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Peste 77% gradul de contractare Regio
în Sud Muntenia

» agenţia pentru dezvoltare
Regională Sud Muntenia a organizat marţi,
22 decembrie, ultima întâlnire din acest
an cu reprezentanţii mass-media din
regiunea noastră. evenimentul, ce a avut
loc la sediul agenţiei din municipiul
Călăraşi, a fost organizat cu scopul de
a prezenta stadiul implementării Regio
2007 – 2013 până în prezent la nivelul
regiunii Sud Muntenia, precum şi
informaţii utile în ceea ce priveşte
programul Operaţional Regional 2014 - 2020.

directorul adR Sud Muntenia, Liviu Muşat, a prezentat jurnaliştilor o situaţie privind stadiul implementării actualului program Operaţional Regional,
acum, la sfârşit de an 2015, declarând următoarele:
„Suntem la sfârșitul unui an cu multe provocări, dar și cu multe realizări. A fost un an foarte
susţinut și, pe această cale, vreau să le mulţumesc
colegilor pentru activitatea derulată, precum și
beneficiarilor, care au crezut că proiectele lor se
vor finaliza. De asemenea, vreau să vă mulţumesc
dumneavoastră, reprezentanţilor mass-media, pentru modul cum aţi reflectat ceea ce se întâmplă
www.adrmuntenia.ro

în domeniul absorbţiei fondurilor europene pentru
dezvoltarea comunităţilor și, în secundar, despre
activitatea noastră. Decembrie a reprezentat pentru noi o lună de vârf în care beneficiarii au putut
depune ultimele cereri de plată în cadrul celor
două programe pe care le gestionăm în calitate de
Organism Intermediar atât pentru Programul Operaţional Regional, cât și pentru Programul Operaţional Sectorial <<Creșterea Competitivităţii Economice>> în perioada de 2007 - 2013. Bineînţeles
că satisfacţia realizării proiectelor europene o împărtășim și noi cu beneficiarii, împreună cu toate
comunităţile unde s-au implementat aceste investiţii importante. În acest moment, în cadrul POR,
procentajul de absorbţie este de 77,5%, incluzând
cererile de prefinanţare. În următoarele trei luni,
perioadă în care beneficiarii vor mai putea veni
cu cereri de rambursare, cu siguranţă acest procentaj va crește. Sunt convins că pentru următorul
program, împreună cu beneficiarii, împreună cu
Autoritatea de Management, vom dovedi toată înţelepciunea să învăţăm din lucrurile care au mers
mai puţin bine și să reluăm lucrurile pozitive din
actuala perioadă de programare, pe care să le
multiplicăm mai departe.”
(continuare în pagina 3)
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
La sediul adR Sud Muntenia a fost depus, pentru a primi finanţare din pOR 2007 – 2013, un număr de 1.285 de proiecte, cu o valoare totală a
fondurilor solicitate de aproximativ 6,04 miliarde
de lei. dintre acestea, au fost contractate 757 de
proiecte, ce au o valoare de peste 3,38 miliarde
de lei.

Creşterea capacității instituționale
a Agenției pentru implementarea
noului POR

despre noul program Operaţional Regional, directorul Liviu Muşat a anunţat reprezentanţii massmedia că a fost aprobat acordul cadru de delegare
a atribuţiilor privind implementarea pOR 2014 –
2020, declarând astfel: „În luna decembrie a avut
loc și ultima ședinţă a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în cadrul căreia s-a
aprobat unul dintre cele mai importante documente de programare. Este vorba despre acordul
cadru de implementare a POR 2014 – 2020. Astfel,
prin stabilirea cadrului organizaţional pentru viitoarea perioadă de programare, suntem pregătiţi
să pornim în 2016 cu motoarele turate la maxim
pentru implementarea în condiţii optime a noului
Program operaţional.”
totodată, privitor la pregătirea pentru gestionarea noului pOR, directorul agenţiei a vorbit despre crearea unei noi structuri în cadrul direcţiei
dezvoltare şi Comunicare, ce va avea rolul de a
sprijini municipiile reşedinţă de judeţ în dezvoltarea infrastructurii urbane. „Ca o noutate – vom
crea un serviciu pentru centre urbane – Serviciul
Dezvoltare Urbană. Reședinţelor de judeţ le va fi
destinată o axă importantă în cadrul Programului
Operaţional Regional – Axa prioritară 4, cu cea mai
mare valoare din program – aproape 220 de milioane de euro revin regiunii Sud Muntenia, ce vor
fi împărţiţi în mod egal celor șapte reședinţe de
judeţ”, a explicat directorul Liviu Muşat.
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

Liviu Muşat, directorul adR Sud Muntenia

http://regio.adrmuntenia.ro
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» În perioada 16 - 17 decembrie, adR
Sud Muntenia, prin Biroul Coordonator pol
de Creştere ploieşti, a organizat Conferinţa
finală a proiectului „Sprijin pentru
coordonarea implementării Planului
Integrat de Dezvoltare al Polului de
Creștere Ploiești”. proiectul a primit fonduri
nerambursabile fedR, prin programul
Operaţional asistenţă tehnică 2007 - 2013.

În cadrul evenimentului, ce a avut loc la ploieşti, au fost prezentate rezultatele proiectului
prin care s-a sprijinit activitatea de implementare
a planului integrat de dezvoltare al polului de Creştere ploieşti, precum şi lecţiile învăţate în urma derulării acestui contract. totodată, au fost oferite informaţii despre proiectele aferente planurilor integrate de dezvoltare ale polilor de creştere, dar
şi oportunităţile de finanţare pentru dezvoltarea
urbană durabilă şi integrată a judeţului prahova în
perioada de programare 2014 - 2020.
Cu această ocazie, experţi ai Băncii Mondiale
au prezentat „Strategia Integrată de Dezvoltare
Urbană a Polului de Creștere Ploiești pentru perioada 2014 - 2020”, document realizat în cadrul
acordului de servicii de asistenţă tehnică încheiat
între adR Sud Muntenia şi Banca Mondială.
polul de Creştere ploieşti este alcătuit dintr-un
„centru urban”, reprezentat de municipiul ploieşti
şi „zona sa de influenţă”, compusă din 3 oraşe, 10
comune cu 52 de sate, cu o populaţie totală de
peste 359 mii de locuitori (la 1 ianuarie 2014).
Lista proiectelor prioritare inclusă în planul
integrat de dezvoltare al polului de Creştere ploieşti cuprinde peste 90 de proiecte finanţate din
diferite surse, din care 16 din programul Operaţional Regional 2007 – 2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani
de creștere”, domeniul major de intervenţie 1.1
„Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de creștere”, ce s-au implementat în
perioada 2009 - 2015 şi care reflectă obiectivele
www.adrmuntenia.ro

strategice şi sectoriale, răspunzând astfel dezideratelor exprimate în viziunea de dezvoltare.
prin implementarea proiectelor incluse în pid
s-a dorit creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi
locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii şi
îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin sprijinirea structurilor
de afaceri şi a antreprenoriatului în polul de Creştere ploieşti.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Proiectul „Sprijin pentru coordonarea
implementării Planului Integrat de Dezvoltare
al Polului de Creştere Ploieşti”, la final
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» În data de 16 decembrie, directorul
adjunct Organism intermediar pOR din
cadrul agenţiei pentru dezvoltare Regională
Sud Muntenia, Mariana Vişan, a participat la
evenimentul organizat cu ocazia finalizării
lucrărilor proiectului „Consolidarea,
reabilitarea și extinderea Şcolii cu clasele I
– VIII, în comuna Cuza-Vodă, judeţul
Călărași”, finanţat prin Regio.

