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în deschidere, directorul liviu Mușat a prezentat scopul organizării evenimentului, declarând următoarele: „Ne-am propus, cu această ocazie, să vă
prezentăm o radiografie a celor două programe operaţionale, în care Agenţia are o implicaţie importantă în cei şapte ani ai acestui exerciţiu de programare – 2007–2013. De asemenea, am considerat
utile pentru dumneavoastră şi de datoria noastră
să vă comunicăm aspecte legate de Asistenţa tehnică, cu ajutorul căreia noi ne-am desfăşurat activitatea în cadrul celor două programe”.
Conform declaraţiilor directorului adjunct Organism Intermediar POR, Mariana vișan, în cadrul programului Regio au fost depuse în total 1.285 de proiecte, din care s-a semnat un număr de 757 de contracte de finanţare, prin care beneficiarii au solicitat
fonduri nerambursabile de peste 3,35 miliarde de lei.
în ceea ce privește Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice”, șeful Serviciului OI POS CCE, Mircea Enescu, a oferit jurnaliștilor
detalii despre cele peste 500 de contracte de finanţare
ce au fost semnate în cadrul Axei prioritare 1, la nivelul
regiunii noastre. Astfel, dintre toate aceste proiecte,
105 au fost reziliate/suspendate, 41 se află în stadiu
de implementare, iar 356 de proiecte s-au finalizat
deja. Pe Axa prioritară 3 s-au semnat, în total, 51 de
contracte, ce au fost finalizate. Cele aproximativ 600
de contracte de finanţare au o valoare totală de peste
1,2 miliarde de lei, din care peste 610 milioane de lei
sunt fonduri europene nerambursabile.
în cea de-a doua parte a întrunirii, directorul
economic al Agenţiei, Mirela tache, a oferit informaţii despre contractele de Asistenţă tehnică, al
căror beneficiar este AdR Sud Muntenia, pentru implementarea transparentă și eficientă a POR și POS
www.adrmuntenia.ro
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» în data de 8 decembrie, Agenţia
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia,
în calitate de Organism Intermediar pentru
Programul Operaţional Regional (POR) și
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea
Competitivităţii Economice” (POS CCE), a
organizat o întâlnire de informare destinată
reprezentanţilor mass-media.

liviu Mușat, directorul AdR Sud Muntenia

CCE în perioada de programare 2007 - 2013, prin îndeplinirea corespunzătoare și la timp a atribuţiilor
delegate de către Autorităţile de Management ale
celor două programe europene către Agenţie.
în încheiere, directorul adjunct dezvoltare și
Comunicare, daniela traian, a prezentat noile oportunităţi de finanţare din POR pentru mediile public,
privat și academic din Sud Muntenia, ce vor fi active pentru exerciţiul financiar 2014 – 2020. 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.

http://regio.adrmuntenia.ro
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Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Biroul Coordonator Pol de Creștere Ploiești, va organiza în perioada 16 - 17 decembrie, Conferinţa finală a proiectului „Sprijin pentru coordonarea implementării Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Ploieşti”, cofinanţat din
fEdR prin POAt 2007-2013.
în cadrul evenimentului, ce se va desfășura la
Ploiești, se vor dezbate atât rezultatele obţinute, cât
și lecţiile învăţate în urma implementării acestui proiect, dar și a proiectelor aferente planurilor integrate
de dezvoltare ale Polilor de creștere și oportunităţile

www.adrmuntenia.ro

de finanţare pentru dezvoltarea urbană durabilă și
integrată în perioada de programare 2014 - 2020.
Cu această ocazie va fi prezentat documentul
realizat în cadrul Acordului de servicii de asistenţă
tehnică, încheiat între AdR Sud Muntenia și Banca
Mondială în cadrul proiectului, respectiv „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului de
Creştere Ploieşti pentru perioada 2014 - 2020”.
detalii despre acest eveniment pot fi obţinute la
tel.: 031.82.49.471/031.82.49.472, fax: 031.82.49.470,
e-mail: polploiesti@adrmuntenia.ro (persoană de contact: Cozia-Roxana GEORGESCU, mobil: 0733/300.056).

http://regio.adrmuntenia.ro
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Conferinţa finală a proiectului privind
coordonarea implementării Planului Integrat
de Dezvoltare al Polului de Creştere Ploieşti
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» Un elev de clasa a xII-a de la liceul
Pedagogic „Mircea Scarlat” din Alexandria
construiește un robot umanoid cu multiple
funcţii ce ar putea să ţină locul unui
profesor de limba engleză sau locul unui
îngrijitor.

Alin Cristian Neacșu a fost pasionat de informatică și electronică dintotdeauna și a obţinut premii
la concursurile naţionale de profil. Ultimul său proiect este unul extrem de ambiţios, o premieră pentru învăţământul teleormănean: un robot de 1,90m,
cu aspect uman ce poate să aducă cafeaua la comandă, să dea cu mătura sau să facă o conversaţie
în limba engleză.
Primul pas în demararea proiectului a fost achiziţionarea unei imprimante 3d, pe care Alin Cristian
Neacșu a cumpărat-o din China, din surse proprii.
„Ideea mi-a venit uitându-mă la un film în care primul proiect era o dronă. O dronă controlată
de o mână. Am încercat să lucrez întâi la palmă. Am
văzut că totul merge bine şi am început să fac şi
braţul şi antebraţul”, povestește elevul.
Părţile componente ale robotului sunt lucrate la
imprimanta 3d, o tehnică nouă folosită în premieră
într-un liceu din teleorman. „Imprimanta transformă
un fir numit ‘abs’ în piese 3D. Piesele sunt proiectate
pe calculator, sunt împărţite pe straturi, după care
imprimanta le transformă în piese”, explică elevul
de la liceul Pedagogic „Mircea Scarlat”.
la mâna robotului botezat PedaBot, Alin a lucrat aproape două săptămâni. toate cheltuielile au
fost suportate din buzunarul propriu. Aproximativ
trei luni este termenul în care Alin Cristian Neacșu
estimează că va fi finalzat robotul care va avea o înălţime de 1,90m și înfăţișare cât se poate de umană.
„Ar trebui să înlocuiască, practic, un om. Să vorbească, să acţioneze. Proiectul după care m-am inspirat este făcut de mai mulţi oameni din lume.
În România nu există aşa ceva, am zis să încerc şi
eu. Poate fi folosit pe post de profesor de limba
engleză sau ca material didactic la ora de biologie.
Poate avea mai multe întrebuinţări. Să dea cu mătura sau mopul. El va merge, va simţi presiunea în
vârful degetelor. Poate face orice îi spune cel care
www.adrmuntenia.ro

