ungaria;
3. Programul transnaţional Dunărea;
4. Programul de cooperare interregională In-

teRReG euRoPe;
5. Programul de cooperare uRBACt III;
6. Programul de cooperare InteRACt III;
7. Programul de cooperare eSPon 2020.
IPA II
8. Programul InteRReG IPA de cooperare trans -

frontalieră România – Serbia.
ENI
9. Programul operaţional comun România -

ucraina 2014-2020;
10. Programul operaţional comun România -

Republica Moldova 2014-2020;
11. Programul operaţional comun Bazinul Mării

negre 2014-2020;
12. Programul de cooperare transfrontalieră enI

ungaria – Slovacia – România - ucraina 2014-2020.
Pentru sprijinirea beneficiarilor finanţării, se

asigură de la bugetul de stat maxim 13% din chel-
tuielile eligibile în cazul proiectelor finanţate din
feDR şi IPA şi de maxim 8% pentru programele fi -
nanţate din enI.

Sursa: mdrap.ro
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Cooperare teritorială europeană 2014-2020:
reglementări financiare pentru 12 programe

O
PO

RTU
N

ITĂ
ȚI D

E FIN
A

N
ȚA

RE

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.mdrap.ro


6Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 239 / 17 - 23 august 2015

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.rowww.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

O
PO

RTU
N

ITĂ
ȚI D

E FIN
A

N
ȚA

RE

300 de milioane de lei
pentru finanţarea lucrărilor

la drumurile judeţene
și comunale din toată ţara
Guvernul a decis miercuri, 19

august, printr-o Hotărâre, repar-
tizarea pe judeţe a sumei de 300
de milioane de lei pentru finan ţa -
rea lucrărilor la drumurile jude ţe -
ne şi comunale. Alocările pe ju-
deţe au fost realizate în funcţie de
lungimea drumurilor şi de capaci -
tatea financiară a fiecărui judeţ.

Astfel, primul criteriu urmă -
reşte repartizarea direct propor -
ţională a banilor, în funcţie de
lungimea drumurilor din judeţul
respectiv. Criteriul privind capa-
citatea financiară se aplică invers
proporţional: s-au alocat su me
de bani mai mari pentru jude ţele
cu o capacitate financiară redu -
să. Cele două principii asigură re-
partizarea echilibrată a ba nilor pe
judeţe, ceea ce va contribui la re -
ducerea discrepanţe lor dintre ele.

Hotărârea de Guvern a fost ini -
ţiată de Ministerul Dezvoltării Re -
gionale şi Administraţiei Publice.

Potrivit actului normativ, re-
partizarea la nivelul regiunii Sud
Muntenia s-a realizat astfel:

1. Argeş - 7,767 milioane de
lei;

2. Călăraşi -7,050 milioane
de lei;

3. Dâmboviţa - 7,428 mili oa -
ne de lei;

4. Giurgiu - 7,193 milioane
de lei;

5. Ialomiţa - 6,947 milioane
de lei;

6. Prahova - 7,013 milioane
de lei;

7. teleorman - 7,457 mili -
oane de lei.

ulterior publicării acestei Ho -
tărâri în Monitorul oficial, repar-
tizarea în cadrul judeţelor se va
face prin hotărâri ale consiliilor
judeţene, după consultarea pri-
marilor, în funcţie de lungimea şi
starea tehnică a drumurilor.

Sursa: mdrap.ro

POC, Acţiunea 2.2.1:
Depunerea cererilor
de finanţare se va face
de la 1 octombrie 2015

Ministerul fondurilor europene, prin
Direcţia Generală Programe Compe-
titivitate (DG PC), anunţă beneficiarii
de fonduri că în data de 20 august a
fost publicat ghidul final pentru Pro-
gramul operaţional Competitivitate
2014-2020 – Acţiunea 2.2.1 – „Sprijini -
rea creșterii valorii adăugate genera -
te de sectorul TIC și a inovării în do-
meniu prin dezvoltarea de clustere”.

Cererile de finanţare se vor depune
începând cu data de 1 octombrie 2015.

Principalele noutăţi:
• a fost eliminat pragul minim pen-

tru valoarea finanţării nerambursa-
bile a proiectului (pragul iniţial era
stabilit la un milion de euro);

• este posibil ca procentul de fi-
nanţare alocat consultanţei să creas -
că de la 2 la 5%;

• se va lua în calcul cursul de schimb
de la data depunerii cererii de finan-
ţare;

• diferenţele de curs valutar nu
sunt eligibile. 

Sursa: finantare.ro

Corina Creţu: „Invit
autorităţile locale
să lucreze pentru proiecte
majore în perioada
2014 – 2020”

Comisarul european pentru politici
regionale, Corina Creţu, a făcut de cu -
rând un apel la autorităţile locale din
România să realizeze şi să depună pro -
iecte majore pentru atragerea de fon -
duri europene în perioada 2014 - 2020.

În cadrul unei vizite efectuate la Su -
ceava, oficialul european a subliniat
că „este foarte important ca acești
bani să fie cheltuiţi în mod inteli-
gent, pentru a avea un impact cât
mai mare asupra nivelului de trai al
românilor”. 

„Invit autorităţile locale să lucreze
pentru proiecte majore în ceea ce
privește următoarea perioadă de pro -
gramare. Este o situaţie și un avantaj
unic de a avea o sumă foarte impor-
tantă de bani, de 23 de miliarde de
euro, pentru următorii șapte ani”, a
afirmat Corina Creţu. 