Şcoala cu clasele i-Viii din comuna Cuza-Vodă
este prima din judeţul Călăraşi care a primit finanţare nerambursabilă Regio în cadrul axei prioritare
3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii
pentru formarea profesională continuă”.
Contractul de finanţare, al cărui beneficiar este unitatea administrativ-teritorială Cuza-Vodă, a
fost semnat la începutul lunii aprilie 2014, având
o perioadă de implementare de 35 de luni, urmând
a se finaliza în vara anului viitor.
Valoarea totală a proiectului este de 5.878.029,65
lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului
este de 4.413.041,85 lei (3.751.085,57 lei reprezintă fonduri nerambursabile fedR, 573.695,44 lei fonduri de la bugetul naţional, iar 88.260,84 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului).
Cu fondurile nerambursabile accesate prin programul Regio s-au executat lucrări de consolidare,
reabilitare şi extindere a Şcolii cu clasele i – Viii.
astfel, la corpul C1 s-au realizat lucrări de reabilitare termică şi de extindere cu o sală de sport şi spaţiile aferente acesteia, iar la corpul C2 s-au consolidat pereţii şi fundaţiile. Beneficiarii direcţi ai
unităţii de învăţământ aflată în curs de reabilitare
sunt cei peste 400 de elevi care vor studia în spaţii
adecvate, corespunzător utilate cu echipamente
didactice la standarde europene.
La nivelul judeţului Călăraşi s-a depus un număr total de 24 de proiecte în cadrul domeniului
major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, moderniwww.adrmuntenia.ro

zarea, 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.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Peste 4,2 milioane de lei fonduri nerambursabile
Regio pentru reabilitarea
Şcolii cu clasele I - VIII de la Cuza-Vodă
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liarde de lei (fonduri fedR + fonduri din bugetul
naţional).
Reamintim că prin programul Operaţional Regional 2007 - 2013, regiunii Sud Muntenia i-au fost
alocaţi în total peste 2,66 miliarde de lei, în prezent gradul de utilizare a fondurilor solicitate fiind
de peste 153%.
Conferinţa regională de prezentare a raportului anual de implementare a programului Operaţional Regional în Sud Muntenia a fost ultimul eveniment de acest gen organizat în cadrul programului Regio 2007 – 2013, în total, de la lansarea acestuia, fiind realizate şapte astfel de întâlniri de informare, în cadrul cărora autorităţile publice locale au aflat despre modul în care programul operaţional a contribuit de-a lungul timpului la dezvoltarea comunităţilor din regiunea noastră, cu
ajutorul asistenţei financiare europene nerambursabile obţinute prin proiectele Regio.

Rezultatele concrete obţinute până acum în cadrul programului de Cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013 şi bilanţul activităţilor
derulate în anul 2015 au fost prezentate în cadrul
unei sesiuni de informare cu membrii mass-media
(miercuri, 16 decembrie, la sediul BRCt Călăraşi).
Sesiunea de informare a fost un eveniment important, având în vedere că în curând se va finaliza
primul program de cooperare teritorială cu finanţare europeană, ce se adresează zonei de graniţă
dintre România şi Bulgaria ca frontieră internă a ue.
Întâlnirea a avut drept scop prezentarea stadiului
implementării programului, a rezultatelor obţinute
şi a beneficiilor aduse în dezvoltarea regiunii de graniţă prin proiectele finanţate, dar şi o trecere în revistă a unor proiecte de succes implementate în cadrul programului RO - Bg 2007 - 2013. Remarcabil
este faptul că în ceea ce priveşte rata de absorbţie

a fondurilor europene de la sfârşitul anului 2015,
aceasta a ajuns la 75%.
În cadrul evenimentului, reprezentanţii Secretariatului tehnic Comun şi ai controlorilor de prim nivel
români (din cadrul BRCt Călăraşi) au oferit informaţii
cu privire la ce au însemnat cei 10 ani de gestionare
a fondurilor europene, precum şi despre noua perioadă de programare şi programul interreg V-a.
Reuşitele şi experienţa dobândită s-au realizat prin
multă muncă, implicare, responsabilitate şi, nu în ultimul rând, prin cooperare între toţi actorii implicaţi,
de la organisme de management la beneficiari.
pentru informaţii suplimentare privind proiectele
finanţate în cadrul programului de Cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013, accesaţi
pagina de internet a programului: www.cbcromaniabulgaria.eu.

Bilanțul Programului de Cooperare Transfrontalieră
România - Bulgaria 2007 - 2013 la finalul anului 2015

www.adrmuntenia.ro

Sursa: expressdecalarasi.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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În data de 22 decembrie, agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat Conferinţa regională de prezentare a raportului anual de
implementare a programului Operaţional Regional
în Sud Muntenia. evenimentul, ce a avut loc la sediul agenţiei din municipiul Călăraşi, a fost organizat cu scopul de a prezenta stadiul implementării
Regio până în prezent în Sud Muntenia, precum şi
de a oferi reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi direcţiilor deconcentrate informaţii utile
despre oportunităţile de finanţare din noul program Operaţional Regional pentru perioada 2014 –
2020.
La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul pOR
2007 – 2013 s-a depus un număr total de 1.285 de
proiecte, prin care aplicanţii au solicitat finanţare
nerambursabilă în valoare de peste 6,04 miliarde
de lei. dintre acestea, au fost contractate 757 de
proiecte, ce au o valoare totală de peste 3,38 mi-

EVENIMENTE

Conferința regională de prezentare
a raportului anual de implementare
a Programului Operațional Regional 2007 – 2013
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Programele MDRAP de investiții – O nouă viziune,
realizată în parteneriat cu Banca Mondială

Mecanismele de finanţare a proiectelor locale, prin
programele de investiţii ale Ministerului dezvoltării Regionale şi administraţiei publice (MdRap) vor putea fi îmbunătăţite, ca urmare a unei analize realizate de Banca
Mondială pentru minister.
analiza relevă, în primul rând, necesitatea continuării unui program guvernamental de finanţare a proiectelor de infrastructură din ţară, aşa cum este programul naţional de dezvoltare Locală (pndL), sau unul similar. programul vine în completarea fondurilor europene
disponibile în următorii ani în acest sector.
analiza Băncii Mondiale aduce şi recomandări de
îmbunătăţire a modului de coordonare a investiţiilor publice şi de eficientizare a criteriilor de prioritizare utilizate în selectarea proiectelor.
„Dorim să finanţăm școli în acele sate ce au cea mai
mare nevoie de astfel de intervenţii și să coordonăm lucrările de modernizare a drumurilor cu cele din subteran, pe care le presupun proiectele de canalizare și alimentare cu apă. Am îmbunătăţit continuu Programul
Naţional de Dezvoltare Locală, am revenit de mai multe
ori asupra mecanismului de finanţare, ca urmare a analizelor proprii realizate la nivelul Ministerului Dezvoltării
și am asigurat permanent transparenţa programului –
prin publicarea listelor pe site. O analiză externă poate
duce la mecanisme de prioritizare și coordonare mai
bune.”, a declarat secretarul de stat Sirma Caraman, în
conferinţa de prezentare a rezultatelor studiului.
analiza a fost realizată în cadrul proiectului „Coordonarea și selecţia eficientă și transparentă a proiectelor
de infrastructură finanţate din instrumente structurale
și de la bugetul de stat pentru perioada 2014-2020”, implementat de MdRap în perioada 2014 – 2015. proiectul a
fost cofinanţat din fondul european pentru dezvoltare Regională, prin programul Operaţional asistenţă tehnică 2007
- 2013. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 15
milioane de lei, din care 12,82 milioane reprezintă finanţarea nerambursabilă din fonduri europene, iar diferenţa
de 2,2 milioane, cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.
una dintre componentele proiectului a fost redactarea a 3 ghiduri de investiţii care pot fi utilizate de
autorităţile publice judeţene şi locale pentru luarea unor
decizii mai bune şi pentru elaborarea unui pachet de
investiţii la nivel judeţean/local: drumuri judeţene şi comunale, infrastructura socială, de alimentare cu apă şi
www.adrmuntenia.ro