Alin Cristian Neacșu

îl controlează.”, mai spune Alin.
după construirea fizică a robotului va urma partea de punere în mișcare. „Robotul va avea 50 de
servomotoare. Va avea senzori de presiune pentru
degete, pentru că va imita mişcările umane. Va
avea două camere pentru ochi. Va fi o tehnologie
formată din servomotoare şi circuite”, explică
profesorul de informatică Eliza Sotirescu, cea care
îl ajută pe elev în realizarea proiectului.
Elevul a investit până acum bani din buzunarul
propriu. Costul total al proiectului se ridică la 2000
de euro și pentru finalizarea lui Alin caută sponsori.
„Dacă până acum investiţia a fost făcută de elev,
ne-am gândit că, poate, oameni dornici să investească în proiectele elvilor ar putea să ne ajute cu
partea de finalizare. Costurile nu sunt foarte mari
pentru un astfel de proiect. Școala românească
are nevoie de astfel de exemple. Comunitatea alexăndreană sau teleormăneană cred că ar putea să
sprijine un astfel de proiect şi să-l ajute pe Alin
să finalizeze robotul”, a mai spus Eliza Sotirescu,
profesor de informatică.

Robotul va fi prezentat în 2016 la InfoMatrix

Cu PedaBot, liceul Pedagogic „Mircea Scarlat”
intenţionează să participe anul viitor la competiţia
InfoMatrix. „Vrem să realizăm acest proiect folosind o tehnologie modernă, tehnologia 3D printing,
o tehnologie ce abia a intrat în România. Este pentru prima dată în România când un elev experimentează tehnologia 3D printing la acest nivel. Noi îl
gândim pentru vitorul concurs Infomatrix, care va
avea loc în martie”, a mai spus Eliza Sotirescu.

Sursa: teleorman24.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Noile acte normative, contractele excluse de la aplicarea
legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice și în domeniul concesiunilor, criteriile privind eligibilitatea, criteriile privind calificarea și criteriile de atribuire, modificarea contractelor de achiziţie publică sau concesiune au
adus modificări legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.
„Strategia Naţională în domeniul Achiziţiilor Publice este un nou
sistem informatic ce urmăreşte
indicatori de monitorizare şi impactul preconizat. Acest sistem
trebuie să dea tonul reformei în
domeniu. Trebuie să pornim de
la cauze, pentru a putea preveni, pentru ca acest control să nu
fie o povară pentru cei implicaţi”,
spune Beatrice Nanis, director general al direcţiei Generale Politici Publice și Relaţii Internaţionale din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.
Primul pas se referă la stabilirea unui inventar al prevederilor
legale de care are nevoie un achizitor, și aici apare Strategia Naţională în domeniul Achiziţiilor Publice.
Primul articol din document
se referă la inventarul în domeniul
achiziţiilor publice și face referire la patru acte normative sepa-

Programul Interreg V-a România Ungaria, în valoare totală de
aproximativ 232 milioane de euro,
adoptat de Comisia Europeană

Programul de cooperare transfrontalieră Interreg V-A România - Ungaria 2014 2020, gestionat de Ministerul dezvoltării
Regionale și Administraţiei Publice, în ca-

www.adrmuntenia.ro

rate. Este semnalată apariţia ghidului online – în care publicul poate accesa procedura, cu particularizarea procedurilor de achiziţii publice. Un alt aspect promovat de noua strategie se referă la
cadrul instituţional, reforma administrativă, consolidarea controlului intern – care să prevaleze
controlului extern.
Referitor la monitorizare, noua procedură introduce informaţii mult mai apropiate decât ce se
întâmplă în prezent în sistem. de
asemenea, deciziile pot fi luate
pornind de la cifre. Practic, noua
strategie se va baza pe o îmbunătăţire a SEAP.
în ceea ce privește SICAP, acesta este un sistem informatic
colaborativ pentru mediul performant de desfășurare a procesului
de achiziţii publice – unica platformă electronică de achiziţii publice din România.
„SICAP dezvoltă un mediu performant în domeniul achiziţiilor
publice, asigură un mediu concurenţial, eficientizează activitatea pentru toate părţile implicate şi creşte gradul de transparenţă”, spune Georgiana diaconescu de la SEAP despre noul sistem programat sistem informatic
ce va apărea în aprilie 2016.
Sursa: finantare.ro

litate de Autoritate de Management, a
fost adoptat de Comisia Europeană în data
de 9 decembrie 2015. Programul dispune
de un buget total de 231.861.763 de euro
(din care 189.138.672 de euro din fondul
European de dezvoltare Regională), este
structurat pe șapte axe prioritare și cuprinde, ca arie eligibilă, judeţele Satu Mare,
Bihor, Arad și timiș din România, respectiv

Programul România - Serbia
2014 - 2020: Noul termen
pentru depunerea propunerilor
de proiecte este 1 februarie
2016

în data de 11 decembrie a.c., Comitetul Comun de Monitorizare al Programului Interreg IPA de Cooperare transfrontalieră România - Serbia a aprobat,
prin procedură scrisă, corrigendumurile la ghidurile aplicantului pentru primul apel pentru propuneri de proiecte (inclusiv pentru proiectele strategice).
Corrigendumurile aduc o serie de clarificări necesare potenţialilor beneficiari cu privire la modul de completare a formularului aplicativ, bugetul
proiectului și condiţiile de eligibilitate a aplicanţilor, precum și o prelungire a termenului limită pentru
depunerea propunerilor de proiecte.
Programul Interreg IPA de Cooperare transfrontalieră România – Serbia a fost aprobat de către Comisia
Europeană în data de 6 august 2015,
iar primul apel pentru propuneri de
proiecte a fost lansat în data de 15
septembrie 2015 și are un buget de
aproximativ 50 mil. euro, din care aproximativ 22 mil. euro vor fi dedicate proiectelor strategice. Noul termen
pentru depunerea propunerilor de proiecte, conform corrigendumului, este
1 februarie 2016, în timp ce termenul
pentru proiectele strategice rămâne
15 martie 2016.
Potenţialii beneficiari, precum și toţi
cei interesaţi de cooperarea transfrontalieră româno-sârbă în cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare transfrontalieră România - Serbia pot accesa ghidurile aplicantului pentru primul
apel pentru propuneri de proiecte (inclusiv pentru proiectele strategice),
precum și corrigendumurile acestora,
accesând secţiunea 2014 - 2020 din cadrul site-urilor: www.brct-timisoara.ro
și www.romania-serbia.net.
Sursa: mdrap.ro

judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg, HajdúBihar, Békés și Csongrád din Ungaria. Programul își propune intensificarea relaţiilor
din zona de graniţă, pentru identificarea
de soluţii comune pentru dezvoltarea economică, socială, culturală durabilă a zonei
eligibile, prin realizarea de intervenţii integrate cu accent transfrontalier.
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Consiliul Naţional al întreprinderilor Private
Mici și Mijlocii (CNIPMMR) din România consideră
ca principale următoarele priorităţi:
1. Adoptarea de măsuri pentru crearea unui
mediu de afaceri favorabil:
• Asigurarea unui mediu de afaceri favorabil și
prietenos, a unui cadru legal stabil și predictibil,
bazat pe reducerea birocraţiei și a sarcinii fiscale;
• Continuarea procesului de simplificare a procedurilor administrative, cu reducerea cu cel puţin
10% a numărului de autorizaţii, avize, licenţe și
permise pentru agenţii economici.
2. Punerea în aplicare pe deplin a Legii nr.
62/2014, de modificare a Legii IMM-urilor:
• Aplicarea principiului „Gândiţi mai întâi la scară mică” - „Reglementaţi mai întâi pentru IMM-uri”,
în procesul legislativ, de realizare a politicilor și
pentru procedurile administrative;
• Aplicarea celor 3 componente ale reglementării inteligente (smart regulation) la nivel naţional,
prin:
- realizarea sistematică a analizei cost-benficiu pentru IMM-uri, a testului IMM, a evaluărilor ex
ante a impactului tuturor noilor reglementări și ale
modificărilor acestora;
- consultarea periodică și sistematică a organizaţiilor reprezentative ale IMM-urilor;
- evaluarea periodică a rezultatelor implementării noilor reglementări.
• Alocarea unei cotei de cel puţin 0,4% din PIB
pentru finanţarea programelor destinate IMM-urilor;
• Publicarea în mod centralizat și actualizarea
permanentă a informaţiilor privind toate programele
și măsurile de susţinere aplicabile IMM-urilor, inclusiv
cele finanţate din fonduri structurale, pentru a asigura accesul facil la informaţii privind conţinutul,
condiţiile, procedurile, termenele și celelalte aspecte importante privind fiecare măsură în parte.
3. Operaţionalizarea fondurilor speciale pentru IMM-uri, similare cu cele din UE:
• fonduri de seed-capital pentru sprijinirea înfiinţării de noi microîntreprinderi de către tineri;
• fonduri de micro-granturi și micro-credite pentru dezvoltarea meșteșugurilor și serviciilor în mediul rural;
www.adrmuntenia.ro

