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EVENIMENTE

NewStart: S-a finalizat sesiunea de instruire
pentru dezvoltare personală
destinată echipei de implementare a proiectului
din cadrul ADR Sud Muntenia

» în perioada 24 februarie – 4 martie
2016, cinci reprezentaţi ai aDr Sud
Muntenia au participat la cursul de
instruire „Consilier pentru dezvoltare
personală”, organizat în cadrul proiectului
„NewStart – Instruirea femeilor victime
ale violenţei domestice în vederea unui
nou început, prin îmbunătăţirea
abilităţilor de mentorat şi coaching”,
proiect finanţat de Comisia Europeană
în cadrul Programului DaPHnE III, în cadrul
căruia agenţia este partener.

Scopul acestui curs de instruire a constat în
consolidarea cunoştinţelor şi a aptitudinilor în domeniul dezvoltării personale şi mentoratului a
membrilor echipei de implementare a proiectului
newStart, în vederea pregătirii pentru instruirea
ulterioară a femeilor victime ale violenţei domestice de la nivelul regiunii noastre.
www.adrmuntenia.ro

în continuare, echipa de implementare a proiectului newStart din cadrul Direcţiei Dezvoltare
şi Comunicare va organiza, în această lună, o sesiune de instruire pentru dezvoltarea personală a
cel puţin 13 femei victime ale violenţei domestice
din regiunea Sud Muntenia, cu scopul de a le sprijini în reintegrarea lor pe piaţa forţei de muncă.
Prin aceste cursuri, femeile vor afla despre ceea
ce înseamnă stima de sine şi cum se pot dezvolta
personal, dar şi profesional, prin informarea despre
competenţele antreprenoriale.
reamintim că proiectul newStart este implementat de şapte state partenere– Spania, Grecia, Italia, franţa, Irlanda, Belgia şi românia. acesta vizează
dezvoltarea şi implementarea unui program comun
pentru femeile victime ale violenţei domestice, bazat pe tehnici de mentorat şi de coaching. Contractul
este finanţat de Direcţia Generală de justiţie, în cadrul programului Daphne III. Durata proiectului este
de 22 de luni, fiind demarat în septembrie 2014 şi
având ca termen de finalizare luna iunie 2016.
http://regio.adrmuntenia.ro
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» S-a aprobat calendarul lansărilor
apelurilor de proiecte pentru primele
şase priorităţi de investiţii din cadrul
Programului Operaţional regional (POr)
2014 – 2020!

în cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare pentru POr 2014 – 2020, ce s-a desfăşurat
miercuri, 2 martie, la Bucureşti, a fost supus dezbaterii şi, ulterior, aprobat calendarul de lansare
a ghidurilor specifice, precum şi a apelurilor de
proiecte aferente priorităţilor de investiţii ce vizează următoarele: drumuri judeţene, microîntreprinderi, eficienţă energetică în clădiri rezidenţiale, patrimoniu cultural, regenerare urbană şi turism.

Calendarul lansărilor apelurilor de proiecte
POR 2014 - 2020

1. Prioritatea de investiţii 6.1 „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale” (buget previzionat la
nivel naţional pentru apelul de proiecte: 699,97
mil. EUr) va fi prima linie de finanţare lansată, în
perioada 29 februarie – 4 martie 2016;
2. Prioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile
în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor – CLĂDIRI REZIDENȚIALE” (buget previzionat la nivel naţional pentru
apelul de proiecte: 452,56 mil. EUr) va fi lansată
în perioada 7 – 12 martie 2016;
3. Prioritatea de investiţii 5.2 „Realizarea de
acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban,
revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a
zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului
şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului”
(buget previzionat la nivel naţional pentru apelul
de proiecte: 89,37 mil. EUr) va fi lansată în perioada 14 – 18 martie 2016;
4. Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea,
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimowww.adrmuntenia.ro

niului natural şi cultural” (buget previzionat la nivel naţional pentru apelul de proiecte: 233,58 mil.
EUr) va fi lansată în perioada 21 – 25 martie 2016;
5. Prioritatea de investiţii 2.1 „Promovarea
spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin
incubatoare de afaceri – Microîntreprinderi” (buget previzionat la nivel naţional pentru apelul de
proiecte: 199 mil. EUr) va fi lansată în perioada
28 martie – 1 aprilie 2016;
6. Prioritatea de investiţii 7.1 „Sprijinirea unei
creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin
dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei
strategii teritoriale pentru anumite zone, care să
includă reconversia regiunilor industriale aflate
în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice”
(buget previzionat la nivel naţional pentru apelul
de proiecte: 84,44 mil. EUr) va fi lansată în perioada 28 martie – 1 aprilie 2016.
lansarea apelurilor de proiecte nu echivalează cu momentul depunerii cererilor de finanţare.
După momentul lansării apelurilor de proiecte se
acordă beneficiarilor o perioadă de timp de minim
o lună pentru pregătirea documentaţiei şi depunerea proiectelor, ceea ce permite lansarea în paralel
a sistemului informatic MYSMIS.

aDr Sud Muntenia este
Organism Intermediar pentru
regio şi are responsabilităţi
delegate pentru implementarea
acestui program. Mai multe detalii
despre posibilităţile de finanţare
din POr 2014 - 2020 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.
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

S-a stabilit calendarul lansărilor
apelurilor de proiecte pe POR 2014 - 2020!
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10% cofinanţare
din cheltuielile eligibile
pentru sprijinirea
microîntreprinderilor
prin POR 2014 - 2020!

