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EVENIMENTE

Studenţii de la Universitatea „Valahia”,
invitaţi la o sesiune de informare
despre programul Regio

» În data de 21 octombrie,
Adr Sud Muntenia a organizat Sesiunea
de informare destinată studenţilor de la
universitatea „Valahia” din târgovişte.

evenimentul a avut ca scop promovarea Programului Operaţional regional 2007 – 2013, prin
informarea studenţilor cu privire la beneficiile pe
care le aduc proiectele finanţate prin regio în Sud
Muntenia, contribuţia acestuia la dezvoltarea comunităţilor locale şi, nu în ultimul rând, impulsionarea interesului tinerilor pentru oportunităţile
oferite prin obţinerea de finanţări europene.
Astfel, cu această ocazie, studenţilor le-au fost
prezentate activităţile derulate de Agenţie în vederea stimulării creşterii economice durabile şi echilibrate a regiunii noastre, noţiuni generale despre
accesarea fondurilor europene prin regio, exemple
de proiecte de succes implementate în Sud Muntenia, dar şi despre noile oportunităţi de finanţare
pentru perioada de programare 2014 – 2020.
În încheiere, tinerii prezenţi au fost informaţi
de către directorul adjunct dezvoltare şi Comunicare al Agenţiei, daniela traian, despre oportunităţile de carieră oferite de Adr Sud Muntenia, prin programul destinat studenţilor din ani terminali. Prin
această iniţiativă de angajare a tinerilor cu contract
de muncă, pe perioada vacanţei de vară, Agenţia
pentru dezvoltare regională Sud Muntenia doreşte
să ofere avantajul familiarizării studenţilor cu prowww.adrmuntenia.ro

gramele finanţate de uniunea europeană, dar şi cu
un mediu de lucru performant.
evenimentul, la care au participat peste 60 de
studenţi, a fost organizat cu sprijinul Axei prioritare 6 „Asistenţă tehnică”, finanţată din regio,
acesta având ca obiectiv diseminarea rezultatelor
implementării Programului Operaţional regional
2007 – 2013 în Sud Muntenia şi informarea tinerilor
cu privire la sprijinul, implicarea şi contribuţia uniunii europene la dezvoltarea echilibrată a regiunilor româniei.
Această acţiune face parte din seria de evenimente organizate în parteneriat cu universităţile
din regiunea Sud Muntenia, încă din anul 2011, fiind cea de-a şaptea sesiune de informare destinată
studenţilor noştri.

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Marţi, 20 octombrie,
Agenţia pentru dezvoltare
regională Sud Muntenia,
prin directorul Liviu Muşat,
directorul dezvoltare şi
Comunicare, daniela traian,
şi şeful Serviciului Comunicare,
Cristina radu, a participat,
alături de reprezentanţi ai
Autorităţilor de Management,
la întâlnirea de lucru
destinată factorilor
decizionali din cadrul
administraţiei publice locale
din judeţul dâmboviţa,
pentru a discuta despre
oportunităţile de finanţare
din programele active în
perioada 2014 - 2020.

Întrunirea, organizată de Consiliul judeţean dâmboviţa, a avut
ca scop sprijinirea autorităţilor
publice locale în identificarea de
surse de finanţare pentru realizarea de proiecte de dezvoltare
a localităţilor dâmboviţene atât
din mediul urban, cât şi din mediul
rural. Întâlnirea de lucru s-a desfăşurat în comuna Moroeni, la Complexul Hotelier Gâlma, unde au
participat aproximativ 80 de persoane.
Cu această ocazie, au fost prezentate oportunităţile de investiţii din cadrul POr 2014 – 2020, cu
accent pe Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”,
Axa prioritară 5 – „Îmbunătăţirea
www.adrmuntenia.ro

mediului urban și conservarea,
protecţia și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”,
Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea
infrastructurii sanitare și sociale” şi Axa prioritară 10 – „Dezvoltarea infrastructurii educaţionale”.
reamintim că la sfârşitul lunii iunie a.c., la Bruxelles, a fost
semnată decizia Comisiei europene de adoptare a POr 2014 –
2020, care va continua să finanţeze investiţii din perioada 2007 -

2013, astfel: infrastructură socială, de sănătate şi educaţională,
iMM-uri, drumuri judeţene şi turism,
dar va finanţa şi noi categorii de
proiecte faţă de programul precedent – reabilitarea termică a clădirilor publice, lucrări de cadastru
şi centre de transfer tehnologic.
Alocarea totală din fondurile fedr
pentru POr 2014 – 2020 la nivel
naţional este de 6,7 miliarde de
euro, din care peste 800 de milioane de euro revin regiunii de dezvoltare Sud Muntenia.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Întâlnire de lucru
privind oportunităţile de finanţare active
în perioada 2014 – 2020
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» joi, 22 octombrie, Agenţia pentru
dezvoltare regională Sud Muntenia a
organizat şedinţa Grupului Local de
Parteneriat dâmboviţa, ce a avut loc la
târgovişte, la sediul Consiliului judeţean
dâmboviţa.

