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EVENIMENTE

S-a inaugurat Ambulatoriul
Spitalului Orăşenesc Lehliu-Gară,
modernizat cu fonduri nerambursabile Regio

» Luni, 14 septembrie, directorul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, Liviu Muşat, a participat la
conferinţa de finalizare a implementării
proiectului „Modernizare a Ambulatoriului
Integrat al Spitalului Orășenesc Lehliu-Gară”.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

Foto: editia.ro

Oraşul Lehliu-Gară din judeţul Călăraşi, în calitate de beneficiar, a semnat în luna februarie
2013 primul contract de finanţare în cadrul Regio,
Axa prioritară 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1 „Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii
serviciilor de sănătate”.
Proiectul „Modernizarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc Lehliu-Gară” are o valoare totală de peste 10,3 milioane de lei, din care
peste 7,7 milioane de lei reprezintă valoarea asistenţei nerambursabile (fonduri FEDR şi de la bugetul naţional). Prin această investiţie s-a urmărit
îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de
asistenţă medicală, pentru asigurarea unui acces
egal al cetăţenilor din oraşul Lehliu-Gară şi arealul
comunelor învecinate la serviciile de sănătate.
Fondurile nerambursabile Regio accesate au
folosit la modernizarea şi echiparea infrastructurii

Ambulatoriului integrat al unităţii spitaliceşti. De
asemenea, prin acest contract de finanţare, ce a
avut o durată de implementare de 31 de luni, au
fost achiziţionate echipamente medicale şi s-a
construit o anexă cu rol de spaţiu tehnic.
Spitalul din oraşul Lehliu-Gară asigură servicii
medicale pentru toate comunele situate pe o rază
de 30 km în jurul localităţii din judeţul Călăraşi, fiind,
totodată, centrul medical ce preia urgenţele de pe
Autostrada Soarelui. Modernizarea spaţiilor, confortul sporit, aparatura nouă şi atragerea personalului
calificat vor conduce în timp la creşterea numărului
de consultaţii şi la eficientizarea actului medical.

info Regional Sud Muntenia
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» În data de 10 septembrie,
Banca Mondială, în colaborare cu Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
a organizat un atelier de lucru destinat
reprezentanţilor unităţilor administrativteritoriale de la nivel local şi judeţean,
precum şi ai companiilor regionale de apă
din Sud Muntenia.

Scopul acestui eveniment a fost de a prezenta
concluziile analizelor şi o serie de recomandări ale
experţilor Băncii Mondiale privind coordonarea
strategiilor şi planurilor de investiţii, precum şi
gestionarea portofoliului de proiecte finanţate prin
Programul naţional de Dezvoltare Locală (PnDL).
Realizarea acestor analize şi a recomandărilor prezentate are ca obiectiv coordonarea mai eficientă
a investiţiilor publice finanţate de la bugetul de
stat cu cele implementate prin fonduri structurale.
O atenţie aparte a fost acordată nevoii de
prioritizare a investiţiilor publice, pentru o mai
bună armonizare a criteriilor de selecţie a proiectelor finanţate de la bugetul de stat, în special Programul naţional de Dezvoltare Locală, cu cele implementate cu fonduri uE.
totodată, în cadrul întâlnirii s-au purtat discuţii legate de ghidurile de investiţii pentru programele de finanţare ce vizează infrastructura de
drumuri, de apă/canalizare şi infrastructura socială, ce ar permite implicarea unui număr mai
mare de factori decizionali la nivel local.
În încheiere, experţii Băncii Mondiale au prezentat principii şi soluţii identificate pentru armonizarea programelor şi proiectelor de investiţii, cu
accent pe bugetarea multianuală în România şi importanţa realizării de contracte teritoriale.
Acest eveniment a fost organizat în cadrul proiectului de asistenţă tehnică derulat de Banca Mondială, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, privind prioritizarea,
armonizarea şi coordonarea investiţiilor publice finanţate de la bugetul de stat cu cele din fonduri uE.
www.adrmuntenia.ro

Până în prezent, experţii Băncii Mondiale au
efectuat o serie de analize privind investiţiile în infrastructura de la nivel local şi judeţean, cu precădere în infrastructura de drumuri, sisteme de apă/
canalizare şi infrastructura socială, punând accent
pe definirea şi implementarea strategiilor şi a proiectelor de investiţii publice. Scopul principal al analizelor l-a constituit realizarea unei mai bune coordonări a investiţiilor din România finanţate de la bugetul de stat cu cele din fonduri europene, în vederea
asigurării unei abordări integrate a acestora.
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