Microîntreprinderile care doresc să realizeze investiţii cu ajutorul fondurilor nerambursabile
alocate prin Programul Operaţional regional 2014 – 2020, Prioritatea de investiţii 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în
special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin
încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – apelul de proiecte 2.1 a – Microîntreprinderi, trebuie să asigure o cofinanţare în
cuantum de 10% din valoarea eligibilă a proiectului.
Decizia privind introducerea
contribuţiei obligatorii a beneficiarilor de 10% din cheltuielile eligibile la finanţarea proiectelor aferente Priorităţii de investiţii 2.1
a fost luată miercuri, 2 martie,
în cadrul şedinţei Comitetului de
Monitorizare a Programului Operaţional regional 2014 – 2020. această decizie a fost luată ţinând
seama de experienţa finanţărilor
din perioada de programare prewww.adrmuntenia.ro

cedentă, care a evidenţiat faptul
că existenţa unei contribuţii private din partea IMM-urilor pentru
finanţarea unei investiţii, creşte
nivelul de responsabilitate al întreprinderii în procesul de depunere, evaluare, implementare şi
monitorizare a investiţiei.
Conform calendarului lansărilor apelurilor de proiecte, ce a
fost stabilit şi aprobat în cadrul
aceluiaşi eveniment, aplicanţii vor
putea depune cereri de finanţare
prin Prioritatea de investiţii 2.1
începând cu perioada 28 martie
– 1 aprilie 2016. Bugetul previzionat la nivel naţional pentru acest
apel de proiecte este de 199 milioane de euro.
Contribuţia programului pentru investiţiile private este de 90%,
în limita a 200.000 de euro (sau
100.000 de euro pentru firmele
care efectuează transport rutier
de mărfuri pentru terţi sau contra cost). Menţionăm că această
finanţare nerambursabilă se supune regulii ajutorului de minimis.

în urma întrebărilor transmise cu
privire la persoanele care au nevoie
de certificat digital calificat pentru a
se înregistra în aplicaţia MySMIS 2014
versiunea 1.0, Ministerul fondurilor
Europene (MfE) precizează că numai
reprezentantul legal (sau împuternicit) al unei persoane juridice care doreşte să depună o cerere de finanţare
are nevoie de certificat digital calificat. Persoana juridică respectivă se
poate înscrie în sistem numai prin folosirea acestuia.
Cei care vor contribui la elaborarea
cererii de finanţare şi, ulterior, la implementarea proiectului unei persoane juridice (ex.: membri în echipa
de proiect, consultanţi etc.), nu au
nevoie de certificat digital, dar vor
avea nevoie să primească o validare
de la persoana juridică la care se asociază (mai precis de la reprezentantul legal/ împuternicit al acesteia).
Sursa: fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

Certificat digital calificat
pentru aplicaţia
MySMIS 2014
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200.000 de euro pentru microîntreprinderi

www.adrmuntenia.ro

„Valoarea eligibilă a proiectului trebuie să fie de minimum 25.000 de euro, echivalent în lei la cursul de
schimb InforEuro, valabil la depunerea cererii de finanţare” – se arată în versiunea a doua (consultativă) a Ghidului solicitantului.
Eligibile vor fi doar microîntreprinderile, adică acele
întreprinderi care au cel mult 9 angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de maximum 2 milioane de euro.
în plus, beneficiarii trebuie să întrunească o serie de
condiţii suplimentare de eligibilitate, cumulate, printre
care menţionăm:
• să fie societate comercială sau societate cooperativă;
• să aibă vechime de cel puţin 1 an fiscal integral;
• solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariaţi
de cel puţin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de
finanţare. această condiţie, de a avea cel puţin un angajat,
a fost menţinută şi în forma a două consultativă a propunerii de Ghid al solicitantului, pentru care consultarea publică s-a încheiat la 1 martie.
Vor fi excluse de la finanţarea prin această linie microîntreprinderile din regiunea Bucureşti-Ilfov, care este
considerată ca fiind mai dezvoltată. astfel, antreprenorii
din Capitală şi judeţul Ilfov sunt îndemnaţi să folosească
instrumentele financiare europene, cum sunt garanţiile
europene, la contractarea de credite bancare.
„Urmare a finalizării evaluării ex-ante privind utilizarea instrumentelor financiare dedicate IMM-urilor în
perioada 2014-2020, s-a evidenţiat faptul că alocarea financiară dedicată regiunii Bucureşti-Ilfov ar avea un efect
de multiplicare mai mare, dacă ar fi utilizată în cadrul
unui instrument financiar. IMM-urile din regiunea BI vor
putea utiliza instrumentul de garantare”, spune autoritatea de Management POr. „Spaţiul destinat implementării proiectului trebuie să fie situat în mediul urban, în
cadrul regiunii de dezvoltare în care se depune cererea
de finanţare”, precizează aM POr.
Ca domeniu de activitate, principala activitate sprijinită prin intermediul acestei priorităţi de investiţie vizează construirea/modernizarea şi extinderea spaţiului
de producţie/servicii pentru microîntreprinderi, inclusiv
dotare cu active corporale şi necorporale.
Durata maximă de implementare a proiectelor va fi
stabilită în funcţie de aprobarea schemei ajutorului de minimis, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023.

Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Oamenii de afaceri care vor să ia fondurile europene
de până la 200.000 de euro pentru microîntreprinderi în
Programul Operaţional regional (POr) 2014 - 2020 vor fi
obligaţi să contribuie cu o cofinanţare proprie de 10% din
valoarea proiectului, a informat Ministerul Dezvoltării regionale şi administraţiei Publice.
Măsura – decisă de Comitetul de Monitorizare a POr
2014-2020, prezidat de secretarul de stat Sorin Maxim –
reprezintă o modificare majoră faţă de propunerea iniţială
publicată de MDraP în 2015, care prevedea că finanţarea
oferită microîntreprinderilor va reprezenta 100% din proiect, ceea ce ar fi însemnat că antreprenorii nu ar fi fost
nevoiţi să contribuie cu resurse proprii. Este vorba despre
Prioritatea de investiţie 2.1. a Programului Operaţional
regional 2014-2020, care oferă ajutoare de minimis de
până la 200.000 de euro cu fonduri europene.
„Pentru apelul de proiecte 2.1 A – Microîntreprinderi
a fost aprobată introducerea unei contribuţii financiare
obligatorie a beneficiarilor de 10% din cheltuielile eligibile, (prioritatea de investiţii 2.1. <<în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare
de afaceri>>” – a informat MDraP.
Ministerul justifică astfel introducerea cofinanţării de
10%, care li se cere microîntreprinderilor în POr:
• „Decizia are la bază experienţa finanţărilor din perioada de programare precedentă, care a demonstrat că
lipsa unei cofinanţări din partea IMM-urilor constituie o
barieră în calea creşterii durabile şi a creşterii economice”.
• „Totodată, se estimează că măsura ar putea avea
efect pozitiv asupra absorbţiei fondurilor, întrucât existenţa unei contribuţii financiare proprii creşte nivelul de
responsabilitate a beneficiarului pe toată durata proiectului, de la depunerea şi evaluarea cererii, până la implemenarea şi monitorizarea investiţiei”.
„Este o măsură care va duce la creşterea bugetului
total disponibil pentru finanţarea din această schemă:
programul va putea finanţa, din acelaşi buget, un număr
mai mare de investiţii decât în lipsa cofinanţării. Este o
premisa pentru utilizarea mai eficientă a banilor alocaţi
şi pentru creşterea impactului efectiv al Programului Operaţional Regional”, a mai explicat şi secretarul de stat
MDraP, Sorin Maxim.
Primele apeluri de proiecte vor fi lansate luna aceasta. Potrivit informaţiilor disponibile, din această linie de
finanţare, microîntreprinderile vor putea accesa fonduri
europene între 25.000 şi 200.000 de euro.