• fonduri cu capital de risc pentru finanţarea
IMM-urilor/start-up-urilor inovative și a proiectelor
din industriile de vârf, alimentate cel puţin parţial
din fondurile europene și cele de la bugetul statului.
4. Valorificarea oportunităţilor de finanţare
din programul de relansare economică a Uniunii
Europene lansat de preşedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker în valoare de 315 miliarde de euro, din care 75 miliarde de euro pentru
IMM-uri; elaborarea și depunerea unei liste competitive de programe de susţinere a IMM-urilor din
România care să fie finanţate prin noul mecanism
cu consultarea confederaţiilor patronale (exemplu
reluarea și multiplicarea rezultatelor Programului
de reabilitare termică a clădirilor).
5. Îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la finanţare, prin:
• Susţinerea înfiinţării unei bănci speciale dedicate IMM-urilor sau a programelor speciale de creditare a micilor întreprinzători;
• Instituirea, potrivit practicii europene, a mediatorului de credite pentru IMM-uri, la nivelul fiecărui judeţ, după model francez, care să asigure realizarea a 3 scopuri: creșterea creditării IMM-urilor,
oferirea de soluţii întreprinderilor, în special sectorului IMM, pentru a obţine finanţări de la bănci
și sesizarea Guvernului în cazul apariţiei unor probleme nerezolvate majore.
6. Relansarea procesului investiţional, prin:
• Modificarea și completarea O.U.G. nr. 85/2008,
privind stimularea investiţiilor, aprobată prin legea
nr. 78/2009;
• îmbunătăţirea cadrului legal privind schemele
de ajutor de stat, pentru a le face pe deplin accesibile IMM-uri;
• Recapitalizarea fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM și fondul Român de Contragarantare;
• Continuarea și suplimentarea bugetului Programului StARt pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului lor la finanţare, precum și a Programului
de Minimis.
(continuare în pagina 7)
http://regio.adrmuntenia.ro
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plăti fiscale pentru întreprinzători, care în România este cel mai ridicat din UE: de 3,11 ori mai
mare decât media UE (România – 39 plăti/an, media UE27 – 12,5 plăti/an), de 9,75 ori mai mare decât în Suedia (locul 1: 4 plăti/an) și de 1,3 ori mai
mare decât în Cipru (locul 26: 30 plăti/an);
• Eliminarea penalităţilor de întârziere privind
creanţele bugetare (cu menţinerea doar a dobânzii
de întârziere);
• îmbunătăţirea reglementărilor privind scutirea impozitului pe profitul reinvestit;
• Asigurarea funcţionarii soft-ului de înregistrare a situaţiilor financiare începând cu dată de
01.01 a fiecărui an, astfel încât să poată fi înregistrate situaţiile financiare ale societăţilor, persoane juridice române, care au fost supuse aprobării imediat după închiderea exerciţiului financiar, conform dispoziţiilor legii nr. 31/1990, cu
modificări ulterioare, pentru că asociaţii/acţionarii să își poată ridică imediat dividendele cuvenite.
10. Reforma în domeniul controalelor:
• Rezolvarea cu prioritate a marii evaziuni fiscale;
• Exercitarea cu prioritate a funcţiei preventive
a controlului, cu informarea corespunzătoare și
stabilirea de avertismente prealabile sancţiunilor
pecuniare în cazul microîntreprinderilor și întreprinderilor mici;
• Eliminarea practicilor controalelor și amenzilor excesive pentru IMM-uri și
• Responsabilizarea funcţionarilor cu atribuţii
de control pentru excese/greșeli/abuzuri.
11. Creşterea accesului IMM-urilor la achiziţiile publice, prin:
• îmbunătăţirea legislaţiei: obligativitatea împărţirii obiectului achiziţiei în loturi mai mici pentru a fi accesibile IMM-urilor, simplificarea birocraţiei pentru IMM-uri și a procedurii acordării de
avansuri etc.;
• Operaţionalizarea efectivă a obligaţiei de
plata a valorii contractelor de achiziţie publică în
termen de maxim 30 de zile calendaristice de la
recepţie, cu sancţiuni ferme, potrivit legii nr.
72/2013 și directivei 2011/7/UE, cu eliminarea
blocajului financiar generat de arierate, care afectează grav funcţionalitatea și relansarea economiei;
(continuare în pagina 8)
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 6)
7. Îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor structurale prin:
• Respectarea strictă a termenelor de finanţare
prevăzute în contracte;
• finanţarea în întregime de la bugetul statului
a cheltuielilor efectuate, care vor fi ulterior rambursate de CE;
• Garantarea creditelor bancare necesare cofinanţării beneficiarilor proiectelor finanţate din
fonduri structurale.
8. Stimularea creării de locuri de muncă în
sectorul privat, prin:
• Continuarea flexibilizării pieţei muncii din România, concomitent cu adoptarea de măsuri de stimulare a înfiinţării de noi locuri de muncă, de ocupare a persoanelor defavorizate și de creștere a
productivităţii muncii, dat fiind faptul că România
înregistrează cel mai redus nivel (din 21 state analizate din UE) al ponderii salariaţilor din sectorul
privat în total populaţie (13,76%), fiind cu 14,73
p.p. mai mică decât cea a Elveţiei (locul 1: 28,49%)
și cu 12,82 p.p. mai mică decât cea a danemarcei
(locul 2: 26,57%);
• Nemodificarea Codului muncii și a legii nr.
62/2011 a dialogului social fără acordul confederaţiilor patronale;
• Reducerea cu 50% a contribuţiilor sociale pentru persoanele devaforizate nou angajate și șomerilor.
9. Reducerea fiscalităţii, prin:
• ExCEPtAREA microîntreprinderilor și întreprinderilor mici de la noul sistem de calcul al taxelor locale pe clădiri și de la reevaluarea clădirii de evaluatori autorizaţi, cu stabilirea pentru acestea a
unui impozit de 0,08% pentru clădirile în care își
desfășoară activitatea, raportat la valoarea contabila (creșterea cotei actuale a impozitului de la
0,1 % până la 1,3% și raportul de evaluare întocmit
de un evaluator autorizat va determina desfiinţarea a minim 10% din IMM și diminuarea activităţii
a peste 30% din IMM-urile actuale, cu desfiinţarea
unui număr de ~100.000 de locuri de muncă și diminuarea veniturilor bugetare aferente acestora
rezultate din impozitele, contribuţiile obligatorii,
tvA);
• Neadoptarea de măsuri privind creșterea fiscalităţii;
• Reducerea cu minimum 25% a numărului de
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și întreprinderilor sociale;
• dezvoltarea de parteneriate
cu organizaţiile patronale, pentru
asigurarea de servicii complexe,
adaptate specificului micilor întreprinzători.
14. Profesionalizarea managementului public la nivel naţional şi local
• Elaborarea Strategiei naţionale de formare și perfecţionare a
managerilor din România;
• finanţarea din fonduri europene a unor programe speciale regionale de formare și perfecţionare a managerilor
pentru IMM-uri;
• finanţarea din fonduri UE a unui program special pentru transferul celor mai bune practici manageriale din UE în IMM-urile din România.
15. Îmbunătăţirea eficacităţii administrării
actului de justiţie pentru IMM-uri:
• Asigurarea pe deplin a celerităţii în judecarea
dosarelor având că obiect litigiile cu profesioniști,
inclusiv în motivarea sentinţelor și executarea hotărârilor judecătorești, inclusiv recuperarea efectivă a debitelor de la instituţii/autorităţi publice.
• Asigurarea accesului IMM-urilor la mijloace și
forme procedurale mai simple și mai accesibile (reducerea taxelor judiciare, modele de formulare și
proceduri standard etc.);
• Extinderea la 10.000 de euro a pragului de
aplicare a procedurii cu privire la cererile de valoare redusă;
• valorificarea și multiplicarea rezultatelor proiectelor cu finanţare europeană derulate pentru
simplificare administrativă și reducerea costurilor
întreprinzătorilor (exp. proiectul „Măsurarea costurilor administrative și identificarea sarcinilor administrative aferente legislaţiei în domeniile reglementate de Ministerul justiţiei și libertăţilor
Cetăţenești”, Cod SMIS 15338);
• Reducerea taxelor judiciare pentru înregistrarea organizaţiilor patronale sau modificarea actelor lor constitutive.
• dezvoltarea și promovarea utilizării procedurilor prejudiciare și alternative de soluţionare a litigiilor, inclusiv prin intermediul organizaţiilor patronale reprezentative.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 7)
• îmbunătăţirea legislaţiei privind PARtENERIAtUl PUBlIC-PRIvAt, în vederea reducerii plafoanelor stabilite de dispoziţiile legale, pentru a le face operaţionale
pentru întreprinzătorii din România, inclusiv pentru IMM-uri.
12. Susţinerea distribuţiei şi
comercializării produselor IMMurilor:
• Extinderea măsurilor adoptate prin legea nr. 321/2009, privind comercializarea produselor
alimentare, privind protecţia împotriva înţelegerilor și practicilor anticoncurenţiale și accelerarea
plăţilor comercianţilor către toate IMM-urile furnizoare – din industria ușoară, mobilă, produse chimice etc., care va stimula creșterea producţiei industriale autohtone și va reduce importurile;
• Instituirea unei reţele de colectare în vederea
distribuţiei produselor tradiţionale și locale realizate de IMM-uri, inclusiv micii agricultori și meșteșugari, cu implicarea financiară a fondurilor UE;
• Instituirea obligativităţii pentru marile lanţuri
de magazine de a asigura un spaţiu minim de desfacere (30%) pentru prezentarea și comercializarea
produselor tradiţionale și locale realizate de IMMuri, inclusiv micii agricultori și meșteșugari.
13. Creşterea implicării autorităţilor publice
centrale şi locale în:
• dezvoltarea parcurilor industriale și tehnologice, incubatoarelor de afaceri, clusterelor, precum și a unei infrastructuri de afaceri adecvate,
prin instrumente specifice nevoilor IMM-urilor, cu
surse de finanţare adecvate și garanţii asociate,
cu avantajele tehnice ale serviciilor societăţii informaţionale și cu cooperarea activă cu mediul
universitar și de cercetare, pentru exploatarea cunoștinţelor știinţifice și valorificarea potenţialului
creativ;
• dezvoltarea reţelelelor și centrelor de consultanţă și informare pentru IMM-uri, a serviciilor
de sprijin în afaceri, a portalurilor de soluţii pentru
IMM, susţinerea reţelelor de cooperare dintre IMMuri, centre de cercetare și universităţi, organizaţii
de formare profesională și formare profesională
continuă, instituţii financiare și consultanţi;
• Susţinerea înfiinţării și dezvoltării IMM-urilor
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PNDR: Ghidurile
solicitanului pentru
schemele de ajutor
de stat aferente
Submăsurilor
4.2 şi 4.2a

Agenţia pentru finanţarea Investiţiilor Rurale (AfIR) a lansat spre consultare
Ghidurile solicitanului pentru schemele de
ajutor de stat aferente Submăsurilor 4.2
și 4.2a. Pentru Submăsura 4.2 este vorba
de finanţarea investiţiilor pentru procesarea și marketingul produselor agricole,
în vederea obţinerii de produse NEAGRICOlE, dar și accesarea unui minimis pentru servicii de consultanţă în dezvoltarea
activităţii. legat de Submăsurile 4.2a,
schema este similară, numai că privește
sectorul pomicol și, desigur, va fi posibilă
accesarea unui minimis pentru consultanţă în dezvoltare. termenul limită pentru primirea observaţiilor este 7 ianuarie
2016. Observaţiile și propunerile se pot
transmite la adresa de e-mail: pndr@madr.ro.

