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EVENIMENTE

Consiliul pentru Dezvoltare Regională
a avizat delegarea atribuţiilor de implementare
a POR 2014 – 2020 către ADR Sud Muntenia

» În data de 4 decembrie, la Sinaia
a avut loc şedinţa Consiliului
pentru dezvoltare Regională (CpdR)
Sud Muntenia, ultima din acest an.

Unul dintre cele mai importante proiecte de
hotărâre aflate pe ordinea de zi, ce a fost aprobat
de către membrii CpdR Sud Muntenia, a fost avizarea Acordului-cadru de delegare a atribuţiilor
privind implementarea Programului Operaţional
Regional (POR) 2014 – 2020. Acordul, prin care Autoritatea de Management pentru POR din cadrul
Ministerului dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice a desemnat Agenţiile pentru dezvoltare Regională din ţară să preia atribuţiile
de Organisme Intermediare pentru
noul POR, a fost semnat la sfârşitul
lunii septembrie a.c.. Noul acordcadru stabileşte atribuţiile delegate Organismelor Intermediare pentru POR de către AM POR, precum
şi drepturile şi obligaţiile părţilor ce
decurg din această delegare. Astwww.adrmuntenia.ro

fel, Autoritatea de Management, împreună cu cele
opt Organisme Intermediare pentru POR se angajează să colaboreze în vederea implementării noului program în România, pentru asigurarea derulării
eficiente şi la timp a acestuia, în conformitate cu
atribuţiile şi responsabilităţile fiecărei părţi şi în
baza procedurilor specifice de lucru. Reamintim că
prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
la nivel naţional sunt alocate fonduri fEdR de 6,7
miliarde de euro, din care peste 786 de milioane
de euro revin regiunii de dezvoltare Sud Muntenia.
(continuare în pagina 3)

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
de asemenea, în cadrul şedinţei, membrii Consiliului au aprobat următoarele hotărâri ce vizează: modificarea şi completarea Statutului Agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigrama, statul de funcţii, bugetul pentru 2016 al Agenţiei, precum şi Comisia de cenzori.
totodată, în cadrul reuniunii au
fost aprobate participarea AdR în
cadrul proiectului „INMA - Innovation Management Agents in SMEs”
(INMA – Agenţia pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor), contribuţia financiară a Agenţiei în cadrul proiectului „PROSME –
Improving RO3 SMEs management
of innovation – PROSME INN” (Îmbunătăţirea Capacităţii Inovative
de Management a IMM-urilor din
macroregiunea RO3 – PROSME INN),
precum şi Strategia pentru specializare inteligentă în regiunea Sud
Muntenia – instrument inovativ dedicat dezvoltării economice re-
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gionale.
În cea de-a doua parte a şedinţei au fost prezentate stadiul
implementării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 şi a
Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice”, gestionate de Agen-

ţie în calitate de Organism Intermediar. de asemenea, membrii
CpdR Sud Muntenia au primit informaţii utile despre noile oportunităţi de finanţare din POR
2014 – 2020.
Consiliul pentru dezvoltare
Regională Sud Muntenia este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe
principii parteneriale la nivelul
regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de
dezvoltare regională. CpdR Sud
Muntenia este alcătuit din 28 de
membri, câte patru de la nivelul
fiecărui judeţ din regiunea noastră (Argeş, Călăraşi, dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi teleorman), după cum urmează: preşedintele consiliului judeţean, reprezentantul consiliilor locale municipale, reprezentantul consiliilor
locale orăşeneşti, reprezentantul consiliilor locale comunale.
http://regio.adrmuntenia.ro
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S-a inaugurat Palatul Brâncovenesc Potlogi,
reabilitat cu fonduri Regio!

» duminică, 29 noiembrie, directorul
Agenţiei pentru dezvoltare Regională
Sud Muntenia, Liviu Muşat, a participat
la festivitatea de inaugurare a Palatului
Brâncovenesc de la Potlogi, judeţul dâmboviţa.

Obiectivul turistic a fost reabilitat în cadrul
proiectului „Restaurarea şi valorificarea durabilă
a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurii conexe în zona Ansamblului Brâncovenesc Potlogi”, pentru care Consiliul
judeţean dâmboviţa a primit finanţare nerambursabilă în luna aprilie 2011, în cadrul programului Regio, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, domeniul major de intervenţie 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”.
Contractul de finanţare are o perioadă de implementare de 56 de luni, urmând a se finaliza la
sfârşitul lunii viitoare. valoarea totală a proiectului
este de 40.368.290,42 lei, din care valoarea totală
eligibilă depăşeşte suma de 30 de milioane de lei
(fonduri fEdR: 25.658.655,30 lei; valoare finanţare
de la bugetul naţional: 3.924.264,93 lei; contribuţie beneficiar: 603.733,07 lei).
Contractul a vizat valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe din zona Ansambluwww.adrmuntenia.ro

lui Brâncovenesc de la Potlogi. Astfel, cu ajutorul
financiar Regio s-au realizat lucrări de reabilitare,
restaurare şi reconstruire a obiectivului de patrimoniu de la Potlogi.
Prin aceste lucrări se intenţionează transformarea Ansamblului Palatului într-un Centru cultural
de artă şi cultură românească, cu funcţiune multiplă (muzeală, informare prin bibliotecă tematică,
manifestări culturale, expoziţii de artă temporare,
seminarii naţionale şi internaţionale), ceea ce implică introducerea unor funcţiuni complementare
cu potenţial turistic.
Ansamblul de la Potlogi, construit în anul 1698,
reprezintă unul dintre cele două palate brâncoveneşti rămase în România. Stilul arhitectural brâncovenesc a luat naştere sub domnia lui Constantin
Brâncoveanu în valahia, în secolul al XvII-lea, şi este recunoscut astăzi ca fiind „primul stil românesc”.