Analize şi recomandări: „Armonizarea
și coordonarea investițiilor finanțate
din fonduri europene și de la bugetul de stat”
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Prima şedinţă a Comitetului de Monitorizare
a Programului Operaţional Regional 2014 – 2020

2014-2020, alocările orientative la nivel regional
pentru program, precum şi metodologia şi criteriile
de eligibilitate şi evaluare tehnică a proiectelor
aferente Priorităţilor de investiţii 2.1 (dezvoltarea
microîntreprinderilor), 3.1 (sprijinirea eficienţei
energetice pentru clădiri rezidenţiale), 5.1 (dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural), şi 6.1
(dezvoltarea infrastructurii de transport).

În data 9 septembrie a.c., directorul adjunct
Dezvoltare şi Comunicare, Daniela traian, şi şeful
Serviciului Comunicare, Cristina Radu, au participat, la Bucureşti, la întâlnirea de lucru privind Axa
prioritară 1, destinată transferului tehnologic –
„Promovarea transferului tehnologic”.
Potenţialii beneficiari eligibili pentru această
linie de finanţare Regio vor fi entităţi juridic constituite care desfăşoară sau îşi creează o infrastructură cu rol de transfer tehnologic.
Centrele de transfer tehnologic (Ctt) constituie una dintre noutăţile absolute ale noului program, ca tip de investiţii ce stimulează inovarea,
pentru a introduce în circuitul economic rezultatele cercetării, transformate în produse, procese
şi servicii noi sau îmbunătăţite. Astfel, potenţialii
beneficiari ai fondurilor europene vor fi toate ace-

le entităţi juridice care fac transfer tehnologic,
conform legislaţiei în vigoare, respectiv OuG nr.
57/2002 şi HG nr. 406/2003.
În prezent, Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice elaborează ghidurile specifice pentru priorităţile de investiţii ale POR 2014-2020. În acest context, evenimentul a fost destinat reprezentanţilor
Comisiei Europene, ai Autorităţii de management
şi ai ADR-urilor, în calitate de Organisme intermediare pentru POR, pentru clarificarea unor aspecte
ce privesc Ghidul Specific pentru Axa prioritară 1.
În partea a doua a zilei a avut loc o discuţie
pregătitoare cu reprezentanţii CE cu privire la şedinţa Comitetului de Monitorizare a POR, organizată în data de 10 septembrie.

EVENIMENTE

joi, 10 septembrie, directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, împreună cu şeful Serviciului
Evaluare, selecţie şi contractare POR, Anna Maria
Moga, au participat, la Bucureşti, la prima şedinţă
a Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Regional (CM POR) 2014 – 2020.
În cadrul evenimentului au fost aprobate Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a CM POR

POR 2014 – 2020: Întâlnire de lucru privind Axa prioritară 1,
destinată transferului tehnologic

ANIVERSĂRI ADR SUD MUNTENIA

Mihaela Daniela Nica
• 11 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 13 septembrie, colega noastră Mihaela Daniela
nica, expert Serviciul Monitorizare proiecte POR, a împlinit
11 ani de activitate neîntreruptă în ADR Sud Muntenia!
Pe această cale dorim să o felicităm şi să îi mulţumim
pentru colegialitate şi sprijinul oferit beneficiarilor de fonduri
Regio în implementarea corectă a proiectelor derulate în judeţul Dâmboviţa!
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Ministerul Fondurilor Europene a creat o nouă
interfaţă site-ului, www.fonduri-ue.ro, dedicat în special beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari în accesarea fondurilor şi în implementarea proiectelor
finanţate în perioada de programare 2014-2020.
„Am restructurat portalul din dorința de a ajuta
publicul și, în special, beneficiarii fondurilor europene să acceseze informații oficiale, vitale pentru
scrierea și implementarea proiectelor cu finanțare
nerambursabilă. Următoarea etapă a efortului nostru de a optimiza legătura funcțională, firească, cu
beneficiarii și potențialii beneficiari va fi să îmbunatățim sistemul de sprijin (help-desk) interactiv, în
așa fel încât întrebările și mesajele celor interesați
să primească răspuns în cel mai scurt timp posibil”,
a declarat Marius nica, ministrul fondurilor europene.