5

Info Regional Sud Muntenia

6

Buletin Informativ nr. 265 / 29 februarie - 6 martie 2016

» Programul Operaţional regional a
fost de multe ori limitat ca efecte, dar cel
mai important lucru este că impactul
acestuia este unul pozitiv, fiind un ajutor
extraordinar pentru dezvoltare,
a declarat, joi, vicepremierul Vasile Dîncu,
ministrul dezvoltării regionale
şi administraţiei publice.

în plus, Vasile Dîncu a subliniat că un efect
foarte important pe care programul regio l-a avut
şi îl are asupra româniei este cel de model. „Acesta cred că este efectul cel mai important, pentru că cel mai mare risc pentru o societate este,
în opinia mea, acela de a nu avea un model. Noi, după 1989, am rescris planificarea, am rescris ideea
că o ţară nu se poate dezvolta decât strategic, decât pornind de la un proiect, chiar dacă nu am avut
şi, din păcate, nici acum nu avem un foarte clar proiect de societate. Şi când spun asta nu mă refer la
faptul că avem proiecte foarte multe (...), ci mă
gândesc în primul rând la existenţa unor proiecte
care să fie partajate la nivel social, proiecte care
să devină motivaţionale. Astăzi părem de foarte
multe ori o societate fără idealuri sau fără motivaţie, avem puţină încredere în instituţii, avem
puţină încredere în toţi ceilalţi”, a susţinut Vasile
Dîncu.
El a dorit să le mulţumească tuturor miniştrilor dezvoltării care au coordonat programul regio.
„Cred că fiecare şi-a pus o contribuţie, fiecare a
avut un vis pe care şi l-a putut îndeplini mai bine
sau nu, în funcţie de propria evaluare sau de condiţiile care au fost în fiecare moment. Cred că
este foarte important să găsim împreună liniştea
şi consensul necesar pentru a gândi dezvoltarea
României. Constatările noastre cu privire la impactul Regio este că a fost pozitiv - asta nu e o ştire,
pentru că e o ştire pozitivă -, dar este pozitiv rezultatul, dacă ne gândim la câteva domenii în care
noi eram absolut descoperiţi, mai ales că programul acesta, 2007 – 2013, s-a suprapus peste o perioadă de criză economică. Acest program a fost
un ajutor extraordinar pentru dezvoltare, poate
www.adrmuntenia.ro

Vasile Dîncu, vicepremierul româniei

mai important decât în alte perioade în care nu
aveam criză”, a arătat Dîncu.
Ministrul dezvoltării a precizat că regio a contribuit şi la îmbunătăţirea infrastructurii urbane,
a generat locuri de muncă, a crescut calitatea vieţii urbane. „În domeniul sănătăţii putem vorbi de
o creştere a nivelului de satisfacţie a pacienţilor,
a clienţilor. Şi în alte servicii publice, unde Regio
a fost implicat, vom vedea acelaşi lucru. A finanţat infrastructura în învăţământul preuniversitar,
a permis accesul la educaţie, în special al elevilor
din mediul rural şi al celor din zonele defavorizate. A adus o contribuţie la îmbunătăţirea vieţii
celor cu dizabilităţi. De asemenea, au venit resurse financiare pentru microîntreprinderi, a crescut
indicele de retenţie a personalului din microîntreprinderi, s-au înfiinţat locuri de muncă noi, importante şi ca număr. De aceea aş vrea să spun că
acest program a reprezentat un capitol important
în finanţarea dezvoltării din România în această
perioadă”, a mai spus domnia sa. Vasile Dîncu a
menţionat, în context, că în viitor se vor face evaluări de etapă, nu doar evaluări la finalul unor perioade de exerciţiu european.

Sursa: administratie.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Dîncu: „Există o inhibiţie culturală în România
în ceea ce priveşte regionalizarea”
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Comisarul european pentru politică regională
Corina Creţu a lansat joi, 3 martie, la Bucureşti,
în premieră europeană, proiectul pilot „Regiuni
mai puţin dezvoltate”. Prin acest proiect, Comisia
Europeană va sprijini regiunile având un PIB sub
50% din media UE pentru a identifica şi depăşi blocajele cu care acestea se confruntă, prin analize,
expertiză şi consiliere furnizate autorităţilor.
„Peste 231 de miliarde de euro au fost disponibile prin politică de coeziune pentru regiunile
mai puţin dezvoltate ale Europei în perioada 2007
- 2013. Realitatea ne arată însă că aceste regiuni
au înregistrat evoluţii diferite. Regiuni similare,
care beneficiază de sprijin asemănător din partea
Uniunii, au cai diferite de dezvoltare: unele prosperă, altele rămân în urmă”, a declarat comisarul
european pentru politică regională la lansarea proiectului.
în cadrul proiectului, care se adresează pentru
început regiunilor nord-Vest şi nord-Est din românia, experţi ai Direcţiei Generale pentru Politică
regională din Comisia Europeană (DG rEGIO) vor
găsi, împreună cu autorităţile române, pentru fiecare regiune în parte, cele mai bune soluţii pentru

implementarea cu succes a proiectelor cu finanţare europeană, în beneficiul direct al cetăţenilor.
Experţii Comisiei vor analiză caracteristicile macroeconomice, stadiul reformelor administrative,
guvernanţă locală şi investiţiile din regiunile cuprinse în proiect.
„O prea mare parte din populaţia României se
lupta cu sărăcia şi este departe de standardul de
viaţă occidental. Din acest motiv, acest proiect reprezintă o prioritate a mandatului meu. Încercăm
să identificăm, alături de autorităţile naţionale şi
locale, problemele structurale care împiedică sau
încetinesc dezvoltarea acestor regiuni. Soluţiile
propuse vor asigura succesul proiectelor europene,
care vor genera creştere economică şi locuri de
muncă”, a subliniat comisarul Corina Creţu.
românia este primul stat membru în care este
pus în practică acest proiect pilot, în regiunile
nord-Vest şi nord-Est, unde efectele unei economii
slabe se simt direct la nivelul cetăţenilor. în funcţie de rezultate, proiectul va fi extins ulterior pentru a include şi alte regiuni din românia (Sud, SudVest şi Sud-Est), precum şi în Polonia.