http://regio.adrmuntenia.ro
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În perioada 25 – 27 noiembrie,
AdR Sud Muntenia, prin experţi ai
Serviciului dezvoltare, a participat
la prima întâlnire de lucru a proiectului multilateral european „Agenţi
pentru managementul inovării în
cadrul IMM-urilor- INMA”, ce s-a desfăşurat la Santander (Spania). Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus +,
acţiunea cheie: „Cooperarea în domeniul inovării şi realizării de bune
practici/ Parteneriate strategice”.
Proiectul INMA se derulează în
perioada 1 septembrie 2015 – 31
august 2017 şi are ca obiectiv principal obţinerea în
statele partenere a unor rezultate similare cu cele
obţinute ca urmare a implementării profilului INMA
şi a programelor de instruire în alte state europene, respectiv: crearea de locuri de muncă care
să solicite calificare; inserarea şomerilor pe piaţa
forţei de muncă, în special a femeilor; depăşirea
deficitului de competenţe digitale, cauzat de faptul că femeile au mai puţine competenţe digitale
decât bărbaţii; răspunsul la nevoile/ provocările
legate de inovare ale IMM-urilor; creşterea gradului de inovare în cadrul întreprinderilor.
Proiectul se bazează pe rezultatele şi produsele unui proiect anterior de învăţare pe tot parcursul vieţii, care vizează transferul Profilului Ocupaţional de Manager de Inovare pentru promovarea
integrării femeilor cu calificări academice ridicate
pe piaţa forţei de muncă prin inovare în IMM-uri.
Profilul ocupaţional a fost structurat în jurul a cinci
domenii principale: Management Strategic, Resurse Umane, Managementul Cunoaşterii, Responsabilitate Socială a Întreprinderilor şi Noi tehnologii.
Evaluarea pozitivă a acestui profil ocupaţional şi
cererea acestuia de către diferite organizaţii sunt
principalele motive pentru care se propune transferul de inovare în alte ţări europene. Prin transfer
www.adrmuntenia.ro

se înţelege transferul profilului ocupaţional, a curriculei de învăţare, a materialelor de instruire şi a
instrumentelor tIC ale proiectului INMA.
Pentru a testa pachetul de formare INMA, se
va desfăşura un curs de 4 luni cu 15 cursanţi (orice
persoană cu calificări academice - şomeri sau care
lucrează în locuri de muncă sub nivelul său de calificare). după terminarea cursului, şomerii vor
efectua un stagiu de practică de 30 de zile în cadrul
a 10 întreprinderi, iar la finalizarea acestuia, vor
scrie un raport prin care vor oferi soluţii pentru un
management mai bun şi inovare în IMM-ul unde au
realizat intership-ul. Astfel, se va crea o punte de
legătură între angajat şi angajator, iar, în cazul în
care managerii firmelor vor fi mulţumiţi de soluţiile oferite de cursanţi, vor putea să îi angajeze. 3 din
cei 15 cursanţi vor putea efectua acest stagiu de
practică în străinătate.
Evenimentul a fost organizat de către partenerul din Spania, documenta. În cadrul acestei întâlniri organizate de Asociaţia Institutul European
pentru formare şi dezvoltare, din regiunea Cantabria, oraşul Santander, au fost prezente cele şase
instituţii partenere din cadrul proiectului din Spania, Italia, România, Portugalia şi turcia.
(continuare în pagina 6)
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

ADR Sud Muntenia, la prima întâlnire de lucru
a partenerilor proiectului
„Agenţi pentru managementul inovării
în cadrul IMM-urilor - INMA”
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(continuare din pagina 5)
Această întâlnire de lucru a
partenerilor consorţiului a avut
ca scop prezentarea proiectului
original INMA, a conceptului, obiectivelor, activităţilor şi a produselor finale. totodată, cu această ocazie, a fost prezentat actualul proiect INMA – conceptul, activităţile
şi metodele de implementare.
joi, 26 noiembrie, reprezentanţii
AdR Sud Muntenia au fost prezenţi
la sediul Asociaţiei Institutul European pentru formare şi dezvoltare,
din regiunea Cantabria, unde fiecare partener a susţinut o scurtă prezentare a instituţiei pe care o reprezintă. totodată, au avut loc discuţii
pe diferite teme precum: planificarea şi împărţirea responsabilităţilor
pentru Rezultatele intelectuale şi
evenimentele de multiplicare.
În cea de-a doua zi, reprezentanţii partenerului din Spania
au prezentat bugetul proiectului,
managementul financiar, comunicarea şi raportarea pe proiectele finanţate prin programul Erasmus+, activităţile de management,
planul de exploatare şi diseminare a rezultatelor proiectului, activităţile de monitorizare şi evaluare, precum şi concluzii şi aspecte relevante pentru următoarea
întâlnire transnaţională.
Alături de AdR Sud Muntenia,
parteneri în acest proiect sunt Cankiri Karatekin Universiti (turcia) lider proiect, Cankiri Civil Society
Association (turcia), documenta
(Spania), Instituto de soldadura e
qualidade (Portugalia), ERIfO vocational Educational training (Italia).
valoarea totală a proiectului, ce se derulează pe parcursul
a 24 de luni, este de 246.524 de euro, din care bugetul Agenţiei pentru
dezvoltare Regională Sud Muntenia este 38.103 euro.
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New Start: Reuniunea de lucru
a consorţiului proiectului
pentru instruirea femeilor
victime ale violenţei domestice