Sursa: finantare.ro

Stadiul absorbţiei fondurilor europene / 14 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
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1. O organizaţie neguvernamentală din
Spania – Juan XXIII Foundation – caută parteneri
pentru un proiect depus la Măsura 2.3 Proiecte
ale societăţii civile a programului Europa pentru
cetăţeni, la următorul termen limită din 1 martie
2016. Proiectul are ca scop principal crearea unei
resurse europene pentru persoanele cu dizabilităţi. Partenerii doriţi sunt organizaţii care lucrează în favoarea persoanelor cu handicap, care
au sediul social în capitale europene și care au
deja alocat un PIC.
Persoană şi date de contact:
• Alejandro Garcia (agarcia@fundacionjuanxxiii.org), Maria de diego (mdediego@fundacionjuanxxiii.org)
• www.fundacionjuanxxiii.org
• www.iberogrupo.org
2. O organizaţie neguvernamentală din Finlanda – Maailma Tutuksi ry / Get to Know the
World Association – caută parteneri pentru un
proiect cu titlul Football – a way of life ce va fi
depus la Măsura 2.3 Proiecte ale societăţii civile
a programului Europa pentru cetăţeni, la următorul termen limită din 1 martie 2016. Scopul proiectului este sprijini activităţile de tineret și de
a promova inţelegerea între tinerii ce provin din
medii sociale și culturale diferite.
Persoană şi date de contact:
• Paul lwoff (edu@maailmatutuksi.fi)
• www.forum-fennicum.net/index.html
• tel.: +358 50 436 80 60
• Adress: P.O. Box 814, 00101 Helsinki, finland
3. O organizaţie neguvernamentală din Finlanda – Maailma Tutuksi ry / Get to Know the
www.adrmuntenia.ro

World Association – caută parteneri pentru un
proiect cu titlul Active Ageing via Active Networks (ACTIVE-NETS): stimulating Interaction
and Mutual Understanding between Digital Natives and Digital Immigrants ce va fi depus la Măsura 2.3 Proiecte ale societăţii civile a programului Europa pentru cetăţeni, la următorul termen
limită din 1 martie 2016. Scopul proiectului este
de a sprijini activităţile de tineret și de a promova
înţelegerea între tinerii ce provin din medii sociale și culturale diferite.
Persoană şi date de contact:
• Paul lwoff (edu@maailmatutuksi.fi)
• www.forum-fennicum.net/index.html
• tel.: +358 50 436 80 60
• Adress: Merisotilaantori 1 B 9, 00160 Helsinki, finland

Tinerii între 13 şi 20 de ani
pot deveni parteneri
într-un proiect Erasmus+

Primăria districtului västră Hisingen al orașului suedez Gothenburg și „Sjumilahallen” – casă
de cultură și sport ce acordă servicii municipale
pentru locuitorii districtului – caută parteneri pentru un proiect destinat tinerilor între 13 și 20 de ani.
Acesta urmează să fie depus ca aplicaţie la
cererea 2016 a programului Erasmus+, componenta „Parteneriate strategice pentru tineret”
(schimb de experienţă și bune practici).
Proiectul propune ca prin activităţile organizate
și documentaţia creată să contribuie la creșterea încrederii în sine în rândul tinerilor – mai ales a celor
marginalizaţi, din medii migrante sau cu un grad
mare de șomaj – și a capacităţilor acestora de a se
dezvolta personal și a se adapta mai ușor la cerinţele
pieţei de locuri de muncă și la continuarea studiilor.
(continuare în pagina 11)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Oportunităţi de cooperare
în cadrul programului
Europa pentru cetăţeni
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Sursa: finantare.ro

Cerere de propuneri
de proiecte pentru programul
Drepturi, Egalitate şi
Cetăţenie/Justiţie al UE
2014 – 2020

Cererea de propuneri de proiecte a programului „Drepturi, Egalitate, Cetăţenie/Justiţie”
2014-2020 a fost lansată de Comisia Europeană,
prin intermediul direcţiei Generale justiţie.
Status: ACtIv
Depunere până la: 3 martie 2016
Buget: 1.700.000 €
Bugetul total al cererii este 1.700.000 € și se
cofinanţează maximum 80% din costurile eligibile.
Pot depune proiecte: entităţi publice sau private care nu sunt orientate spre profit, organizaţii
internaţionale, respectiv autorităţi publice locale, regionale și naţionale, ONG-uri, asociaţii,
instituţii de educaţie etc.
Scopul acestui apel este de a preveni și comwww.adrmuntenia.ro

bate violenţa sub formă de pedepse corporale asupra copiilor și
de a proteja copiii, victime ale
acestui tip de violenţă. Prioritatea cererii actuale este de a contribui la eliminarea pedepsei corporale aplicate copiilor.
Tipurile de acţiuni finanţate:
• planificare amplă și iniţiere a
unei formări durabile și sensibilizarea publicului cu
privire la toate caracteristicile următoare: legea privind pedepsele corporale, dreptul copiilor la protecţie, pericolele pedepselor corporale, promovarea disciplinei pozitive;
• instruire și cooperare a actorilor/agenţiilor/profesioniștilor relevanṭi și a actorilor-cheie care să dezvolte o înţelegere comună și o abordare durabilă pentru a asigura progresul către eliminarea acestor tipuri
de pedepse. Aceasta ar putea include, de exemplu,
dezvoltarea și/sau punerea în aplicare a unei liste de
măsuri, precum și explorarea oportunităţilor/determinarea canalelor cele mai adecvate;
• dezvoltarea și diseminarea pe scară largă a
unei orientări detaliate pentru toate părţile implicate cu privire la modul în care ar trebui să fie
pusă în aplicare legea ce interzice pedeapsa corporală în interesul copilului.
Proiectele trebuie să fie transnaţionale și elaborate în parteneriat cu și/sau să fie conduse de
actori-cheie, cum ar fi ministere și/sau agenţii
responsabile pentru copii (exp.: ministere pentru
copii, educaţie, sănătate, agenţii de protecţie a
copilului/pentru afaceri sociale), organizaţii pentru drepturile copilului, institute naţionale pentru
drepturile omului etc..
data limită pentru depunerea aplicaţiilor: 3
martie 2016.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 10)
Data limită de înscriere
este 26 aprilie 2016. Proiectul
va fi implementat începând cu
data de 1 august 2016 (durata:
18 luni).
Parteneri căutaţi: organizaţii/entităţi europene (mai puţin
din franţa și Suedia) implicate direct în activităţi pentru tineri, de
preferat localizate în zone cu provocări socio-economice.
Persoană de contact: Kicki jaballah, coordinator Sjumilahallen, e-mail: kicki.jaballah@vastrahisingen.goteborg.se.