Viceprim-ministrul Vasile Dîncu, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice a avut miercuri,
2 martie, o primă întâlnire cu directorii generali ai celor
8 agenţii pentru Dezvoltare regională din românia.
în cadrul întâlnirii au fost discutate aspecte referitoare la posibilitatea extinderii colaborării dintre Ministerul Dezvoltării regionale şi administraţiei Publice
şi aDr-uri în zona de implementate a programelor guvernamentale gestionate de minister. alte aspecte
abordate au fost cele referitoare la mecanisme de dezvoltare economică ce pot fi implementate în cadrul
unui viitor proces de regionalizare. „Am considerat important să cunosc, în mod direct, şi perspectiva regională asupra dezvoltării, de aceea am ţinut să mă văd

cu şefii agenţiilor de dezvoltare. E doar o primă întâlnire, le-am propus să găsim un mod prin care să permanentizăm această formă de colaborare, e benefică
pentru ambele părţi. Agenţiile sunt structuri care
funcţionează de mulţi ani, au experienţă în planificarea dezvoltării la nivel regional şi au angajaţi peste
1.000 de specialişti, resurse extrem de utile în procesul nostru de reformă administrativă”, a declarat viceprim-ministrul Vasile Dîncu la finalul întrevederii. la
întâlnire au mai participat Sorin Maxim, secretar de
stat în MDraP, cu atribuţii în coordonarea programelor
europene, şi Mihai Busuioc, secretar general în acelaşi
minister.

Sursa: rador.ro

Vasile Dîncu: „Vom dezvolta colaborarea ministerului
cu Agenţiile pentru Dezvoltare Regională”

www.adrmuntenia.ro

Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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S-a lansat proiectul „Regiuni mai puţin dezvoltate”,
prin care CE va sprijini autorităţile
din regiunile cu PIB sub 50% din media UE
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Comisarul european pentru politici regionale,
Corina Creţu, a declarat joi că, până în prezent,
românia a îndeplinit 14 din cele 22 de condiţionalităţi stabilite de Comisia Europeană, dar se înregistrează întârzieri în domenii precum achiziţiile
publice, sănătatea şi managementul deşeurilor.
„Vorbim foarte mult de bani, dar banii nu sunt
totul. Capacitatea administrativă contează mai
mult decât fondurile europene în sine. Banii sunt
necesari, dar nu suficienţi pentru a soluţiona în
mod corespunzător problemele din România. (...)
Până acum, România a îndeplinit 14 din cele 22 de
condiţionalităţi stabilite de Comisia Europeană,
dar se înregistrează întârzieri în domenii ca achiziţiile publice, sănătatea şi managementul deşeurilor”, a afirmat Corina Creţu.
Ea a arătat că pentru următorii ani sunt prevăzute 280 de investiţii în unităţi sanitare şi ambulatorii de specialitate în sate şi oraşe, pentru 65 de
unităţi de urgenţă în cadrul spitalelor judeţene şi
pentru trei spitale regionale.
Comisarul european a menţionat că niciuna
dintre aceste investiţii nu poate fi implementată
din cauza faptului că nu a fost întocmită până acum harta infrastructurii sanitare care să prezinte
nevoile clare în domeniul sănătăţii şi că i-a avertizat despre acest lucru pe toţi miniştrii şi autorită-

ţile cu care s-a întâlnit până acum.
„Situaţia este similară în cazul managementului deşeurilor. Avem investiţii de 380 de milioane
de euro pentru dezvoltarea managementului deşeurilor, dar şi în acest domeniu nu există încă un
plan naţional”, a adăugat Corina Creţu.
Potrivit comisarului european, experienţa arată că toate statele europene au întâmpinat greutăţi la început în folosirea fondurilor, iar politizarea acestui subiect nu este benefică.
„Sunt convinsă că toţi miniştrii au făcut eforturi pentru implementarea fondurilor europene.
(...) România este stat membru al UE de opt ani,
a demarat utilizarea fondurilor europene într-un
ritm lent, iar la finalul perioadei 31 decembrie
2015 a fost foarte greu să recupereze întârzierile
acumulate. Trebuie să avem grijă ca acest scenariu
să nu se mai repete”, a subliniat Creţu.
Ea a arătat că au fost rezultate cu impact pozitiv în unele domenii, dar că, în altele, rezultatele
au fost dezamăgitoare.
„Ca să salvăm proiectele majore, le-am introdus în perioada 2014 — 2020, ceea ce înseamnă că
o mare parte din bani pentru această perioadă vor
fi folosiţi pentru încheierea unor lucrări care aveau
termen 31 decembrie 2015”, a spus Corina Creţu.

Ministerul finanţelor Publice, prin agenţia naţională
pentru achiziţii Publice, a publicat vineri, 26 februarie,
spre consultare publică o variantă de lucru a proiectului
normelor metodologice de aplicare a legii privind achiziţiile sectoriale. acestea au fost elaborate pe modelul
normelor de aplicare a legii privind achiziţiile publice
(clasice). Principalele noutăţi pe care le aduc aceste
norme se referă la verificarea conflictului de interese,
strategia de contractare - aduce o schimbare importantă
în abordarea procesului de achiziţie publică, împărţind
acest proces în trei etape, detalierea regulilor de calcul

a valorii estimate a achiziţiei, detalierea modalităţilor
de consultare a pieţei, detalierea unor aspecte legate
de documentaţia de atribuire, evaluarea ex-ante a documentaţiei de atribuire, introducerea sistemelor de calificare, explicitarea criteriilor de atribuire „calitate-preţ”
şi „costul cel mai scăzut”, procedurile desfăşurate integral prin mijloace electronice (online) devin regulă pentru toate tipurile de proceduri, procedura simplificată,
precum şi la noua abordare ce trebuie urmată de entităţile contractante în procesul de evaluare a ofertelor.