Cu această ocazie, au fost prezentate, în versiunea finală, principalele documente programatice elaborate la nivel regional – Planul de Dezvoltare Regională (PDR) 2014 – 2020 şi Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia 2014 2020.
Planul de dezvoltare regională, elaborat de Adr
Sud Muntenia pentru perioada de programare 2014
– 2020, este un document fundamental privind necesarul de finanţare din fonduri europene şi alte
fonduri internaţionale şi naţionale la nivel regional. Prin acesta, regiunea îşi promovează priorităţile şi interesele în domeniile economic şi social,
reprezentând totodată contribuţia regiunii la elaborarea Planului naţional de dezvoltare.
În cadrul şedinţei, daniela traian, director adjunct dezvoltare şi Comunicare, a precizat că „elaborarea și fundamentarea acestui document s-au
realizat în parteneriat. Aproape 400 de parteneri
(autorităţile publice locale, instituţii deconcentrate, mediul academic, mediul privat, patronate/
sindicate și ONG-uri, constituite în Comitetul Regional pentru elaborarea planului, Grupuri tematice regionale și Grupuri de parteneriat local) au lucrat la PDR de-a lungul a trei ani, documentul programatic având o relevanţă strategică mare, dovedită de portofoliul de proiecte cu potenţial de finanţare, anexat acestuia. La începutul lunii martie
2015, documentul programatic a fost aprobat de
către membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia”.
Cea de-a doua parte a evenimentului a fost destinată prezentării Strategiei pentru Specializare
inteligentă în regiunea Sud Muntenia. Conform declaraţiilor Gildei niculescu, şef Serviciu dezvoltare, „documentul de planificare – instrument inovawww.adrmuntenia.ro

tiv dedicat dezvoltării economice regionale, ce vizează potenţialul de specializare inteligentă al regiunii noastre - a fost realizat după un proces complex de consultare publică, ce a durat șase luni,
timp în care au fost organizate în total aproximativ 20 de întâlniri de lucru în toate judeţele din
Sud Muntenia. Documentul a fost finalizat la sfârșitul lunii septembrie, actorii implicaţi în realizarea acestuia fiind reprezentanţi ai instituţiilor publice, mediului academic și privat de la nivelul regiunii Sud Muntenia”.
Aceasta a fost cea dintâi întâlnire cu factorii
de decizie implicaţi în realizarea celor două documente programatice atât de importante pentru
dezvoltarea economică a regiunii noastre în noul
exerciţiu financiar 2014 – 2020, urmând a fi organizate astfel de evenimente în toate judeţele din
Sud Muntenia.
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

Prezentarea Planului de Dezvoltare Regională
Sud Muntenia şi a Strategiei de Specializare
Inteligentă pentru 2014 – 2020, la Târgovişte
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EVENIMENTE

Conferinţa Regională de Informare
POS CCE 2007 – 2013

Adr Sud Muntenia, în calitate de Organism intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial
„Creșterea Competitivităţii Economice” (POS CCe),
a organizat joi, 22 octombrie, Conferinţa regională
de informare privind stadiul implementării programului în regiunea noastră.
La evenimentul ce a avut loc în municipiul Piteşti, la sediul Muzeului judeţean Argeş, au participat aproximativ 20 de beneficiari privaţi care au
obţinut fonduri nerambursabile fedr prin proiecte
de investiţii finanţate prin POS CCe.
Cu această ocazie, reprezentanţii Adr Sud
Muntenia au oferit participanţilor informaţii importante despre stadiul implementării proiectelor
depuse în cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem de
producţie inovativ și ecoeficient”, dMi 1.1 „Investiţii productive și pregătirea pentru competiţia pe
piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, (Operaţiunile 1.1.1, 1.1.2 şi 1.1.3) şi dMi 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” (Operaţiunea
1.3.2), precum şi în cadrul Axei prioritare 3 „Tehnologia Informaţiilor și Comunicaţiilor pentru sectoarele privat și public”, dMi 3.1 „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei și comunicaţiilor” (Operaţiunea 3.1.1).
La nivelul regiunii Sud Muntenia s-au semnat 500
de contracte de finanţare în cadrul Axei prioritare
1, dintre care 159 au fost reziliate/suspendate, 47
de află în stadiu de implementare, iar 294 de prowww.adrmuntenia.ro

iecte s-au finalizat deja. În ceea ce priveşte situaţia pe Axa prioritară 3, s-au semnat în total 59 de
contracte, din care 2 au fost reziliate/suspendate,
iar celelalte 57 de proiecte au fost finalizate.
Pentru toate cele 559 de contracte de finanţare până la această dată, beneficiarii privaţi au
solicitat sume de peste 112,5 milioane de lei, prin
cereri de prefinanţare sau de rambursare sau prin
cereri de plată (228 de cereri depuse la sediul
Agenţiei).
Având în vedere că 2015 este ultimul an de implementare a POS CCe 2007 – 2013, în cadrul acestui eveniment s-au purtat discuţii despre problemele ivite în implementarea contractelor, cu scopul de a preîntâmpina şi clarifica situaţii ce ar putea determina întârzieri în derularea proiectelor,
cu consecinţe negative în atingerea obiectivelor şi
a rambursării plăţilor efectuate/ dezangajări automate.

http://regio.adrmuntenia.ro
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» În data de 22 octombrie,
Agenţia pentru dezvoltare regională
Sud Muntenia, în calitate de partener,
a organizat, la târgovişte, un seminar
local de diseminare a rezultatelor
proiectului NoNEETs.

Agenţia, în cadrul unui consorţiu format din şase parteneri din ţări precum franţa, Belgia, Spania,
italia, românia, republica Cehă, a implementat proiectul multilateral „NoNEETs – Permanent Training
and Assessment Programme to NEETs Young Adults
for their inclusion in the labour market and EU society” (Program continuu de instruire și evaluare
pentru tinerii care nu sunt încadraţi pe piaţa forţei de muncă și nu urmează niciun program educaţional sau de formare, pentru sprijinirea intrării
acestora pe piaţa forţei de muncă).
Proiectul s-a derulat în perioada noiembrie 2013 –
octombrie 2015, cu finanţare din Programul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii (Lifelong Learning Programme), în cadrul subprogramului Grundtvig, Proiecte Multilaterale. Obiectivul principal al acestuia
a fost reprezentat de furnizarea unor servicii de evaluare şi mentorat, cu scopul de a sprijini integrarea
tinerilor adulţi adulţi cu vârsta cuprinsă între 19 şi
29 de ani pe piaţa forţei de muncă sau înscrierea
acestora în programe educaţionale sau de formare
profesională (categoria neet).
valoarea totală a acestuia a fost de peste 385
de mii de euro, din care bugetul Adr Sud Muntenia
a fost de peste 43 de mii de euro, 75% din sumă reprezentând cofinanţarea uniunii europene, iar 25%
din buget fiind contribuţia proprie a Agenţiei.
Pentru a atinge obiectivele stabilite prin proiect, Agenţia a derulat o serie de activităţi pentru
analizarea nevoilor tinerilor neet de la nivelul regiunii Sud Muntenia. totodată, în cadrul proiectului, a fost organizat un curs de instruire pilot pentru tinerii neet din regiunea Sud Muntenia, ce s-a
desfăşurat în această vară, cu scopul de a-i sprijini
să îşi perfecţioneze abilităţile de dezvoltare personală şi profesională. Cursanţii au avut astfel ocawww.adrmuntenia.ro

