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Vizită împreună cu jurnaliştii la proiectele
finanţate prin Regio din Călăraşi

www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

În data de 30 septembrie, agenția pentru dezvoltare regională Sud Muntenia, în calitate de Organism intermediar pentru Programul Operațional
regional, a organizat un nou eveniment destinat promovării rezultatelor implementării regio 2007 – 2013
în Sud Muntenia. acțiunea a debutat cu o conferință
de presă, în cadrul căreia au fost prezentate stadiul
derulării proiectelor finanțate prin POr 2007 – 2013
la nivelul județului Călărași și impactul programului
în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, urmată fiind
de vizitarea împreună cu jurnaliștii a ambulatoriului
Spitalului de psihiatrie din Săpunari, ce a fost reabilitat cu fonduri nerambursabile regio.
Liviu Mușat, directorul agenției pentru dezvoltare regională Sud Muntenia, a menționat în deschiderea conferinței de presă ce a precedat vizita la
proiectul regio că „suntem într-o perioadă de finalizare a Programului Operațional Regional 2007-2013
în care vedem ce s-a făcut bine, ce s-a făcut mai
puțin bine, ce putem prelua și ce putem îmbunătăți
în exercițiul financiar următor. În această etapă, cu
siguranță, vizitele împreună cu reprezentanții massmedia pentru a vedea efectiv ce s-a făcut în cadrul
programului ocupă un loc important.”
Proiectul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului de Psihiatrie Săpunari, județul Călărași” a primit finanțare europeană
în cadrul axei prioritare 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenție
3.1 „Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”. Contractul de finanțare s-a derulat pe o perioadă de 22 de luni, începând din aprilie 2013 până în februarie 2015. Proiectul a avut o valoare totală de 2.095.922,76 lei,
din care 1.566.660,92 lei a reprezentat asistența financiară nerambursabilă solicitată de Consiliul județean Călărași, în calitate de beneficiar. această
investiție face parte din portofoliul de proiecte al
Cj Călărași, ce vizează îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite unei categorii vulnerabile
a populației (persoane cu probleme de sănătate
mintală) și pentru creșterea accesibilității și calității
serviciilor de sănătate mintală din județul Călărași.
Singura unitate medicală de profil din zonă,
Spitalul de Psihiatrie Săpunari are rolul de a deser-
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vi locuitorii județelor Călărași și ialomița, respectiv peste jumătate de milion de persoane. Capacitatea spitalului este de 170 de locuri, cinci medici
de specialitate asigurând gărzile în spital și având
în supraveghere, în prezent, aproximativ 130 de pacienți cronici și acuți aflați în tratament.
În cadrul programului regio 2007 – 2013, la nivelul județului Călărași, s-au depus în total 123 de
proiecte, din care au primit finanțare 80 de contracte, în valoare totală de peste 282 milioane de
lei, asistența nerambursabilă solicitată depășind
suma de 212 milioane de lei.
Caravana de promovare a rezultatelor implementării regio 2007 – 2013 în Sud Muntenia va continua
săptămâna viitoare cu vizitarea locurilor de implementare a unor proiecte derulate în județul Prahova.
http://regio.adrmuntenia.ro
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EVENIMENTE

S-a inaugurat Complexul de Servicii Sociale
„Casa Soarelui”, reabilitat cu fonduri
nerambursabile Regio

» directorul agenției pentru
dezvoltare regională Sud Muntenia,
Liviu Mușat, a participat vineri, 2 octombrie,
la conferința de inaugurare a obiectivului
de investiții „Modernizarea și extinderea
Complexului de Servicii Sociale «Casa
Soarelui»” din municipiul Târgoviște.

direcția Generală de asistență Socială și Protecția Copilului dâmbovița, în calitate de beneficiar, a semnat contractul de finanțare în date de
16 mai 2013, prin care a primit fonduri europene
nerambursabile din Programul Operațional regional 2007-2013, în cadrul axei prioritare 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenție 3.2 – „Reabilitarea/ modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.
Proiectul „Modernizarea și extinderea Complexului de Servicii Sociale «Casa Soarelui»” a fost implementat în 31 de luni și are o valoare totală de
3.888.952,90 lei, din care 2.966.258,99 lei reprezintă valoarea asistenței nerambursabile (fonduri
fedr și de la bugetul național). această investiție
a vizat îmbunătățirea calității și capacității infrastructurii serviciilor sociale din județul dâmbovița,
prin reabilitarea, extinderea, modernizarea și echiparea Complexului de Servicii Sociale „Casa Soarelui”.
www.adrmuntenia.ro

fondurile nerambursabile regio accesate au
folosit la lucrări de reparații, reabilitarea constructiei și a sistemului de încălzire și la construirea unei clădiri cu 30 de locuri pentru un nou tip de servicii - un centru de recuperare, socializare și consiliere a copilului cu dizabilități, destinat copiilor
cu autism și sindromul down.
investiția va conduce la îmbunătățirea calității infrastructurii pentru serviciile sociale din județul dâmbovița și dezvoltarea Serviciului de integrare și reintegrare a copiilor de la asistent maternal profesionist în familie, având ca grupuri-țintă
copiii care au o măsură de protecție (plasament la
asistent maternal profesionist) și familia naturală,
familia extinsă, persoana/ familia de plasament,
persoanele de referință sau alte persoane importante pentru copil.

http://regio.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia, la Conferinţa finală
a proiectului NoNEETs
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La conferință au participat reprezentanții instituțiilor partenere în proiect, cei ai Comisiei europene, primarul orașului Bruxelles, precum și reprezentantul Centrului Public de ajutor Social din
Molembeek-Saint-jean și cel al Ministerului Muncii
și al economiei din Bruxelles.
evenimentul a fost organizat de instituția pentru formare și inserție Profesională, partenerul din
Bruxelles - Belgia.
În prima zi a întâlnirii de lucru, fiecare partener a prezentat raportul de progres aferent perioadei martie - august 2015, precum și particularitățile
tinerilor care au participat la cursul de instruire
gratuit organizat de fiecare partener în cadrul proiectului. În cea de-a doua zi a avut loc Conferința
finală în cadrul căreia a fost prezentat proiectul
NoNEETs și au avut loc discuții libere asupra politicilor europene destinate tinerilor neeTs.
din luna noiembrie 2013, adr Sud Muntenia este partener în cadrul proiectului „NoNEETs – Permanent Training and Assessment Programme to NEETs
Young Adults for their inclusion in the labour market and EU society” (Program continuu de instruire
și evaluare pentru tinerii care nu sunt încadrați
pe piața forței de muncă și nu urmează niciun program educațional sau de formare, pentru sprijinirea intrării acestora pe piața forței de muncă),
www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