Sursa: agerpres.ro

Proiectul normelor de aplicare a Legii privind achiziţiile sectoriale,
publicat spre consultare!

www.adrmuntenia.ro

Sursa: fonduri-structurale.ro
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Corina Creţu, despre fondurile europene:
„Se înregistrează întârzieri în domenii ca achiziţiile
publice, sănătatea şi managementul deşeurilor”
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» Vicepremierul Vasile Dîncu
a declarat vineri, într-o conferinţă de
presă la Cluj, că în luna septembrie ar
urma să fie pornit primul lot din proiectul
spitalelor regionale de urgenţă.

„Problema este cea legată de stabilirea unei
hărţi a serviciilor medicale pentru fiecare regiune.
În două luni se termină această hartă şi după aceea
cele legate de actualizarea planurilor de studii de
fezabilitate. Există la Iaşi o polemică locală despre
locaţia spitalului, avem asigurări că locaţia va fi
validată de autorităţile locale. Cred că în această
toamnă una din garanţiile pentru spitalul regional
din Cluj este că avem un ministru preocupat şi faptul că Guvernul a încercat, printr-o metodă simplă, să simplifice procedurile şi să ajungem la termen. Am vorbit cu comisarul european Corina Creţu, ne-a asigurat că finanţarea există şi, atunci când
terminăm aceste condiţii, estimăm în septembrie,
să se dea drumul primului lot din proiect”, a precizat Vasile Dîncu.
Potrivit acestuia, iniţial a fost vorba de 27 de
spitale regionale, apoi de opt, iar în prezent au rămas trei, la Cluj, Iaşi şi Craiova. Vasile Dîncu a adăugat că există de câţiva ani asigurată finanţarea
cu fonduri UE pentru cele trei spitale, câte 50 de
milioane de euro, şi că se poate ajunge şi la o finanţare suplimentară, pentru aparatură şi dotări.
Comisarul european pentru politici regionale
Corina Creţu a declarat, joi, că românia are alocaţi, în perioada 2014 — 2020, 500 de milioane de
euro pentru educaţie şi sănătate, în care intră şi
fondurile pentru trei spitale regionale, însă, spune
ea, nu există încă un amplasament pentru aceste
noi unităţi medicale.
„Pentru sănătate şi educaţie România are alocată, pentru 2014 — 2020, suma de 500 de milioane de euro şi pentru fiecare spital regional 50
de milioane de euro, deci suma totală pentru sănătate şi educaţie este de 500 de milioane. Am
spus acest lucru în timpul conferinţei pentru că
este datoria mea să trag şi un semnal de alarmă
atunci când este cazul şi aşa cum am spus a fost o
luptă continuă ca să convingem Comisia Europeană
www.adrmuntenia.ro

să aloce aceşti bani pentru aceste trei noi spitale
regionale, iar, la aproape un an, în iunie 2015, am
semnat Programul Operaţional Regional, unde sau prevăzut aceste spitale. Din păcate, nu există
până la această oră nici măcar amplasamentul
unde vor fi aceste spitale”, a afirmat Corina Creţu.
Ea a adăugat că a discutat cu ministrul dezvoltării regionale şi cu ministrul sănătăţii pentru a
face o evaluare a nevoilor din sănătate.
„Am vorbit cu domnul ministrul al Dezvoltării, cu domnul ministru al Sănătăţii. Avem nevoie
de o evaluare exactă a nevoilor de sănătate din
România, pentru a şti exact unde vom putea investi. Am înţeles că deja Guvernul se angajează
cu Banca Mondială pentru a avea aceste studii şi
speranţa mea este să începem aceste investiţii cât
mai repede”, a arătat Corina Creţu.
în opinia acesteia, ar fi ideal pentru românia
să înceapă cât mai repede derularea acestor programe, pentru că necesităţile în sănătate sunt
foarte mari.
„Suntem la începutul perioadei de programare, avem şapte ani în faţă, ideal ar fi să începem
cât mai curând, pentru că necesităţile pentru sănătate sunt foarte mari pentru România. Timp
este, dar, dacă pierdem anul 2016, începem să repetăm acelaşi scenariu al perioadei precedente,
când s-au acumulat foarte multe întârzieri la începutul perioadei de programare”, a subliniat comisarul european.
Sursa: agerpres.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Dîncu: „În septembrie putem da drumul
primului lot din proiectul spitalelor de urgenţă”
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» Pentru a accesa fonduri europene
în programul 2014 - 2020,
românia trebuie să respecte
36 de condiţii, dintre care au fost
îndeplinite doar 13, iar prioritatea
reprezintă pachetul privind achiziţiile
publice, care are termen 18 aprilie,
a declarat aura răducu, ministrul
fondurilor europene.

aura răducu a afirmat, în Parlament, că românia trebuie să respecte o serie de condiţii, conform
acordului de parteneriat şi a programelor operaţionale stabilite de Comisia Europeană.
„Sunt mai multe restricţii impuse pentru această perioadă pe care trebuie să le respectăm. Prima
restricţie este să îndeplinim nişte condiţionalităţi
restante până la începerea derulării programelor.
Unele componente sunt blocate până când nu se
îndeplinesc condiţionalităţile, ca de exemplu în
sănătate, educaţie”, a declarat ministrul.
Ministrul fondurilor europene a precizat că românia a îndeplinit 13 dintre cele 36 de condiţionalităţi şi a reuşit amânarea unora dintre ele până la

finalul anului 2016. Săptămâna trecută a fost elaborat un memorandum, în acest sens, ce stabileşte
foarte clar responsabilităţile fiecărei instituţii, astfel încât aceste condiţionalităţi să fie puse în practică în termen scurt.
„Trebuiesc 34 de acte normative pe care trebuie să le facem pentru a îndeplini aceste condiţionalităţi, din care un pachet de şase sunt la nivel
de legislaţie. Cel mai important pachet este cel
de achiziţii publice, cele patru legi aflate în Parlament, în care avem obligativitatea de a le aplica
începând cu 18 aprilie. E o mare problemă dacă
acest pachet legislativ nu este aprobat. Avem imposibilitatea de a utiliza fondurile europene”, a
explicat aura răducu.
Pachetul legilor privind achiziţiile publice se
află printre priorităţile legislative ale Guvernului.
Proiectele au fost trimise Parlamentului anul trecut, fiind adoptate de către Senat şi se află în acest
moment în dezbaterea Camerei Deputaţilor.
termenul pentru depunerea rapoartelor la
aceste legi este finalul lunii martie, astfel încât la
începutul lunii aprilie să poată ajunge şi în dezbaterea plenului, deşi aceste termene pot fi grăbite.