informaţiile referitoare la programele operaţionale sunt structurate şi centralizate în cadrul
secţiunii „Programe operaționale”, asigurând accesul publicului la toate documentele relevante pentru un anumit tip de proiect, inclusiv la anunţurile
lansate de Autorităţile de management şi la calendarele orientative ale lansărilor pentru programele
gestionate de acestea.
În contextul prevederilor noilor regulamente
europene, acesta este site-ul oficial care va oferi,
printre altele, informaţii despre oportunităţile de
finanţare din toate programele operaţionale 20142020 şi va prezenta lista informaţiilor referitoare
la proiectele susţinute prin fonduri europene, actualizate în timp real din sistemul informatic centralizat de monitorizare a proiectelor (SMiS).

Sursa: ziarulmara.ro

Sondaj de opinie: 75% aviz favorabil
Orientările CE
privind proiectul de politică regională al UE privind tipurile

» 83% dintre români
şi peste 75% dintre cetăţenii
europeni au o părere
pozitivă despre politica
regională a uE şi proiectele
finanţate de aceasta,
potrivit celui mai recent
politica regională europeană.
sondaj Eurobarometer
informaţiile sunt cel mai bine
transmise prin intermediul televiziunii
(pentru 54%), ziare (45%) şi internet
(31%); în unele ţări, ca Bulgaria,
Croaţia, Letonia, Polonia şi Slovacia,
internetul a depăşit ziarele, reprezentând a doua sursă de informare cel
mai frecvent menţionată, după tv.
Peste 50% dintre respondenţii din Republica Cehă şi Polonia
(17% dintre cei din România) au
afirmat că au beneficiat personal
în urma unui proiect finanţat prin
www.adrmuntenia.ro

Pe viitor, românii consideră
că politica regională a uE ar trebui să investească cel mai mult
în regiunile cu şomajul cel mai ridicat, în zonele urbane defavorizate şi în zonele rurale greu accesibile sau montane. Cele mai multe investiţii, în opinia respondenţilor români, ar trebui să se facă în
educaţie, protecţia medului şi sprijin pentru iMM. Rezultatele sondajului şi fişele informative pentru fiecare ţară: http://bit.ly/1FB2APi.
Sursa: ec.europa.eu

de costuri
simplificate
aplicabile
fondurilor ESI

Documentele au fost elaborate de
serviciile Comisiei responsabile de
fondurile ESi, în consultare cu membrii grupului tehnic de lucru al FSE şi
cu grupul de experţi pentru fondurile
structurale şi de investiţii europene
(EGESiF).
Orientările se bazează pe nota Comitetului de coordonare a fondurilor
nr. 09/0025/04-RO, aplicabilă pentru
perioada 2007 - 2013 şi o înlocuiesc.
Acestea iau în considerare noile posibilităţi oferite de reglementările
pentru perioada 2014 - 2020.
Scopul prezentului document este
de a oferi orientări tehnice cu privire
la cele trei tipuri de costuri simplificate aplicabile fondurilor ESi şi de a
partaja cele mai bune practici, cu
scopul de a încuraja statele membre
să utilizeze costurile simplificate.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

MFE: Interfaţă nouă pentru site-ul
www.fonduri-ue.ro
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» Guvernul a aprobat,
miercuri, un proiect de lege
privind instituirea unui
mecanism de verificare exante în scopul prevenirii
conflictului de interese în
procedura de atribuire a
contractelor de achiziţie
publică iniţiată prin sistemul
electronic de achiziţii publice
(SEAP), astfel încât aceste
conflicte de interese să poată
fi înlăturate fără a fi afectate
respectivele proceduri.