zia să îşi îmbunătăţească semnificativ competenţele sociale şi vocaţionale necesare pentru integrarea lor pe piaţa muncii – precum reînscrierea
într-un program de formare sau de integrare, planificarea unei cariere şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbi străine. La acest curs gratuit, de tip
interactiv, cu exerciţii practice şi discuţii libere,
au participat 18 tineri neet din regiunea noastră,
fiind structurat astfel încât să corespundă nevoilor
lor de instruire. În urma acestui curs pilot, patru
tineri din grupul ţintă şi-au găsit un loc de muncă.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Proiectul NoNEETs, destinat tinerilor
neîncadraţi pe piaţa forţei de muncă,
a ajuns la final
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fonduri europene nerambursabile în valoare de 30,4 de milioane de euro sunt disponibile pentru noi proiecte de cooperare româno-bulgară, potrivit unui comunicat de presă MdrAP. este vorba
despre cel de-al doilea apel de
proiecte pentru Axa prioritară 4
(„O regiune calificată și incluzivă”) şi Axa prioritară 5 („O regiune eficientă”) a Programului de cooperare transfrontalieră Interreg
V-A România - Bulgaria (2014 - 2020).
Cererile de finanţare se pot
depune până la data de 15 martie 2016. Ghidul Aplicantului poate fi descărcat din site-ul programului. Apelul a fost lansat joi, 15
octombrie, în cadrul Comitetului
de Monitorizare al programului.
tot joi au fost aprobate primele
36 de proiecte soft, cu o valoare
totală de aproximativ 25 de milioane de euro, selectate spre finanţare după primul apel de proiecte, menţionează sursa citată.
Lista proiectelor selectate este
disponibilă în site-ul programului.
Cu ocazia acestei reuniuni, Comitetul de Monitorizare a luat şi alte decizii importante privind implementarea, cum ar fi aprobarea
www.adrmuntenia.ro

Planului de evaluare al programului.
Programul de cooperare transfrontalieră Interreg V-A România Bulgaria, gestionat de Ministerul
dezvoltării regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management, a fost adoptat de Comisia europeană (Ce)
pe 12 februarie 2015 şi are un buget de 258,4 milioane de euro, din
care 215,7 milioane de euro din
fondul european de dezvoltare
regională. Aria eligibilă este formată din şapte judeţe din românia (Constanţa, Mehedinţi, dolj,
Olt, teleorman, Giurgiu, Călăraşi)
şi opt districte din Bulgaria (vidin,
vratsa, Montana, Pleven, veliko tarnovo, ruse, Silistra, dobrich).
Cele 5 axe prioritare (cu excepţia celei de asistenţă tehnică)
finanţează proiecte în domeniul
transportului durabil, protecţiei mediului, promovării adaptării la schimbările climatice, prevenirii şi managementului riscurilor, promovării
ocupării forţei de muncă şi consolidării capacităţii instituţionale a
autorităţilor publice şi a actorilor
relevanţi din aria eligibilă.
Sursa: bursa.ro

Ministerul dezvoltării regionale şi
Administraţiei Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Capacitate Administrativă, a publicat Calendarul orientativ
privind lansările de apeluri de proiecte pentru anul 2015.
următoarele apeluri de proiecte
vor fi lansate în lunile octombrie - decembrie:
• IP2/2015 – Sprijin pentru creşterea transparenţei în administraţia publică, pentru susţinerea mecanismelor administrative, precum şi pentru
prevenirea şi combaterea corupţiei –
lansare octombrie 2015;
• CP1/2015 – Sprijin pentru prevenirea şi combaterea corupţiei la nivelul administraţiei publice locale – lansare octombrie 2015;
• CP2/2015 – Creşterea capacităţii
OnG-urilor şi a partenerilor sociali de
a formula politici publice alternative,
în cadrul OS 1.1 – lansare octombrie
2015;
• IP3/2015 – Sprijin pentru susţinerea măsurilor din SCAP, SMBr, documente strategice naţionale – lansare octombrie/ noiembrie 2015;
• IP4/2015 – Sprijin pentru dezvoltarea şi implementarea de metode
unitare de management în domeniul
resurselor umane – lansare noiembrie
2015;
• IP5/2015 – Sprijin pentru creşterea transparenţei şi responsabilităţii
sistemului de achiziţii publice, în vederea aplicării unitare a normelor şi
procedurilor de achiziţii publice şi reducerea neregulilor în acest domeniu
– lansare noiembrie/ decembrie
2015;
• IP6/2015 – Sprijin pentru acţiunile de consolidare a unui management integrat strategic la nivelul sistemului judiciar – lansare noiembrie/
decembrie 2015.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Cooperare româno-bulgară:
30 de milioane de euro disponibili
până pe 15 martie 2016
pentru noi cereri de finanţare