Sursa: finantare.ro

Stadiul absorbţiei fondurilor europene / 7 martie 2016

63,48%

rata de obsorbţie curentă
în 7 martie 2016

www.adrmuntenia.ro

rata de absorbţie efectivă
(sume rambursate de CE)

58,86%

Plăţi rambursate
de Comisia Europeană

69,91%

http://regio.adrmuntenia.ro
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Ministrul Fondurilor Europene
cere urgentarea legilor
privind achiziţiile publice
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agenţia naţională împotriva traficului de Persoane (anItP) a lansat cererea de proiecte pentru
finanţarea asistenţei directe pentru combaterea
traficului de persoane.
Status: aCtIV
Depunere până la: 25.04.2016
Buget: 1.200.000 CHf
în baza acordului-cadru între Guvernul româniei şi Consiliul federal Elveţian privind implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-român
pentru reducerea Disparităţilor Economice şi Sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, agenţia
naţională împotriva traficului de Persoane implementează proiectul „Sprijinirea ONG-urilor din România pentru asistenţă directă victimelor traficului de persoane”, pentru o perioadă de 38 de luni.
Partenerii proiectului sunt:
• Organizaţia Internaţională pentru Migraţie;
• Centrul de Consultanţă şi Instruire împotriva
traficului de Persoane şi Exploatării Sexuale – aCt-212;
• Grupul de lucru Elveţiano-român privind traficul de persoane.
Obiectivul general este creşterea accesului
victimelor traficului de persoane la servicii sociale specializate de calitate acordate de organizaţiile neguvernamentale.
Priorităţi:
1. repatrierea voluntară asistată a victimelor
traficului de persoane;
2. acordarea de servicii sociale victimelor traficului de persoane, adaptate nevoilor specifice;
3. Extinderea furnizării serviciilor sociale specializate pentru victimele traficului de persoane

www.adrmuntenia.ro

din mediul rural/ oraşe mici.
Printre rezultatele proiectului se numără:
• finanţarea activităţilor de asistenţă desfăşurate de către organizaţiile neguvernamentale,
prin granturi acordate în urma selecţiei proiectelor;
• organizarea de conferinţe de presă, informări pentru organizaţiile anti-trafic;
• editarea şi publicarea cererii de proiecte alături de Ghidul aplicantului şi documentele suport;
• evaluarea aplicaţiilor de către Comitetul independent Elveţiano-român (Grant Board).
Proiectul vizează sprijinirea serviciilor de asistenţă acordate victimelor traficului de persoane
în românia.
Grupul-ţintă este reprezentat doar de victimele traficului de persoane, minori şi adulţi, indiferent de formă de exploatare sau ţară de destinaţie, identificate şi referite potrivit procedurilor
din Mecanismul naţional de Identificare şi referire.
Beneficiarii asistenţei directe oferită în cadrul proiectelor pot fi:
• victimele traficului de persoane identificate
de la data de 1 ianuarie 2015 până la începerea
proiectului, dacă acestea nu au beneficiat anterior de servicii similare de asistenţă acordate în
cadrul altor proiecte;
• victime identificate în perioada de implementare a proiectului, dacă aceste victime nu au
beneficiat anterior de servicii similare de asistenţă acordate în cadrul altor proiecte.
Scopul acestei cereri de proiecte este de a
pune la dispoziţia aplicanţilor fondurile necesare
pentru acordarea de servicii specializate de asistenţă, astfel încât, prin proiectele propuse, nevoile victimelor să fie îndeplinite pe întreg teritoriul
româniei.
(continuare în pagina 12)
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO PARTENERIATE

Cerere de proiecte pentru
„Sprijinirea ONG-urilor
pentru asistenţă directă victimelor
traficului de persoane”
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fie persoane juridice. aplicaţiile transmise de persoane fizice nu sunt eligibile.
• să aibă experienţă relevantă în furnizarea de
asistenţă directă victimelor traficului de persoane
în ultimii 3 ani. aceştia ar trebui să dovedească de
asemenea experienţă în managementul de proiecte.
Sursa: finantare.ro

Propunere de parteneriat, Italia,
Erasmus+, acţiunea cheie 2

Social Cooperative Il Cerchio din Sicilia, Italia, în calitate de coordonator de proiect, caută parteneri pentru o propunere Erasmus+, acţiunea-cheie
2 „Parteneriate strategice în educaţie”. Proiectul
ar viza educaţia incluzivă, axată pe „comunicarea
îmbunătăţită şi alternativă” (augmentative and alternative Communication – aaC), care să ajute copiii
cu dizabilităţi, nu numai fizice, ci şi de exprimare şi
comunicare. Data limita este 11 martie.
Partenerii căutaţi sunt şcoli, autorităţi locale,
universităţi, asociaţii, OnG-uri etc. din ţări participante la program.
Persoana de contact pentru detalii şi manifestarea interesului este dl. nicolò Pranzini, e-mail:
progettazione@farecomunita.com, tel.:+39 0545926055.

Sursa: finantare.ro

Propunere de parteneriat
din Polonia pentru un proiect finanţat
prin Programul Operaţional
Cunoaştere – Educaţie - Dezvoltare