» În perioada 30 septembrie 1 octombrie, experți din cadrul agenției
pentru dezvoltare regională Sud
Muntenia, alături de reprezentantul
ajOfM dâmbovița, au participat la
Conferința finală a proiectului „NoNEETs –
Permanent Training and Assessment
Programme to NEETs Young Adults for
their inclusion in the labour market and
EU society” (Program continuu de instruire
și evaluare pentru tinerii care nu sunt
încadrați pe piața forței de muncă și nu
urmează niciun program educațional sau
de formare, pentru sprijinirea intrării
acestora pe piața forței de muncă)

alături de organisme din franța, Belgia, Spania,
italia, românia și republica Cehă.
Proiectul „NoNEETs” se derulează în perioada
noiembrie 2013 – octombrie 2015, este finanțat de
Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții (Lifelong Learning Programme), în cadrul subprogramului Grundtvig, Proiecte Multilaterale și are ca
obiectiv principal furnizarea unor servicii de evaluare și mentorat tinerilor din categoria neeT.
http://regio.adrmuntenia.ro
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domnul florentin Georgescu, expert în cadrul Serviciului Comunicare
din direcția dezvoltare și Comunicare
a agenției pentru dezvoltare regională Sud Muntenia, a participat la „Evenimentul de promovare a oportunităților de finanțare 2015-2020”, organizat de Patronatul Tinerilor Întreprinzători din românia în parteneriat cu Primăria Municipiului Giurgiu.
evenimentul s-a desfășurat luni, 5
octombrie, între orele 11.00 – 16.00 la
sediul Primăriei Municipiului Giurgiu.
Scopul întalnirii a fost de a informa mediul public și privat de la nivelul județului Giurgiu cu privire la oportunitățile oferite de accesarea fondurilor nerambursabile în perioada 20152020, atât pentru mediul rural cât și
pentru mediul urban. La ședință au participat reprezentanți ai mediului privat și ai administrațiilor publice locale
din Giurgiu.

Evenimente viitoare / 6 octombrie

Vizită împreună
cu jurnaliştii
pentru promovarea
proiectelor
finanţate prin Regio
din judeţul
Prahova

Conacul „Pană Filipescu”

Marți, 6 octombrie, agenția pentru dezvoltare regională Sud
Muntenia, în calitate de Organism intermediar pentru Programul Operațional regional, organizează un eveniment destinat
mass-media cu scopul promovării rezultatelor implementării
programului regio 2007 – 2013 la nivelul județului Prahova.
Cu acest prilej vom vizita obiectivul cultural-istoric reabilitat cu fonduri regio conacul „Pană Filipescu” din comuna
filipeștii de Târg, unde va avea loc conferința de presă cu ocazia finalizării proiectului „Restaurarea și consolidarea conacului Pană Filipescu, Filipeștii de Târg, județul Prahova”,
al cărui beneficiar este Consiliul județean Prahova.

www.adrmuntenia.ro

Evenimente viitoare / 8 octombrie

Conferinţa „Oportunități de finanțare
pentru mediul privat prin Programul
Operațional Regional 2014-2020 și Programul
Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020”

agenția pentru dezvoltare regională Sud Muntenia, în colaborare cu Ministerul agriculturii și dezvoltării rurale și Ministerul dezvoltării regionale și administrației Publice va
organiza Conferința „Oportunități de finanțare pentru mediul privat prin Programul Operațional Regional 2014-2020
și Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020”.
evenimentul se va desfășura joi, 8 octombrie, la sediul adr
Sud Muntenia din Călărași, str. General Constantin Pantazi,
nr. 7a, între orele 10.00 – 13.00.
Întâlnirea vizează diseminarea informațiilor despre oportunitățile oferite de cele două programe, POr 2014-2020 și
Pndr 2014-2020, în vederea asigurării unei mai mari deschideri către publicul țintă și a creșterii gradului de transparență în implementarea acestora.
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

Promovarea oportunităţilor de finanţare
în perioada 2015-2020
pentru tinerii întreprinzători din Giurgiu
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» Marius nica,
Ministrul fondurilor
europene, a declarat
că gradul de absorbție
a fondurilor europene
în exercițiul financiar
2007-2013 va fi de 70%,
informează agerpres.

„România termina acest exercițiu financiar, din estimările pe
care le avem de la beneficiari,
cu o absorbție de 70%. Ceea ce s-a
omis întotdeauna este că România a fost la primul exercițiu financiar de acest gen. Ne place să ne
comparăm cu Polonia. Este OK.
Dar haideți să luăm raporturile
Poloniei din perioada anterioară
să vedem că a avut un nivel al
absorbției în jur de 60%. Haideți
să luăm de la celelalte țări europene care, aflate la primul exercițiu, au înregistrat o absorbție
similară cu aceea pe care o să o
înregistrăm noi. Nu consider a fi
un rezultat rușinos”, a declarat
Marius nica.
La rândul său, președintele
Camerei deputaților a declarat că,
pentru exercițiul financiar următor, este nevoie de sporirea nivelului de profesionalism al administrației publice centrale.
„Este nevoie de sporirea nivelului de profesionalism al administrației publice centrale, de
asigurarea experienței nemijlocite a acelor funcționari responsabili în domeniile gestionate pe
fiecare program operațional în
parte. Concomitent, trebuie să spowww.adrmuntenia.ro

rim nivelul de informatizare și
automatizare până la nivelul la
care tehnica este suportabilă de
cheltuielile statului român”, a
susținut valeriu Zgonea.
acesta a mai afirmat că este
necesară reluarea procesului de
reformare a sistemului de învățământ.
„O altă prioritate este legată de învățământ, temelia oricărei
societăți și garantul echilibrului
socio-economic. Cred că este nevoie de reluarea procesului de
reformă în învățământ începând
de la clasele mici până la cel doctoral, pe principiul flexibilizării
pregătirii profesionale și al prevalenței spiritului antreprenorial pentru pregătirea unui loc de
muncă astfel încât aceasta planificare pe care noi o dorim, a fondurilor europene, să se bazeze pe
un proiect de țară stabilit cu viziune și centrată pe resurse umane
specializate”, a mai spus Zgonea.

Sursa: hotnews.ro

Programul Transnaţional
Dunărea: S-a lansat primul
apel de propuneri de proiecte!