Proiectul de act normativ propune constituirea, în cadrul Agenţiei naţionale de integritate (Ani),
a unui sistem informatic integrat
pentru prevenirea şi identificarea
potenţialelor conflicte de interese, denumit Sistemul Prevenţie.
Acesta va funcţiona pe baza
datelor din formularele de integritate prelucrate, potrivit legii,
de SEAP, în cadrul procedurilor
de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
Conform proiectului de lege,
mecanismul de verificare ex-ante se exercită de către Ani, prin
Sistemul Prevenţie şi activitatea
specifică a inspectorilor de integritate.
Autorităţile contractante vor
avea obligaţia de a asigura completarea şi actualizarea unui formular de integritate, care face
parte din documentaţia de atriwww.adrmuntenia.ro

buire, atât înainte de transmiterea spre publicare în SEAP a acesteia, cât şi pe parcursul derulării
procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
De asemenea, fiecare autoritate contractantă are obligaţia
de a desemna, prin act administrativ, una sau mai multe persoane responsabile cu completarea,
actualizarea sau modificarea formularelor de integritate aferente autorităţii respective.
Avertismentul de integritate
emis de Ani va fi disponibil prin
intermediul SEAP autorităţilor contractante, precum şi autorităţilor cu atribuţii de verificare, monitorizare şi control a procedurii
de achiziţie publică.
totodată, Ani are obligaţia
de a comunica avertismentul, prin
mijloace electronice, persoanei
responsabile cu completarea, actualizarea sau modificarea formularelor de integritate, care este
obligată să-l transmită de îndată
persoanei vizate, precum şi conducătorului autorităţii contractante. În sarcina acestuia din urmă intră dispunerea tuturor măsurilor necesare pentru evitarea
conflictului de interese. neluarea
de măsuri, ca urmare a primirii
unui avertisment de integritate
sau necomunicarea măsurilor dispuse, declanşează din oficiu procedura de evaluare a conflictului
de interese, după finalizarea procedurii de atribuire.
Sursa: euractiv.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Mecanism de prevenire
a conflictului de interese
în procedura de atribuire
a contractelor de achiziţie publică

OPEN DAYS: A început
cea de-a 13-a
Săptămână Europeană
a Regiunilor şi Oraşelor

În perioada 1 septembrie - 30 noiembrie 2015, Comisia Europeană organizează, împreună cu Comitetul Regiunilor şi în parteneriat cu regiunile
şi oraşele europene, cea de-a 13-a ediţie OPEn DAYS, în cadrul căreia vor
avea loc circa 200 de evenimente organizate de 177 de regiuni şi oraşe europene partenere OPEn DAYS, inclusiv regiuni de frontieră care iau parte
la Ziua Europeană a Cooperării. Fiecare regiune şi oraş organizează cel
puţin câte un eveniment local, sub titlul generic „Europa în regiunea mea/
orașul meu”. Evenimentele locale sunt
structurate în jurul priorităţilor tematice OPEn DAYS. Acestea ţintesc publicul general, potenţiali beneficiari ai
politicii regionale a uniunii Europene,
experţi, mediul universitar şi media
şi se derulează sub diferite forme,
precum conferinţe, workshopuri, emisiuni radio/tv sau expoziţii. Evenimentele locale pot fi, de asemenea, organizate în corelaţie cu lansarea proiectelor de politică regională a uE sau
în cadrul maăsurilor anuale de informare, în conformitate cu regulamentul Fondurilor Structurale.
Aflaţi ce evenimente se organizează în ţară din buletinul MDRAP:
http://bit.ly/1O2thjr.
Sursa: pagina FB MDRAP

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Organizaţii din Republica Moldova
vor putea participa cu proiecte în cadrul
Programului de cooperare transnaţională
pentru regiunea Dunării, care se va lansa
pe 23 şi 24 septembrie, la Budapesta.

Corina Creţu, comisarul european pentru Politica Regională, a declarat: „Sunt încântată să adopt
acest program. Acesta a fost conceput pentru a contribui în mod direct la punerea în aplicare cu succes
a Strategiei UE pentru regiunea Dunării, prin intermediul priorităților sale tematice și al sprijinului
pentru guvernanța strategiei. Programul ar trebui
să ajute țările implicate să dezvolte proiecte cu rezultate tangibile și pozitive, care să le permită să
rămână în continuare atractive ca loc de viață, studiu, muncă, precum și pentru turism și investiții”.

Corina Creţu, comisarul european pentru Politica Regională

Programul va sprijini proiecte de cooperare transnaţională în conformitate cu priorităţile Strategiei uniunii Europene pentru regiunea Dunării (SuERD).