În perioada 3 - 4 decembrie, experţi din cadrul Serviciului dezvoltare al AdR Sud Muntenia au participat, în Bastia (franţa), la
cea de-a patra întâlnire de lucru a proiectului New Start –„Life
coaching and mentoring empowerment for women for a new
start” („Instruirea femeilor victime ale violenţei domestice în
vederea unui nou început prin îmbunătăţirea abilităţilor de mentorat şi de coaching”).
În cadrul acestei întâlniri de lucru, reprezentanţii consorţiului
format din cele şapte state partenere în proiect – Spania, Grecia,
Italia, franţa, Irlanda, Belgia şi România – au discutat aspecte legate de managementul proiectului, detalii privind stadiul implementării activităţilor prevăzute în contractul de finanţare şi au
stabilit data organizării conferinţei de finalizare a proiectului.
de asemenea, în cadrul acestei întâlniri de lucru, partenerii
din proiect au participat la o vizită de studiu la o instituţie care
are atribuţii în sprijinirea femeilor – victime ale violenţei domestice – Centrul pentru drepturile femeilor şi familiei din
Bastia. În cadrul acesteia, partenerilor din proiect li s-a prezentat,
pe scurt, ce activităţi sunt realizate şi ce servicii li se oferă femeilor victime ale violenţei domestice din Uniunea Europeană.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Liviu Gabriel Muşat
• de 16 ani colegul nostru!
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În data de 1 decembrie, Liviu Gabriel Muşat, directorul
Agenţiei, a împlinit 16 ani de când este colegul nostru!
dorim cu acest prilej să-i adresăm mulţumiri pentru eforturile profesionale depuse, precum şi pentru perseverenţa,
onestitatea şi responsabilitatea dovedite de-a lungul anilor
în realizarea obiectivelor Agenţiei, bine determinate!
Şefu’, să te bucuri de realizările şi împlinirile de până
acum, să le cultivi şi să le înmulţeşti pe mai departe şi să ai
grijă de noi, Agenţienii, ca şi până acum!
La Mulţi Ani!

1 Decembrie – Ziua Unirii

» 97 de ani de la Marea Unire! Anul 1918 reprezintă în istoria poporului român anul
triumfului idealului naţional, anul statului naţional unitar!

La fel ca în fiecare an, în data de 1 decembrie, Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia a participat
la manifestarea organizată în municipiul Călăraşi de Ziua Naţională a României, în cadrul căreia a depus o coroană de
flori la Monumentul Eroilor din zona Orizont, în semn de recunoştinţă, respect şi apreciere a eroilor neamului nostru.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Comisia Europeană a virat României suma aferentă avansului
pentru noile programe operaţionale din cadrul financiar 20142020, în valoare de 714 milioane
de euro, ce pot fi cheltuiţi pe proiecte, dacă acestea sunt semnate şi încep să de deruleze.
În acelaşi timp, lansările de
apeluri pentru proiecte merg cu
dificultate, numai câteva linii de
finanţare fiind deschise în acest
an. Şi nici nu vor mai apărea alte
lansări până la sfârşitul lunii decembrie. Motivul este tranziţia dificilă de la depunerea proiectelor
în sistem clasic (pe hârtie sau prin
vechile aplicaţii electronice) la
noul sistem informatic pregătit de
Ministerul fondurilor Europene.
de la 1 ianuarie 2016, potrivit regulamentelor europene, relaţia dintre cei care solicită şi,
eventual, primesc fonduri europene şi autorităţi trebuie să devină strict virtuală.
Mai exact, schimbul de documente şi informaţii între beneficiari şi autorităţi trebuie să se
realizeze strict electronic. Sistemul electronic realizat în acest
scop, numit MySMIS2014, nu este
însă finalizat.
„În acest moment, anumite
detalii din sistemul informatic
nu sunt corelate cu datele care
apar în Ghidurile solicitanţilor.
www.adrmuntenia.ro

În prezent se lucrează la aceste
corelări, spre exemplu să fie folosit acelaşi limbaj - ca terminologie, şi altele”, a declarat ministrul fondurilor europene, Aura
Răducu. Potrivit acesteia, finalizarea şi testarea variantei finale
se vor realiza până la sfârşitul acestei luni, astfel că apelurile de
proiecte vor fi lansate începând
cu 1 ianuarie.
În strânsă legătură cu finalizarea programului informatic este şi acreditarea Autorităţilor de
Management pentru noile programe. depind una de cealaltă, a
transmis Ministerul fondurilor Europene.
Practic, faptul că sistemul informatic este funcţional este un
aspect decisiv pentru verdictul
final pe care Autoritatea de Audit
îl dă asupra capacităţii acestor
organisme de a gestiona banii europeni. Până când ele nu primesc
undă verde de la Audit, Comisia
Europeană nu rambursează plăţile, dacă România va solicita acest
lucru.
totuşi, a explicat ministrul
Aura Răducu, între timp, autorităţile din România pot utiliza cele
714 milioane de euro primite de la
Comisia Europeană pentru a efectua plăţi în cadrul proiectelor,
dacă vor exista contracte semnate.
Sursa: euractiv.ro