11

Info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 255 / 7 - 13 decembrie 2015

în data de 10 decembrie a avut loc evenimentul de inaugurare a campusului preuniversitar al
liceului tehnologic nr. 1 din orașul fundulea. Campusul a fost reabilitat prin programul Regio, în cadrul proiectului „Înfiinţare şi modernizare Școala
de Arte şi Meserii – Grup Școlar Agricol Fundulea”.
Unitatea Administrativ-teritorială fundulea din judeţul Călărași a primit finanţare nerambursabilă
europeană în luna noiembrie 2014 pentru proiectul
pe care l-a depus în primăvara aceluiași an, în cadrul celui de-al doilea apel deschis pentru domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională continuă” al programului Regio 2007 - 2013.
Contractul de finanţare are o valoare totală de
22.788.679,26 lei, din care 17.296.761,47 lei reprezintă valoarea totală eligibilă (fonduri fEdR: 14.702.247,25
lei; fonduri din bugetul naţional: 2.248.578,99 lei;
cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 345.935,23 lei).
Reamintim că acesta este proiectul cu cea mai
mare valoare de la nivelul judeţului Călărași finanţat în cadrul programului Regio, pentru îmbunătăţirea infrastructurii de învăţământ.
Cu sprijinul financiar nerambursabil obţinut în

cadrul programului Regio au fost continuate lucrările de reabilitare începute în anul 2008, dar care
au fost sistate din lipsă de fonduri. Astfel, prin această investiţie au fost îmbunătăţite condiţiile infrastructurii liceului tehnologic nr. 1 din orașul
fundulea, unde studiază un număr de aproximativ
750 de elevi, în scopul creșterii calităţii actului
educaţional, a atractivităţii și competitivităţii pe
piaţa școlară naţională și europeană. Au fost executate lucrări de construire, extindere, consolidare și modernizare a clădirilor campusului preuniversitar al liceului tehnologic nr. 1. Menţionăm
că toate clădirile ce au fost reabilitate găzduiesc
garsonierele pentru cadrele didactice, cantina,
sala de sport, căminul, centrala termică, atelierul
agricol, atelierul mecanic și școala cu 16 clase.
la nivelul judeţului Călărași s-a depus un număr total de 24 de proiecte în cadrul domeniului
major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.
dintre acestea, au fost semnate 21 de contracte
de finanţare, prin care beneficiarii au solicitat fonduri nerambursabile în valoare totală de peste 42
de milioane de lei.

Instrucţiunea nr. 144/10.12.2015, privind încheierea
de acte adiţionale de prelungire a duratei
contractelor de finanţare ce nu se finalizează la termen

Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Regional (AM
POR) din cadrul Ministerului dezvoltării
Regionale și Administraţiei Regionale a
publicat Instrucţiunea nr. 144/
10.12.2015, privind încheierea de acte
adiţionale de prelungire a duratei contractelor de finanţare ce nu se finalizează în perioada de implementare, în
scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în
vederea asigurării funcţionalităţii acestuia.

www.adrmuntenia.ro

Conform acestui document, toate contractele cuprinse în „Lista proiectelor
cu risc de neimplementare în perioada
de eligibilitate a POR 2007 – 2013” vor
putea face obiectul unor acte adiţionale de prelungire a duratei acestora,
prin acordarea unui termen de finalizare, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016,
în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcţionalităţii din surse proprii
ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile
în cadrul proiectelor).

în acest sens, beneficiarii vor pregăti, împreună cu OI POR, actele adiţionale, astfel încât acestea să fie transmise AM POR semnate de beneficiari și
OI POR până cel târziu în data de 23 decembrie 2015.
Instrucţiunea poate fi descărcată de
pe site-ul dedicat implementării POR
2007 - 2013 în Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, în secţiunea Clarificări
utile, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea14
4.pdf.

http://regio.adrmuntenia.ro
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Campusul preuniversitar al Liceului
Tehnologic nr. 1 de la Fundulea, reabilitat
şi modernizat cu fonduri Regio
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Domeniul/Subdomeniul

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană centre urbane

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Axa poli de creștere
1 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană poli de dezvoltare
1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe

Pitești, PId-ul Polului de Creștere Ploiești și Planuri
Integrate de dezvoltare Urbană pentru 12 centre urbane. Până în această dată au fost semnate 757 de
contracte de 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 și modernizarea reţelei de drumuri
Axa
judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea
2
șoselelor de centură

39

3

10

0

0

7

19

231,68

122,26

3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea insfrastructurii
serviciilor de sănătate

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale

12

1

1

0

0

0

10

40,53

35,7

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

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
și a infrastructurii pentru formare profesională continuă Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform
deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013
4.1 dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire
a afacerilor de importanţă regională și locală

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

5.1 Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea / modernizarea infrastructurilor conexe

520

41

110

30

1

5

317

5

0
0

0
0

0

336

61,22

9

15

90,23

144

52,54
30,80

5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii
de turism pentru valorificarea resurselor naturale și
32
14
6
0
0
0
12
61,20
35,64
Axa creșterea 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 și crearea
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel naţional.
infrastructurii necesare, în scopul creșterii
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 poștal 010873,
București, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are 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
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Până în data de 14 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
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

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

Axa
1.1 - 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 și mijlocii

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

Valoare totală
ELIGIBILĂ
- Lei -

Stadiul contractelor
Retrase Respinse

Contractate

Valoare
asistenţă
financiară
nerambursabilă
CONTRACTATĂ
- Lei -

Nr. contracte
reziliate

Subdomeniu/Domeniul

Nr. proiecte
preluate

POS CCE 2007-2013

rea a 60 de milioane de euro). Cursul valutar va fi
cel aferent momentului estimat pentru efectuarea
cheltuielii, respectiv 4,45 lei (conform previziunii
de curs de schimb mediu anual al Comisiei 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 și 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
și sunt în etapa de implementare, 7 au fost retrase
în etapa de contractare și 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” și 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
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Până în data de 14 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 și 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 desfășurat 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

19

Buletin Informativ nr. 255 / 7 - 13 decembrie 2015

S-au finalizat lucrările în cadrul proiectului
Regio „Creşterea calităţii infrastructurii rutiere
în municipiul Curtea de Argeş”