Sursa: administratie.ro

http://www.administratie.ro
http://www.finantare.ro
http://www.mdrap.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Modificări la documentul fundamental
pentru finanţarea proiectelor IT&C cu fonduri UE

firmele care vor bani europeni»
pentru proiec te de tehnologie a
informaţiei şi comunicaţii (It&C) nu vor
mai fi obligate să ceară sume minime
de 1 milion de lei, acest prag fiind eliminat
din viitoarea formă finală a Ghidului
solicitantului pentru Axa a 2-a a Programului
operaţional Competitivitate 2014-2020,
a informat Ministerul fondurilor europene. 

În procesul de consultare pentru proiectul de
Ghid al solicitantului, potenţialii beneficiari s-au
arătat împotriva pragului de 1 milion de lei pentru
valoarea finanţării, pe motiv că acesta implică şi
cheltuieli mari din partea beneficiarului. „Ţinând
cont de ratele de finanţare destul de mici, sunt
foarte puţine IMM-uri care deţin fonduri proprii,
astfel încât să deruleze proiecte de o asemenea
anvergură”, spune un partener de dialog care a
transmis observaţii la Ghidul solicitantului.

Ministerul fondurilor europene i-a răspuns, în
cadrul consultării, că în forma finală a Ghidului so-
licitantului pentru Axa a 2-a a PoC 2014-2020, pri-
vind investiţiile în proiectele It&C, va fi eliminat
pragul de 1 milion de euro la finanţare. 

De asemenea, Mfe anunţă că se doreşte să
crească de la 2 la 5% procentul de finanţare alocat
cheltuielilor cu consultanţii pentru proiectul euro-
pean: „S-a propus majorarea procentului pentru
cheltuielile eligibile aferente consultanţei la 5%”. 

În schimb, firmele nu vor primi la decontare şi
diferenţa de curs de schimb valutar leu - euro, din-
tre suma de la data depunerii cererii de finanţare
şi suma de la data efectuării cheltuielilor eligibile
din proiect, în cazul devalorizării leului în raport
cu moneda europeană. „Condiţia de utilizare a
cursului valutar aferent momentului depunerii ce-
rerii de finanţare (...) nu este fezabilă, având în
vedere că bugetul proiectului trebuie elaborat cu
suficient timp înainte de momentul depunerii ce-
rerii de finanţare, astfel încât să poată fi folosit
în cadrul celorlalte piese de documentaţie (spre
exemplu, în cadrul analizei financiare). Este re-
comandată modificarea cerinţei, iar una dintre al-

ternative ar putea fi utilizarea cursului valutar de
la momentul elaborării bugetului”, a propus un
partener de dialog. Pentru această speţă, ministe-
rul a răspuns că „se va lua în considerare cursul de
schimb de la data depunerii cererii de finanţare.
Diferenţele de curs valutar nu sunt eligibile”. 

Mfe a amânat de pe 17 august până pe 1 oc-
tombrie 2015 deschiderea primului apel pentru Axa
2 a PoC 2014-2020, prin care se vor finanţa proiec -
te It&C ale beneficiarilor privaţi.  

Mfe a publicat o serie de rezultate ale consul-
tării publice, unii dintre partenerii de dialog soli-
citând amânarea deschiderii apelului pentru depu-
nerea primelor proiecte din Axa It a programului
de competitivitate 2014-2020. 

Sursa: startupcafe.ro

http://startupcafe.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Noi reglementări
în domeniul fondurilor externe nerambursabile

În şedinţa din data de 19 august, Guvernul a
adoptat o serie de acte normative prin care se in-
stituie măsuri necesare pentru îmbunătăţirea ratei
de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune
aferente exerciţiului financiar 2007-2013. Astfel,
printr-o Hotărâre, se stabileşte cadrul legal naţio -
nal privind activităţile şi termenele ce trebuie res-
pectate de către toate structurile implicate în în-
chiderea programelor operaţionale finanţate în pe-
rioada 2007-2013 din fondul european pentru Dez-
voltare Regională, fondul Social european, fondul
de Coeziune şi fondul european pentru Pescuit.
Activităţile şi termenele legate de închiderea pro-
gramelor vor fi aduse la îndeplinire, potrivit com -
pe tenţelor, de Autorităţile de management ale
programelor operaţionale, Autoritatea de Certifica -
re şi Plată din Ministerul finanţelor Publice şi Auto -
ritatea de Audit. Încheierea programelor se va face
prin transmiterea la Comisie a Aplicaţiei de plată,
a soldului final şi a declaraţiei finale de cheltuieli.
În mod excepţional, declaraţia finală de cheltuieli
va putea conţine cheltuielile solicitate de benefi-
ciari şi neincluse în declaraţia de cheltuieli a Auto -
rităţii de management pentru ultima aplicaţie de
plată intermediară, inclusiv cheltuieli aferente pro -
iectelor generatoare de venituri, care, potrivit pre -
vederilor legale în vigoare, nu au putut fi declarate
de AM. 