PODCA 2007-2013: 86,3%
grad de absorbţie la sfârşitul
lunii octombrie 2015

joi, 26 noiembrie, a avut loc cea de-a
2-a reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Capacitate Administrativă (CM POCA) 2014-2020
şi cea de a 17-a reuniune a Comitetului
de Monitorizare a Programului Operaţional dezvoltarea Capacităţii Administrative (CM PO dCA) 2007-2013, eveniment
desfăşurat la Bucureşti.
În cadrul evenimentului au fost prezentate aspecte legate de stadiul implementării PO dCA, inclusiv cele legate de
gradul de absorbţie. Programul Operaţional dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO dCA) 2007- 2013 a atins, la sfârşitul lunii octombrie a.c, un grad de
absorbţie naţional de 86,30%, raportat la
totalul plăţilor efectuate. Comisia Europeană a rambursat, până în prezent, 170,56
mil. euro, reprezentând 82,00% din totalul contribuţiei UE alocate programului.
La nivelul POdCA din cele 1371 de proiecte depuse, au fost contractate 455 de
proiecte, valoarea eligibilă a acestora reprezentând aprox. 125% faţă de alocarea
totală a programului. din totalul contractelor încheiate mai sunt în implementare
28 de contracte, în valoare de 58,68 mil.
euro.
În ceea ce priveşte POCA, de la prima
reuniune a Comitetului de monitorizare,
respectiv aprilie 2015, au fost făcute progrese constante, astfel:
• au fost lansate oficial 2 cereri de proiecte noncompetitive: IP1/2015 - Sprijin
pentru acţiunile din Strategia pentru
consolidarea administraţiei publice 2014
– 2020, anexa 3 şi măsurile privind dezvoltarea capacităţii administrative din
condiţionalităţile ex-ante enumerate în
Acordul de parteneriat cu România 2014
– 2020 sau în cadrul fiecărui program
operaţional şi IP2/2015 - Sprijinirea
acţiunilor privind creşterea transparenţei
în autorităţile şi instituţiile publice, precum şi a măsurilor aferente sistemului de
control managerial intern, adresate
autorităţilor publice centrale, în special
celor care au responsabilităţi în implementarea condiţionalităţilor ex-ante;
• au fost supuse spre consultare
alte 3 ghiduri, ce vizează ONG-urile,
partenerii sociali, autorităţile publice
centrale şi locale, care la această
dată sunt în proces de consolidare la
nivelul AM POdCA.
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Aura Răducu,
ministrul fondurilor europene:
Următoarele
apeluri de proiecte
se vor lansa
în ianuarie
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» Comisarul pentru politică regională,
Corina Creţu, şi comisarul pentru piaţa
internă, industrie, antreprenoriat
şi IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska,
au avut prima reuniune pe tema
achiziţiilor publice, informează
ec.europa.eu.

Potrivit unei declaraţii comune făcute de cei
doi oficiali, Comisia Europeană susţine că asigurarea celui mai bun raport calitate - preţ este şi trebuie să rămână o preocupare constantă în domeniul achiziţiilor publice şi intenţionează să creeze
o bază de date cu toate neregulile constatate la
nivelul statelor membre şi să încurajeze administraţiile naţionale să elaboreze registre naţionale
de contracte.
„Asigurarea celui mai bun raport calitate preţ este şi trebuie să rămână o preocupare constantă în domeniul politicii de coeziune, precum şi
în alte domenii. Dorim să dezvoltăm parteneriate
active cu statele membre pentru a ne asigura că
acest lucru se întâmplă cu adevărat şi, în paralel
cu o monitorizare strictă, să le ajutăm să pună în
aplicare normele”, se arată în declaraţia comună.
Normele privind achiziţiile publice au rolul de
a garanta faptul că toţi operatorii economici din
UE au şanse egale de a câştiga un contract de achiziţii publice. Procedurile rapide şi eficiente sunt,
de asemenea, esenţiale pentru a sprijini investiţiile şi a evita întârzierile.
„Aproape jumătate din fondurile structurale
şi de investiţii europene sunt direcţionate prin intermediul achiziţiilor publice. De la începutul activităţii Comisiei Juncker, lucrăm împreună pentru
ca fondurile UE să fie utilizate în mod eficient,
prin aplicarea corectă şi consecventă a normelor
de achiziţii publice la nivelul UE, contribuind la
îndeplinirea obiectivului privind investiţiile pentru creştere economică şi crearea de locuri de
muncă”, precizează cei doi oficiali în declaraţie.
Cu sprijinul Comisiei, o serie de state membre
au pregătit şi au pus în aplicare planuri naţionale de
acţiune pentru a remedia deficienţele structurale.
www.adrmuntenia.ro

„În luna octombrie am publicat un ghid pentru
a ajuta funcţionarii publici din întreaga UE să
identifice şi să evite cele mai frecvente erori în
materie de achiziţii publice din proiectele cofinanţate de fondurile structurale şi de investiţii
europene. A sosit momentul să ne intensificăm
eforturile. Am publicat recent un plan de acţiune
pentru consolidarea cadrului legal privind achiziţiile publice în contextul politicii de coeziune. De
asemenea, am avut discuţii pe această tema cu
Phil Wynn Owen, membru al Curţii de Conturi Europene”, se mai arată în declaraţia citată.
Potrivit documentului, Comisia oferă îndrumare şi asistenţă pentru a consolida capacitatea
administrativă a statelor membre, pentru a le
ajuta sa remedieze principalele deficienţe. Pe de
altă parte, atunci când statele membre nu înregistrează efecte pozitive sau acestea sunt insuficiente, în ciuda tuturor măsurilor preventive, Comisia va întrerupe plăţile.
„Planul de acţiune privind achiziţiile publice
face parte dintr-o iniţiativă mai amplă a Comisiei
de a ajuta statele membre şi regiunile să-şi îmbunătăţească modul în care investesc şi gestionează
fondurile politicii de coeziune. Acesta include
platforma Peer 2 Peer, menită să permită funcţionarilor publici din statele membre să facă schimburi de experienţă şi de bune practici în ceea ce
priveşte consolidarea capacităţii administrative,
precum şi Pactele de integritate, ca instrument
pentru creşterea transparenţei şi asumarea responsabilităţii în domeniul achiziţiilor publice. În
plus, dorim să creăm o bază de date cu toate neregulile constatate la nivelul statelor membre şi
să încurajăm administraţiile naţionale să elaboreze registre naţionale de contracte”, subliniază
Corina Creţu şi Elżbieta Bieńkowska.
Pe de altă parte, autorităţile contractante ar
trebui să dispună de specialişti în domeniul achiziţiilor publice, astfel încât să obţină cel mai bun
raport calitate - preţ. În acest sens, Comisia va organiza o conferinţă la începutul anului 2016 pe
tema utilizării corecte a criteriilor de atribuire a
contractelor de achiziţii publice.