cea pentru ape uzate. ghidul de investiţii pentru drumuri
judeţene permite unui consiliu judeţean să îşi facă un
plan de investiţii pentru reabilitarea/modernizarea drumurilor judeţene pe care le administrează. ghidul, gândit într-un mod orientativ, nu normativ, oferă o estimare
privind bugetul ce ar putea fi alocat de fiecare consiliu
judeţean şi o serie de criterii obiective pentru a prioritiza
investiţiile pentru drumuri judeţene: datele pe trafic,
populaţia deservită pe kilometru, conexiunea la oportunităţi sau conexiunea la infrastructura majoră. În măsura în care planul de investiţii al consiliului judeţean pe
2014-2023 se află sub valoarea propusă în acest ghid,
autorităţile pot folosi ghidul pentru a identifica potenţiale alte proiecte de reabilitare/modernizare a infrastructurii de drumuri judeţene.
ghidul de investiţii pe drumuri comunale şi infrastructură socială se adresează în primul rând comunelor
din România. acesta poate fi utilizat de către autorităţile
locale în procesul de identificare a unui pachet integrat
de investiţii pe anumite domenii. de exemplu, un primar
ar putea identifica un necesar mai ridicat de investiţii în
infrastructura de sănătate, şi mai scăzut în unităţile de
învăţământ (în situaţia în care acestea din urmă au fost
deja reabilitate, sau pe fondul unei îmbătrâniri a
populaţiei din comună). este doar o variantă de lucru,
fiecare edil face, practic, analiza localităţii pe care o administrează.
ghidul este gândit tocmai ca un instrument ce poate
ajuta la luarea decizilor. ghidul de investiţii pe infrastructura de apă-canal se adresează tuturor actorilor ce
fac investiţii în acest tip de infrastructură – companii regionale de apă, consilii judeţene, autorităţi publice locale, companii private şi alte organizaţii relevante/ implicate în derularea programelor de investiţii. Sectorul
apă-canal este foarte complex şi identificarea unor proiecte prioritare este inerent dificilă, însă ghidul permite
planificare mai eficientă a acestui tip de investiţii.
„Proiectul este util atât ministerului, care este autoritatea centrală în domeniul dezvoltării, cât mai ales
autorităţilor locale, care vor putea planifica realizarea
investiţiilor în teritoriile pe care le administrează, în
funcţie de sursele cele mai potrivite de finanţare ale
acestora, într-o manieră eficientă.”, a subliniat diana
țenea, director general în cadrul MdRap.

Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Valoarea declaraţiilor de cheltuieli transmise la Comisia europeană era de 11,3 miliarde de
euro, în data de 7 decembrie, însemnând o absorbţie a fondurilor
europene de 60%, în timp ce rambursările totalizau 10,9 miliarde
euro, respectiv 57%, pe cadrul financiar 2007-2013.
Riscul de dezangajare la finele lunii decembrie este de 1,06
miliarde de euro, din care cea mai
mare parte pe programul Operaţional Sectorial dezvoltarea Resurselor umane — 596,5 milioane
de euro, programul Operaţional
Sectorial Creşterea Competitivităţii economice — 250,1 milioane
de euro, programul Operaţional
Sectorial transport — 151,4 milioane de euro şi programul Operaţional Sectorial Mediu — 63,2
milioane de euro.
procentul cel mai mare al absorbţiei era, la 7 decembrie, la programul Operaţional dezvoltarea
Capacităţii administrative — 88%,
ceea ce înseamnă declaraţii de
cheltuieli în valoare de peste
183,7 milioane de euro. poziţia a
doua este ocupată de programul

1,33 miliarde de lei
pentru efectuarea de plăți
în cadrul POS Mediu,
POS CCE, POS DRU şi POR

În data de 16 decembrie a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea nr.
963/2015, privind alocarea temporară,
pentru luna decembrie a anului 2015,
a unor sume din venituri rezultate din
privatizare ordonatorilor principali de
credite cu rol de autoritate de management.
În scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale

www.adrmuntenia.ro

Operaţional asistenţă tehnică —
73% (123,8 milioane de euro), iar
următoarele locuri de programul
Operaţional Regional — 64% (2,5
miliarde de euro), programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivităţii Economice” — 64%
(1,63 miliarde de euro), programul
Operaţional Sectorial transport —
61% (2,62 miliarde de euro), programul Operaţional Sectorial Mediu — 58% (2,5 miliarde de euro) şi
programul Operaţional Sectorial
dezvoltarea Resurselor umane —
49% (1,71 miliarde de euro).
termenul final de eligibilitate a cheltuielilor efectuate de
beneficiari este 31 decembrie
2015, iar transmiterea la Comisia
europeană şi la autoritatea de
audit a ultimei aplicaţii de plată
intermediară trebuie făcută până în data de 30 iunie 2016.
Ministrul fondurilor europene, aura Răducu, declara în 10
decembrie că doreşte să facă o
simplificare în procesul de atragere a fondurilor, care să ducă la
creşterea gradului de absorbţie a
banilor europeni.

Regiunile Sud Muntenia,
Sud-Vest Oltenia şi Centru
vor înregistra cea mai mare
creştere economică

produsul intern Brut al României se
va majora anul viitor cu 4,1%, cele mai
mari creşteri urmând să fie înregistrate în regiunile Sud Muntenia, SudVest Oltenia şi Centru, de 4,2%, conform proiecţiei principalilor indicatori
economico-sociali în profit teritorial,
publicată de Comisia naţională de
prognoză. În regiunile Sud-est şi Vest,
creşterea economică va fi de 4,1%, în
nord-Vest şi Bucureşti-ilfov de 4%, în
timp ce avansul cel mai mic, de 3,9%,
va fi înregistrat în regiunea nord-est.
În 2017, creşterea economică la nivel naţional va fi de 4,2%, cu un avans
de 4,1% în nord-est şi Bucureşti-ilfov,
4,2% în Sud-est, Sud Muntenia, Vest,
şi nord-Vest şi de 4,3% în Sud-Vest Oltenia şi Centru.
Regiunea Bucureşti-ilfov va avea în
2018 cea mai mică creştere a piB, de
4,3%, în timp ce avansul cel mai semnificativ, de 4,6%, va fi înregistrat în
regiunile Sud-Vest Oltenia şi Centru.
Media la nivel naţional este estimată
de Cnp la 4,5%.
În prognoza publicată în iunie, Cnp
estima o creştere a piB în 2016 de
3,4%, cu cele mai bune evoluţii, de
plus 3,5%, în regiunile Sud-est, SudVest Oltenia, Centru şi Bucureşti-ilfov.
pentru 2015, Comisia naţională de
prognoză estimează o creştere economică de 3,6%, pe primul loc urmând să se afle regiunea Sud-Vest Oltenia (plus 4,1%), iar pe ultimul Sud
Muntenia (plus 2,6%).
Sursa: bursa.ro

Sursa: agerpres.ro

finanţate din instrumente structurale
în cadrul obiectivului convergenţă pOS Mediu, pOS CCe, pOS dRu şi pOR,
aferent lunii decembrie a anului 2015,
în vederea efectuării plăţilor pentru
rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari, pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile
de plată şi pentru plata cererilor de lichidare aferente instrumentelor structurale, s-a aprobat alocarea temporară
din venituri rezultate din privatizare de
către Ministerul finanţelor publice a
echivalentului în euro al sumei de
1.336.000.000 de lei, după cum urmează:

•
•
•
•

pOS Mediu - 606.000.000 de lei;
pOS CCe - 50.000.000 de lei;
pOS dRu - 250.000.000 de lei;
pOR - 430.000.000 de lei.

Sursa: fonduri-structurale.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Absorbția banilor europeni
a ajuns la 60%
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» Bugetul pe 2016 al Ministerului
economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu
Mediul de afaceri a fost aprobat cu un
amendament care se referă la alocarea
unei sume de 1,7 milioane de lei pentru
susţinerea microîntreprinderilor şi a
tinerilor întreprinzători.