POCA
2014 - 2020:
Calendar
orientativ
privind lansările
de apeluri
de proiecte
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Absorbţia fondurilor europene va ajunge la
3,15 miliarde de euro, până la finele acestui an,
ceea ce reprezintă 73,5% din totalul alocat pe Programul Operaţional Sectorial transport (POS t)
2007 - 2013, potrivit ministrului transporturilor, iulian Matache, citat de Agerpres, care a explicat:
„Pentru POS T (perioada 2007 – 2013 + 2), au fost
alocate 4,288 miliarde de euro. Programul în sine
a pornit mai greu și, la începutul anului 2012, absorbţia de fonduri europene era de aproximativ
6%, dar până la finele lui 2014 am ajuns la o absorbţie de 2,507 miliarde de euro. Asta înseamnă
un grad de absorbţie de 58,47%. Ţinta de absorbţie
pentru anul 2015 este de aproximativ 645 milioane
de euro. Acest lucru ar însemna că absorbţia pentru perioada 2007 – 2013 + 2, la sfârșitul anului
2015, va fi de 3,152 miliarde de euro, reprezentând aproximativ 73,5%”.
Oficialul a reiterat că Masterplanul General de
transport (MPGt) reprezintă documentul strategic
de dezvoltare a infrastructurii din domeniu, pentru
toate sectoarele de transport: rutier, feroviar, naval, aerian şi multimodal, în acord cu nevoile de
dezvoltare ale ţării. „Este un document construit
pe baze economico-financiare știinţifice, dezbătut
pe larg cu societatea civilă, dar și acceptat de către Comisia Europeană. De aceea, consider că implementarea lui și continuarea proiectelor sunt
decisive pentru infrastructura românească”, consideră domnia sa, subliniind că, în domeniul infrastructurii feroviare, cel mai important este să continuăm şi să intensificăm lucrările la şantierele de
pe Culoarul iv. iulian Matache a ţinut să precizeze:
„Dacă nu avem un vagon nou, putem să-l întreţinem pe cel vechi, putem să facem curăţenie, putem să vorbim frumos cu oamenii. Suntem ministerul cu cele mai multe relaţii directe cu cetăţeanul, și aici nu mă refer doar la CFR Călători, ci la
toate companiile: TAROM, CNADNR, Metrorex, aeroporturi, porturi, RAR etc. Tocmai de aceea, pot
să spun că una dintre măsurile pe care le-am considerat necesare a fost de control. Am efectuat
controale în zone de interes și șantiere din toate
domeniile: pe podurile de la Giurgiu și Agigea, în
gări, pe drumurile naţionale și pe autostrăzi, dar și
www.adrmuntenia.ro

iulian Matache, ministrul transporturilor

în Deltă. Sper ca, prin acţiunile de control, să mobilizez atât companiile, cât și antreprenorii să își îndeplinească obligaţiile în timp și cu responsabilitate”.
Potrivit ministrului transporturilor, pentru implementarea întregului pachet de proiecte identificat în MPGt avem nevoie de o sumă ce nu poate
fi acoperită doar din fonduri structurale şi de la bugetul de stat, motiv pentru care a fost găsită soluţia de mix de fonduri, ce implică şi prezenţa instituţiilor financiare internaţionale. Împrumuturile
internaţionale pot fi accesate dacă se activează
clauza de reformă structurală, adică dacă ni se permite o abatere de la deficitul bugetar. 2016 este
anul în care vom afla dacă putem activa această
clauză, ce ne va permite realizarea întregului pachet de proiecte pentru perioada 2016 - 2020, a
precizat oficialul, subliniind: „Proiectele de infrastructură de transport propuse pentru finanţare cu
BERD sunt în număr de nouă pentru sectorul rutier,
în valoare de 11 miliarde de euro, și de șase în sectorul feroviar, cu o valoare de 2,9 miliarde de euro. Vorbim, deci, despre 15 proiecte, cu o valoare totală de 13,9 miliarde de euro.
(continuare în pagina 9)
http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Ministrul transporturilor: „Gradul de absorbţie
a fondurilor UE prin POS T - 73,5%, în acest an”
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(continuare din pagina 8)
Proiectele de infrastructură rutieră propuse
pentru finanţare au o lungime totală de 1.109 kilometri, în timp ce proiectele de infrastructură
feroviară au o lungime totală de 731 de kilometri”.
un proiect ce s-ar putea afla pe lista de discuţii cu Brd ar fi linia de cale ferată Bucureşti nord
- Otopeni. Această investiţie este inclusă în lista
proiectelor aferente Programului Operaţional infrastructură Mare 2014 - 2020.
„Este un proiect ce se poate implementa rapid, până în 2019, pentru că din lungimea sa totală
de 19 kilometri, 16 se desfășoară pe o cale ferată
existentă (Magistrala 7 CF București – Urziceni - Galaţi), deci vorbim de reabilitarea acesteia și doar
de trei kilometri de cale ferată nouă și de construcţia unui terminal de îmbarcare - debarcare călători
sub terminalul de sosiri al aeroportului”, apreciază ministrul.

Matache: „Autostrăzile Comarnic - Braşov
şi Sibiu - Piteşti trebuie duse la bun sfârşit”

Ministrul transporturilor consideră că autostrăzile Comarnic-Braşov şi Sibiu-Piteşti trebuie duse
la bun sfârşit. La acestea se adaugă realizarea Centurii de Sud a Capitalei, pentru care este aşteptat
studiul de fezabilitate revizuit.
iulian Matache a explicat: „Mult discutata autostradă Comarnic - Brașov, pe care o invocăm în
fiecare weekend când mergem pe Valea Prahovei,
este un proiect mai vechi ce nu a reușit să treacă
de pragul finanţării. În acest moment, pentru a satisface așteptările și nevoile oamenilor, cele mai
www.adrmuntenia.ro