Primul apel de propuneri de proiecte pentru Programul Transnațional Dunărea a fost lansat la Budapesta și este deschis până pe 3 noiembrie 2015.
expresiile de interes pot fi completate numai on-line, în site-ul programului.
Programul Transnațional Dunărea finanțează proiecte care urmăresc îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale, implementate
de un parteneriat transnațional extins. Pot primi finanțare proiecte depuse de autoritățile locale, regionale
sau naționale, organismele de drept
public, Grupările europene de Cooperare Teritorială (GeCT), organizațiile
internaționale și organismele private,
inclusiv iMM-uri.
aria eligibilă este constituită din 14
state: austria, Bulgaria, Cehia, Germania (landurile Baden Württemberg și
Bavaria), ungaria, românia, Slovenia,
Slovacia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Serbia, Moldova și ucraina
(oblasturile Chernivetska, ivano-frankiviska, Zakarpatska, Odessa).
Bugetul total al programului este de
262.989.835,60 de euro, din care 202.095.405
euro reprezintă finanțarea nerambursabilă din fondul european de dezvoltare regională.
românia este autoritate națională
a programului, prin Ministerul dezvoltării regionale și administrației Publice (MdraP). autoritatea de Management este stabilită în cadrul Ministerul economiei naționale din ungaria,
iar Secretariatul Comun la Budapesta.
auditul Programului va fi realizat de
direcția Generală pentru auditul fondurilor europene din ungaria, iar atribuțiile de certificare vor fi îndeplinite
de către Trezoreria de Stat a ungariei.
documentele relevante pentru program sunt disponibile în site-ul acestuia. Puteți consulta, de asemenea, fișa
de program sau puteți obține informații de la Punctul național de Contact:
alina Mihalache, consilier - direcția Generală Programe europene, unitatea
autorități naționale pentru Programe
europene, alina.mihalache@mdrap.ro,
tel. 0372/111.305, fax 0372/111.456,
http://www.mdrap.ro/dezvoltareregionala/-4970/-7572/-7498,
http://www.interreg-danube.eu/.
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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România termină
exerciţiul financiar 2007-2013
cu o absorbţie de 70%
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al 10-lea Comitet Comun de Monitorizare a Programului Operațional Comun „Marea Neagră 20072013” a avut loc în Burgas, Bulgaria, pe data de 29 septembrie 2015. În cadrul reuniunii reprezentanții țărilor
participante la program au trecut în revistă probleme
legate de aspectele financiare ale implementării programului, de realizarea indicatorilor propuși și de proiectele care se confruntă cu riscuri.
Comitetul Comun de Monitorizare (CCM) a Programului Operațional Comun Bazinul Mării negre 2007-2013
este format din reprezentanți ai tuturor țărilor partenere
(armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, republica Moldova,
românia, Turcia, ucraina) și are misiunea de a asigura calitatea și eficiența implementării și evaluării programului.
astfel, CCM stabilește criteriile de selecție pentru evaluarea propunerilor de proiecte, aprobă Pachetul aplicantului, stabilește criteriile de selecție și aprobă orice
revizuiri ale acestor criterii, în conformitate cu necesitățile programului, aprobă selecția finală a proiectelor și
bugetul pentru fiecare proiect care urmează să fie finanțat, aprobă sumele și alocarea de fonduri și de resurse
pentru asistența tehnică, inclusiv resursele umane, analizează deciziile și rapoartele autorității Comune de Management, face propuneri de revizuire a programului,
când este cazul, pentru creșterea eficacității sau îmbunătățirea gestionarii acestuia și examinează orice posibile
cazuri de nereguli și/sau cereri de recuperare.
Programul Operațional Comun Bazinul Mării negre
2007-2013 este un program de cooperare teritorială europeană care a avut un buget total de 34.211.187 euro
(fonduri enPi, iPa, asistența tehnică și cofinanțarea
națională) și a finanțat proiecte care au urmărit:
• îmbunătățirea accesibilității și conectivității intraregionale în domeniile informații, comunicații, transporturi și comerț,
• crearea unor rețele de turism în vederea dezvoltării turismului și a produselor tradiționale,
• întărirea capacității administrative de elaborare
și implementare a politicilor de dezvoltare locală,
• consolidarea bazei comune de cunoștințe și informații necesare în vederea abordării provocărilor comune în
domeniul protecției mediului, sistemelor fluviale și marine,
• promovarea cercetării, inovației și conștientizawww.adrmuntenia.ro

rea în domeniul conservării și protecției mediului în
ariile naturale protejate,
• promovarea inițiativelor de cooperare care au ca
scop inovația în tehnologia și managementul sistemelor
de deșeuri solide și ape uzate,
• promovarea rețelelor culturale și a schimburilor
educaționale între comunitățile din bazinul Mării negre.
În perioada 2014-2020, Programul Operațional Comun Bazinul Mării negre are alocat un buget mai mare,
de 49.038.597 de euro (din instrumentul european de
vecinătate-eni și din instrumentul de asistență pentru
Preaderare-iPa), la care se adaugă minimum 10% reprezentând contribuția națională a statelor participante.
Obiectivele generale ale programului, în această
perioadă, vor fi creșterea nivelului de dezvoltare economică și protecția mediului în regiunile din Bazinul Mării negre. În aria eligibilă sunt cuprinse cele șase județe
din regiunea de dezvoltare Sud-est, pentru românia,
regiunile din vecinătatea bazinului pentru Bulgaria,
Grecia, Turcia și ucraina, precum și întreg teritoriul național al armeniei, republicii Moldova și al Georgiei. În
acest scop, programul va finanța proiecte care se încadrează într-unul din cele 2 obiective și 4 priorități:
1. Promovarea mediului de afaceri și a antreprenoriatului în Bazinul Mării negre:
Prioritatea 1.1 - Promovarea în comun a mediului de
afaceri și a antreprenoriatului în sectoarele turism și cultură;
Prioritatea 1.2 - Creșterea oportunităților de comerț transfrontalier și modernizarea în domeniul agriculturii și a sectoarelor conexe;
2. Promovarea unei politici de mediu coordonate
și reducerea prin acțiuni comune a deșeurilor maritime
în Bazinul Mării negre:
Prioritatea 2.1 – Îmbunătățirea sistemului de monitorizare în comun a mediului;
Prioritatea 2.2 - Promovarea unor activități comune de conștientizare publică și a unor acțiuni comune împotriva deșeurile maritime și riverane
autoritatea de Management (aM) a Programului
Operațional Comun Bazinul Mării negre este Ministerul
dezvoltării regionale și administrației Publice, prin direcția aM Programe Cooperare Teritorială europeană.
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Programul Operaţional Comun
Bazinul Mării Negre 2007-2013: A 10-A Reuniune
a Comitetului Comun de Monitorizare
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» direcția Politici antreprenoriale
și implementare Programe pentru iMM
a publicat pe 28 septembrie 2015 lista
cu solicitanții acceptați în vederea
verificării administrative și a eligibilității
în cadrul „Programului pentru stimularea
înființării și dezvoltării microîntreprinderilor
de către întreprinzătorii debutanți în
afaceri”.