Pentru monitorizarea procesului de închidere
a programelor, Hotărârea prevede ca Ministerul
fondurilor europene să constituie un Grup de lucru
interinstituţional, format din conducerile structu-
rilor/instituţiilor implicate, care să analizeze pe-
riodic stadiul realizării calendarului de închidere
şi să propună măsuri corective în scopul evitării
blocajelor şi recuperării eventualelor întârzieri.

tot în şedinţa de Guvern a fost adoptată o or -
donanţă prin care se armonizează cadrul legal de
decontare a unor cheltuieli în baza unor contracte
de finanţare din PoS Mediu 2007-2013. Prin decon-
tarea acestor sume de către Comisia europeană se
urmăreşte reîntregirea bugetului de stat sau a bu-
getelor de unde au fost efectuate iniţial aceste
cheltuieli, realizându-se o creştere a gradului de
absorbţie a fondurilor nerambursabile şi o dimi-

nuare a deficitului bugetar determinat de finan -
ţarea iniţială a acestor proiecte. 

ordonanţa modifică, de asemenea, art. 34 din
Legea nr. 284/2010, în sensul eliminării obliga ti -
vităţii, pentru beneficiarii autorităţi ale adminis -
traţiei publice, precum şi pentru alte categorii de
beneficiari, al căror personal este plătit din fon-
duri publice, de a nominaliza în echipele de im-
plementare a proiectelor un număr maxim de per-
soane. Astfel, este reglementată posibilitatea ca
echipele de proiect să fie dimensionate la nivelul
maxim prevăzut în contractul/acordul/ordinul de
finanţare semnat de către instituţia beneficiară cu
autoritatea finanţatoare.

totodată, pentru implementarea în condiţii de
maximă eficienţă a Programelor cu finanţare din
feDR, fC, fSe, printr-o metodologie aprobată prin
ordin comun de Mfe şi MDRAP, se va realiza o bază
de date cu preţuri de referinţă pentru bunuri,
maşini, utilaje, echipamente specializate şi servi-
cii. Această bază de date, publicată pe site-ul Mfe,
va putea fi folosită de toate instituţiile cu rol de
autoritate de management, va avea caracter obli-
gatoriu şi va cuprinde plafoane maximale ce tre-
buie respectate în procesul de achiziţii pentru
activităţile eligibile ale proiectelor.

Sursa: bursa.ro

http://www.bursa.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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România va primi sprijin financiar
din partea BEI pentru cofinanţarea

proiectelor europene
Acordul de principiu privind contractarea unui

sprijin financiar din partea Băncii europene de In-
vestiţii (BeI) a primit aprobare din partea Guver-
nului României. Împrumutul va fi acordat pe o pe-
rioadă de până la 15 ani, cu până la 5 ani perioada
de graţie. Aceste fonduri se acordă în scopul asi-
gurării parţiale a cofinanţării pentru programele
europene 2014-2020, după cum urmează:

Programul operaţional Infrastructura Mare – se
vor acorda 300 de milioane de euro pentru susţine -
rea investiţiilor de mediu, respectiv: conservarea
şi protejarea mediului şi promovarea utilizării efi-
ciente a resurselor, protejarea şi conservarea bio-
diversităţii, promovarea adaptării la schimbările

climatice, a prevenirii şi gestionării riscurilor etc.;
Programul operaţional Competitivitate şi Pro-

gramul operaţional Capital uman şi anumite axe
prioritare selectate în cadrul Programului opera-
ţional Infrastructura Mare – se vor acorda 400 de
milioane de euro pentru investiţiile în cercetare-
dezvoltare, tehnologia informaţiei, e-guvernare,
inovaţie, investiţiile în capitalul uman în sectoare
cheie, inclusiv sprijin pentru sectorul IMM, educa-
ţie şi instruire, incluziune socială şi ocuparea forţei
de muncă, investiţii în domeniul energiei, respec-
tiv reabilitarea siturilor poluate şi creşterea cali-
tăţii aerului.

Sursa: finantare.ro

Schema de Ajutor de Stat pentru sprijinirea investiţiilor ce promovează
dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Schema de Ajutor de Stat (HG nr.»
332/2014) pentru sprijinirea investiţiilor
ce promovează dezvoltarea regională prin
crearea de locuri de muncă.

Beneficiari eligibili: întreprinderi din toate
sectoarele economice, cu excepţia celor din do-
meniile: pescuit, acvacultură, producţia primară,
prelucrarea şi comercializarea produselor agricole,
sector siderurgic, construcţii navale, fibre sinte-
tice, transporturi, energie etc.

Cheltuieli eligibile: costurile totale salariale pe
o perioadă de 2 ani consecutivi, cu locurile de muncă
nou create ca urmare a unui proiect de investiţii.

Investiţia trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii:

să fie considerată investiţie iniţială, adică să•
vizeze înfiinţarea unei unităţi noi, extinderea ca-
pacităţii unităţii existente, diversificarea produc-
ţiei unităţii sau schimbarea fundamentală a pro-
cesului de producţie;

să conducă la crearea a cel puţin 20 de locuri•
de muncă noi, dintre care minimum 3 destinate lu-
crătorilor defavorizaţi.

Procentul de finanţare acordat este diferen-
ţiat pe regiunea de implementare:

până la 15% în regiunea Bucureşti;•
până la 35% în regiunile Vest şi Ilfov;•
până la 50% în restul regiunilor (nord-Vest;•

nord-est; Centru, Sud-Vest; Sud; Sud-est).
Perioada de valabilitate a schemei ajutor de

stat este 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2020, iar bu-
getul orientativ al acesteia este de aproximativ
600 de milioane de euro.

În cadrul celei de-a doua sesiuni, proiectele
se depun în perioada 24.08 – 18.09.2015 (cu posi-
bilitatea prelungirii). Bugetul alocat sesiunii este
de 367 milioane de lei.

Cererile de acord pentru finanţare, însoţite
de documentele justificative necesare în prima
etapă de evaluare, se transmit la Registratura ge-
nerală a Ministerului finanţelor Publice, str. Apo-
lodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti, doar prin poştă
sau servicii de curierat, cu confirmare de primire,
menţionându-se pe plic: „Unitatea de implemen-
tare a schemei de ajutor de stat instituită prin
H.G. nr. 332/2014”.