Sursa: bursa.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

CE vrea o bază de date cu neregulile constatate
în domeniul achiziţiilor publice în statele UE

Info Regional Sud Muntenia
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OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Comisia Europeană a aprobat
Programul Operaţional pentru Pescuit
şi Afaceri Maritime 2014 - 2020

» POPAM vizează întreg teritoriul
României şi este conceput pentru a sprijini
dezvoltarea acvaculturii şi pescuitului din
ţara noastră în perioada 2014-2020.

POPAM 2014-2020 îşi propune creşterea producţiei în acvacultură şi procesare, continuând investiţiile în aceste sectoare începute în perioada
2007-2013, care au contribuit la reducerea decalajului între producţie şi consum.
Principalele obiective sunt:
• reducerea impactului pescuitului asupra mediului şi evitarea şi reducerea capturilor nedorite;
• creşterea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din domeniul pescuitului, a flotei costiere la scară mică şi îmbunătăţirea siguranţei sau
a condiţiilor de lucru;
• furnizarea de sprijin privind consolidarea dezvoltării tehnologice şi inovării, inclusiv a creşterii
eficienţei energetice şi a transferului de cunoştinţe;
• sporirea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătăţirea siguranţei sau a condiţiilor de lucru;
• protejarea şi refacerea biodiversităţii acvatice şi îmbunătăţirea ecosistemelor legate de acwww.adrmuntenia.ro

vacultură şi promovarea unei acvaculturi eficiente
din punctul de vedere al utilizării resurselor;
• promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat al
protecţiei mediului înconjurător şi promovarea sănătăţii animalelor, precum şi a siguranţei şi sănătăţii publice;
• îmbunătăţirea şi furnizarea de cunoştinţe ştiinţifice şi îmbunătăţirea colectării şi gestionării datelor;
• asigurarea sprijinului pentru monitorizare,
control şi aplicare, consolidarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice, fără
creşterea sarcinilor administrative;
• promovarea creşterii economice, a incluziunii
sociale şi a creării de locuri de muncă şi furnizarea
de sprijin pentru creşterea şanselor de angajare şi
a mobilităţii forţei de muncă în cadrul comunităţilor costiere şi interioare, dependente de pescuit
şi acvacultură, inclusiv diversificarea;
• îmbunătăţirea organizării pieţei pentru produsele din pescuit şi din acvacultură;
• încurajarea investiţiilor în sectoarele de marketing şi procesare;
• sprijinirea implementării Politicii Maritime Integrate.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Cec Bank a lansat un pachet de instrumente
pentru IMM-urile ce vor accesa fonduri structurale
2014-2020. Este vorba despre:

1. Linia de credit pentru investiţii Fonduri Europene

Destinaţie: prefinanţarea parţială sau integrală a
grantului aferent proiectelor; cofinanţarea cheltuielilor
eligibile; finanţarea parţială a cheltuielilor neeligibile.
Derulare: se acordă pentru proiecte complexe,
la care grantul se încasează în mai multe tranşe;
revolving în perioada de implementare a proiectelor; stabilirea de scadenţe fixe pentru soldul nerambursat la finele acestei perioade
Durata: maximum 10 ani
Valoare: până la 85% din valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile şi neeligibile)

2. Credite de Investiţii Fonduri Europene

Destinaţie: prefinanţarea parţială sau integrală a grantului aferent proiectelor de investiţie;
cofinanţarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor de investiţii; finanţarea parţială a cheltuielilor neeligibile; se acordă pentru proiectele cu
un grad de complexitate redus, în care grantul se
încasează într-o singură tranşă
Durata: maximum 10 ani
Perioada de graţie: se stabileşte în funcţie de
perioada de implementare a proiectului
Valoare: până la 85% din valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile şi neeligibile)
Rambursare:lunar, trimestrial sau semestrial, la rate
egale sau inegale, în funcţie de activitatea clientului.

3. Creditul Punte

Destinaţie: prefinanţarea parţială sau integrală a grantului aferent proiectelor eligibile
Durata: maximum 6 luni
Valoare: până la 100% din valoarea grantului
Rambursare: o singură scadenţă stabilită în
funcţie de dată la care se face decontarea tranşei

4. Scrisoare de Garanţie Bancară pentru
prefinanţare

Destinaţie: garantarea restituirii avansurilor
încasate din ajutorul financiar nerambursabil; vawww.adrmuntenia.ro

loarea se stabileşte în funcţie de valoarea avansului din grant menţionată în contractul de finanţare;
pentru clienţii care au nevoie de prefinanţare pentru implementarea proiectului, Scrisoarea de garanţie bancară va face parte din pachetul de finanţare oferit de banca.
Valabilitate: se stabileşte de comun acord cu
clientul în funcţie de termenele prevăzute în contractele de finanţare.