societățile înființate până la 31.12.2014), sau ultima balanță de verificare pentru societățile înființate în anul 2015;
• certificat constatator, inclusiv on-line, emis
de Oficiul registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul societatea, în care să
se menționeze acționarii, reprezentanții legali ai
societății, punctele de lucru, domeniile de activitate precum și activitățile autorizate ale societății, în termen de valabilitate la data depunerii
cererii-tip de acord de principiu pentru finanțare;
Solicitanții acceptați în vederea verificării ad• declarație cu privire ajutoarele de stat și de
ministrative vor transmite în termen de 5 zile lu- minimis primite (anexa nr. 10 la procedura progracrătoare de la data publicării listei, la OTiMMC de mului);
care aparține județul în care este înregistrată fir• declarație pe propria răspundere că societama solicitantă, cererea de finanțare (anexa 6 la tea nu are datorii la bugetul general consolidat și
procedura programului) semnată și ștampilată de la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și
administratorul societății, însoțită de următoarele pentru toate punctele de lucru;
documente justificative:
• documentul care să ateste că asociatul/admi• Situațiile financiare ale solinistratorul a urmat/urmează un
descărcați Lista
citantului, înregistrate la unitățile
curs de antreprenoriat (se acceptă
Clic aici!
teritoriale ale Ministerului financursuri de antreprenoriat organițelor Publice pe a căror raza își au sediul operatorii zate de către un organism autorizat recunoscut de
economici (art. iii din OuG nr. 90/2010 pentru mo- educație antreprenorială.)
dificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind
• documentul care să ateste că asociatul/admisocietățile comerciale (bilanț contabil, contul de nistratorul SrL-d a avut calitatea de șomer sau abprofit și pierdere, date informative, anexe, balan- solvent în anul precedent și/sau anul curent înreță de verificare), sau declarația de inactivitate, la gistrării SrL-d la registrul Comerțului.
Sursa: DIMMMAT
31 decembrie 2014, în copie certificată (pentru
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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DIMMMAT: Lista aplicanţilor acceptaţi pentru verificarea
administrativă şi a eligibilităţii pe programul dedicat
întreprinzătorilor debutanţi (SRL-D)
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Primele două proiecte de legi în domeniul
achiziţiilor publice au fost finalizate

Ministerul finanțelor Publice a anunțat săptămâna trecută finalizarea proiectului de lege privind achizițiile clasice și a proiectului de lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică. Proiectele de lege sunt definitivate, acestea urmând a fi
supuse avizării interinstituționale și vor fi transmise spre aprobare Parlamentului după ce vor fi aprobate de Guvernul româniei.
„Reforma sistemului de achiziții publice trebuie să asigure eficientizarea modului în care sunt
cheltuite toate fondurile publice, indiferent că ne
referim la banii de la bugetul de stat sau la fondurile europene. Nu trebuie să mai existe criterii
diferite în cheltuirea acestora, iar întreaga administrație publică trebuie să se concentreze în a dezvolta proiecte, nu în justificarea bugetelor și în cheltuirea sumelor de care dispun. Eficiența trebuie
să devină criteriul de bază în dezvoltarea și implementarea unui proiect, în timp ce sursa de finanțare a acestuia trebuie să devină un aspect mai puțin important. Astfel, vom putea oricând să decontăm proiectele finanțate din sume asigurate de la
bugetul de stat din fondurile alocate de UE. Reforma sistemului de achiziții publice va însemna înainte de toate mutarea accentului pe raportul preț/
www.adrmuntenia.ro

calitate! Am finalizat deja primele două proiecte
de legi. În aceste zile începem dezbaterea publică
a celorlalte două proiecte de acte normative care
vor completa pachetul legislativ, alături de Strategia națională în domeniul achizițiilor publice”,
a declarat ministrul finanțelor Publice, eugen Teodorovici.
Totodată, au fost publicate și documentele centralizatoare care prezintă rezoluția dată în cazul
fiecărui comentariu primit pe marginea primelor
două proiecte de legi finalizate, respectiv comparația între prevederile noilor directive europene
în materie și prevederile celor două proiecte de
legi. Cele două proiecte de acte normative au fost
supuse dezbaterii publice începând cu 22 iulie a.c.:
Proiectul de lege privind achizițiile publice și Proiectul de lege privind remediile și căile de atac.
Pachetul legislativ va fi completat de următoarele două proiecte de legi:
• Proiectul de lege privind achizițiile sectoriale
(utilități), care a fost publicat spre dezbatere publică pe 24 septembrie a.c.;
• Proiectul de lege privind concesiunile, care era
anunțat spre dezbatere publică începând cu data
de 25 septembrie a.c..

Sursa: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
http://regio.adrmuntenia.ro
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» anCOM a propus o schemă de
finanțare între 40 și 63 milioane euro,
pentru rețele 4G în localitățile fără
servicii de internet în bandă largă în puncte
fixe. La final de 2014, 664.000 de persoane
nu aveau acoperire cu astfel de servicii.

La sfârșitul anului 2014, 664.000 de persoane
(3,3% din populația româniei) nu beneficiau de acoperire cu servicii de internet în bandă largă la puncte
fixe, întrucât domiciliază în una din cele 3.439 de
localități în care nu există rețele care să furnizeze
astfel de servicii, arată analiza pe piețele de internet și infrastructuri telecom, publicată de autoritatea națională pentru administrare și reglementare în Comunicații (anCOM), la jumătatea lunii
august 2015.
„Cifrele absolute sunt impresionante și reflectă situația unor zone geografice rurale, relativ îndepărtate sau greu accesibile, densitatea medie fiind
de 193 locuitori pe localitate nedeservită cu rețele
fixe. Prin comparație, localitățile rurale deservite
de o singuraă rețea înregistrează o densitate medie de 557 locuitori pe localitate”, se arată la pagina 37 din documentul de analiză strategică publicat de anCOM pe 29 septembrie 2015.
„Deși situația acoperirii cu rețele se îmbunătățește an de an, ritmul de «conectare» al localităților prin forțele pieței scade dramatic pe măsură ce rețelele pătrund în zone tot mai îndepărtate, cu concentrare tot mai redusă a cererii, iar riscurile investițiilor cresc exponențial: de la un ritm
mediu anual de 1.170 localități nou conectate la
rețele fixe de bandă largă în perioada 2008-2012
(în ciuda contextului macro- economic dificil), la
un ritm mediu anual de numai 12,5 localități nou
conectate, în perioada 2013-2014”, se mai arată
în documentul anCOM.
deși primul obiectiv specific al agendei digitale pentru românia prevede ca acoperirea cu rețele
de bandă largă la puncte fixe să ajungă la 100% din
populație la nivelul anului 2020, singura inițiativă
publică majoră de reducere a decalajului digital
al româniei până în prezent, proiectul rOneT, implementat de Telekom, este planificat să conecwww.adrmuntenia.ro

teze numai 783 localități, 22% din totalul localităților neconectate. Proiectul stagnează din cauza dificultăților majore de implementare și procedurilor complicate de autorizare

Ce se întâmplă însă cu celelalte
2.600 de localităţi?