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Se caută parteneri
pentru un proiect Erasmus +

„Le Cèdre”, Casa familială Rurală din
oraşul Angers, franţa, caută parteneri pen -
tru a aplica într-un proiect ce urmează a
fi depus spre finanţare în cadrul programu -
lui Erasmus+.

Prin acest proiect se urmăreşte dezvol-
tarea abilităţilor elevilor şi promovarea
mobilităţii. 

Ce parteneri se caută? Şcoli profesio-
nale, structuri de formare şi training pro-
fesional specializate în domeniul servicii-
lor pentru persoane.

Partenerii vor trebui să ofere sprijin Ca-
sei „Le Cèdre” în găsirea unor locuri de
stagiu pertinente pentru profilul tinerilor
francezi, precum şi sprijinirea pregătirii
şi organizării practice a mobilităţii. În
schimb, solicitantul ar putea sprijini vii-
torii parteneri în acest proiect în dezvol-

tarea propriului lor proiect Erasmus+, pu-
nând totodată la dispoziţia lor reţeaua de
întreprinderi şi structuri publice de care
dispune Casa familială Rurală „Le Cèdre”.

Data limită de exprimare a interesului:
octombrie 2015.

Contact: florence Micheaud, florence.mi -
cheaud@mfr.asso.fr; Stéphanie Bruneau:
stephanie.bruneau@mfr.asso.fr; Céline
Bolteau: celine.bolteau@mfr.asso.fr.

Sursa: finantare.ro
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Noutăţi privind înscrierea
în cadrul programului destinat întreprinzătorilor

debutanţi în afaceri (SRL-D)
Guvernul a decis completarea normelor me-

todologice cu privire la desfăşurarea programului
destinat întreprinzătorilor debutanţi în afaceri.

Prin aceste modificări se doreşte clarificarea
unor aspecte legate de implementarea efectivă a
programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvol-
tării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii
debutanţi în afaceri.

Astfel, în primul rând, înscrierea proiectelor
în acest program se va face exclusiv online, pe ba -
ză de username şi parolă, în sesiuni semestriale de
15 zile calendaristice, până la epuizarea bugetului
alocat programului.

Aplicanţii care nu pot face înscrierea online
pentru că nu au acces la Internet/PC, pot beneficia
de asistenţă gratuită din partea oficiului teritorial
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie
(otIMMC) din raza teritorială a SRL-D.

un alt element de noutate îl reprezintă modul
în care se face admiterea în program, care se va
face în ordinea punctajului obţinut la evaluarea
planurilor de afaceri depuse online, punându-se
astfel accentul pe calitatea planului de afaceri.

Aplicanţii trebuie să reţină şi faptul că punc-
tajul minim acceptat este de 60 de puncte, iar
aplicaţia va genera automat aplicanţilor ce nu se
înscriu în punctajul minim mesajul „nu îndepliniţi
criteriul de minim 60 de puncte” în momentul
transmiterii planului de afaceri.

Departajarea când avem acelaşi punctaj se va
face în funcţie de:

numărul de locuri de muncă ce urmează a fi•

create în cadrul Programului;
achiziţia de echipamente tehnologice;•
activitatea pe care accesează programul;•
curs de anteprenoriat;•
asociatul/administratorul SRL-D este şomer•

sau absolvent din anul precedent la data înscrierii
la Registrul Comerţului;

data şi ora înscrierii în program.•
ulterior, se va genera un număr unic electro-

nic pentru fiecare proiect, denumit număr Rue,
adică număr în Registrul unic electronic.

evaluarea planurilor de afaceri se face pe
baza punctajului obţinut, iar verificarea veridici-
tăţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de
afaceri se realizează de către oficiul teritorial
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie
(otIMMC). Avizarea verificărilor se face de către
Direcţia de Implementare Programe pentru Între-
prinderi Mici şi Mijlocii.

Aplicanţii ale căror planuri de afaceri se im-
plementează cu componenta de credit vor pre-
zenta dovada cofinanţării în termen de cel mult 30
de zile calendaristice de la data primirii prin poşta
electronică a notificării privind acordul de princi-
piu de finanţare. În această perioadă, aplicanţii
pot solicita pentru implementarea planului de afa-
ceri aprobarea otIMMC pentru înlocuirea compo-
nentei de credit cu componenta de aport propriu.
În această situaţie se va semna contractul de fi-
nanţare în termen de 5 zile lucrătoare de la data
primirii aprobării.

Sursa: finantare.ro
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S-a lansat în consultare
publică Ghidul specific

pentru Prioritatea
de investiţii 3.1 - POR
2014 – 2020, pentru
sprijinirea eficienţei

energetice a clădirilor
rezidenţiale!

Luni, 24 august, Autoritatea de Management
pentru Programul operaţional Regional (PoR), din ca-
drul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administra-
ţiei Publice, a lansat spre consultare publică Ghidul
specific pentru Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziţiei
către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prio-
ritate de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienţei energe-
tice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile pu-
blice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul
locuinţelor”, operaţiunea A. Clădiri rezidenţiale.

Documentele aferente ghidului pot fi consultate
pe website-ul nostru – www.adrmuntenia.ro, secţiunea
Planificare regională și parteneriate> Programul Opera -
ţional Regional 2014 – 2020, link: http://www.adrmun-
tenia.ro/ static/832/programul-operational-regional-
2014--2020.html.

eventualele observaţii sau comentarii la Ghidul spe-
cific pot fi transmise la adresa de e-mail: info@mdrap.ro,
până în data de 24 septembrie a.c., ora 16:00.