importante proiecte de infrastructură rutieră certificate și de MPGT sunt autostrăzile Sibiu - Pitești
și Comarnic - Brașov. Aceste proiecte au fost demarate în paralel. În prezent, CNADNR are în derulare procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de servicii Revizuire Studiu de
Fezabilitate pentru Autostrada București - Brașov,
sector Comarnic - Predeal și sector Predeal - Cristian. Termenul limită de depunere a ofertelor a
fost prelungit până la data de 15 octombrie 2015.
În completare, pentru variantele ocolitoare Comarnic și Bușteni au fost finalizate studiile de fezabilitate, iar în acest moment se află în pregătire
documentaţia pentru lansarea procedurii de licitaţie aferentă lucrărilor de execuţie. (...) Pentru
autostrada Pitești - Sibiu, a fost semnat Contractul de servicii pentru revizuirea/actualizarea SF
cu Asocierea SPEA Ingegneria Europea SA Milano
Italia Sucursala București & Tecnic Consulting Engineering Romania SRL. Acesta a intrat în vigoare
în data 1 iulie 2015. Studiul de fezabilitate ar trebui finalizat anul viitor, iar în 2017 ar trebui să înceapă lucrările propriu-zise”.
Până la sfârşitul anului 2020 ar urma să fie finalizeze următoarele proiecte de autostradă, în
lungime de 946 de kilometri: Piteşti - Sibiu (117
km), târgu neamţ – iaşi – ungheni (135 km), Comarnic - Braşov (58 km), Sibiu – Braşov (120 km), Suplacu de Barcău - Borş, cu ramură spre Oradea (74
km), nădăşelu - Suplacu de Barcău (93 km), Piteşti
- Craiova (124 km), Sebeş - turda (70 km), Lugoj deva loturile 2, 3 şi 4 (72 km), Câmpia turzii - târgu Mureş (56 km), timişoara - Lugoj lot 2 (26 km).
Sursa: bursa.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Autostrada A1, Bucureşti - Ploieşti
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Organizaţiile din ungaria – Biopolus institute
şi vital Management Kft. caută parteneri români
pentru un consorţiu ce doreşte să aplice pentru un
proiect prin Programul transnaţional Dunărea.
Prin acest proiect se doreşte dezvoltarea unui
sistem complex de infrastructură ce ar putea fi utilizat de către entităţile publice ca răspuns rapid la
situaţiile de dezastru (cu o atenţie specială pe migranţi) şi capacitate administrativă instituţională.
Parteneri căutaţi: autorităţi publice, organisme

internaţionale implicate în managementul dezastrelor, OnG-uri, universităţi cu cercetări în domeniul social şi cultural sau în managementul dezastrelor.
data limită pentru exprimarea interesului din
partea consorţiului pentru finanţare: 3 noiembrie
2015.
Contact pentru detalii şi manifestarea interesului: dna Bolgár Blanka erika, tel.: +36 20 536
4409, e-mail: bolgar.blanka@v-m.hu.

Mai multe instituţii şi organizaţii ce sunt implicate în educaţie din Belgia, Anglia, finlanda şi Germania caută parteneri pentru proiecte de e-learning
ce vor fi depuse la viitoarele cereri de propuneri Erasmus +, acţiunile-cheie 2 şi 3 şi Orizont 2020, componenta pentru competenţe şi învăţare cu ajutorul tiC.
Cele 12 idei de proiecte pentru care potenţialii coordonatori caută parteneri sunt:
1. „Virtual Classes” – Kent County Council;
2. „Tablets for classroom inclusion and differentiation (TABLIO)” – PXL university College;
3. „Intelligent learning environment for the
acquirement of 21st century research skills” – Ku
Leuven Campus Brussels;
4. „Use of mobile devices for schooling of
young refugees for faster language acquisition and
career guidance” – Ministry of education, Youth and
Sports Baden-Württemberg;
5. „From qualification framework to online course”
– School Community 1 Antwerp;

6. „International multi-level Monitoring system for blended learning practices” – Ku Leuven;
7. „Learning for work: Relevance and quality
of non-formal and informal learning acquired on
social Networks as a profit tool for employability
and growth of labor market” – empreend;
8. „Researching alternative learning environments to help students succeed and achieve graduation” – university College Ghent;
9. „Digidemocracy in school” – university of
jyväskylä, department of teacher education;
10. „Creative, collaborative improvisation with
technology to support learning and innovation” –
university of jyväskylä & Agora Center;
11. „The Game of Democracy” – Ghent university;
12. „The effective use of using mobile devices in teaching and learning math, science and foreign languages” –
Ministry of education, Youth and Sports Baden-Württemberg.
data limită pentru manifestarea interesului: 31.10 a.c..
Contacte: http://en.vleva.eu/educationgoesdigital.

Sursa: finantare.ro

Proiecte de e-learning în parteneriat,
prin Erasmus+ şi Orizont 2020

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Se caută parteneri pentru formarea
unui consorţiu în cadrul programului Dunărea

info Regional Sud Muntenia
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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 3.356.571.741,55 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 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 potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”,
5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel naţional.
infrastructurii necesare, în scopul creşterii
OrGAniSMuL interMediAr Pentru turiSM: Ministerul economiei, direcţia Gestionare fonduri
atractivităţii româniei ca destinaţie turistică
Comunitare pentru turism - B-dul dinicu Golescu, nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal 010873,
Bucureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

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

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIO

Până în data de 26 octombrie 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
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Instruire pentru beneficiarii privaţi POS CCE
din Argeş

a IMM”, Operaţiunea 1 – „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin
investiţii tangibile și intangibile” (apelul 5 – Investiţii pentru întreprinderi).
În cadrul acestui seminar, reprezentanţii Serviciului Organism intermediar POS CCe au discutat
cu beneficiarii despre problemele identificate în
procesele de implementare tehnică şi financiară a
proiectelor, cu scopul de a identifica soluţii privind
rezolvarea acestora.
Având în vedere că 2015 este ultimul an de implementare a POS CCe 2007 – 2013, scopul acestei
instruiri a fost de preîntâmpina şi clarifica probleme ce ar putea determina întârzieri în derularea proiectelor, cu efecte negative în atingerea obiectivelor şi a rambursării plăţilor efectuate/ dezangajări automate.