O primă ințiativă de anvergură, pentru acoperirea restului de localități, nu vine de la MCSi, ci
de la reglementatorul pieței, anCOM, care a propus
ieri spre analiză o schemă de finanțare între 40 și
63 milioane euro, care poate fi disponibilizată din
tariful de utilizare frecvențe radio.
aflată în prezent la stadiul de inițiativa propusă în dezbatere publică, schema prevede în linii
mari o reducere a tarifelor de utilizare a frecvențelor radio, condiționată de realizarea în prealabil
a unor investiții în extinderea acoperirii rețelelor.
Cele mai importante criterii propuse de anCOM
pentru finanțarea extinderii rețelelor 4G în mediul
rural:
• după ce investesc în 4G în zone identificate de
anCOM, operatorii prezintă decontul, iar autoritatea le reduce corespunzător tarifele de utilizarea
frecvențelor radio pe care le datorează;
• investițiile care pot fi decontate acoperă alte
zone geografice decât cele vizate prin alte intervenții publice, și nu pot viza zone care oricum ar fi fost
acoperite prin extinderea sau îmbunătățirea naturală a rețelelor;
• se pot deconta piloni și stâlpi de telefonie (cele mai „scumpe” investiții în extinderea de rețea)
numai prin excepție, în „circumstanțe geografice
excepționale”, motivul fiind cantitatea și calitatea
frecvențelor utilizate deja de operatori;
• pentru creșterea eficienței folosirii resurselor,
anCOM propune folosirea în premieră în românia
a unui sistem de notare (clasificare) a localităților
care să beneficieze de intervenție publică, pe criterii obiective.
această inițiativă a anCOM apare într-un document de discuție privind strategia anCOM pentru
comunicațiile digitale 2020, aflat în consultare publică până pe 3 noiembrie.
Sursa: ANCOM

http://regio.adrmuntenia.ro
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63 de milioane de euro pentru reţele 4G de la sate
neconectate la internet
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» Ministerul dezvoltării regionale și
administrației Publice a finanțat, în
domeniul termoficare, 128 de de obiective
de investiții, iar în domeniul eficiență
energetică a alocat fonduri pentru peste
144.000 de apartamente, prin programele
guvernamentale și europene pe care le
gestionează.

alte 1,18 miliarde de euro sunt disponibile în
perioada 2014-2020, prin POr, pentru proiecte care
duc la clădiri publice, clădiri rezidențiale și iluminat
public mai eficiente din punct de vedere energetic.
datele au fost prezentate joi, 24 septembrie
a.c., de doamna Sirma Caraman, secretar de stat
în Ministerul dezvoltării regionale și administrației
Publice (MdraP), la dezbaterea pe tema energiei
termice organizată de intact Media Grup la Palatul
Parlamentului – în secțiunea „Nevoi și oportunități
de finanțare pentru infrastructura locală si reabilitare termică”.
„Programul Termoficare, proiectat inițial să
dureze 10 ani, a fost prelungit prin Hotărâre de Guvern cu încă 5 ani, până în 2020. Ministerul a inițiat
propunerea, în acest an, tocmai ca urmare a constatării necesității de a sprijini printr-un program național investițiile în sisteme centralizate de energie termică: programul cuprinde 128 de obiective
din 45 de localități. Fondurile alocate de la bugetul de stat în perioada 2006-2015 au fost în valoare
de 418,8 milioane lei”, a declarat Sirma Caraman.
Prin Programul Termoficare 2006-2020 căldură și confort autoritățile administrației publice
locale care dețin în proprietate sisteme centralizate de alimentare cu energie termică, pot beneficia de cofinanțare nerambursabilă de la bugetul
de stat în valoare până la 70% a proiectelor de investiții, în anumite condiții. restul de 30% reprezintă contribuția bugetelor locale ale unităților administrativ teritoriale beneficiare.
www.adrmuntenia.ro

În ceea ce privește măsurile de eficiență energetică, acestea sunt implementate prin intermediul
mai multor programe gestionate de MdraP: Programul național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (OuG nr. 18/2009),
Programul de reabilitare termică a clădirilor de
locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală (OuG nr 69/2010) și Programul
Operațional Regional, în cele două versiuni ale
sale (2007-2013 și 2014-2020).
Programul național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe vizează
reducerea consumului de energie folosit pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și
menținerii climatului termic interior; diminuarea
emisiilor de gaze cu efect de seră și introducerea
unor surse alternative de producere a energiei, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localităților.
finanțarea lucrărilor de intervenție prin acest
program se asigură în proporție de 50% de la bugetul de stat, prin bugetul MdraP; 30% - de la bugetele locale și/sau din alte surse legal constituite;
20% - din fondul de reparații al asociației de proprietari și/sau din alte surse legal constituite. Cota
de 20% poate suportată tot de la bugetele locale,
ca și cheltuială de natură socială, pentru anumite
categorii de proprietari, persoane fizice (persoane
cu handicap; persoane cu venituri medii nete lunare situate sub câștigul salarial mediu net pe economie, inclusiv pensionari; veterani de război și
soți/soții supraviețuitori/supraviețuitoare ai/ale
acestora).
În perioada 2009 – 2015, 92.335 de apartamente au fost cuprinse în program (2.299 blocuri din circa 135 de localități). dintre acestea, 58.738 de apartamente din 1530 de blocuri au fost finalizate. În
tot acest interval, bugetul alocat prin MdraP a fost
de 588 milioane lei, din care 513,36 milioane lei
constituie fonduri decontate de la bugetul de stat.
(continuare în pagina 12)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Eficienţa energetică: 1,18 miliarde de euro
disponibili în perioada 2014-2020, prin POR,
pentru clădiri publice, clădiri rezidenţiale
şi iluminat public
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prin axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 3.1.
– Eficiență energetică în clădiri rezidențiale și publice, inclusiv iluminat public.
Programul finanțează lucrări la:
• clădiri publice: anveloparea clădirii, inclusiv
consolidare, modernizare sursă de energie, instalații de transport apă caldă menajeră, sisteme de
ventilare și climatizare, achiziționare sisteme de
management energetic, etc.;
• clădiri rezidențiale: anveloparea clădirii, inclusiv
consolidare, reabilitarea instalației de distribuție a agentului termic, modernizarea sistemului de încălzire, etc.;
• iluminat public: extinderea/ reîntregirea sistemului de iluminat public, reabilitarea instalațiilor
electrice (stâlpi, rețele), înlocuire lămpi cu eficiență
energetică ridicată (ex. Led) etc. Potențialii beneficiari sunt autoritățile publice centrale (clădiri publice)
și locale (clădirile publice și clădiri rezidențiale).
Sumele sunt distribuite, orientativ, pe domenii de
intervenții, astfel: 484 de milioane de euro pentru clădiri publice, 668 de milioane de euro clădiri rezidențiale
și 35 de milioane de euro pentru iluminat public.
Pentru această prioritate de investiție, Ghidul
solicitantului pentru componenta clădiri rezidențiale a fost în dezbatere publică în perioada 24 august – 24 septembrie a.c.. În perioada imediat următoare, Ghidul va fi definitivat, după analiza propunerilor și a observațiilor primite în procesul de
consultare, urmând ca apoi să fie anunțată lansarea
apelului de proiecte pentru astfel de investiții.
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 11)
Prin Programul Operațional regional 2007-2013,
pentru proiecte de eficiență energetică au fost alocate fonduri în valoare de circa 180 de milioane de
euro, pentru lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirii și lucrări de reabilitare a sistemului
de încălzire. Beneficiari eligibili au fost municipii
reședințe de județ, în calitate de reprezentanți ai
asociațiilor de proprietari, precum și cele 6 sectoare ale Municipiului București.
„S-au depus 180 de cereri de finanțare, cu o valoare solicitată de aproximativ 152,5 milioane euro,
pentru 1.226 de blocuri (51.714 de apartamente). Pentru 138 dintre acestea au fost încheiate contracte
de finanțare, în valoare de aproximativ 134,5 mil.
euro, aferente unui număr de 959 blocuri (49.356
apartamente). În prezent, sunt deja implementate
proiecte care totalizează 1.046 apartamente din 26
de blocuri”, a precizat Sirma Caraman.
Programul prevedea ca finanțarea cheltuielilor eligibile să fie acoperită în proporție de 60% din
fondul european de dezvoltare regională și bugetul de stat și de 40% de autoritatea publică locală
și asociația de proprietari.
În ceea ce privește Programul Operațional regional 2014-2020, românia are alocat un buget total de 1,18 miliarde euro pentru investiții menite
să crească eficiența energetică, din care aproximativ 1 miliard de euro reprezintă fonduri europene
nerambursabile (fondul european de dezvoltare
regională). Proiectele de acest tip vor fi finanțate