Instrucţiunea AM POR nr. 141/21.08.2015, privind
modalitatea de verificare și plată a proiectelor Regio

Autoritatea de Management pentru Programul operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Ad-
ministraţiei Publice a emis Instrucţiunea nr. 141/21.08.2015, privind modalitatea de verificare şi plată a proiectelor ce
fac obiectul verificărilor Direcţiei naţionale Anticorupţie (DnA) şi/sau Departamentul pentru Luptă Antifraudă (DLAf) sau
structurii de control din cadrul AM PoR, finanţate în cadrul Programului operaţional Regional 2007 – 2013, în vederea
punerii în aplicare a prevederilor ouG nr. 64/2009, art. 8, lit. m).

Prezenta instrucţiune poate fi descărcată de pe website-ul Agenţiei dedicat exclusiv programului Regio - http://re -
gio.adrmuntenia.ro/, secţiunea Clarificări utile, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea141.pdf.

S-a lansat
în consultare publică

Ghidul specific
pentru Prioritatea

de investiţii 5.1 - POR
2014 – 2020,

pentru patrimoniul
cultural!

Autoritatea de Management pentru Progra-
mul operaţional Regional (PoR), din cadrul Mi-
nisterului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, a lansat spre consultare publică Ghidul
specific pentru Axa prioritară 5 „Conservarea,
protecţia și valorificarea durabilă a patrimoniu-
lui cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1 „Con-
servarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea
patrimoniului natural și cultural”.

Documentele aferente ghidului pot fi con-
sultate pe website-ul nostru – www.adrmunte-
nia.ro, secţiunea Planificare regională și parte-
neriate > Programul Operaţional Regional 2014
– 2020, link: http://www.adrmuntenia.ro/sta-
tic/832/programul-operational-regional-2014--
2020.html.

eventualele observaţii sau comentarii la Ghi -
dul specific pot fi transmise la adresa de e-mail:
info@mdrap.ro, până în data de 24 septembrie
a.c., ora 16:00.
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 24 august 2015, la sediul Agen-
ţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 1.285 de proiecte, prin care se solicită finan-
ţare nerambursabilă prin Regio (Programul operaţio-
nal Regional), Planul Integrat de Dezvoltare urbană
pentru Polul de Dezvoltare (PIDu) – Municipiul Piteşti,

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.

IN
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 REG
IO

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.

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

PID-uri
depuse

Nr.
proiecte
depuse

Nr.
pro-
iecte

retrase

Stadiul proiectelor Valoare
asistenţă
financiară

neranbursabilă
solicitată

- mil. Euro -

Suma alo-
cată /

disponibilă
Regiunii

Sud
Muntenia

- mil. Euro -

Res-
pinse

În
eva-
luare

Pre-
con-
trac-
tate

În
re-

zervă

Con-
trac-
tate

Axa
1

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -
centre urbane 12 35 0 10 0 0 0 25 86,55 58,20

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -
poli de creştere 1 20 2 2 0 0 0 16 108,10 97

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -
poli de dezvoltare 1 15 3 0 0 0 0 12 33,69 38,80

1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe 9 cereri 0 0 0 0 0 9 2,71 22,80

Axa
2

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

39 3 10 0 0 7 19 231,68 122,26

Axa
3

3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea insfrastructurii
serviciilor de sănătate 12 1 1 0 0 0 10 40,53 35,7

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale 60 11 14 0 0 4 31 22,25 13,88

3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă 3 0 0 0 0 0 3 13,81 15,43

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

100 7 3 0 0 31 59 99,00 39,73

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

67 7 6 0 0 0 54 43,52 24,62

Axa
4

4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire
a afacerilor de importanţă regională şi locală 26 7 7 0 0 0 12 48,77 37,11

4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate
şi pregătirea pentru noi activităţi 0 0 0 0 0 0 0 - fonduri

realocate

4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 520 41 110 0 0 0 336 61,22 52,54

4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - martie 2012 317 5 168 0 0 0 144 53,75 13,55

Axa
5

5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultu-
ral, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe 30 1 5 0 0 9 15 90,23 30,80

5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii
de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi
creşterea calităţii serviciilor turistice

32 14 6 0 0 0 12 61,20 35,64

5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare, în scopul creşterii
atractivităţii României ca destinaţie turistică

Pentru Domeniul major de intervenţie 5.3 „Pro movarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii a tractivităţii României ca destinaţie turistică”,
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel naţional.
oRGAnISMuL InteRMeDIAR PentRu tuRISM: Ministerul economiei, Direcţia Gestionare fonduri
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.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Până în data de 24 august 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
Competi ti vităţii Economice” 2007-2013. Din tota-
lul proiectelor primite de ADR Sud Muntenia pentru
întocmirea contractelor de finanţare, au fost res-
pinse 75 şi retrase 33.

La finele anului 2014 a fost lansată o altă ce-
rere de propuneri de proiecte pentru sprijin ne-
rambursabil cofinanţat din fondul european pentru
Dez voltare 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 între-
prinderi. 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-
rea a 60 de milioane de euro). Cursul valutar va fi
cel afe rent momentului estimat pentru efectuarea
cheltuielii, respectiv 4,45 lei (conform previziunii
de curs de schimb mediu anual al Comisiei naţio-
nale 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, tehnico-
economic, au fost selectate şi propuse spre finanţare
în cadrul AM PoS CCe. După publicarea listelor afe-
rente proiectelor acceptate spre finan ţare, începând
cu data de 20.02.2015, oI PoS CCe din cadrul ADR
Sud Muntenia a primit spre întocmi rea contractului
de finanţare un număr de 31 de proiecte cu o valoare
totală de 142.789.765,12 lei. Dintre acestea, 29 au
contracte semnate şi sunt în etapa de imple mentare,
2 s-au retras în etapa de contractare.