NGO Support Centre din regiunea Podlaskie
(Polonia) caută parteneri europeni pentru implementarea unui proiect finanţat prin Programul
Operaţional Cunoaştere – Educaţie - Dezvoltare.
(continuare în pagina 13)
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 11)
toate activităţile unui proiect trebuie să includă furnizarea efectivă de servicii sociale specializate pentru victimele traficului de persoane,
în calitate de beneficiari direcţi.
Sunt vizate proiecte ce abordează următoarele activităţi:
• repatrierea persoanelor prezumate victime
ale traficului: suport pentru obţinerea documentelor de călătorie, suport pentru organizarea călătoriei din ţară de destinaţie/ în ţară de origine,
suport pentru organizarea călătoriei în românia;
• recuperarea şi reintegrarea socială a victimelor traficului de persoane identifcate: asistenţă
rezidenţială, asistenţă medicală, sprijin pentru
obţinerea beneficiilor de asistenţă socială, consiliere psihologică şi terapii de specialitate, servicii de educaţie, servicii de consiliere şi formare profesională, servicii de reintegrare în muncă, asistenţă juridică; serviciile pot fi acordate în centre
de zi, centre rezidenţiale sau în comunitate;
• extinderea serviciilor sociale specializate pentru victimele traficului de persoane: activităţi care să asigure recuperarea şi reintegrarea socială
a victimelor din mediul rural/ oraşe mici sau judeţe/ regiuni în care serviciile respective nu sunt
disponibile în prezent; serviciile pot fi furnizate
în centre de zi sau în comunitate.
aplicanţii trebuie să fie organizaţii neguvernamentale şi să întrunească următoarele condiţii:
• să fie organizaţie neguvernamentală, stabilită în românia (cu sediul social în românia), şi
entitate fără scop patrimonial. Partenerii pot fi
organizaţii guvernamentale/ neguvernamentale/
interguvernamentale, instituţii publice locale;
• să fie acreditaţi că furnizori de servicii sociale de către Ministerul Muncii, familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
• aplicantul, precum şi partenerii trebuie să
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sabilii ce lucrează cu femei care au cunoscut violenţa domestică, propunând:
• schimb de experienţă şi cunoştinţe în domeniul menţionat;
• conectarea autorităţilor locale, formatorilor
şi responsabililor cu experienţă de teren în violenţa domestică;
• formare pentru profesioniştii care lucrează
cu victimele.
Partenerii căutaţi sunt entităţi care au experienţă în violenţa domestică, iar data limită de
depunere este 9 martie.
Persoană de contact pentru detalii despre
această propunere este dna Iwona Wardach, e-mail:
iwona.w@accesseurope.org.uk.

Sursa: finantare.ro
londra, anglia

Sursa: finantare.ro

Propunere de parteneriat din londra
în cadrul programului Erasmus+,
privind violenţa domestică

Arondismentele regale Kensington şi Chelsea (RBKC) din centrul Londrei caută parteneri
pentru un proiect Erasmus+, acţiunea cheie „Parteneriate strategice”. Propunerea se va axa pe
dezvoltarea formării profesionale pentru responwww.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 12)
Propunerea va beneficia de 110.000 € finanţare europeană şi nu necesită o contribuţie financiară din partea partenerilor. Scopul este de a
schimba bune practici şi experienţe în ceea ce
priveşte investiţiile în capacitatea instituţională
şi eficientizarea administraţiei şi serviciilor publice la nivel local, regional şi naţional, în vederea implementării reformelor, bunei guvernanţei
şi a unei reglementări mai bune.
Partenerii căutaţi sunt entităţile care aplică
metode inovatoare în următoarele tematici:
1. eficienţa serviciilor publice furnizate de
partenerii sociali, inclusiv organismele nonguvernamentale, precum şi studii referitoare la eficacitatea serviciilor (dezvoltarea şi evaluarea standardelor, compararea calităţii serviciilor); interes
faţă de serviciile sociale legate de turism sau cultură;
2. cooperare între autorităţile locale şi organizaţiile nonguvernamentale – externalizarea sarcinilor publice, cooperarea nonfinanciară, echipe/
comisii pentru activităţi trans-sectoriale;
3. forme de cooperare sau comunicare între
administraţia locală şi comunitatea locală, inclusiv instrumente de consultare publică.
Persoană de contact este dna Katarzyna Łotwska, e-mail: katarzyna.lotowska@owop.org.pl.
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Argeş

Proiect nou
pentru Piteşti

Sursa: ziartop.ro

Vineri, 4 martie, la Călăraşi, a avut loc o sesiune de informare privind oportunităţile Erasmus+ în
anul 2016. Evenimentul s-a desfăşurat la sediul Cj
Călăraşi. Cu această ocazie s-au purtat discuţii despre structura programului, despre proiecte de mobilitate, parteneriate strategice şi dialog structurat, oportunităţile Erasmus+ pentru educaţie şi paşii ce trebuie urmaţi pentru a depune proiecte de
parteneriat strategic.
Erasmus+ este noul program pentru educaţie,
formare, tineret şi sport. Obiectivul principal al
programului este de a îmbunătăţi şansele de angajare ale tinerilor prin dobândirea de competenţe
suplimentare apreciate de angajatori, precum şi
îmbunătăţirea competenţelor lingvistice.
Sursa: radiovocescampi.ro

Reabilitarea şi modernizarea
Școlii „Diaconu Coresi” din Fieni,
prin POR 2014 - 2020

Dâmboviţa

» autorităţile publice locale
din oraşul fieni şi-au propus ca anul acesta
să ducă la bun sfârşit mai multe
proiecte de investiţii în ceea ce priveşte
îmbunătăţirea calităţii infrastructurii
de educaţie, prin crearea
unui mediu şcolar prietenos
la standarde europene.

Unul dintre cele mai importante proiecte pentru comunitate este reprezentat de reabilitarea şi
modernizarea Școlii „Diaconu Coresi”, investiţie
implementată prin Programul Operaţional regional, axa prioritară 5.
www.adrmuntenia.ro

„Avem un proiect de 3 milioane de lei, şi
anume reabilitarea din temelii a Şcolii Generale
<<Diaconu Coresi>>. Avem în plan să mai construim
un etaj, să facem un amfiteatru cu o capacitate
de 200 de locuri, un teren de sport cu tribună. De
asemenea, vom reabilita şi dota sala de sport şi
vom construi un culoar din sticlă, ce va face legătura dintre şcoală şi sala de sport. Astfel, va creşte
numărul de clase şi laboratoare”, a precizat primarul oraşului fieni, adriean Budoiu.
Potrivit declaraţiilor edilului, obiectivul general al proiectului va fi asigurarea condiţiilor optime
pentru desfăşurarea infrastructurii educaţionale la
cele mai înalte standarde.
Sursa: dambovitanews.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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reprezentanţii Consiliului judeţean argeş au
făcut de curând un anunţ în premieră. acesta a vorbit despre un nou proiect important pentru argeşeni şi piteşteni. Este vorba despre un parteneriat
între Primăria municipiului Piteşti, Primăria Mărăcineni, Consiliul judeţean argeş şi Institutul Pomicol, parteneriat ce are ca scop realizarea unui pod
peste râul argeş. Investiţia este estimată la aproximativ 70 milioane de euro, cu finanţare europeană, iar liderul de proiect va fi Cj argeş. „Sper ca
în perioada următoare să finalizăm toate documentele, astfel încât la sfârşitul acestei luni să depunem documentaţia şi să fim printre primii care
accesează aceste fonduri.”, a declarat preşedintele Cj, florin tecău. Potrivit domniei sale, prin
realizarea acestui pod se va reduce aglomeraţia,
iar Piteştiul va deveni, prin acest proiect, „un oraş
modern”. în ceea ce priveşte zona în care va fi construit podul, tecău a specificat că un picior de pod
va fi pe terenul Institutului Pomicol de la Mărăcineni, iar celălalt va fi la ieşirea pe centura Piteşti.