12
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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 creștere
1 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană poli de dezvoltare
1.2 Sprijinirea investițiilor în eficiența
energetică a blocurilor de locuințe

Pitești, Pid-ul Polului de Creștere Ploiești și Planuri
integrate de dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane. Până în această dată au fost semnate 757 de
contracte de finanțare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.356.571.741,55 lei. din cele 757 de
contracte semnate, 73 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 și modernizarea rețelei de drumuri
Axa
județene, străzi urbane - inclusiv construcția/reabilitarea
2
șoselelor 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 și echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale

12

1

1

0

0

0

10

40,53

35,7

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

60

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 și echiparea
3 infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare
și a infrastructurii pentru formare profesională continuă

3.4 reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea
infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare
și a infrastructurii pentru formare profesională continuă apel de proiecte pentru fondurile realocate POr conform
deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013
4.1 dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire
a afacerilor de importanță regională și locală

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

5.1 restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și 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 și
32
14
6
0
0
0
12
61,20
35,64
Axa creșterea calității serviciilor turistice
5
Pentru domeniul major de intervenție 5.3 „Promovarea potențialului turistic și crearea
infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”,
5.3 Promovarea potențialului turistic și crearea
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel național.
infrastructurii necesare, în scopul creșterii
OrGaniSMuL inTerMediar PenTru TuriSM: Ministerul economiei, direcția Gestionare fonduri
atractivității româniei ca destinație turistică
Comunitare pentru Turism - B-dul dinicu Golescu, nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poștal 010873,
București, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

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

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Până în data de 5 octombrie 2015, la sediul
agenției pentru dezvoltare regională Sud Muntenia
au fost depuse 1.285 de proiecte, prin care se solicită finanțare nerambursabilă prin regio (Programul
Operațional regional), Planul integrat de dezvoltare
urbană pentru Polul de dezvoltare (Pidu) – Municipiul
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

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

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

1.3.2 - Sprijin pentru consultanță
acordat întreprinderilor mici și mijlocii

Axa 3.1.1 - Sprijinirea accesului la
3 internet și la serviciile conexe
TOTAL

Valoare totală
ELIGIBILĂ
- Lei -

Stadiul contractelor
Retrase Respinse

Contractate

Valoare
asistenţă
financiară
nerambursabilă
CONTRACTATĂ
- Lei -

Nr. contracte
reziliate

Subdomeniu/Domeniul

Nr. proiecte
preluate

POS CCE 2007-2013

rea a 60 de milioane de euro). Cursul valutar va fi
cel aferent momentului estimat pentru efectuarea
cheltuielii, respectiv 4,45 lei (conform previziunii
de curs de schimb mediu anual al Comisiei naționale de Prognoză, valabil în 2015).
Toate proiectele depuse în cadrul acestui apel
de proiecte au fost evaluate din punctul de vedere
al conformității administrative, eligibilității, tehnico-economic, au fost selectate și propuse spre
finanțare în cadrul aM POS CCe. după publicarea
listelor aferente proiectelor acceptate spre finanțare, începând cu data de 20.02.2015, Oi POS CCe
din cadrul adr Sud Muntenia a primit spre întocmirea contractului de finanțare un număr de 62 de
proiecte . dintre acestea, 53 au contracte semnate
și sunt în etapa de implementare, 7 s-au retras în
etapa de contractare, 2 proiecte au fost respinse
în etapa de precontractare.
Până în prezent, la nivelul adr Sud Muntenia au
fost semnate 366 de contracte de finanțare, cu o valoare nerambursabilă aprobată de 408.258.104,61 lei.
din cele 366 de contracte semnate, 90 de proiecte au fost reziliate - asistență financiară nerambursabilă solicitată în valoare de 100.418.374,91 lei.
Valoare
asistenţă
financiară
nerambursabilă
REZILIATĂ
- Lei -

36

264.573.922,13

1

7

28

132.329.097,97

12

54.582.968,38

206

274.348.157,32

11

22

173

157.008.213,97

51

42.848.474,86

62

219.724.431,16

7

2

53

108.070.494,30

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

77

366

481

408.258.104,61

90

100.418.374,91

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

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Până în data de 5 octombrie 2015, la sediul
agenției 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 finanțare nerambursabilă
prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea
Competitivității Economice” 2007-2013. din totalul proiectelor primite de adr Sud Muntenia pentru
întocmirea contractelor de finanțare, au fost respinse 76 și retrase 38.
La finele anului 2014 a fost lansată o altă cerere
de propuneri de proiecte pentru sprijin nerambursabil
cofinanțat din fondul european pentru dezvoltare regională. acest apel de proiecte a fost deschis pentru
Operațiunea 1.1.1 - Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile pentru întreprinderi. depunerea
aplicațiilor s-a desfășurat în perioada 27 octombrie
2014 - 25 noiembrie 2014. Transmiterea dosarului cererii de finanțare s-a efectuat online, pe platforma
destinată depunerii aplicației - disponibilă pe pagina
web a MSi OiPSi, la adresa http://fonduri.mcsi.ro.
Bugetul total al acestei cereri de propuneri de
proiecte este de 267 milioane de lei (contravaloa-
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Argeş

Lifturi pentru Cetatea Poenari
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INFO JUDEȚE

Pe ordinea de zi a ultimei ședințe ordinare a
Consiliului județean a figurat și un proiect al Muzeului județean pentru promovarea și conservarea cetății de la Poenari. autoritățile încearcă să obțină
fonduri europene în acest sens, iar Consiliul județean a găsit și o soluție pentru un acces mai facil
la acest obiectiv important din punct de vedere turistic. „Am găsit la Hidroelectrica trei lifturi care
au fost folosite în trecut la cetate. Unul nu mai
funcționează, dar celelalte două ar putea merge.
Încercăm să le preluăm de la Hidroelectrica și să
le punem în valoare”, ne-a declarat florin Tecău,
președintele Consiliului județean argeș.
Sursa: ziarulargesul.ro