„Avem o sumă alocată de la bugetul de stat,
pentru 2016, de 554 milioane de lei, cu un total
de 632 milioane de lei, diferenţa (fiind – n.r.) reprezentată de o alocare de la Fondul de Mediu de
78 de milioane pentru conservări și închideri de
mine. (…) Bugetul ministerului este mai mare decât cel de anul trecut. El înglobează și revenirea
de la Ministerul Energiei a sectorului IMM-urilor.
Dacă sunt bani mai mulţi, ar fi bine să dăm mai
mulţi pentru IMM-uri. Există și trebuie să lucrăm
foarte mult în domeniul clusterelor. Există o strategie de competitivitate. Vrem să încercăm să producem pentru România. Începem să fim foarte
buni în IT&C, în centre de servicii, a nu se înţelege
aici idee de call center. Cred că am neglijat în ultimii ani energia verde. Putem să facem o sumedenie de lucruri din deșeuri”, a afirmat Costin
Borc, ministrul economiei.
el a adăugat că pentru programe a fost alocată
suma de 370 de milioane de lei şi că se are în vedere încurajarea tinerilor întreprinzători şi a femeilor manager, precum şi a iMM-urilor din mediul
rural.
„Avem capitole bugetate pentru programe
într-un total de 370 de milioane, dintre care avem
un program de stimulare a exporturilor de 45 de
milioane, un program naţional multianual de înfiinţare și dezvoltare de incubatoare tehnologice
și de afaceri, de șapte milioane, un program de susţinere a meșteșugurilor și artizanatelor de 890.000,
o continuare a programului pentru sprijinirea dezvoltării IMM-urilor, de jumătate de milion, trei milioane pentru târgul de IMM-uri, jumătate de milion pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale a
femeilor manager, 17 milioane pentru tinerii antreprenori, 21 de milioane pentru un program de
www.adrmuntenia.ro

Costin Borc, ministrul economiei

dezvoltare a serviciilor de piaţă tot în domeniul
IMM-urilor, 21 milioane pentru microîntreprinderi
aparţinând întreprinzătorilor tineri, un program
naţional de micro-industrializare, în total de 60
de milioane și încă 25 de milioane pentru IMM-uri
în mediul rural”, a explicat ministrul.
Ministerul economiei, Comerţului şi Relaţiilor
cu Mediul de afaceri are alocată de la bugetul de
stat o sumă de peste 539,3 milioane de lei, pentru
anul viitor, aceasta fiind mai mare cu 2,3% decât
estimarea pentru 2015, potrivit proiectului de buget pe 2016.
Cheltuielile de personal cresc cu 21,78%, la
87,441 milioane de lei, din care salariile de bază
reprezintă 72,7 milioane de lei. Bugetul alocat
pentru bunuri şi servicii urcă la peste 39 de milioane de lei, respectiv cu 1,35%.
La capitolul „Subvenţii”, ministerul are planificate cheltuieli de 80 de milioane de lei (+8,81%)
pentru programe de conservare sau închidere a minelor, iar pentru susţinerea exportului, a mediului
de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale, o sumă
de 30 de milioane de lei (în scădere cu 17,38%).
Bugetul acestui minister este finanţat în proporţie de 87,29% de la stat şi 12,71% din venituri
proprii.

Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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1,7 milioane de lei
pentru microîntreprinderi în 2016
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» Comisia europeană a lansat o
cerere de propuneri de proiecte în cadrul
programului european Orizont 2020, având
ca şi temă Soluţii pentru orașe și
comunităţi inteligente integrând proiecte
pe energie, transport şi tiC.

Status: aCtiV
Depunere până la: 05.04.2016
Buget: 60.000.000 €
provocările cheie pentru oraşele şi comunităţile inteligente sunt de a creşte în mod semnificativ eficienţa energetică globală, pentru a exploata
mai bine resursa locală, atât în ceea ce priveşte
aprovizionarea cu energie, cât şi prin măsuri apropriate.
acest lucru va implica utilizarea măsurilor de
eficienţă energetică optimizate la nivelul local,
utilizarea surselor regenerabile de energie, durabilitatea transportului urban şi reducerea drastică
a emisiilor de gaze cu efect de seră în zonele urbane – în condiţii acceptabile din punct de vedere
economic – asigurând totodată condiţii de viaţă
mai bune pentru cetăţeni: facturi mai mici la energie, transport mai rapid, crearea de locuri de
muncă şi, în consecinţă, un grad mai mare de rezistenţă la efectele schimbărilor climatice (de
exemplu efectele insulelor de căldură urbane)
etc..
Scop: identificarea, dezvoltarea şi implementarea de soluţii ce pot fi reproduse, echilibrate şi
integrate în energie, transport şi tiC, prin parteneriate între municipalităţi şi industrii. propunerile
ar trebui să vizeze următoarele aspecte:
• districte/zone cu consum redus (aproape de
zero) de energie;
• infrastructuri integrate;
• mobilitate urbană sustenabilă.
Impactul aşteptat:
• implementarea pe scară largă a soluţiilor inovatoare şi integrate reproductibile în domeniul
energiei, transportului şi al tiC;
• creşterea eficienţei energetice a comunităţilor locale şi oraşelor şi stimularea utilizării surselor
regenerabile de energie şi a sistemului energetic
www.adrmuntenia.ro

integrat care să permită participarea activă a consumatorilor;
• creşterea eficienţei mobilităţii cu emisii reduse de poluanţi şi CO2;
• reducerea costurilor de energie;
• crearea de legături mai puternice între oraşe
din statele membre cu diferite poziţii geografice
şi economice prin cooperare activă. Se preconizează că propunerile vor aduce şi beneficii sociale:
• reducerea facturilor la energie pentru toţi actorii şi mai ales pentru cetăţeni şi autorităţile publice;
• creşterea calităţii vieţii prin crearea de locuri
de muncă locale (ce nu pot fi delocalizate) în
oraşe;
• creşterea calităţii aerului.
descrierea acţiunilor de inovare: activităţi directe menite să producă planuri, configurări sau
proiecte pentru produse, procese sau servicii noi,
modificate sau îmbunătăţite. În acest scop, se pot
include realizarea de prototipuri, teste, demonstraţii, acţiuni-pilot şi de validare a produselor pe
scară largă şi reproducere pe piaţă.
pot depune proiecte: orice entitate publică
sau privată constituită legal în ţările participante
la program; consorţiile pentru proiecte trebuie să
includă autorităţi publice ale municipalităţilor/
oraşelor şi reprezentanţi industriali.
fiecare proiect ar trebui să fie realizat în 2-3
comunităţi şi/sau oraşe de referinţă.
adiţional, fiecare proiect ar trebui să co-includă 2-3 comunităţi şi/sau oraşe în care să poată
fi reproduse soluţiile integrate găsite.
propunerile făcute în cadrul proiectelor trebuie să fie incluse în planurile urbane integrate.
partenerii implicaţi trebuie să se angajeze la
reproducerea cu succes a demonstraţiilor/soluţiilor, mai ales în oraşele/comunităţile co-implicate
etc..
Bugetul cererii: 60.000.000 €; cofinanţare
70% pentru acţiunile de inovare. pot primi 100% cofinanţare organizaţiile sau instituţiile non-profit.
Dată de depunerea a aplicațiilor: 5 aprilie
2016.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Orizont 2020: Oraşe şi comunități
inteligente
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Guvernul a aprobat corecțiile financiare
solicitate de Comisia Europeană privind POS CCE