5. Deschidere Cont Special Grant/ Cont
Special Cofinanţare

Beneficiarii eligibili care realizează proiecte
de accesare fonduri europene pot deschide la nivelul Băncii conturile speciale grant ce vor fi utilizate pentru încasarea grantului sau conturile speciale pentru încasarea prefinanţării. Pentru beneficiari eligibili în cadrul PNdR 2014-2020 care vor
face dovadă capacităţii de finanţare a proiectelor
cu extras de cont, Banca va deschide un cont special pentru cofinanţare proiect. La cererea beneficiarului, Banca blochează în contul special pentru
cofinanţare proiect, 50% din suma reprezentând
partea de cofinanţare a beneficiarului în proiect,
sumă ce va fi utilizată doar pentru implementarea
proiectului. Banca va debloca sumele din acest
cont numai în baza solicitărilor beneficiarilor, avizate în prealabil de către Agenţia pentru finanţarea Investiţiilor Rurale.
În curând, Asociaţia Asociaţia Patronală Surse
Noi de Energie împreună cu CEC BANK va organiza
şi un work-shop în care se vor purta discuţii particularizate, iar beneficiarii vor putea primi consultant şi răspunsuri la toate tipurile de întrebări legate de finanţări.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Instrumente de la CEC BANK
pentru susţinerea proiectelor IMM-urilor
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Şcoală preuniversitară din Calabria (Italia),
„Istituto Comprensivo Musco” caută un coordonator de proiect pentru o propunere ce urmează
să fie depusă ca aplicaţie la cererea Erasmus+
2016.
Pot participa şcolile preuniversitare (şcoli urbane care se confruntă cu problemele specifice
unui oraş mare) şi care au experienţă în proiecte
Erasmus+.

Obiectivele proiectului:

• profesorii vor fi sprijiniţi să facă faţă situaţiilor complexe din clasa prin schimb de informaţii
şi adoptarea unor noi metode şi instrumente de
lucru;
• se vor îmbunătăţi performanţele şcolare ale
elevilor cu posibilităţi materiale reduse, astfel în-

cât să fie diminuate disparităţile sociale;
• va creşte gradul de conştientizare în rândul
elevilor cu privire la importanţa UE;
• se vor compara experienţele personale ale
elevilor din şcolile implicate în proiect;
• vor fi îmbunătăţite abilităţile lingvistice ale
elevilor (în engleză);
• se va îmbunătăţi colaborarea cu familiile.
dată limită de înscriere a celor interesaţi
este 31 decembrie 2015.

Contact:

Prof. tiziana Motta, timot@tiscali.it, 00393398650785 (în copie adresa oficiului regiunii Sicilia la Bruxelles: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be).

Sursa: finantare.ro

Stadiul absorbţiei fondurilor europene / 7 decembrie 2015

58,67%

Rata de obsorbţie curentă

www.adrmuntenia.ro

Proiecte
depuse

Contracte
semnate

46.978 15.630
Plăţi rambursate
de Comisia Europeană

67,10%

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO PARTENERIATE

Se caută parteneri într-un proiect Erasmus+
pentru şcoli din marile oraşe

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, 74 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 6 decembrie 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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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 şi modernizarea sectorului
productiv prin investiţii tangibile şi
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 „Creşterea Competitivităţii Economice” şi are responsabilităţi delegate
pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din POS CCE puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare:
0242/331.769, 0342/100.160, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Până în data de 6 decembrie 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 „Creşterea
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 şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi 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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148 de ani de la înfiinţarea Colegiului
Naţional Pedagogic „Carol I” din Câmpulung

Argeş

şi foşti elevi, oameni de cultură, istorici, oameni
de afaceri, politicieni şi, nu în ultimul rând, părinţi
şi bunici ai elevilor de la „Carol I”.
Gazdele au pregătit cum se cuvine evenimentul, punându-se amprenta tradiţională pe majoritatea activităţilor dedicate aniversării.
tradiţia acestei aniversări a început la Bucureşti, pe 22 noiembrie 1867, când au fost deschise
cursurile celei de-a doua şcoli normale din Principatele Române. Anul în sine marca începutul unor
schimbări majore în istoria sistemului de învăţământ şi a educaţiei în Principatele Române, ca rezultat al eforturilor de câteva decenii ale intelectualilor paşoptişti de a ridica cultural poporul român.

Schimb de informaţii,
prin Centrul de videoconferinţă de la Camera
de Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi

Călăraşi

La Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură
Călăraşi a fost livrat şi instalat un sistem de videoconferinţă. Ulterior, au fost organizate 5 evenimente-pilot, respectiv: Bune practici de cooperare internaţională; Job-uri şi Cariere; B2B; Programe de
finanţare şi proiecte; Investiţii realizate şi proiecte de investiţii transfrontaliere.
Pentru informarea diverselor tipuri de beneficiari au fost organizate zile deschise, în cadrul
cărora instalaţia şi facilităţile pe care le oferă au
fost pezentate primarilor de comune, elevilor de
la Colegiul tehnic „Ştefan Bănulescu”, precum şi participanţilor la seminarul „Instrumente integrate
pentru combaterea practicilor discriminatorii şi
promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile” – găzduit de CCIA Călăraşi.
Stabilirea unei reţele de centre de videoconferinţă pentru conexiune interactivă şi cooperare
în regiunea bulgaro-română transfrontalieră este
obiectivul principal al proiectului „CBC LIVE – Cross
Border Cooperation Live Interaction Video Conferencing Network”/„Împreună în timp real: Reţea
de Centre de conferinţe – video pentru realizarea
www.adrmuntenia.ro