Despre programe de finanţare
şi proiecte în cadrul unei videoconferinţe
româno-bulgare

Călăraşi

Marti, 29 Septembrie, a avut loc cea de-a treia
videoconferință, având tema „PROGRAME DE FINANȚARE și PROIECTE”, ce s-a încadrat în seria de evenimente demonstrative organizate în cadrul proiectului
„Împreună în timp real”/ „CBC LIVE – Cross Border Cooperation Live Interaction Video Conferencing Network”, implementat de Camera de Comerț și industrie ruse, cu parteneri asociația „Societatea Idein”,
Camera de Comerț și industrie vratsa, asociația română pentru Transfer Tehnologic și inovare – aroTT –
Craiova, Camera de Comerț, industrie și agricultură
Călărași și finanțat prin Programul de cooperare
transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013.
Cu acest prilej, au fost prezentate proiecte de succes implementate de diferite organizații (de la
Călărași, au fost prezentate proiectele MedPlanet – implementat de institutul național de Cercetare-dezvoltare pentru Științe Biologice și rinnO – implementat
de autoritatea națională pentru Cercetare Științifică
și inovare). de asemenea, au fost date detalii despre
programele de finanțare active în actuala perioadă (cu
accente pe inTerreG și dunărea) și au fost identificate idei de proiecte și parteneriate posibile.
Participanții au fost în următoarele centre:
• Centrul de conferințe video de pe lângă Cawww.adrmuntenia.ro

mera de Comerț și industrie ruse, bd. Tsar ferdinand 3a, et. 2;
• Centrul de conferințe video de pe lângă Camera de Comerț și industrie vratsa, piața Hristo
Botev, Casa Culturii, et. 2;
• Centrul de conferințe video de pe lângă asociația română pentru Transfer Tehnologic și inovare – Craiova, str. Ștefan cel Mare, nr. 12;
• Centru de conferințe video de pe lângă Camera de Comerț, industrie și agricultură – Călărași,
str. Progresului 23, bloc BBB, et. 5.
Crearea unei rețele de centre de videoconferințe este rezultatul principal al proiectului „Împreună în timp real” prin care partenerii urmăresc
îmbunătățirea infrastructurii de comunicare din
regiunea transfrontalieră Bulgaria-românia și, prin
urmare, rezolvarea problemelor cu accesibilitatea
și locația izolată a regiunii. rețeaua este bazată pe
cele mai noi soluții tehnologice ce oferă sentimentul de prezență reală a participanților și realizează
un mediu de comunicare vie, cu imagine cristalină
și sunet perfect. Proiectul „Împreună în timp real”
este finanțat prin Programul de cooperare transfrontalieră românia-Bulgaria 2007-2013.
Sursa: obiectiv-online.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Potlogiul se pregăteşte
să devină obiectiv turistic-cultural

16

Dâmboviţa

Giurgiu

Din acest punct de vedere, avem înscrise pe
agenda curentă și alte proiecte. Acestea privesc
modernizarea infrastructurii rutiere de interior
din localitate”, a menționat edilul de la Potlogi.
Totodată, programul administrației locale mai
cuprinde și modernizări în domeniul edilitar: o extindere la Școala românești și reabilitarea bisericii
din comună, lăcaș monument de categoria a.
„Pentru aceasta (n. n. biserică) se fac demersuri în vederea reabilitării pe un proiect finanțat
în cadrul Programului Operațional Regional”, a specificat nicolae Catrina.
Odată cu finalizarea amplului proiect derulat
la ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi (Palat, Biserica Brâncovenească, anexe), localitatea va deveni, așa cum speră și au în plan autoritățile județene
și cele locale, un important centru cultural-turistic.
La proiectul de la ansamblul Brâncovenesc Potlogi se lucrează în ritm susținut, data de finalizare fiind 15 noiembrie, iar data de inaugurare - 29
noiembrie a.c.
Sursa: jurnaldedambovita.ro

Primăria Giurgiu a depus şase proiecte
transfrontaliere pentru atragerea
de fonduri europene nerambursabile

În ultima ședință de Consiliu local primarul
municipiului Giurgiu, nicolae Barbu, a promovat
12 proiecte de hotărâri, în regim de urgență, ce privesc lucrări de intervenție și proiecte inTereG românia – Bulgaria.
„Dorim printre altele să modernizăm Bulevardul Nicolae Titulescu din toate punctele de vedere,
să atragem fonduri prin aderarea municipiului la
Asociația Tradiția Pescuitului Dunărean, asociație
unde vrem să devenim membrii cu drepturi depline
pe două proiecte distincte. Finanțarea proiectelor
va fi aprobată de Comisia Europeană în data de 28
februarie 2016”, a menționat primarul Barbu.
au mai fost aprobate și proiectele de hotărâri
de Consiliu Local privind aprobarea lucrărilor de
www.adrmuntenia.ro

intervenție și a indicatorilor economici pentru un
proiect transfrontalier Giurgiu – ruse în rețeaua
TnT, prin inTereG 5a 2014-2020, precum și Studiu
de fezabilitate și indicatori tehnico –economici pentru proiectul privind amenajarea Canalului „Sfântul Gheorghe”.
de asemenea, au mai fost aprobate documentațiile pentru depunerea proiectului privind realizarea unui centru comun de reacție în caz de inundații (Giurgiu – ruse) în zona transfrontalieră, dar
și pentru un proiect care privește punerea în valoare a siturilor culturale din zona dunăreană și repunerea lor în circuitul turistic – proiect cu o valoare de 2 milioane de euro.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Odată cu finalizarea amplului proiect finanțat
prin regio de restaurare a ansamblului Brâncovenesc, a cărui inaugurare este programată pentru
29 noiembrie a.c., localitatea va deveni un important centru cultural-turistic. În paralel, administrația locală a derulat mai multe proiecte ce au vizat
modernizări în comună și reabilitarea străzilor de
interior, acestea cu bani obținuți prin Pndr.
astfel, au fost finalizate trei proiecte în cadrul
Programului național de dezvoltare rurală (Pndr)
și este în curs de implementare, în cadrul aceluiași
program, un proiect de modernizare străzi de interior.
Primarul localității, prof. nicolae Catrina, a declarat că administrația locală și-a stabilit ca obiectiv prioritar pe termen scurt modernizarea localității, pentru a se încadra din toate punctele de vedere în circuitul turistic național, dat fiind suportul
său istoric important.
„Se lucrează cu maximă responsabilitate pe
proiecte, ținta finală fiind modernizarea acestei
localități pentru a deveni un pol turistic mai activ.
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Ialomiţa