Până în prezent, la nivelul ADR Sud Muntenia au
fost semnate 342 de contracte de finanţare, cu o va -
loare nerambursabilă aprobată de 363.738.459,26 lei.

Din cele 342 de contracte semnate, 90 de proiec -
te au fost reziliate - asistenţă financiară nerambur -
sabilă solicitată în valoare de 100.418.374,91 lei.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

POS CCE 2007-2013

N
r.

 p
ro

ie
ct

e
pr

el
ua

te Valoare totală
ELIGIBILĂ

- Lei -

Stadiul contractelor
Valoare

asistenţă
financiară

nerambursabilă
CONTRACTATĂ

- Lei - N
r.

 c
on

tr
ac

te
re

zi
lia

te
Valoare

asistenţă
financiară

nerambursabilă
REZILIATĂ

- Lei -
Subdomeniu/Domeniul Retrase Respinse Contrac-

 tate

Axa
1

1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabil
între 1.065.000 - 6.375.000 lei pentru
întreprinderi mici şi Mijlocii

36 264.573.922,13 1 7 28 132.329.097,97 12 54.582.968,38

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

206 274.348.157,32 11 22 173 157.008.213,97 51 42.848.474,86

1.1 - operaţiunea „Sprijin pentru
consolidarea și modernizarea sectorului
productiv prin investiţii tangibile și
intangibile” pentru întreprinderi

31 111.406.425,48 2 0 29 49.976.476,43 0 0.00

1.1.2 - Sprijin pentru implementarea
standardelor internaţionale 9 2.150.053,87 0 5 4 583.756,49 3 556.650,68

1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă
acordat întreprinderilor mici şi mijlocii 102 15.924.711,33 3 21 78 7.968.637,42 24 2.430.280,99

Axa
3

3.1.1 - Sprijinirea accesului la
Internet şi la serviciile conexe 66 5.659.930,89 16 20 30 2.297.904,46 0 0,00

TOTAL 450 674.063.201,02 32 75 342 350.164.086,74 90 100.418.374,91

ADR Sud Muntenia este organism Intermediar pentru Progra mul 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.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


În perioada 12 – 13 septembrie va avea loc
Cursa Dunării Călărăşene, competiţie destinată ci-
cliştilor, pentru care înscrierile au început din data
de 19 august pe pagina fB - https://www.face-
book.com/CursaDunariiCalarasene. 

Sâmbătă, 12 septembrie, va avea loc cursa de
şosea, Campionatul naţional de tandemuri, traseul
având loc pe o lungime de 72 km. Aceasta va fi ul-
tima etapă din Romania Grand tour. traseul tra-
versează municipiul Călăraşi pe strada Griviţa, pre-
lungirea Bucureşti, continuă spre Independenţa,
Alexandru odobescu, nicolae Bălcescu, până la in-
trarea în Dn 3, înainte de Vlad țepeş şi retur. 

Duminică, 13 septembrie, vor avea loc cursa
de 50 km şi cursa pentru copii şi părinţi de 10 – 15
km. Se vor acorda chituri de concurs, ce vor fi for-
mate din tricou, număr concurs, cip şi fructe, pre-
cum şi premii în bani, în valoare de 4.000 de euro,
pentru primele locuri la fiecare probă. Startul fes-
tiv va fi luat în faţa Consiliului judeţean Călăraşi

Sursa: pagina FB CursaDunariiCalarasene
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Bani pentru Drumul SticlelorArgeș

În urma protocolului încheiat între Primăria
Ştefăneşti şi Consiliul judeţean Argeş, prin Regia
judeţeană de Drumuri Argeş, a fost alocată suma
de 200.000 de lei pentru a se finaliza reabilitarea
străzii Sticlelor. Cunoscută de localnici ca Drumul
Sticlelor, respectiva cale rutieră asigură cea mai
scurtă şi rapidă legătură între Ştefăneşti şi zona de
sud a Piteştiului, cu ieşire în strada Lânăriei din
municipiu.

Lucrările sunt în stadiu avansat de executare,
în prezent mai fiind de asfaltat porţiunea de apro-
ximativ o sută de metri care asigură accesul pe Ba-
rajul Prundu. Întrucât respectivul tronson este în
zona de siguranţă a Administraţiei Bazinale de Apă
Argeş-Vedea, conducerea acestei instituţii şi-a dat
avizul pentru continuarea asfaltării executate de
administraţia din Ştefăneşti, cota de participare a
Consiliului judeţean fiind de 700.000 de lei din va-
loarea totală a investiţiei. Deocamdată, pe rampa
de acces către baraj a fost aşternut un strat de cri-
blură, iar în perioada următoare va fi turnat şi as-
faltul. Iniţial, Drumul Sticlelor era un drum de pă-

mânt folosit de cetăţeni pentru a ajunge la pro-
prietăţile din câmp. ulterior, el a fost conceput ca
o cale de acces către Parcul Industrial Ştefăneşti,
iar administraţia locală l-a reabilitat şi, iată, as-
faltat pe toată lungimea lui.

Sursa: ziarulargesul.ro

Cursa Dunării CălărășeneCălărași

http://www.ziarulargesul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.facebook.com/CursaDunariiCalarasene
https://www.facebook.com/CursaDunariiCalarasene
https://www.facebook.com/CursaDunariiCalarasene
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Veşti bune pentru elevii care fac performanţă
şi vor să înveţe mai mult decât o fac în timpul ore-
lor de curs, dar tot într-un cadru instituţionalizat.
Dâmboviţa va avea un centru judeţean de ex ce -
lenţă în educaţie.