guvernul a aprobat aplicarea corecţiei financiare de 2% solicitată de Comisia europeană la nivelul
axei prioritare 1 a programului Operaţional Sectorial
„Creșterea Competitivităţii Economice” (pOS CCe).
Corecţia este pentru cheltuielile efective aferente
contractelor de finanţare încheiate cu beneficiari întreprinderi mici şi mijlocii pentru care au fost deja
incluse cheltuieli în declaraţiile de cheltuieli şi în
aplicaţiile de plată transmise Comisiei europene.
pentru restul de contracte de finanţare aferente axei prioritare menţionate pentru care, până
la data intrării în vigoare a hotărârii de guvern, nu
au fost incluse cheltuieli în aplicaţiile de plată
transmise la Comisia europeană, autoritatea de
Management a pOS „Creșterea Competitivităţii
Economice” are obligaţia de a efectua verificări
suplimentare cu utilizarea unor proceduri de control îmbunătăţite conform solicitărilor Comisiei.
neaplicarea corecţiilor solicitate de Comisia
europeană, respectiv neaplicarea măsurilor de decertificare definitivă şi de deducere procentuală
definitivă, ar fi implicat suspendarea axei prioritare 1 din cadrul pOS „Creșterea Competitivităţii
Economice”, cu consecinţe negative asupra bugewww.adrmuntenia.ro

tului naţional, din cauza întreruperii plăţilor de la
Comisia europeană.
La recomandarea Comisiei europene, autoritatea de Management pOS CCe a elaborat şi dus la
îndeplinire un plan de măsuri prin care a reverificat statutul juridic al beneficiarilor întreprinderi
mici şi mijlocii pentru circa 1.780 de contracte de
finanţare ale căror cheltuieli efectuate au fost incluse în aplicaţiile de plată transmise Comisiei europene până la data de 30 noiembrie 2015.
urmare a verificării de către autoritatea de
audit, dar şi de către auditorii Comisiei europene,
a modului în care au fost implementate acţiunile
prevăzute în programul de măsuri şi în care au fost
efectuate reverificările, a rezultat pentru eşantionul verificat o eroare de 3,87% ce depăşeşte pragul
de materialitate de 2%. În aceste condiţii, Comisia
europeană a propus aplicarea unei corecţii financiare de 2% la nivelul axei prioritare 1, care va permite ca suma astfel disponibilizată să poată fi reutilizată în cadrul pOS CCe pentru finanţarea altor
proiecte decât cele pentru care se aplică deja corecţia respectivă.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Banca europeană de investiţii va asigura sprijin autorităţilor române pentru îmbunătăţirea managementului şi consolidării absorbţiei fondurilor
europene Structurale şi de investiţii, realizarea
agendei de reforme structurale şi investiţii în sectorul public, în vederea realizării obiectivelor din
acordul de parteneriat 2014-2020.
În acest sens, va fi semnat un Memorandum de
Înţelegere între guvernul României şi Banca europeană de investiţii, decizie luată de executiv. asistenţa experţilor Bei va fi acordată pentru două arii
de intervenţii:
• necesităţi orizontale: sprijin pentru întărirea
capacităţii administrative a autorităţilor de Management şi a beneficiarilor pentru identificarea, pregătirea şi implementarea proiectelor; suport pentru închiderea programelor Operaţionale Sectoriale transport şi Mediu 2007-2013; consultanţă pentru
echipele de proiect şi departamentele implicate
în pregătirea, managementul şi implementarea
proiectelor; training; sprijin pentru identificarea
problemelor de guvernanţă şi adoptarea legislaţiei
naţionale pentru creşterea absorbţiei fondurilor
europene Structurale şi de investiţii, precum şi
pentru îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante;

• necesităţi specifice referitoare la implementarea programelor operaţionale: sprijin pentru monitorizare, evaluare, pregătire şi implementare;
punerea la dispoziţie a unor experţi care să sprijine
pregătirea şi implementarea proiectelor, inclusiv
prin suport metodologic pentru pregătirea documentelor necesare; sprijin pentru implementarea
instrumentelor financiare în România.
expertiza acordată de Bei în baza acestui Memorandum de înţelegere va fi rambursată din fondurile europene Structurale şi de investiţii alocate
României, în cadrul unor proiecte de asistenţă tehnică sau destinate dezvoltării capacităţii administrative.
prin acest Memorandum de înţelegere, România nu îşi asumă angajamente financiare în plus
faţă de cele deja asumate prin documentele programatice aferente exerciţiului financiar 20142020, iar acordul cu Bei este în concordanţă cu
obiectivul guvernului de a sprijini reformele structurale, investiţiile din sectorul public şi creşterea
absorbţiei fondurilor europene Structurale şi de
investiţii, cu suportul expertizei instituţiilor financiare internaţionale.
Sursa: fonduri-structurale.ro

Stadiul absorbției fondurilor europene / 23 decembrie 2015

59,63%

Rata de obsorbţie curentă

www.adrmuntenia.ro

proiecte
depuse

Contracte
semnate

46.995 15.742
plăţi rambursate
de Comisia europeană

68,38%
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România va semna un memorandum cu BEI
pentru expertiza în gestionarea proiectelor
finanțate din fonduri europene în 2014 - 2020
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Dezvoltarea integrată a oraşelor,
sprijinită prin POR 2014 - 2020

Reguli noi pentru o dezvoltare urbană
integrată

În perioada de programare 2014 - 2020, cel puţin 5% din sumele alocate la nivel naţional din fondul european pentru dezvoltare Regională (fedR)
pentru Obiectivul de investiţii pentru creştere economică şi locuri de muncă vor fi obligatoriu dedicate dezvoltării urbane durabile (art. 7 al Regulamentului fedR). Statele membre pot implementa
dezvoltarea urbană durabilă, fie prin intermediul
investiţiilor teritoriale integrate (iti), fie prin intermediul unui program operaţional specific, dedicat sau al unei axe prioritare dedicate.
elementul central îl constituie finanţarea proiectelor de dezvoltare urbană, în baza unor Strategii integrate de dezvoltare urbană (Sidu), ce abordează provocările economice, de mediu, climatice, demografice şi sociale din fiecare oraş. Sidu
constituie cadrul pentru selectarea operaţiunilor
(proiectelor) individuale de dezvoltare urbană.
pentru a putea obţine finanţarea şi a realiza aceste
proiecte, organismele responsabile pentru implementarea Sidu (denumite „autorităţi urbane”) trewww.adrmuntenia.ro

buie să se implice în procesul de gestionare a fondurilor. astfel, autorităţile urbane vor fi desemnate şi vor îndeplini rolul de Organisme intermediare
secundare, fiind incluse în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale
şi de investiţii.