de comunicare interactivă şi cooperare în regiunea
transfrontalieră” MIS EtC 325, în care Camera de
Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi acţionează în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie
Ruse (lider), Asociaţia „Idein Society”, Camera de
Comerţ vratsa şi Asociaţia Română pentru transfer
tehnologic şi Inovare – ARott Craiova.
Prin înfiinţarea celor patru centre în Ruse,
vratsa, Craiova şi Călăraşi, partenerii doresc să îmbunătăţească infrastructura de comunicare din regiune, pentru a depăşi o parte din problemele legate de accesibilitate şi izolare faţă de centrele
economice ale celor două ţări.
tehnologia de videoconferinţă permite schimbul de informaţii de voce şi video, precum şi date
în timp real. Utilizatorii viitori pot partaja prezentări, discuţii şi să comunice în moduri ce accelerează şi facilitează cooperarea economică şi socială în regiune. Aplicarea tehnologiei de videoconferinţe reduce nevoia de a călători şi, ca urmare, reduce costurile de transport, efectele nocive asupra mediului, stres şi accidente rutiere.
Sursa: obiectiv-online.ro
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Săptămâna trecută, unul dintre cele mai prestigioase colegii din zona Muscelului a sărbătorit împlinirea a 148 de ani de la înfiinţare (1867 – 2015).
Ziua Şcolii este sărbătorită an de an, în perioada
22 noiembrie (data naşterii celei de-a doua şcoli
normale din Principatele Române) şi ziua Sfântului
Andrei – 30 noiembrie.
În 2015, Ziua Colegiului a fost sărbătorită în data
de 27 noiembrie, iar printre invitaţii speciali s-a numărat şi profesorul Constantin I. Năstase, fondatorul
muzeului etnografic din Cula Racoviţa, ce în acest
an a împlinit venerabila vârstă de 100 de ani.
La manifestările prilejuite de Ziua Şcolii au
luat parte foste şi actuale cadre didactice, actuali
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Dâmboviţa

va utiliza mecanismul de tragere a banilor europeni.
Potrivit edilului interimar al municipiului, lucrările la PIdU B (Microraioanele XI, XII, Aleea trandafirilor, Cartierul CfR şi Aleea trandafirilor) sunt realizate peste 99%, dar şi la PIdU A (Microraionul vI) stadiul execuţiei depăşeşte 90%. dacă lucrările nu sunt
conforme, constructorii nu îşi vor primi garanţiile de
bună execuţie până când nu vor remedia problemele
constatate în teren de specialiştii administraţiei locale.
Sursa: jurnaldedambovita.ro

S-a finalizat investiţia
„Amenajare spaţiu de agrement pe Canal Cama”
Giurgiu

La sfârşitul lunii noiembrie s-a desfăşurat recepţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţii
„Amenajare spaţiu de agrement pe Canal Cama,
adiacent Pod Bizetz – Municipiul Giurgiu”, al cărui
beneficiar este Municipiul Giurgiu. Obiectivul, amplasat între Canalul Cama şi drumul de trafic greu
tronson P1-P2 (lângă Podul Bizetz), a fost finanţat
prin Programul Operaţional pentru Pescuit, Măsura
1 – Valorificarea sectorului pescăresc şi a turismului piscicol, Acţiunea 5 – Amenajarea unor spaţii
pentru servicii şi agrement pentru turişti. valoarea totală a proiectului este de 1.886.708,67 lei,
din care 1.328.994,25 lei reprezintă valoarea nerambursabilă, 199.457,77 lei contribuţia proprie a
Municipiului Giurgiu, iar 358.256,59 lei tvA.
În cadrul proiectului s-au realizat următoarele
facilităţi recreaţionale:
• promenadă de-a lungul malului;
• un ponton – scenă plutitoare cu pasarela însumând 300 mp;
• o clădire cu regim parter şi suprafaţă de 100
mp pentru depozitarea ambarcaţiunilor de mici dimensiuni achiziţionate prin proiect – 3 bărci de
lemn şi 3 hidrobiciclete;
• o clădire cu regim parter şi suprafaţă de 100
mp destinată expoziţiilor tematice şi manifestărilor culturale;
• o clădire cu regim parter şi suprafaţă de 100
www.adrmuntenia.ro

mp pentru vestiare şi grupuri sanitare;
• terase circulabile înierbate deasupra clădirilor;
• gradene cu 72 de locuri plus două locuri destinate persoanelor cu dizabilităţi, bordate de o suprafaţă verde de tip parc;
• terase bordate cu vegetaţie;
• traseu pietonal la nivelul carosabilului bordat
cu vegetaţie;
• trepte/rampe ce coboară de la nivelul trotuarului existent la nivelul promenadei din imediata
vecinătate a canalului;
• 16 locuri parcare la sol, pentru vizitatori, dispuse de-a lungul Şoselei P1-P2.
Prin realizarea acestei investiţii, spaţiul s-a
transformat într-o zona de promenadă cu facilităţi
moderne ce vor creşte atractivitatea şi vor atrage
o gama diversificată de utilizatori, oferind activităţi pentru diferite categorii de vârstă.
Zona amenajată de faleză, cea pietonală şi
cea a digului au o infrastructură adecvată zonei
adiacente canalului. S-a realizat o consolidare a
malului pe toată lungimea amenajării, s-au executat o infrastructură şi un finisaj specific zonei de
trafic pietonal. Urmare a implementării acestui proiect s-a revitalizat zona Canalului Cama, atât din
punct de vedere estetic, cât şi din punctul de vedere al potenţialelor investiţii ulterioare.
Sursa: opiniagiurgiu.ro
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Echipa administrativă a Primăriei târgovişte se
pregăteşte să încheie proiectele din cadrul Planului
Integrat de dezvoltare Urbană (PIdU), finanţate cu
fonduri de la Uniunea Europeană, în cadrul programul
Regio. deoarece se apropie termenul limită pentru
depunerea cererilor de plată, ca să intre în posesia
banilor europeni pentru aceste proiecte, primarul interimar al municipiului târgovişte a anunţat că în
această perioadă se derulează procesul de recepţie
a lucrărilor atât pe PIdU A, cât şi pe PIdU B, iar până
pe 7 decembrie a.c. unitatea administrativ-teritorială
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Peste 200 de ialomiţeni din mediul rural
au fost instruiţi în meserii, printr-un proiect european
Ialomiţa