Argeş

ministraţiei Publice, iar Organismul Intermediar Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia.
valoarea totală a proiectului s-a cifrat la
47.649.554,76 lei, valoarea totală eligibilă fiind în
cuantum de 37.955.187 de lei, dintre care 37.196.083,26
lei a reprezentat asistenţa financiară nerambursabilă și 759.103,74 lei - contribuţia beneficiarului,
adăugându-se contribuţia la cheltuielile neeligibile, în cuantum de 564.000 de lei.
Obiectivul general a vizat asigurarea unei infrastructuri de transport locale moderne și durabile în cartierele Marina Poștei, Noapteș, Cartier
Est - valea Sasului-Groape, în vederea îmbunătăţirii gradului de atractivitate și accesibilitate, precum și a tuturor celorlalte condiţii privind dezvoltarea sistematică a economiei municipiului și îmbunătăţirea calităţii vieţii.
Sursa: argesexpres.ro

Se prelungeşte
perioada de implementare pentru două
proiecte europene derulate în Călăraşi

Călăraşi

Consilierii locali s-au reunit miercuri, 9 decembrie, în ședinţă extraordinară pentru a vota aprobarea, prin act adiţional, a prelungirii perioadei de
implementare și a cheltuielilor necesare finalizării
proiectelor „Lucrări de reabilitare, modernizare
şi dezvoltare a infrastructurii educaţionale preuniversitare – Liceul tehnologic DAN MATEESCU Călăraşi” și „Reabilitarea termică a blocului K17 din
Municipiul Călăraşi”. Consilierii au aprobat în unanimitate data de 30.06.2016, ca termen limită de
finalizare a ambelor proiecte. în expunerea de motive se arată că din cauza condiţiilor meteo din
această perioadă, există riscul de a nu se finaliza
lucrările propuse prin proiecte. în acest sens, a
fost propusă prelungirea duratei de implementare
până la data de 30.06.2015 și asigurarea cheltuielilor necesare terminării proiectelor, după 31.12.2015,
www.adrmuntenia.ro

când se va finaliza perioada de implementare a programului Regio. Astfel, pentru reabilitarea termică
a bocului K17 , se vor asigura din bugetul propriu
90.000 de lei, reprezentând aproximativ 10% din valoarea contractată a proiectului. Iar pentru lucrările
la liceul tehnologic „Dan Mateescu” Călărași se estimează că sumele necesare finalizării proiectului
(care vor deveni neeligibile și vor fi suportate integral din bugetul local al municipiului Călărași aferent
anului 2016 ), vor fi de maxim 211.060,28 lei, inclusiv tvA, adică 5% din valoarea totală a contractului
de finanţare, care este de 4.221.205,63 lei. Având
în vedere importanţa finalizării obiectivelor de investiţii, precum și evitarea suportării din bugetul local a întregii valori a proiectelor, consilierii au aprobat prelungirea perioadei de implementare.

Sursa: radiovocescampi.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Săptămâna trecută, Primăria municipului Curtea de Argeș a organizat o conferinţă de presă prin
care s-a anunţat încheierea cu succes a celui mai
mare proiect de investiţie realizat în localitatea argeșeană după 1990. Cu această ocazie, autorităţile
publice locale au prezentat proiectul și procesul prin
care au reușit să obţină finanţare europeană pentru
a reabilita unele zone mărginașe ale municipiului.
Proiectul „Creşterea calităţii infrastructurii
rutiere în municipiul Curtea de Argeş” a fost cofinanţat din fondul European pentru dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Regional 20072013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor, domeniul major de intervenţie
1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Centre urbane. Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 20072013 a fost Ministerul dezvoltării Regionale și Ad-
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65 de milioane de lei
pentru finalizarea proiectului de reabilitare
a centurii ocolitoare a municipiului Târgovişte

Dâmboviţa

din anul 2012, lucrările de reabilitare au fost atribuite prin licitaţie de trei ori către firme care au
reziliat în timp contractele de execuţie. după trei
ani de la începerea lucrărilor, proiectul este la un
stadiu de implementare de aproximativ 30%.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Trei spitale din judeţul Giurgiu,
în parteneriat pentru creşterea eficienţei
serviciilor medicale electronice

Giurgiu

în data de 10 decembrie a avut loc conferinţa
de încheiere a proiectului „Creşterea eficienţei
serviciilor medicale electronice în Judeţul Giurgiu”, cofinanţat prin fondul European de dezvoltare Regională. Contractul de finanţare a fost încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională, în calitate de Organism Intermediar, și cu Ministerul Economiei, Comerţului și Mediului de Afaceri, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea
Competitivităţii Economice”, care s-a derulat începând cu data de 24 decembrie 2013.
Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru și Spitalul
Orășenesc Bolintin vale au fost parteneri în proiect, alături de Spitalul judeţean de Urgenţă Giurgiu. Proiectul a fost implementat în localităţile
Giurgiu, Izvoru și Bolintin vale, pe o durată de 24
www.adrmuntenia.ro

de luni.
Obiectivul general al proiectului a constat în
creșterea calităţii actului medical și serviciilor medicale furnizate cetăţenilor din judeţul Giurgiu. în
acest sens a fost implementat un sistem informatic
integrat ce va asigura îmbunătăţirea suportului decizional privind starea de sănătate a pacienţilor și
evaluarea eficientă și în timp real a stării de sănătate a cetăţenilor din judeţul Giurgiu, ceea ce generează beneficii atât la nivelul personalului medical, cât și la nivelul cetăţenilor, prin prisma obţinerii unor servicii medicale de calitate.
valoarea totală a proiectului este de 5.333.796,74
lei, din care 4.215.420 de lei reprezintă valoarea
eligibilă nerabursabilă acordată din fonduri publice.
Sursa: giurgiuveanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Reabilitarea centurii ocolitoare a municipiului
târgoviște, proiect început pe fonduri europene
prin programul Regio, va fi finalizată pe bani de la
bugetul local. Săptămâna trecută, Consiliul local
a decis accesarea unui împrumut în valoare de 65
de milioane de lei pentru finalizarea lucrării. împrumutul va fi pe 10 ani, cu începerea rambursării
din 2017.
Modernizarea și reabilitarea drumului de centură a fost un proiect finanţat prin Programul
Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 2
„Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, domeniul major de intervenţie 2.1
„Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri
judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”. valoarea totală a
proiectului este de 88,7 milioane de lei, dintre
care 70,2 milioane de lei sunt nerambursabili. încă
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Oraşul-staţiune Amara
va produce energie electrică în regim propriu
Ialomiţa

Prahova

de lei, 2% din finanţare fiind susţinută de administraţia locală. „Proiectul a fost conceput în urmă cu
3 ani şi a intrat în finanţare abia anul acesta. Lucrările sunt în curs de desfăşurare, dar nu vor mai
dura foarte mult timp”, a adăugat primarul victor
Moraru.
în momentul în care va deveni funcţională, curentul produs de centrala fotovoltaică va fi utilizat
pentru consumul public. Concret, vor fi racordate
la sistem toate instituţiile publice de pe raza
orașului, dar și iluminatul stradal.