Sursa: finantare.ro

Ministerul Fondurilor Europene a primit 511 proiecte
în cadrul Axei prioritare 1 POC 2014-2020

Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcţia
Generală Programe Competitivitate, şi Autoritatea
naţională de Cercetare Ştiinţifică şi inovare, în calitate de Organism intermediar pentru Programul
Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020, a
anunţat închiderea primelor apeluri de proiecte
lansate în cadrul Axei prioritare 1 POC „Cercetare,
dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor”.
Pentru Axa prioritară 1 POC au fost lansate
şapte apeluri de proiecte, dintre care şase apeluri
au fost cu termen limită (proiectele s-au depus în
perioada 27 iunie – 1 septembrie 2015), iar un apel
de proiecte este cu depunere continuă până la finalizarea bugetului alocat (proiecte pentru întreprinderi inovative de tip start-up şi spin-off).
În urma închiderii celor şase apeluri de proiecte cu termen limită din cadrul AP 1 au fost depuse
511 proiecte, cu o valoare totală a asistenţei nerambursabile echivalentă cu aproximativ 1.706.820.963
de euro.
www.adrmuntenia.ro

„Faptul că în aceste prime apeluri s-au primit
atât de multe proiecte, cu o valoare totală ridicată, creează premisele ca la sfârșitul perioadei
de programare 2014-2020 să obținem 100% absorbție pe POC”, a afirmat domnul Marius nica, ministrul fondurilor europene.
Sursa: fonduri-structurale.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Programul Dunărea va sprijini
proiecte de cooperare transnaţională
şi din Republica Moldova
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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

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 3.354.033.376,10 lei. Din cele 757 de
contracte semnate, 71 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

11

14

0

0

4

31

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
14
6
0
0
0
12
61,20
35,64
Axa creşterea calităţii serviciilor turistice
5
Pentru Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potențialului turistic și crearea
infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație 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 14 septembrie 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

info Regional Sud Muntenia

9

Buletin Informativ nr. 242 / 7 - 13 septembrie 2015

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 investiții 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

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, tehnico-economic, 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 62 de proiecte cu o valoare totală de
142.789.765,12 lei. Dintre acestea, 48 au contracte
semnate şi sunt în etapa de implementare, 7 s-au retras
în etapa de contractare, 4 sunt semnate de beneficiar
şi aflate în etapa de avizare la AM POS CCE, iar 3 sunt
în etapa de întocmire a contractului de finanţare.
Până în prezent, la nivelul ADR Sud Muntenia au
fost semnate 361 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă aprobată de 397.631.186,26 lei.
Din cele 361 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

62

219.724.431,16

7

0

48 + 7
în lucru

97.443.575,95

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

782.381.206,70

38

75

481

361 + 7
397.631.186,26
în lucru

90

100.418.374,91

ADR Sud Muntenia este Organism intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității 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 14 septembrie 2015, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost primite spre contractare 481 de proiecte, cu
o valoare totală eligibilă de 782.381.206,70 lei, prin
care se solicită finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității
Economice” 2007-2013. Din totalul proiectelor primite de ADR Sud Muntenia pentru întocmirea contractelor de finanţare, au fost respinse 75 şi retrase 38.
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 investiții 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 (contravaloarea a 60 de milioane de euro). Cursul valutar va fi
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Argeş

420 de ani
de atestare documentară:
Zilele Municipiului Călăraşi

10

Călăraşi

Primăria Municipiului Călăraşi organizează, în perioada 18 - 20
septembrie, manifestări dedicate sărbătoririi a 420 de ani de atestare documentară, în cadrul Zilelor Municipiului Călăraşi.
Programul festiv prin care va fi marcată această aniversare este
prezentat în afişul de mai jos.

Sursa: ziarulimpact.ro

Primăria Mioveni şi asocierea „Medicons” au semnat, joi,
10 septembrie, contractul de
realizare a noului Spital Orăşenesc „Sf. Spiridon”. viitoarea
clădire a noului spital va fi amplasată în incinta actualului
Spital Orăşenesc, urmând a avea spaţii auxiliare şi birouri. De
asemenea, clădirea înaltă de şase etaje va avea secţii de maternitate şi neonatologie, ginecologie şi pediatrie, neurologie,
medicină internă, chirurgie, cardiologie şi bloc operator. unitatea va fi dotată cu 295 de paturi şi va fi înzestrată cu aparatură medicală performantă: computer tomograf, echipament de
rezonanţă magnetică nucleară
(RMn), angiograf şi echipament
de radiologie. valoarea totală a
investiţiei se ridică la aproximativ 67 milioane de euro (la cheie), sursele de finanţare venind
de la bugetul local al oraşului
Mioveni şi un credit bancar.
Asocierea „Medicons” este
formată dintr-un grup de firme
româno-italiene: Guerrato SPA,
Medicare technics SA, tBS Group
SPA, Editronic internaţional SRL
şi Eyecon Medical SRL. Lucrarea
va fi executată în trei ani.
Sursa: ziarulargesul.ro