Festivalul–concurs de tradiţie culinară
„La Casa Tudorii”

să îl transmită prin e-mail sau fax organizatorilor
până la data de 6 octombrie 2015; nu există limită
de vârstă, ocupație, pregătire profesională, sex sau
etnie, singura condiție este ca preparatele să se încadreze în specificul ialomițean; se participă individual sau în echipe, iar numărul de rețete cu care
participă o persoană/echipă este nelimitat; participarea la concurs se face cu produse gata pregătite, pentru fiecare preparat trebuie să fie afișată
denumirea acestuia; organizatorii pun la dispoziția
concurenților standurile (masă, scaun, sac de gunoi); concurenții trebuie să asigure mijloacele de
etalare, ambientarea standului, să respecte condițiile de calitate ale produselor și de protecție a
consumatorului, să aibă o ținută de protecție adecvată concursului. Premiile în bani pornesc de la 100
de lei și ajung până la 750 lei, iar de anul acesta vor
exista și premii în produse alimentare.
Sursa: obiectiv.net

Priorităţi la Ploieşti până-n 2020:
terminale intermodale, helioport şi piste de biciclete
Prahova

autoritățile locale și județene au avut o primă
rundă de discuții pe tema proiectelor prioritare
pentru care poate fi accesată finanțare europeană.
Consiliul județean Prahova nu renunță la ideea
realizării a două terminale intermodale la Gara de
vest și în apropierea Spitalul județean Ploiești, dotate cu parcări, astfel încât conducătorii auto să
renunțe să mai circule spre zona centrală a orașului cu autoturismele personale și să călătorească
cu mijloacele de transport în comun. Tot la Spitalul
județean Ploiești se va încerca implementarea proiectului de extindere a unității de Primiri urgențe, dar
și realizarea unui helioport, care să permită transferul pacienților răniți grav spre unități medicale
din Capitală. Totodată, se vorbește de reabilitarea
rețelei primare de termoficare, pentru reducerea
pierderilor, dar și de consolidarea și reabilitarea unor
muzee din județ.
Pe lista de propuneri de proiecte a Primăriei Ploiești figurează extinderea Spitalului de Pediatrie Plowww.adrmuntenia.ro

iești, proiect care vizează în etapa i secția de radiologie și blocul operator. În incinta spitalului ar urma să fie realizată o nouă construcție supraetajată, care să aibă acces și în vechea clădire. revine în
actualitate realizarea unui nou pasaj în locul Podului de Lemn. Totodată, municipalitatea intenționează extinderea actualei piste de biciclete,
astfel încât să se permită accesul de la campusul
universitar, până la podul din Bariera București,
unde se oprește brusc actuala pistă de biciclete.
Municipalitatea intenționează și accesarea de
fonduri europene pentru un sistem de ticketing
pentru mijloacele de transport în comun. Se dorește ca pe viitor, ploieștenii să călătorească cu
mijloacele de transport în comun pe baza unui
abonament unic valabil în toate mijloacele de
transport și pe toate traseele. O altă propunere
este extinderea pasajului subteran de la Gara de
vest care permite accesul pe peroane.
Sursa: observatorulph.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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festivalul, care se află la a v-a ediție, se desfășoară în cadrul programului multianual „Ialomița,
dintotdeauna pentru totdeauna”, implementat de
Consiliul județean ialomița, instituțiile județene de
cultură aflate sub autoritatea sa și alți parteneri
de nivel județean.
festivalul se va desfășura pe 10 octombrie, la
Giurgeni, Baza de Cercetare și expunere Muzeală.
Înscrierile au început pe 7 septembrie și se încheie
pe 5 octombrie, iar până pe 9 octombrie rețetele
înscrise în concurs vor fi evaluate.
La acest festival-concurs pot participa toți
cetățenii care, fără a fi profesioniști în domeniu,
arată pasiune și dragoste pentru specificul gastronomic ialomițean și care vor să împărtășească experiența lor și să pună în valoare tradiția culinară.
Participanții înscriși la concurs trebuie să se conformeze următoarelor reguli: să completeze pentru
fiecare rețetă propusă un formular de înscriere și
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Sute de elevi teleormăneni
beneficiază de cursuri gratuite
pentru dezvoltarea competenţelor digitale

Teleorman

» 450 de elevi din învățământul liceal
teleormănean au continuat, în luna
septembrie 2015, programul de formare
în cadrul proiectului „Dezvoltarea
competențelor digitale ale elevilor
din învățământul liceal prin mijloace
inovative”.

Programul de formare a fost realizat la Liceul
Pedagogic „Mircea Scarlat” alexandria, Liceul Teoretic „A. I. Cuza” alexandria, Liceul Tehnologic
„Virgil Madgearu” roșiorii de vede, Liceul Teoretic
„Constantin Noica” alexandria, Colegiul național
„Unirea” Turnu Măgurele, Liceul Teoretic „Marin
Preda” Turnu Măgurele, Colegiul național „Al. D.
Ghica” alexandria, C.C.d. Teleorman.
www.adrmuntenia.ro

Potrivit managerului de proiect, prof. alexandra negrea, la începutul lunii octombrie (3-4 octombrie), încă 225 elevi din liceele teleormănene
urmează să parcurgă același program de formare
pentru consiliere și orientare școlară.
Proiectul „Dezvoltarea competențelor digitale
ale elevilor din învățământul liceal prin mijloace inovative” este derulat de inspectoratul Școlar județean Teleorman, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu inspectoratul Școlar județean dolj, asociația de Prietenie româno-franceză romfra și Siveco românia și are ca obiectiv general susținerea
procesului de modernizare a învățământului preuniversitar prin extinderea oportunităților de învățare
pentru elevi, vizând dezvoltarea competențelor și
îmbunătățirea performanțelor școlare ale acestora.
Sursa: ziarulteleormanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7a,
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași
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, Ploiești,
jud. Prahova (în spatele Palatului administrativ)
Tel. / 031/824.94.71; Fax / 031/824.94.70
E-mail / polploiesti@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / adr Sud Muntenia, Biroul județean
dâmbovița, sediul Consiliului județean
dâmbovița: Piața Tricolorului, et. iv, cam. 90,
100 și 101, mun. Târgoviște, jud. dâmbovița
Tel./fax / 0345/100.018,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

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

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

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

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / adr Sud Muntenia, Biroul județean
Prahova, B-dul republicii, nr. 2-4, et. vi, cam.
626/627, mun. Ploiești, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către
agenție și de către Ministerul dezvoltării regionale și administrației Publice,
în vederea promovării Programului Operațional regional 2007 – 2013.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale
rețelei de informare reGiO Sud Muntenia
și despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în județele regiunii.

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - șef 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 / 5 octombrie 2015
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care
dumneavoastră le desfășurați. dacă sunteți interesați
să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne
transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500
de caractere cu tot cu spații), împreună cu 1 - 2 poze,
cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie
publicat în viitoarea ediție a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa de
e-mail comunicare@adrmuntenia.ro. newsletter-ul va fi
publicat pe site-ul agenției (http://regio.adrmuntenia.ro)
și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor
rețelei de informare reGiO Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru dezvoltare regională Sud Muntenia,
consiliilor județene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării regionale și administrației Publice,
reprezentanților mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia
și site-urilor dedicate (portalurilor de știri economice),
precum și publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