O nouă fabrică de rulmenţi
lângă Ploieşti

Compania americană timken va construi o a
doua fabrică de rulmenţi lângă Ploiești, în momentul de faţă gigantul american deţinând fosta companie Rulmenţi Grei Ploiești.
Activităţile de producţie ale noii unităţi, care
va ocupa o suprafaţă de 15.000 de metri pătraţi,
sunt programate să debuteze la începutul anului
2017, iniţial, fabrica urmând a avea 120 de angajaţi.
„Noua facilitate ne va consolida poziţia pe
piaţa din Europa şi ne permite să satisfacem nevoile clienţilor. Această investiţie permite continuarea planului strategic al companiei, care include expansiune geografică, producţie competitivă şi accelerarea activităţilor de dezvoltare de
www.adrmuntenia.ro
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Un proiect de utilitate publică conceput în urmă cu 3 ani la Amara începe să prindă contur. Este
vorba despre o centrală fotovoltaică, ce utilizează
cea mai nouă tehnologie în domeniu. Revoluţionarul echipament a fost achiziţionat în baza unui
proiect european și a costat 1,8 milioane de lei. Cel
mai probabil, centrala fotovoltaică de la Amara va
fi funcţională în câteva luni.
Centrala fotovoltaică de la Amara se află amplasată în afara localităţii, pe șoseaua ce leagă
orașul de comuna Griviţa. Este alcătuită dintr-un
număr de opt panouri, ce au la bază tehnologia
„tracher”, un sistem revoluţionar care le permite
acestora să se miște în funcţie de modul în care
bat razele soarelui. „Este cea mai nouă tehnologie
în domeniu şi noi o implementăm acum la Amara.
Funcţionează după principiul florii-soarelui, adică
se învîrte după soare. Sistemul este gîndit să se
mişte atât pe orizontală, cât şi pe verticală, în
funcţie de modul în care bat razele soarelui!”, a
explicat victor Moraru, primarul orașului Amara.
Puterea centralei fotovoltaice de la Amara este de
100 KW/h. Proiectul a fost realizat în parteneriat
cu Cl Amara și a fost finanţat de Uniunea Europeană. valoarea acestui proiect a fost 1,8 milioane

Sursa: independentonline.ro

produs şi comercializare, permiţând Timken să îndeplinească mai eficient nevoile clienţilor săi locali şi globali”, a declarat vicepreședintele timken, Christopher A. Coughlin.
„Din 1997, când am început să producem rulmenţi la Ploieşti, am format o echipă de angajaţi
talentaţi şi am beneficiat de un mediu de afaceri
pozitiv. Vom continua să profităm de proximitate
cu actuala noastră uzină de la Ploieşti, bazândune pe infrastructura şi talentele sale pentru a ne
extinde capacităţile”, a adăugat directorul operaţional pentru Europa la timken, Andreas Roellgen.

Sursa: prahovabusiness.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Modernizarea
Stadionului Municipal din Alexandria,
o investiţie de 15 milioane de euro

Teleorman

Stadionul Municipal Alexandria ar fi trebuit să
intre anul acesta într-un proiect de modernizare
de anvergură finanţat de Compania Naţională de
Investiţii din cadrul Ministerului dezvoltării Regionale și Administraţiei. lucrările nu au început, proiectul fiind amânat, după ce au fost întâmpinate mai
multe dificultăţi la nivel de cadastru, după spusele
oficialilor Ministerului tineretului și Sporturilor. lucrările ar fi trebuit să înceapă în primavăra anului
2015 și să se finalizeze doi ani mai târziu. Modernizarea intră în linie dreaptă abia în 2016. în cea
mai recentă ședinţă a Consiliului local Alexandria
s-a aprobat și predarea către Ministerul dezvoltării
și Administraţiei Publice, prin Compania Naţională
de Investiţii, a amplasamentului situat în municipiul Alexandria, strada vedea, nr. 4, și asigurarea
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Complex Sportiv Stadion Municipal din
municipiul Alexandria, judeţul Teleorman”.
Conform proiectului Companiei Naţionale de
Investiţii, stadionul ar urma să fie complet modernizat. terenul de fotbal va fi refăcut, dimensiunile
acestuia urmând să fie 105 × 68 m, va fi înierbat
și va fi dotat cu sisteme de drenare și de degivrare.
Pista de atletism cu suprafaţă sintetică va avea
www.adrmuntenia.ro

cinci culoare regulamentare, iar capacitatea tribunelor va avea 6.790 de locuri acoperite, din care
6.004 vor fi locuri pentru public, 702 locuri vIP, 84
locuri vIP O în Sky-Box-uri cu loje a câte 12 locuri,
138 de locuri pentru presă. va exista și o masă a
presei cu 48 de locuri, 2 studiouri tv și o sală de
conferinţe cu 75 de locuri. vor fi amenajate două
vestiare complet echipate, două săli de încălzire
indoor, vestiar pentru arbitri și cameră pentru oficiali, vestiare pentru alţi participanţi la organizarea evenimentelor, cameră de control cu vedere
directă asupra tribunelor, cameră comandament
securitate. de asemenea, stadionul va fi dotat cu
sistem de nocturnă, dispus pe copertinele celor
două tribune, cu nivel de iluminare pentru transmiterea în direct a meciurilor televizate, sistem
de sonorizare și adresare public, tabele multimedia.
Stadionul municipal va avea și un hotel pentru
sportivi cu 40 de camere cu paturi duble și baie
proprie, zonă de recepţie, restaurant, spaţii de recuperare pentru sportivi/ SPA.
valoarea investiţiei se ridică la 15 milioane de
euro, termenul de finalizare fiind de doi ani de la
data începerii lucrărilor.
Sursa: teleorman24.ro
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Ziarul Mara / 10 decembrie 2015

radiovocescampi.ro / 9 decembrie 2015

Actualitatea de Călărași / 9 decembrie 2015

REVISTA PRESEI

Argeș Expres / 11 decembrie 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 poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
dâmboviţa: Piaţa tricolorului, nr. 1, et. Iv, cam.
90, 100 și 101, mun. târgoviște, jud. dâmboviţa
Tel./fax / 0345/100.018,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

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

Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul 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. Ploiești, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
Newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către
Agenţie și de către Ministerul dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013.
Pe lângă aceste noutăţi, se dorește informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia
și 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 - șef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU, Alexandra
GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU, Marius CHIRCĂ,
Florentin GEORGESCU, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 14 decembrie 2015
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia și activităţile pe care
dumneavoastră le desfășuraţi. 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)
și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor
Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia,
consiliilor judeţene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice,
reprezentanţilor mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia
și site-urilor dedicate (portalurilor de știri economice),
precum și publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