ADR Sud Muntenia este Organism intermediar, pentru Programul Operaţional
Sectorial „Creșterea Competitivităţii Economice” şi are responsabilităţi
delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre
posibilităţile de finanţare din POS CCe puteţi obţine contactând experţii
Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0342/100.160, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Agenţia pentru dezvoltare regională Sud Muntenia, în calitate de Organism intermediar pentru
Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivităţii Economice” (POS CCe) 2007 – 2013, a
organizat joi, 22 octombrie, un seminar de instruire la Piteşti, pentru a veni în sprijinul beneficiarilor
privaţi în realizarea cu succes a proiectelor derulate în cadrul programului şi, totodată, pentru a creşte gradul de absorbţie a fondurilor europene alocate prin POS CCe.
Întâlnirea de lucru a fost destinată beneficiarilor privaţi de la nivelul judeţului Argeş, care au
în implementare proiecte finanţate cu fonduri nerambursabile fedr în cadrul Axei prioritare 1 „Un
sistem de producţie inovativ și ecoeficient”, dMi
1.1 „Investiţii productive și pregătirea pentru
competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special

info Regional Sud Muntenia
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

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

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

1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă
acordat întreprinderilor mici şi mijlocii

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

Valoare totală
ELIGIBILĂ
- Lei -

Stadiul contractelor
Retrase Respinse

Contractate

Valoare
asistenţă
financiară
nerambursabilă
CONTRACTATĂ
- Lei -

Nr. contracte
reziliate

Subdomeniu/Domeniul

Nr. proiecte
preluate

POS CCE 2007-2013

rea a 60 de milioane de euro). Cursul valutar va fi
cel aferent momentului estimat pentru efectuarea
cheltuielii, respectiv 4,45 lei (conform previziunii
de curs de schimb mediu anual al Comisiei naţionale de Prognoză, valabil în 2015).
toate proiectele depuse în cadrul acestui apel
de proiecte au fost evaluate din punctul de vedere
al conformităţii administrative, eligibilităţii, 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 . dintre acestea, 53 au contracte semnate
şi sunt în etapa de implementare, 7 au fost retrase
în etapa de contractare şi 2 proiecte au fost respinse în etapa de precontractare.
Până în prezent, la nivelul Adr Sud Muntenia au
fost semnate 366 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă aprobată de 408.258.104,61 lei.
din cele 366 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

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 Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivităţii Economice” şi are responsabilităţi delegate
pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din POS CCe puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare:
0242/331.769, 0342/100.160, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Până în data de 26 octombrie 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
Competitivităţii Economice” 2007-2013. din totalul proiectelor primite de Adr Sud Muntenia pentru
întocmirea contractelor de finanţare, au fost respinse 76 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 investiţii tangibile și intangibile pentru întreprinderi. depunerea
aplicaţiilor s-a desfăşurat în perioada 27 octombrie
2014 - 25 noiembrie 2014. transmiterea dosarului cererii de finanţare s-a efectuat online, pe platforma
destinată depunerii aplicaţiei - disponibilă pe pagina
web a MSi OiPSi, la adresa http://fonduri.mcsi.ro.
Bugetul total al acestei cereri de propuneri de
proiecte este de 267 milioane de lei (contravaloa-

info Regional Sud Muntenia
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Argeş

Conducerea Consiliului Ştiinţific al institutului
de Cercetări nucleare (iCn) Mioveni a primit din partea Comisiei europene promisiunea că la următoarea
rectificare a bugetului european vor fi alocate fonduri suplimentare pentru lucrările de cercetare şi
proiectare la noul reactor ALfred din Mioveni.
Anunţul a fost făcut de senatorul Şerban valeca,
preşedinte al Consiliului Ştiinţific al iCn, care s-a întâlnit recent cu Maros Sefcovic, vicepreşedintele Comisiei europene responsabil cu uniunea energetică.
Proiectul ALfred (Advanced Lead fast reactor demonstrator), promovat de AnSALdO (italia), iCn (românia) şi eneA (italia), are ca obiectiv construirea unui
demonstrator european de reactor cu plumb (genera-

Călăraşi

ţie 4), de 100 MWh pe platforma de la Mioveni. realizarea reactorului ALfred la Mioveni este estimată la
aproximativ un miliard de euro, din care românia va
suporta cca 20%, schemele financiare urmând a fi definitivate până la sfârşitul acestui an. testarea tehnologiilor şi proiectarea reactorului de demonstraţie ar
urma să se realizeze până în 2020, iar construcţia propriu-zisă, în perioada 2020 - 2030. ALfred se va traduce în alţi 300 de angajaţi de specialitate la iCn şi
alte 2.000 de locuri de muncă pe orizontală. Proiectul
va atrage şi dezvoltarea de noi specializări universitare
la cele două universităţi suport (universitatea Piteşti
şi universitatea Politehnică Bucureşti).

Un nou proiect european,
o nouă perspectivă pentru elevii
Colegiului Agricol „Sandu Aldea”

În data de 22 octombrie, la Colegiul Agricol
„Sandu Aldea” din Călăraşi s-a desfăşurat conferinţa
de lansare a proiectului Erasmus+ „SudEstRo-AgroVET-Practică pentru EuRoCompetenţe Profesionale
în Agricultură”. Acest proiect are ca scop efectuarea
stagiilor de pregătire practică la parteneri externi din
Portugalia şi Spania de către liceeni, în special în domeniul calificării în meseria de tehnician veterinar.
elevii, dar şi profesorii Colegiului Agricol „Sandu Aldea” din Călăraşi s-au adunat în amfiteatrul acestei instituţii de învăţământ pentru a lua parte la un eveniment
deosebit, şi anume la conferinţa de lansare a proiectului
erasmus+. Cu acest prilej, au fost prezentate obiectivele
şi relevanţa proiectului, activităţile propuse şi metodologia de implementare a acestuia, rezultatele şi beneficiile pentru grupul-ţintă, reprezentat de 120 de liceeni
din cele cinci şcoli partenere, care vor efectua stagii de
practică de câte trei săptămâni în Portugalia şi Spania,
în perioada 2015 – 2017. de asemenea, întregul eveniment s-a bucurat de prezenţa oficialităţilor locale, dar
şi a reprezentanţilor şcolilor partenere în acest proiect.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: adevarul.ro