Inspectoratul Şcolar Dâmboviţa a depus deja
solicitările necesare pentru acest centru atât la
Primăria Municipiului târgovişte, cât şi la Ministe-
rul educaţiei. „Deja am depus cererile și acum
mergem cu nota de fundamentare către primăria
noastră vizând depistarea celor mai performanţi,
talentaţi elevi din municipiu deocamdată, dar
apoi și din judeţ și aducerea lor către acest centru
de excelenţă pentru o pregătire suplimentară,
astfel încât toţi elevii capabili de performanţă să
poată beneficia de pregătire suplimentară în ca-
drul unor școli performante din municipiul Târgo-
viște” - Gabriela Istrate, inspector şcolar general
adjunct al ISj Dâmboviţa.

Centrul va funcţiona ca o instituţie cu perso-
nalitate juridică, iar profesorii vor fi plătiţi pentru

pregătirea oferită elevilor. De asemenea, centrul
de excelenţă va fi finanţat de la bugetul de stat,
prin minister.

„Elevii capabili de performanţă sunt oricum
pregătiţi suplimentar de către profesorii lor, nu-
mai că ei nu pot fi plătiţi, însă cadrul legal permite
înfiinţarea unui centru de excelenţă cu personali-
tate juridică, cu tot ce trebuie, nu neapărat într-o
clădire proprie. Poate funcţiona într-o școală sau
în mai multe spaţii. Astfel de exemple există deja.
La Prahova deja funcţionează. Încercăm să pre-
luăm și noi, dar depinde și de rezultatul solicită-
rilor noastre la Ministerul Educaţiei” - Sorin Ion,
inspector şcolar general ISj Dâmboviţa.

În prezent, astfel de centre de excelenţă pen-
tru educaţie funcţionează în capitală, dar şi în mai
multe judeţe ale ţării precum Prahova, timiş şi Vâl-
cea, Braşov, unde, de obicei, pregătirea copiilor şi
tinerilor se desfăşoară în timpul anului şcolar, în zi-
lele de sâmbătă, şi în perioada vacanţelor şcolare.

Sursa: gazetadambovitei.ro

Dâmboviţa va avea
un centru judeţean de excelenţă în educaţie

Dâmboviţa

Principalul beneficiar al proiectului „Portului ver -
de”este Zona Liberă Giurgiu. Practic, prin acest proiect
- în valoare de circa 16 milioane de euro - urmează a se
construi o infrastructură trimodală de transport în Zona
Liberă, unde va fi reabilitată şi infrastructura. Alte ac-
tivităţi cuprinse în „Portul verde” sunt dragarea cana-
lului navigabil, modernizarea sistemelor de tehnologie
a informaţiei existente şi integrarea în cadrul Sistemului
de Informaţii fluviale, dar şi refacerea şi modernizarea
cheului de descărcare, investiţii în utilaje cu perfor-
manţe ridicate şi extinderea căii ferate. Alături de Zona
Liberă, parteneri în acest proiect sunt ILR Logistică Ro-
mânia şi Primăria Giurgiu. Implementarea acestui pro-
iect va însemna îmbunătăţirea considerabilă a condiţiilor
oferite investitorilor din Zona Liberă, care, odată fina-
lizat proiectul, vor avea posibilitatea de a-şi transporta
mărfurile cu costuri mult mai reduse, direct pe Dunăre.

Sursa: giurgiu-news.ro

16 milioane de euro pentru infrastructură
trimodală de transport în Zona Liberă Giurgiu

Giurgiu

http://www.giurgiu-news.ro
http://www.gazetadambovitei.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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La sfârşitul lunii trecute, oficialii municipiului
Slobozia au primit vizita unei delegaţii de investitori
chinezi. Printre aceştia se numără şi profesorul Wang
Shi jie, care are la Slobozia un cabinet de trata-
mente tradiţionale chinezeşti. Potrivit primarului
Alexandru Stoica, investitorii chinezi sunt interesaţi
să deschidă în municipiul reşedinţă de judeţ o fa-
brică de medicamente naturiste şi una de instru-
mente medicale.

Pentru moment, investitorii chinezi nu au avan-
sat o valoare a investiţiei şi nici câte locuri de muncă
vor fi create. Conform edilului Sloboziei, vizita de
luna trecută a fost una informativă, în cadrul căreia
chinezii au dorit doar să strângă date cu privire la
facilităţile platformei de IMM-uri, dar şi să viziteze
amplasamentul parcului industrial.

Conform primarului Stoica, investitorii chinezi
sunt hotărâţi să-şi dezvolte afacerile aici, iar locurile
de muncă ce vor fi create ar asigura o creştere sem-

nificativă a nivelului de trai din Slobozia. 
„Luna trecută am primit vizita unui grup de

investitori. (...) Investitorii chinezi au venit acum
și au luat niște date, după care au vizitat plat-
forma pentru IMM-uri, spunând că intenţionează
să construiască o fabrică de medicamente natu-
riste și o fabrică de instrumente medicale. Ur-
mează să revină cu un translator și cu toată docu-
mentaţia necesară pentru a începe treaba. Ei sunt
hotărâţi să facă investiţia aici. Nouă nu ne trebuie
investiţii enorme și care să nu aibă succes, ci ne
trebuie investiţii mici, care să fie fezabile, care
să creeze locuri de muncă sigure, pe o perioadă
îndelungată de timp. Îi așteptăm cu nerăbdare pe
acești investitori, iar noi le vom acorda tot spri-
jinul pentru a putea demara investiţiile cât mai
rapid posibil”, ne-a declarat primarul municipiului
Slobozia, Alexandru Stoica.