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

Începe
construirea
celui
mai modern
spital
din Argeş,
la Mioveni

info Regional Sud Muntenia

info Regional Sud Muntenia
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Şcoala „Smaranda Gheorghiu”
din Târgovişte,
reabilitată şi modernizată cu fonduri Regio

Dâmboviţa

Giurgiu

tructurii preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Sursa: ziardambovita.ro

Cartierul Policlinica din Giurgiu
va fi reamenajat peisagistic

La sfârşitul lunii trecute a fost dat ordinul de
începere a lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor din cartierul Policlinica, lucrări realizate cu
sprijin financiar nerambursabil obţinut de Primăria
Municipiului Giurgiu, prin Programul Operaţional
Regional.
Prin acest proiect se urmăreşte executarea
unor lucrări care să ducă la o eficienţă energetică
sporită. Lucrările sunt deja în curs de executare,
constructorul şi proiectantul găsind cele mai bune
soluţii pentru ca până la sfârşitul anului şantierul
să fie închis.
În paralel cu proiectul Regio, ce include nouă
blocuri, specialiştii din cadrul Primăriei Giurgiu găsesc soluţii pentru o cromatică unitară în zonă,
care să ducă la o reamenajare peisagistică a acestui cartier.
După finalizarea lucrărilor de reabilitare şi de
www.adrmuntenia.ro

reamenjare peisagistică, reprezentanţii administraţiei publice locale dau asigurări că imaginea zonei Policlinica va fi una complet schimbată spre
sfârşitul acestui an şi care va reprezenta un model
şi pentru celelalte cartiere din municipiu.
Sursa: primariagiurgiu.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Miercuri, 9 septembrie, a avut loc conferinţa
de finalizare a proiectului „Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale „Şcoala cu clasele I-VIII Smaranda Gheorghiu, din Târgoviște”. Este încă un succes al Primăriei târgovişte, în calitate de beneficiar, reprezentată la eveniment de managerul public, Liviu Stoica. Alături de ceilalţi participanţi la conferinţă,
acesta a evidenţiat faptul că au fost atinse obiectivele proiectului ce a avut o valoare totală de peste 6,06 milioane de lei. Proiectul a constat în reabilitarea şi modernizarea clădirii existente, reabilitarea terenului de sport, construirea unei săli de
sport şi dotarea cu mobilier şi material didactic.
Reabilitarea unităţii şcolare a fost realizată cu
fonduri nerambursabile Regio, în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”,
Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea/
modernizarea/dezvoltarea și echiparea infras-

info Regional Sud Muntenia
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Ialomiţa

Drumul Dridu – Moviliţa – Fierbinţi
va fi reabilitat

Prahova

Muzeul Ceasului din Ploieşti
va fi redeschis anul viitor

» Restaurarea şi consolidarea clădirii
Muzeului Ceasului „Nicolae Simache”
din Ploieşti, cu ajutorul fondurilor
europene, au fost finalizate, iar în prima
parte a anului viitor, muzeul va fi
redeschis publicului. Săptămâna trecută,
la Palatul Administrativ a avut loc
conferinţa de presă cu ocazia finalizării
proiectului.

Clădirea construită la sfârşitul secolului al XiXlea era grav deteriorată şi s-ar fi putut prăbuşi la
un cutremur mai puternic. A fost nevoie de intervenţii ample de restaurare, astfel încât monumentul să devină rezistent la seisme, realizându-se lucrări pentru recuperarea întregului repertoriu de
finisaje şi decoraţiuni pentru a reda monumentului
valoarea arhitecturală originală.
Construcţia este realizată în stil romantic şi
este spectaculoasă prin bogăţia decoraţiunilor. Astfel, după restaurare, au fost refăcute stucaturile
policrome, bogat ornamentate, fiind folosită inclusiv foiţă de aur, au fost realizate vitralii şi restaurată o pictură descoperită la parterul casei, interioarele fiind, în prezent, cu adevărat spectaculoase. totodată, s-au schimbat ferestrele, parchetul, instalaţia de încălzire, au fost făcute recompartimentări etc. După restaurare, suprafaţa desfăşurată a clădirii este de 740 mp.
Muzeul va fi deschis publicului în prima parte
www.adrmuntenia.ro