În cadrul acestui proiect, pentru prima dată, la
nivelul judeţului Călăraşi şi al liceelor tehnologice,
elevii desfăşoară stagii de pregătire practică, stabilite
prin planul de învăţământ, la agenţi economici din
europa. evenimentul de lansare a proiectului a fost
deschis de către profesoara nela Ciutacu, directoarea
Colegiului Agricol „Sandu Aldea” Călăraşi. „Vreau să
mulţumesc tuturor liceelor partenere în acest proiect
pentru încrederea pe care ne-au acordat-o și pentru
că ne-au dat șansa să colaborăm alături de dumnealor
în efectuarea acestor stagii de practică. Valoarea acestui proiect de peste 307.900 de euro reprezintă o sumă
destul de importantă, ce este adusă pentru tânăra
noastră generaţie pentru a-i pregăti să-și facă o practică și o specializare în domeniul veterinar. Mulţumesc
invitaţilor noștri că ne-au fost alături la toate manifestările pe care le-am desfășurat de-a lungul timpului, sunt oameni care ne ajută, oameni care sunt efectiv cu fapta, cu gândul, dar și cu inima alături de noi”,
a declarat nela Ciutacu.
Sursa: observatorcl.info

http://regio.adrmuntenia.ro
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Reactor de un miliard de euro la Mioveni.
Proiectul ALFRED va primi de la CE fonduri
suplimentare pentru cercetare
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La Palatul Brâncovenesc Potlogi
se lucrează intens şi se fac pregătiri
pentru inaugurarea din noiembrie

15

Dâmboviţa

Giurgiu

preşedintele Cjd, Adrian țuţuianu, a subliniat necesitatea menţinerii unui ritm alert în realizarea tuturor activităţilor prevăzute în proiect. În ceea ce priveşte lucrările conexe, în zonă se realizează marcaje şi semnalizări atât pentru buna desfăşurare a traficului rutier, cât şi în sprijinul turiştilor (în scopul
informării publicului despre căile de acces către
zona Ansamblului Brâncovenesc de la Potlogi). de
asemenea, în prezent, se execută lucrări de estetică
rutieră pe toate drumurile limitrofe zonei Potlogi.
totodată, preşedintele Consiliului judeţean dâmboviţa, Adrian țuţuianu, a inspectat şi stadiul lucrărilor de asfaltare, în execuţie pe dj 401A, legătura
cu Giurgiu şi româneşti – Poiana -dj 711d. vizita s-a
încheiat cu o întâlnire a tuturor factorilor responsabili de organizarea momentului inaugural al obiectivului, stabilit pentru data de 29 noiembrie 2015.
Sursa: jurnaldedambovita.ro

Noi dotări
la Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu

investiţiile făcute în sănătatea giurgiuveană continuă. Acestea sunt cu atât mai importante cu cât
Spitalul judeţean de urgenţă Giurgiu este cea mai
importantă unitate mdicală din judeţ. Aparatură medicală nouă va fi achiziţionată cu fonduri de la Ministerul Sănătăţii şi de la Consiliul judeţean. recent, Ministerul Sănătăţii a alocat suma de 166.000 de lei,
urmând ca din aceste fonduri să se achiziţioneze un
aparat artroscop şi un electrocauter. valoarea totală
a contractului pentru achiziţia de aparatură medicală
şi echipamente se ridică la 663.000 de lei, contribuţia
Consiliului judeţean fiind de 18.000 de lei. Cu fondurile totale alocate vor mai fi achiziţionate două
aparate de anestezie, o masă de necropsie, un banc
de lucru cu hotă şi un ecograf doppler. investiţiile în
aparatura medicală sunt importante în perspectiva
modernizării unităţii spitaliceşti din Giurgiu şi cu siguranţă vor ajuta la creşterea calităţii actului medical.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: giurgiuveanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Preşedintele Consiliului judeţean dâmboviţa,
Adrian țuţuianu, a efectuat o vizită pe şantierul
de lucrări de la Palatul Brâncovenesc (comuna Potlogi), în vederea analizării stadiului de implementare atât al proiectului european „Restaurarea și
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,
precum și crearea / modernizarea infrastructurilor conexe din zona Ansamblului Brâncovenesc Potlogi”, cât şi al celor două proiecte adiacente. este
vorba despre amenajarea pârâului tudorel, din
zona învecinată ansamblului brâncovenesc - prin
lucrări de salubrizare, igienizare şi amenajarea
unei punţi pietonale peste pârâu. Cel de-al doilea
proiect vizează amenajarea unei parcări în zona
Ansamblului Brâncovenesc, pe latura din faţă şi zona laterală, pe o suprafaţă de 1.000 m2. Parcarea
va deservi atât autoturismele de tonaj mic, cât şi autocarele turistice. Adresându-se constructorilor,

info Regional Sud Muntenia
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Tradiţii şi obiceiuri dunărene
la ruşii-lipoveni din Ialomiţa