Abordarea României privind dezvoltarea
urbană durabilă în perioada 2014 - 2020

În cadrul programului Operaţional Regional
2014 - 2020 a fost stabilită axa prioritară 4, dedicată sprijinirii dezvoltării urbane durabile. proiecte destinate dezvoltării oraşelor vor fi eligibile
şi pe alte axe ale pOR 2014 - 2020. de asemenea,
la nivelul acordului de parteneriat va fi identificat
un mecanism de corelare şi prioritizare a investiţiilor: investiţiile cuprinse în Sidu şi finanţate prin
axa prioritară 4 a pOR 2014 - 2020 vor fi prioritare
la finanţare prin alte axe prioritare ale pOR 2014
- 2020 sau alte programe operaţionale, în baza
unui mecanism de corelare a investiţiilor şi prioritizare a finanţării proiectelor.
axa prioritară 4 a pOR 2014 – 2020, „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” combină priorităţile de investiţii aferente obiectivelor tematice
(Ot): Ot 4 – economii cu emisii scăzute de carbon;
Ot 6 – protecţia mediului şi promovarea utilizării
eficiente a resurselor; Ot 9 – promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; Ot 10 – investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot
parcursul vieţii. Bugetul disponibil este de 1,38 miliarde de euro (din fondul european de dezvoltare
Regională şi contribuţia naţională), reprezentând
17,88% din fondurile alocate pOR 2014 - 2020, repartizate pe priorităţi de investiţii şi regiuni.
tipurile de investiţii ce vor fi finanţate includ:
• transportul urban: căi de rulare, piste de biciclişti, achiziţia de mijloace de transport ecologice/
electrice etc. – buget: 1126,41 milioane de euro;
• clădiri pentru activităţi educative, culturale
şi recreative; zone verzi de mici dimensiuni, pieţe
publice, scuaruri, părculeţe etc., străzi urbane şi
utilităţi de bază la scară mică – buget: 125,15 milioane de euro;
(continuare în pagina 14)
http://regio.adrmuntenia.ro
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dezvoltarea durabilă a oraşelor este cel mai
important motor al dezvoltării economice şi sociale şi poate fi realizată doar printr-o abordare
integrată, care să urmărească toate dimensiunile
sustenabilităţii urbane, precum şi noile tendinţe
în domeniu. acesta a fost mesajul conferinţei
„Dezvoltarea urbană durabilă: experienţe și lecţii
învăţate”, organizată de autoritatea de Management a programului Operaţional Regional (aM pOR)
în data de 15 decembrie, la Bucureşti, la care au
participat din partea adR Sud Muntenia directorul
adjunct dezvoltare şi Comunicare, daniela traian,
şi şeful Serviciului evaluare, selecţie şi contractare
pOR, Stela Miron. această primă reuniune a urmărit structurarea informaţiei privind dezvoltarea urbană integrată şi sursele de finanţare disponibile
prin pOR 2014 - 2020 şi alte programe europene şi
guvernamentale, pentru a facilita înţelegerea de
către toţi actorii, în special municipiile reşedinţă
de judeţ, a acestor concepte noi şi a obligaţiilor şi
responsabilităţilor pe care le antrenează.
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• autorităţile urbane vor trebui să elaboreze proceduri de selecţie a proiectelor.

Rolul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională

pentru a asigura asistenţa tehnică şi sprijin
pentru municipiile reşedinţă de judeţ, la nivelul
fiecărei agenţii pentru dezvoltare regională va fi
înfiinţată o structură de sprijinire a dezvoltării urbane durabile, prin extinderea şi/sau modificarea
atribuţiilor structurii coordonatorilor de poli, folosită în perioada 2007 - 2013 pentru polii de
creştere. Rolul acestei structuri va fi să sprijine:
• elaborarea, actualizarea sau modificarea documentelor de program pentru implementarea
dezvoltării urbane durabile în perioada 2014-2020;
• autorităţile urbane în îndeplinirea responsabilităţilor delegate;
• implementarea şi monitorizarea proiectelor.

Ce este dezvoltarea urbană integrată

primul pas a fost Carta de la Leipzig pentru Oraşe europene durabile, adoptată cu ocazia reuniunii
ministeriale informale privind dezvoltarea urbană şi
coeziunea teritorială de la Leipzig, 24-25 mai 2007,
care afirmă că dezvoltarea urbană integrată trebuie
să devină un principiu comun pentru politica de planificare urbană, atât la nivel european, cât şi în fiecare
stat membru. a urmat declaraţia de la toledo, din 22
iunie 2010, adoptată la finalul Reuniunii informale a
miniştrilor din uniunea europeană responsabili cu dezvoltarea urbană, care a subliniat necesitatea unei dezvoltări urbane inteligente, durabile şi incluzive din
punct de vedere social, ce poate fi realizată numai
printr-o viziune globală şi comprehensivă asupra problemelor oraşului. astfel, dezvoltarea urbană integrată se defineşte în acelaşi timp ca:
• un instrument strategic, ce asigură complementaritatea dintre domeniile de politică publică precum:
transport, cultură, dezvoltare economică, infrastructură, educaţie, protecţia mediului etc.;
• un instrument participativ de dezvoltare locală,
ce agregă interesele actorilor urbani într-un parteneriat ce urmăreşte dezvoltarea oraşului;
• un instrument operaţional de dezvoltare, ce înglobează proiecte de dezvoltare locală pentru domenii
ca: renovarea spaţiului urban, locuire, infrastructură,
protecţia mediului, dezvoltare economică, incluziune
socială etc. (www.dezvoltareurbanaintegrata.ro).
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 13)
• revitalizarea zonelor urbane (reconversia şi
refuncţionalizarea terenurilor abandonate etc.) –
buget: 58,82 milioane de euro;
• infrastructura de educaţie (creşe, grădiniţe,
licee tehnologice, şcoli profesionale şi tehnice) –
buget 76,47 milioane de euro.
Beneficiarii eligibili sunt municipiile reşedinţă de
judeţ din regiunile mai puţin dezvoltate ale României,
cu excepţia municipiului tulcea (care beneficiază de
finanţare din cadrul axelor prioritare tematice ale pOR
2014-2020 din bugetul alocat iti delta dunării).
Modul de alocare: până la sfârşitul anului 2018, fondurile vor fi alocate în mod egal între municipiile reşedinţă
de judeţ, pe baza alocărilor regionale. din anul 2019, sumele rămase disponibile în cadrul fiecărei priorităţi de
investiţie a axei prioritare 4 – dezvoltare urbană durabilă
vor fi alocate printr-un apel competitiv de proiecte.
finanţarea proiectelor de dezvoltare urbană se
va face în baza unor Strategii integrate de dezvoltare
urbană şi, specific pentru proiectele de mobilitate urbană (transport public etc.), pe baza unor planuri de
Mobilitate urbană durabilă elaborate de autorităţile
publice locale. Municipiile reşedinţă de judeţ, altele
decât polii de creştere, vor putea elabora şi implementa strategii care să acopere zona funcţională urbană (dincolo de limitele administrative ale municipiului reşedinţă de judeţ).
autorităţile urbane cărora le va fi delegată de către aM pOR atribuţia specifică de selecţie a proiectelor
vor fi reprezentate de o structură internă la nivelul
municipiilor reşedinţă de judeţ eligibile în cadrul axei
prioritare 4 a pOR 2014-2020, alcătuită din experţi
tehnici din aparatul administrativ care vor identifica,
în baza unei proceduri de prioritizare şi selecţie, proiectele ce pot fi finanţate. autoritatea urbană va avea
responsabilitatea selecţiei strategice a proiectelor
(identificarea listei de proiecte prioritare), iar aM pOR
(Organismul intermediar) va verifica proiectele din
punctul de vedere al eligibilităţii şi respectării
condiţiilor de finanţare generale ale programului.
autorităţile urbane vor avea un statut similar Organismelor intermediare. În acest scop:
• va exista un acord de delegare între aM pOR şi municipiul reşedinţă de judeţ, similar cu acordul de delegare
de atribuţii cu agenţiile pentru dezvoltare regională;
• pentru a fi incluse în sistemul de management şi
control, autorităţile urbane vor trebui acreditate şi
auditate (pentru atribuţia delegată);

info Regional Sud Muntenia
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autoritatea de Management pentru pOR din
cadrul Ministerului dezvoltării Regionale şi administraţiei publice a demarat săptămâna trecută o
mini-campanie de promovare online a rezultatelor
implementării Regio - programul Operaţional Regional 2007 – 2013. astfel, zilnic, până la sfârşitul

www.adrmuntenia.ro

acestui an, pe reţeaua de socializare facebook,
autoritatea de Management, împreună cu agenţiile
pentru dezvoltare Regională din ţară promovează
pe paginile lor o serie de proiecte de succes derulate cu fonduri Regio, ce s-au finalizat în ultimul
trimestru al acestui an.

http://regio.adrmuntenia.ro
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#euRegio - mini-campania de promovare
a proiectelor europene
finanțate prin Regio
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Situația 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, 78 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 /
asistență
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
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până în data de 23 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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autoritatea de Management pentru programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivităţii Economice” (aM pOS CCe) a emis instrucţiunea aM pOS CCe nr. 29142/17.12.2015,
privind încheierea de acte adiţionale de prelungire a duratei contractelor de finanţare pOS
CCe, care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a
obiectivelor şi indicatorilor proiectelor şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestora.
prezenta instrucţiune a fost emisă ţinând
seama de măsurile necesare a fi întreprinse
în vederea închiderii programului Operaţional
Sectorial „Creșterea Competitivităţii Economce” 2007 – 2013, în scopul îndeplinirii integrale a indicatorilor şi obiectivelor proiectelor şi în vederea asigurării funcţionalităţii
acestora.
instrucţiunea aM pOS CCe poate fi consultată pe website-ul agenţiei dedicat exclusiv pOS CCe - http://poscce.adrmuntenia.ro,
secţiunea documente utile > informare > instrucţiuni, link: http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea2911450344999.pdf.