Sursa: guraialomitei.com

Un grup de investitori chinezi,
interesat de platforma pentru IMM-uri de la Slobozia
Ialomiţa

Conducerea Consiliului judeţean a anunţat fina-
lizarea lucrărilor de consolidare şi restaurare derulate
din fonduri europene la două importante obiective tu-
ristice din Prahova. După ce, zilele trecute, a fost fă-
cută recepţia lucrărilor la Muzeul Ceasului din Ploieşti,
o delegaţie a Cj Prahova a participat, joi, la recepţia
lucrărilor de la Conacul „Pană Filipescu”, situat în co-
muna filipeştii de târg. Împreună, cele două con-
tracte au avut o valoare de 17,6 milioane de lei, o
mare parte din această sumă fiind asigurată de uni-
unea europeană.

La Conacul „Pană Filipescu”, lucrările au început
în ianuarie 2014 şi au vizat restaurarea şi consolidarea
imobilului care, în ultimii ani, ajunsese într-o avansată
stare de degradare, autorităţile judeţene anunţând,
încă de anul trecut, intenţia ca, după finalizarea aces-
tui contract, conacul - aflat pe lista obiectivelor din
programul „Drumul Voievozilor” - să găzduiască şi un
muzeu de artă brâncovenească. Inclus în clasa A din
lista monumentelor istorice din Prahova, conacul este

un monument de arhitectură ridicat la mijlocul seco-
lului al XVII-lea, la 1650, de către marele logofăt Pană
filipescu, construit în stil tradiţional, cu foişor şi co-
loane, cu parter înalt şi beciuri cu uşi largi, încadrat
perfect în arhitectura epocii, o arhitectură ce se ca-
racterizează prin apariţia stilului brâncovenesc, primul
stil arhitectural românesc original.

Valoarea totală a proiectului de restaurare şi con-
solidare a edificiului a fost de 13.250.215 lei, din care
contribuţia proprie din bugetul Consiliului judeţean
Prahova a fost de 1,3 milioane de lei.

Muzeul Ceasului din Ploieşti a fost deschis în 1963
şi este singurul obiectiv turistic de acest fel din Româ-
nia, în patrimoniul său aflându-se, în prezent, peste
4.000 de piese ce ilustrează evoluţia sistemelor de mă-
surat timpul din secolele XVI- XIX - de la cadrane solare
până la ceasornice mecanice, cutii muzicale şi ceasuri
bijuterii - multe dintre ele deţinute de personalităţi
ale acelor vremuri.

Sursa: ziarulprahova.ro

S-au încheiat lucrările la Muzeul Ceasului
și Conacul „Pană Filipescu”

Prahova

http://www.ziarulprahova.ro
http://www.guraialomitei.com
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Cea de-a XXV-a ediţie a târgului de tractoare
şi maşini agricole – „Agralimex”, una din cele mai
importante manifestări expoziţionale de acest fel
din partea de sud a ţării, organizată de Camera de
Comerţ, Industrie şi Agricultură teleorman, a de-
butat în data de 19 august la Alexandria. Ca şi în
ceilalţi ani, târgul Agralimex 2015 a fost organizat
cu sprijinul Primăriei Alexandria, expoziţia-târg de
tractoare, maşini agricole, utilaje şi instalaţii pen-
tru industria de procesare a cerealelor fiind des-
chisă în perioada 20 - 23 august 2015. târgul a fost
organizat în perimetrul din faţa Casei de cultură şi
în cel din vecinătatea sediului Administraţiei fi-
nanţelor Publice teleorman.

La festivitatea de inaugurare a Agralimex 2015,
desfăşurată în prezenţa unui public numeros şi a
jurnaliştilor din presa locală, alături de preşedin-
tele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură te -
leorman, inginer Marin niculcea, s-au aflat preşe-
dintele Consiliului judeţean teleorman, Adrian Io-
nuţ Gâdea, subprefectul Alexandru Ceciu, deputa-
tul florin Dumitrescu, viceprimarul municipiului
Alexandria, Ionuţ neacşu, preşedinţii Camerelor
de Comerţ şi Agricultură din judeţele Dâmboviţa şi
Giurgiu, precum şi fostul ministru de finanţe al Ro-
mâniei, teleormăneanul florea Dumitrescu.

Şi la ediţia din acest an a Agralimex au parti-
cipat unele din cele mai cunoscute firme producă-
toare de maşini agricole din ţară, dar şi unele din
firmele care se ocupă de distribuţia de tractoare
şi utilaje agricole performante realizate de cele
mai renumite companii din întreaga lume, precum
şi producători de instalaţii de biogaz. Sunt firme
care au fost prezente la târgul de agricultură de
la Alexandria şi la ediţiile precedente, dar sunt şi
firme care au venit pentru prima oară la „Agrali-
mex”. 

Între punctele de atracţie din târg, de un in-
teres cu totul aparte în rândul vizitatorilor s-a bu-
curat expoziţia de ovine din rasa oaia cu cap negru
de teleorman şi de capre autohtone, realizată de
Asociaţia Crescătorilor de ovine şi Caprine teleor-
man, împreună cu Grupul de Acţiune Locală „Câm-
pia Burnasului”.

Sursa: ziarulmara.ro
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REVISTA PRESEI

Vocea Dâmboviţei / 24 august 2015

ziare.com / 24 august 2015

Prahova / 18 august 2015

Prahova / 15 august 2015
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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.

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 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 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

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

Biroul Pol de Creștere Ploiești
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 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

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

Editor / Direcţia Dezvoltare și 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 / 24 august 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 ca ractere 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.

http://regio.adrmuntenia.ro
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