Prahova

Nodul rutier de la Gherghiţa
a fost inaugurat

Reprezentanţii Consiliului judeţean Prahova
au participat vineri, 27 noiembrie, la inaugurarea
obiectivului „Amenajare nod rutier (acces) intersecţie A3 cu DJ 100 B, km 14+364, comuna Gherghiţa, judeţul Prahova”.
valoarea totală a proiectului a fost de
13.903.738 de lei, din care contribuţia Consiliului
judeţean Prahova a fost de 5.420.795 de lei, iar
restul de la Bugetul de stat, prin Programul Naţional de dezvoltare Locală, aprobat prin OUG nr.
28/2013, derulat de Ministerul dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Pentru construirea pasajului a fost nevoie de
exproprierea a aproximativ 15 hectare de teren.
Construcţia leagă A3 de pasajul existent de pe dj
100 B, prin patru bretele de acces, cu o lungime
de 2,3 kilometri şi două sensuri giratorii. de asemenea, au fost realizate benzi de accelerare/decelerare pentru accesul în autostradă şi au fost
montaţi peste 172 de stâlpi de iluminat. Carosabilul bretelelor are o lăţime de 4 metri. Au mai fost
efectuate lucrări de semnalizări rutiere, marcaje,
mutări şi protejări de instalaţii ce trec prin zonă.
Nodul rutier de la Gherghiţa va fi al doilea de
pe Autostrada Bucureşti – Ploieşti, după cel de la
Snagov şi va asigura legătura rapidă între Bucureşti, Ploieşti şi sudul judeţului Prahova, inclusiv
către Urziceni şi Slobozia. totodată, realizarea
www.adrmuntenia.ro

plome în meseriile de finisor construcţii, tâmplar, brutar, ajutor mecanic, lucrător în comerţ, babysitter,
lucrător în alimentaţie, cameristă, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, lucrător în lăcătuşărie şi structuri,
operator introducere, prelucrare, validare date, patiser şi confecţioner ansamblor articole textile.
Proiectul, în valoare de peste 14 milioane de
lei, a fost finanţat din fondul Social European şi
avut şase parteneri, instituţii şi firme din Călăraşi,
Bucureşti, Mehedinţi, Giurgiu şi Slobozia.
Sursa: guraialomitei.com

acestui nod rutier va reduce riscurile de accidente
şi va oferi locuitorilor din Gherghiţa, Olari, Balta
doamnei şi din întreaga zonă de sud a judeţului acces rapid către autostradă, precum şi posibilitatea
de extindere şi dezvoltare a zonei, prin atragerea
de investitori şi crearea de noi locuri de muncă.
Sursa: prahovabusiness.ro
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Peste 200 de ialomiţeni din mediul rural au
fost instruiţi în meserii ce se caută la ora actuală
pe piaţa muncii. Absolvenţii consideră că singura
lor şansă este să plece în străinătate. Ei cer să li se
intermedieze slujbe adecvate calificăriilor obţinute, pentru că, în ciuda disponibilităţii de a muncii,
ofertele sunt puţine, iar forţa financiară a antreprenorilor scăzută.
Ialomiţenii calificaţi prin programul „Investeşte
în oameni” - „Sustenabilitate în mediul rural prin
investiţia în resurse umane!” se mândresc cu di-
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Echipamente noi
pentru situaţii de urgenţă la ISU Teleorman

Teleorman

» Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „A.D. Ghica” teleorman are în
dotare o nouă autospecială achiziţionată în
cadrul proiectului „Achiziţie echipamente
pentru intervenţii de urgenţă în condiţii
de iarnă în regiunea Sud Muntenia”.
Proiectul, în valoare de circa 6,4 milioane
de lei, este implementat de Asociaţia de
dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de
Urgenţă Sud Muntenia”.

Recepţia autofrezei de zăpadă a avut loc la
sfârşitul lunii noiembrie, la sediul ISU teleorman.
În cadrul proiectului au fost achiziţionate 7 autofreze de zăpadă, câte una pentru fiecare Inspectorat judeţean pentru Situaţii de Urgenţă din regiunea Sud Muntenia (Argeş, Călăraşi, dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi teleorman).
Până în prezent, în cadrul a trei proiecte implementate de Asociaţia de dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”, teleormanului i-au revenit 16 autospeciale de lucru cu
apă şi spumă, o autospecială pentru descarcerare,
un centru de comandă şi o autofreză pentru zăpadă.
„Este un obiectiv al nostru, al celor 7 judeţe,
de a avea inspectorate pentru situaţii de urgenţă
www.adrmuntenia.ro

bine dotate. Cu cât vom reuşi să dotăm mai bine
aceste inspectorate cu atât putem vorbi mai bine
de o protecţie mai mare a cetăţenilor, a bunurilor
şi animalelor. Autospecialele achiziţionate până în
acest moment au fost de un real folos pentru cei
care fac parte din comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă”, a precizat preşedintele Cj teleorman, Adrian Gâdea.
Conform spuselor directorului Agenţiei pentru
dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat,
„acest proiect derulat de Asociaţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este cel mai provocator proiect care s-a putut derula prin Programul
Operaţional. Acest proiect ne-a demonstrat că în
momentul în care există interese comune, toate
asperităţile se nivelează şi se poate ajunge la un
proiect comun. Astfel de proiecte trebuie propuse
cu mai mult curaj, cu mai multă hotărâre, de către
judeţele regiunii Sud Muntenia”.
Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii serviciilor pentru siguranţa publică şi
de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă şi dezastre majore, umărindu-se astfel sprijinirea unei
dezvoltări economice şi sociale durabile şi echilibrate teritorial la nivelul regiunii Sud Muntenia,
prin creşterea gradului de siguranţă a populaţiei,
indiferent de localizarea aşezămintelor umane.

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

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

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
dâmboviţa: Piaţa tricolorului, 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 / 7 decembrie 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.