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

Instrucțiunea AM POS CCE nr. 25694/06.11.2015,
privind implementarea mecanismului cererilor de lichidare
a plăților în cadrul POS CCE

autoritatea de Management pentru programul
Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivităţii
Economice” (aM pOS CCe) a emis instrucţiunea aM
pOS CCe nr. 25694/06.11.2015, privind implementarea mecanismului cererilor de lichidare a plăţilor.
prezenta instrucţiune a fost emisă având în vedere utilizarea eficientă a fondurilor nerambursabile în concordanţă cu obiectivele şi activităţile
proiectului, coroborat cu prevederile contracwww.adrmuntenia.ro

tuale, precum şi Oug nr. 64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,
cu modificările şi completările ulterioare.
instrucţiunea aM pOS CCe poate fi consultată
pe website-ul agenţiei dedicat exclusiv pOS CCe http://poscce.adrmuntenia.ro, secţiunea documente utile > informare > instrucţiuni, link:
http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/in
structiune2569-1450347571.pdf.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Instrucțiunea AM POS CCE nr.
29142/17.12.2015, privind încheierea
de acte adiționale de prelungire
a duratei contractelor de finanțare POS CCE

info Regional Sud Muntenia

18

Buletin Informativ nr. 256 / 14 - 23 decembrie 2015

Situația proiectelor depuse în cadrul POS CCE

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

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

1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă
acordat întreprinderilor mici şi mijlocii

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

Valoare totală
ELIGIBILĂ
- Lei -

Stadiul contractelor
Retrase Respinse

Contractate

Valoare
asistență
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
asistență
financiară
nerambursabilă
REZILIATĂ
- Lei -

36

264.573.922,13

1

7

28

132.329.097,97

12

54.582.968,38

206

274.348.157,32

11

22

173

157.008.213,97

51

42.848.474,86

62

219.724.431,16

7

2

53

108.070.494,30

0

0.00

9

2.150.053,87

0

5

4

583.756,49

3

556.650,68

102

15.924.711,33

3

21

78

7.968.637,42

24

2.430.280,99

66

5.659.930,89

16

20

30

2.297.904,46

0

0,00

782.381.206,70

38

77

366

481

408.258.104,61

90

100.418.374,91

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

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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până în data de 23 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 „Creșterea
Competitivităţii Economice” 2007-2013. din totalul proiectelor primite de adR Sud Muntenia pentru
întocmirea contractelor de finanţare, au fost respinse 76 şi retrase 38.
La finele anului 2014 a fost lansată o altă cerere
de propuneri de proiecte pentru sprijin nerambursabil
cofinanţat din fondul european pentru dezvoltare Regională. acest apel de proiecte a fost deschis pentru
Operaţiunea 1.1.1 - Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile și intangibile pentru întreprinderi. depunerea
aplicaţiilor s-a desfăşurat în perioada 27 octombrie
2014 - 25 noiembrie 2014. transmiterea dosarului cererii de finanţare s-a efectuat online, pe platforma
destinată depunerii aplicaţiei - disponibilă pe pagina
web a MSi OipSi, la adresa http://fonduri.mcsi.ro.
Bugetul total al acestei cereri de propuneri de
proiecte este de 267 milioane de lei (contravaloa-
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Proiectul de extindere şi reabilitare
a infrastructurii de apă, aproape de final

19

Argeş

veni, fiind structurat în 11 contracte de lucrări şi 5 contracte de
servicii. Managerul de proiect,
Cătălin georgescu, a prezentat
stadiul actual al lucrărilor, şi o
noutate este faptul că s-a extins
durata contractului de finanţare până în iunie 2016. În prima parte a acestui an au fost finalizate lucrările din cadrul contractului „Extinderea tratării nămolului în Staţia
de Epurare Pitești”. În luna noiembrie au fost finalizate lucrările din cadrul contractului „Reabilitarea
și extinderea staţiilor de epurare din judeţul Argeș”.
Lucrările vor continua pentru a finaliza cât mai repede toate contractele în curs de implementare.
Sursa: curier.ro

Proiectul european
„Un pas în carieră”, destinat studenților
din Călăraşi, a ajuns la final

Călăraşi

S-a finalizat proiectul „Un pas în carieră”, implementat de facultatea de Management, inginerie economică în agricultură şi dezvoltare Ruralăfiliala Călăraşi, în parteneriat cu asociaţia Consorţiului de extensie şi dezvoltare Rurală. Scopul proiectului este dezvoltarea aptitudinilor şi formarea
abilităţilor de muncă a 220 de studenţi, prin îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere
profesională oferite acestora şi prin eficientizarea
stagiilor de practică profesională în scopul unei
mai bune inserţii în activitatea unităţilor de profil.
acesta s-a desfăşurat pe o perioadă de 6 luni, începând cu luna iulie a anului 2015. potrivit directorului filialei Călăraşi, profesor universitar doctor, daniela Creţu, în cadrul acestui proiect au fost
editate şi tipărite 250 de caiete de practică, pentru anii ii şi iii ai facultăţii, au fost desfăşurate stagii de practică în domeniul managementului şi ingineriei economice în agricultură, unde au participat 160 de studenţi. de asemenea, studenţii din
www.adrmuntenia.ro

grupul ţintă, au primit subvenţii în valoare de 810
lei. totodată, au fost organizate vizite de studiu
în Oltenia, la agenţi economici, dar şi la târgul de
utilaje agricole de la Hanovra, germania, şi a fost
elaborat, publicat şi distribuit ghidul „Managementul unei cariere de succes”, în 300 de exemplare. proiectul „Un pas în Carieră” a fost finanţat
din fondul Social european, prin programul Operaţional Sectorial dezvoltarea Resurselor umane
2007-2013, axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe
tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la școală, la viaţa activă”. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 907.935 de lei, finanţarea nerambursabilă acordată de fondul Social european fiind de 781.757,46
de lei, valoarea finanţării nerambursabile acordată
din Bugetul naţional este reprezentată de suma de
108.018,84 lei, iar contribuţia proprie este de 2%
din valoarea totală eligibilă a proiectului.
Sursa: radiovocescampi.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

Cel mai mare proiect de investiţii implementat până acum
de SC apă Canal 2000 Sa piteşti
se apropie de final. demarat în
ianuarie 2012, proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Argeș”, în valoare de
427.094.037 de lei, este finanţat din fondul de Coeziune, bugetul de stat, bugetul local şi din contribuţia proprie a SC apă Canal 2000 Sa piteşti.
acest proiect prevede investiţii în 11 localităţi
din judeţul argeş, grupate în 3 aglomerări: aglomerarea piteşti (piteşti, Ştefăneşti, albota, Bradu,
Bascov, Merişani, Moşoaia şi Mărăcineni), aglomerarea Costeşti - Buzoeşti şi aglomerarea topolo-
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Final de proiect
pentru promovarea turistică
a bisericilor medievale din Târgovişte
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Dâmbovița

S-au
finalizat lucrările
de reabilitare
pe Podul
Prieteniei
Giurgiu

Începând din data de 14 decembrie s-a reluat circulaţia pe
ambele sensuri pe podul prieteniei ce leagă cele două localităţi
riverane dunării – giurgiu şi Ruse!
astfel, acum, se poate circula pe ambele sensuri ale podului
prieteniei, care leagă România
de Bulgaria. până acum, traficul
pe podul dintre giurgiu şi Ruse se
desfăşura alternativ, pe un singur
sens, restricţie ce a generat luni
de-a rândul cozi kilometrice de
maşini. În prezent, se mai desfăşoară lucrări pe porţiuni izolate,
însă important este că circulaţia
pe pod a revenit la normal.