a județului. Se va crea un inel median în jurul Bucureștiului, prin Fierbinți, Drudu, Movilița și coboară spre Călărași.”.
Reprezentanţii Cj ialomiţa doresc să acceseze
fonduri nerambursabile prin POR 2014 – 2020, în
cadrul Priorităţii de investiţii 6.1, afirmând că principala investiţie va fi în zona de vest a judeţului.
Sursa: obiectiv.net

a anului viitor. timp de câteva luni este nevoie ca
în spaţiile restaurate să se creeze climatul potrivit
pentru expunerea pieselor, au explicat, la conferinţă, specialiştii. Managerul Muzeului judeţean de
istorie şi Arheologie Prahova, Marinela Peneş, a
precizat: „Este o clădire de excepție pentru o
colecție de excepție – colecția de ceasuri inițiată
de profesorul Nicolae Simache.
De altfel, toată fosta regiune Ploiești, înglobând la vremea aceea Dâmbovița și Buzăul, beneficiază de efortul unui colectiv deosebit de inimos
și de un pionierat în acea epocă, pentru a realiza
cât mai multe obiective cultural-istorice și muzeale, în mod special. Colecția noastră de ceasuri
este unicat”.
Contractul de finanţare pentru restaurarea
Muzeului Ceasului a fost semnat în luna iulie a anului 2013, durata totală a proiectului fiind de 39 de
luni, dintre acestea 24 de luni fiind dedicate exclusiv execuţiei lucrărilor.
Proiectul a fost finanţat în cadrul Programului
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1
„Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli
urbani de creștere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”,
sub-domeniul „Poli de creștere”, categoria de operaţiuni – Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul
urban Regio. valoarea finală a proiectului a fost de
5.005.298,73 lei.
Sursa: ziarulprahova.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Drumul Dridu – Moviliţa – Fierbinţi, ce se află
în prezent într-o stare deplorabilă, va fi reabilitat.
În şedinţa Consiliului judeţean ialomiţa de luna
aceasta, vicepreşedintele Cj Ştefan Muşoiu a declarat că „pe zona aceea, în ședința din septembrie vă vom propune un protocol de colaborare între CJ Călărași și CJ Ilfov, prin care vom asfalta
pe fonduri europene niște drumuri din zona de vest

12
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Teleorman

Au început lucrările
la Sala Polivalentă din Alexandria

» Sala Polivalentă din Alexandria
a intrat în reabilitare. Lucările de
modernizare ar fi trebuit să înceapă
în luna martie, însă au demarat abia
săptămâna trecută. Reprezentanţii
constructorului au preluat obiectivul
zilele trecute.

Modernizarea Sălii Polivalente va costa 20, 5 milioane de lei. 13,3 milioane de lei reprezintă suma alocată de Guvern anul acesta, iar alte 7, 2 milioane de
lei sunt programate a fi alocate pentru finalizarea investiţiei în 2016. termenul de execuţie este de 12 luni.
www.adrmuntenia.ro

investiţia demarată săptămâna trecută este
una amplă. tribuna va fi reamenajată cu 1.350 de
locuri pentru public general, 100 de locuri viP şi
50 de locuri presă. terenul de joc cu dimensiunea
de 44*24 m va fi pretabil pentru meciuri indoor de
handbal, baschet, volei tenis, judo şi badminton.
vor fi amenajate săli de sport pentru activităţi conexe: antrenamente pentru judo, sală pentru dezvoltarea forţei şi sală de antrenamente pentru
scrimă. Sala Polivalentă va fi dotată cu sistem de
nocturnă pentru meciuri televizate, sistem de sonorizare, sistem de afişaj cu tabele de scor electronice şi sistem de climatizare.
Sursa: teleorman24.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Dâmboviţa / 10 septembrie 2015

incomod-media.ro / 10 septembrie 2015

REVISTA PRESEI

Agerpres / 10 septembrie 2015

Politica Broaştei / 9 septembrie 2015

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

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

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

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
Dâmboviţa: 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
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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.