Ialomiţa

Prahova

INFO JUDEȚE

În această lună, în comuna Borduşani, judeţul
ialomiţa, a avut loc o amplă manifestare organizată de Comunitatea ruşilor-Lipoveni din românia (CrLr),
pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii etnice, lingvistice şi culturale a acestei etnii.
de sute de ani, datorită specificităţii zonei, una
din ocupaţiile de bază a locuitorilor a fost pescuitul,
care, şi în prezent, se mai practică prin metode tradiţionale. tradiţia pescuitului, transmisă din generaţie în generaţie, din tată în fiu, nu numai că a
asigurat traiul de zi cu zi a familiilor de ruşi lipoveni,
dar a păstrat şi a conservat unicitatea specifică a
zonei, în ciuda problemelor şi vicisitudinilor vieţii.
evenimentul, deschis de o masă rotundă cu tema „Tradiţii și obiceiuri dunărene la rușii lipoveni”,
s-a dorit a fi un demers în vederea promovării diversităţii în spaţiul multicultural şi de promovare
a tehnicilor tradiţionale de pescuit. după masa rotundă a urmat parada ansamblurilor CrLr, pe parcursul căreia participanţii şi-au etalat costumele

populare, extrem de frumoase, dar şi cântecele şi
dansurile. Spectacolul care a urmat, deschis de Silviu feodor, directorul executiv al comunităţii ruşilor lipoveni din românia şi primarul comunei Borduşani, Constantin nica, a fost unul de excepţie,
fiind organizat pentru prima dată în localitate.
Sursa: obiectiv.net

Muzeul Ceasului, cel mai apreciat
obiectiv turistic din Ploieşti

Potrivit unui top întocmit de tripadvisor.com,
cel mai apreciat obiectiv turistic din Ploieşti este
Muzeul Ceasului. un alt obiectiv din Prahova, Castelul Peleş, ocupă primul loc în topul locurilor de
văzut din românia întocmit de cel mai accesat site
de recomandări şi impresii turistice din lume. Muzeul Ceasului, înfiinţat de nicolae Simache, a fost
reabilitat recent şi conţine cea mai valoroasă colecţie de ceasuri din Sud-estul europei. el va fi deschis publicului anul viitor, după aproape trei ani,
timp în care au fost efectuate lucrări de consolidare şi modernizare. valoarea totală a proiectului
a fost de 8.118.759,94 lei, din care peste 6,1 milioane de lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă (fedr şi bugetul naţional), restul finanţării fiind contribuţia Consiliului judeţean Prahova. Perioada de implementare a fost de 36 de
luni, începând cu 27 iulie 2012.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: observatorulph.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Teleorman

Seminar în cadrul programului
Interreg V-A România – Bulgaria,
la Alexandria

» un seminar de prezentare
a oportunităţilor de finanţare Intereg V-A
România - Bulgaria şi de identificare
a proiectelor comune aplicabile în cadrul
programului a fost organizat joi,
22 octombrie, de instituţia Prefectului
judeţului teleorman.

La eveniment au participat reprezentanţi ai
autorităţilor locale, dar şi partenerii din Bulgaria,
atât beneficiari ai proiectelor finanţate prin Programul de Cooperare Transfrontalieră RomâniaBulgaria 2007 – 2013, cât şi viitori aplicanţi.
În deschiderea seminarului a luat cuvântul prefectul judeţului teleorman, Carmen daniela dan, care
a subliniat că „o regiune transfrontalieră durabilă
trebuie să fie incluzivă, să promoveze iniţiative”.
despre cooperarea românia – Bulgaria până în
www.adrmuntenia.ro

prezent şi despre priorităţile oferite de Interreg V-A
România - Bulgaria 2014 - 2020 a vorbit directorul
executiv al BrCt Călăraşi, nicoleta Mincu.
Potrivit reprezentanţilor Biroului regional pentru Cooperare transfrontalieră rO - BG Călăraşi,
programul a fost aprobat în februarie 2015, lansat
pe 25 martie şi cuprinde şase axe. Bugetul total alocat programului este de 258,5 milioane euro, din
care 215.745.513 euro provin din fondul european
de dezvoltare regională, buget disponibil pentru
şapte judeţe din românia (Constanţa, Mehedinţi,
dolj, Olt, teleorman, Giurgiu şi Călăraşi) şi opt districte din Bulgaria (vidin, vratsa, Montana, Pleven,
veliko tarnovo, ruse, Silistra, dobrich).
după seminarul ce a avut loc în sala mare de
şedinţe a Cj teleorman, cei prezenţi la eveniment
au participat la ateliere de lucru în vederea identificării nevoilor şi definirii de teme de proiecte.
Sursa: ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Curierul Zilei / 23 octombrie 2015

REVISTA PRESEI

dâmboviţa / 21 octombrie 2015

jurnal de Argeş / 21 octombrie 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, nr. 1, et. iv, cam.
90, 100 şi 101, mun. târgovişte, jud. dâmboviţa
Tel./fax / 0345/100.018,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / Adr Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: Piaţa
vasile Milea, nr. 1, et. iii, cam. 117, mun. Piteşti,
jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean IALOMIȚA
Adresă / Adr Sud Muntenia, Biroul judeţean
ialomiţa, Piaţa revoluţiei, nr. 1, et. iv,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. ialomiţa
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / Adr Sud Muntenia, Biroul judeţean
Prahova, B-dul republicii, nr. 2-4, et. vi, cam.
626/627, mun. Ploieşti, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către
Agenţie şi de către Ministerul dezvoltării regionale şi Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului Operaţional regional 2007 – 2013.
Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
reţelei de informare reGiO Sud Muntenia
şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în judeţele regiunii.

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU, Alexandra
GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU, Marius CHIRCĂ,
Florentin GEORGESCU, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 26 octombrie 2015
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia şi activităţile pe care
dumneavoastră le desfăşuraţi. dacă sunteţi interesaţi
să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm să ne
transmiteţi un scurt material de informare (maxim 1.500
de caractere cu tot cu spaţii), împreună cu 1 - 2 poze,
cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie
publicat în viitoarea ediţie a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa de
e-mail comunicare@adrmuntenia.ro. newsletter-ul va fi
publicat pe site-ul Agenţiei (http://regio.adrmuntenia.ro)
şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor
reţelei de informare reGiO Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru dezvoltare regională Sud Muntenia,
consiliilor judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării regionale şi Administraţiei Publice,
reprezentanţilor mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia
şi site-urilor dedicate (portalurilor de ştiri economice),
precum şi publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