Sursa: giurgiuveanul.ro

www.adrmuntenia.ro

sericimedievaletargoviste.ro/, organizarea de evenimente şi participarea la târguri de turism.
de asemenea, a fost întocmit un studiu de fundamentare istorico-ştiinţific pentru următoarele
monumente: Biserica Kretzulescu, Biserica tăierea
Capului Sfântului ioan Botezătorul, Biserica Stelea
Veche, Biserica Sfinţii Voievozi Mihail şi gavril, Biserica geartoglu, pentru fiecare dintre acestea fiind realizat şi un album foto.
În cadrul acestui proiect, a fost organizat un
simpozion, în care au fost prezentate pe larg detalii despre fiecare biserică inclusă în proiect.

Sursa: gazetadambovitei.ro

Ultima
şedință ordinară a Consiliului
Județean Ialomița din 2015
Ialomița

Joi, 17 decembrie, în sala de
şedinţe a Centrului Cultural
uneSCO „Ionel Perlea” Slobozia
s-a desfăşurat ultima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean ialomiţa din acest an. În deschiderea şedinţei, elevi ai Liceului tehnologic „Al. I. Cuza” au susţinut
un recital de colinde, moment încărcat de multiple semnificaţii,
acum, în preajma Sfintelor Sărbători ale naşterii domnului şi
ale sfârşitului de an.
au fost discutate şi adoptate
proiecte de hotărâre ce au vizat:
organigrama, statul de funcţii din
cadrul direcţiei Judeţene de evidenţă a persoanelor ialomiţa şi
Camerei agricole Judeţene ialomiţa; documentaţia de avizare a
Lucrărilor de intervenţie (d.a.L.i.)
şi a principalilor indicatori teh-

nico-economici la obiectivul de
investiţii „Reabilitare DJ 306 B
km 0+600-km 3+700”; asocierea
judeţului ialomiţa cu oraşul amara, în vederea realizării în comun
a proiectului „Staţie de epurare
și colector de evacuare spre emisar în orașul Amara, judeţul Ialomiţa”; rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de urgenţă Slobozia, pe anul 2015; rectificarea
bugetului general al judeţului ialomiţa, pe anul 2015; stabilirea
taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean ialomiţa,
pentru anul 2016; structura serviciilor specifice Camerei agricole Judeţene ialomiţa, cuantumului tarifelor acestora pentru
anul 2016 şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor etc..
Sursa: cicnet.ro
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În data de 15 decembrie a avut loc conferinţa
de închidere a proiectului „Promovarea turistică
a bisericilor medievale secolele XIV-XV din Târgoviște”, finanţat cu fonduri europene, prin pOR,
axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”. Valoarea totală a proiectului a
fost de 398.023,88 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată 294.967,26 lei,
contribuţia primăriei fiind de 2%.
printre activităţile proiectului s-au numărat
elaborarea de materiale publicitare, pentru promovarea monumentelor târgoviştene la nivel naţional, crearea unui site al proiectului – http://bi-
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Primul centru de cercetare – dezvoltare
din Europa destinat infrastructurilor critice,
construit la Strejnic
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Prahova

cub de realitate virtuală cu imersie. printre partenerii
din cadrul proiectului se regăsesc asesoft international,
asesoft technologies, universitatea petrol-gaze din
ploieşti. Centrul de cercetare – dezvoltare este format
din patru corpuri de clădire. Într-unul dintre acestea a
fost creat un laborator de realitate virtuală cu imersie,
iar în celelalte există spaţii de birouri, spaţii destinate
programelor de instruire a personalului implicat în
activităţi specifice, o sală de conferinţe dotată cu un
sistem audio-video performant şi săli de întâlniri. Soluţia
inovativă dezvoltată în cadrul proiectului amintit vine
în sprijinul companiilor care, prin obiectul lor de activitate, sunt direct sau indirect implicate în interacţiunea cu diferite infrastructuri critice precum: utilităţi,
sectoare strategice ale economiei (reţele de drumuri,
căi ferate etc.), sistemul financiar, sistemul naţional
energetic, sistemul militar şi cel sanitar.
principalele servicii la care companiile pot avea
acces sunt: închirierea spaţiilor în cadrul centrului, acces la cubul de realitate virtuală cu imersie, acces la
soluţii it moderne, organizarea de evenimente educaţionale sau ştiinţifice, închirierea sălilor de instruire
cu dotări moderne.
Sursa: ziarulprahova.ro

Decernarea premiilor
pentru cercetare ştiințifică în domeniile
arheologie şi istorie

Teleorman

Vineri, 18 decembrie, la alexandria, în prezenţa a
numeroşi invitaţi, au fost decernate premiile Muzeului
Judeţean teleorman pentru cercetare ştiinţifică în domeniile arheologie şi istorie pe anul 2015. premiile, instituite în anul 2012, poartă numele a două binecunoscute personalităţi teleormănene, respectiv „Ioan Spiru”
– premiul pentru cercetare arheologică şi „Ion Moraru”
– premiul pentru cercetare istorică. Manifestarea organizată de conducerea Muzeului Judeţean teleorman,
ajunsă la cea de-a iV-a ediţie, s-a desfăşurat în cadrul
„Programului activităţilor, competiţiilor și acţiunilor
www.adrmuntenia.ro

cultural-sportive și de tineret, religioase, educative și
de divertisment-recreere”, finanţat de Consiliul Judeţean teleorman în anul 2015. Cu această ocazie au fost
prezentate publicaţii editate de Muzeul Judeţean teleorman, apărute în perioada noiembrie-decembrie
2015. totodată, în cadrul acestei manifestări de suflet
şi de conştiinţă românească, au fost lansate cărţile „Din
istoria bisericii teleormănene”- autor preot ioan Spiru
şi „Vechi sate teleormănene între legendă și adevăr. Interviuri cu profesorul Ion Moraru”, autor Corina iordan.

Sursa: ziarulmara.ro
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printr-o modernă investiţie realizată de inSOft
development & Consulting, a fost realizat, în prahova, primul Centru de cercetare - dezvoltare din
europa dedicat monitorizării infrastructurilor critice
şi instruirii specialiştilor în domeniu prin intermediul
realităţii augmentate şi a realităţii virtuale. Centrul
se află în localitatea Strejnic, aceasta fiind aleasă
având în vedere că în zonă există mai multe astfel
de infrastructuri. termenul „infrastructuri critice”
se referă la acele infrastructuri cu rol important în
asigurarea securităţii în funcţionarea sistemelor şi
în derularea proceselor economice, sociale, politice, informaţionale şi militare. informaţii despre
acest proiect au fost prezentate săptămâna trecută,
în cadrul unei conferinţe de presă organizată la sediul Camerei de Comerţ şi industrie prahova.
Compania inSOft development & Consulting – beneficiara directă a proiectului – este membră al polului
de competitivitate CReViS. acesta reprezintă o colecţie
de proiecte ce urmăreşte crearea primului centru de
excelenţă din europa pentru monitorizarea de la distanţă, instruirea resurselor, simularea şi monitorizarea
prin intermediul realităţii augmentate şi a realităţii virtuale în sectorul infrastructurilor critice, simulate într-un
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REVISTA PRESEI

gazeta dâmboviţei / 15 decembrie 2015

teleormanul / 12 decembrie 2015

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

DATE DE CONTACT
Agenția 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 Județean 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 Județean 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 Județean 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 Județean 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 Județean 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 Județean 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 / Direcția 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, Ionuț Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 23 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 informații suplimentare vă rugăm să contactați
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