Sesiune
de informare
privind oportunităţile
Erasmus+,
la Călăraşi

Călăraşi
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Ambulatoriul de oncologie
al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
va fi reabilitat şi extins,
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Giurgiu

Sursa: giurgiuveanul.ro

Ialomiţa

Aparat RMN de peste 3,7 milioane de lei
pentru Spitalul judeţean din Slobozia

aparatul rMn din dotarea spitalului judeţean din Slobozia va fi
utilizat atât pentru pacienţii din
Ialomiţa, cât şi pentru cei din Călăraşi. achiziţia a fost făcută cu
3.780.000 de lei, bani asiguraţi exclusiv din bugetul propriu al judeţului Ialomiţa, după ce Ministerul
Sănătăţii a promis şi s-a răzgândit
în a mai susţine financiar acest proiect. Primii mulţumiţi de inaugurarea aparatului de imagistică cu
rezonanţă magnetică sunt pacienţii din Ialomiţa,
nevoiţi până acum să meargă la spitalele din alte
judeţe pentru acest examen medical.
Managerul unităţii medicale, Violeta Șapira, a
declarat de curând că această investiţie va atrage
specialişti la spitalul din Slobozia.
www.adrmuntenia.ro

anual, în jur de 700 de ialomiţeni mergeau la spitalele din alte judeţe pentru investigaţii rMn,
iar Casa judeţeană de Sănătate
deconta circa 60.000 de lei pentru
aceste servicii. adresabilitatea va
creşte însă, iar pacienţii care vor
beneficia de aceste investigaţii vor
fi mai mulţi pentru că vor ajunge
mai uşor la o examinare rMn.
examinarea imagistică prin
rezonanţă magnetică este una dintre cele mai moderne şi neinvazive tehnici de investigaţii medicale, superioară tomografiei computerizate, radiografiei sau ecografiei, indispensabilă în examinările neurolgice, oncologice şi musculoscheletale.
Sursa: guraialomitei.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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ambulatoriul de oncologie al Spitalului
judeţean de Urgenţă Giurgiu din cadrul acestui aşezământ va fi reabilitat şi extins, printrun proiect comun Giurgiu – ruse, în cadrul
programului IntErrEG românia - Bulgaria.
Consiliul judeţean Giurgiu a aprobat, în
şedinţa de săptămâna trecută, suma de
45.000 de lei pentru achiziţionarea serviciului de consultanţă şi expertiză, în vederea
implementării acestui proiect şi încă 70.000
de lei pentru efectuarea expertizei tehnice
a proiectului, auditului energetic, dar şi pentru alte avize şi autorizaţii. Proiectul vizează
reabilitatea şi extinderea cabinetului ambulatoriu de oncologie medicală, clinicii de zi,
pentru a veni în sprijinul bolnavilor de cancer din judeţul Giurgiu, al căror număr este,
din nefericire, tot mai mare.
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Prahova

Parteneriat pentru realizarea
unei noi ieşiri din Ploieşti în DN 1
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autorităţile pregătesc un proiect amplu, pentru amenajarea unei noi ieşiri din Ploieşti, în zona
Podul înalt. reprezentanţii Consiliului judeţean
Prahova, Primăriei Ploieşti şi Primăriei Blejoi s-au
întâlnit la începutul săptămânii trecute, în Palatul
administrativ, pentru a discuta despre un parteneriat în acest sens, care vizează descongestionarea
traficului rutier pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino din Ploieşti şi amenajarea unei noi intrări
în Drumul naţional 1, prin dreptul hipermarketurilor auchan şi jumbo. în curând se vor stabili detaliile viitorului parteneriat public.
Sursa: ziarulprahova.ro

Teleorman

Stadionul Municipal din Alexandria
va intra în proces de modernizare
la toamnă

» Stadionul Municipal alexandria intră
anul acesta într-un proiect de modernizare
de anvergură finanţat de Compania
naţională de Investiţii din cadrul Ministerului
Dezvoltării regionale şi administraţiei.
Investiţia se ridică la 15 milioane de euro,
iar lucrările vor începe în toamnă.

Demararea proiectului de modernizare a Stadionului Municipal din alexandria a fost programată iniţial pentru 2015. începerea lucrărilor s-a
amânat însă din cauza unor dificultăţi întâmpinate
la nivel de cadastru, aşa cum au invocat oficialilii
Ministerului tineretului şi Sporturilor la data respectivă. Potrivit primarului municipiului alexandria, Victor Drăguşin, execuţia lucrărilor va începe
în toamna acestui an.
Valoarea investiţiei se ridică la 15 milioane de
euro, termenul de finalizare fiind de doi ani de la
data începerii lucrărilor. 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
www.adrmuntenia.ro

metri, va fi înierbat şi va fi dotat cu sisteme de drenare şi de degivrare. Pista de atletism cu suprafaţă
sintetică va avea 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 şi o masă a presei cu 48 de locuri, 2 studiouri
tV şi o sală de conferinţe cu 75 de locuri. Vor fi amenajate două vestiare complet echipate, două săli de
încălzire indoor, vestiar pentru arbitri şi 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 şi adresare public, tabele multimedia.
Stadionul municipal va avea şi un hotel pentru
sportivi cu 40 de camere cu paturi duble şi baie
proprie, zonă de recepţie, restaurant, spaţii de recuperare pentru sportivi/ SPa.
Sursa: teleorman24.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAȘI
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 Judeţean ARGEȘ
Adresă / aDr Sud Muntenia, Biroul judeţean
argeş, sediul Consiliului judeţean argeş: Piaţa
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Piteşti,
jud. argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean 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
Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / aDr Sud Muntenia, Biroul judeţean
Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

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

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

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / aDr Sud Muntenia, Biroul judeţean
teleorman, sediul Consiliului judeţean
teleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter,
mun. alexandria, jud. teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro
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
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Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea DOBRESCU
PLOEȘTEANU, Șerban GEORGESCU, Florentin
GEORGESCU, Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 7 martie 2016
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia şi activităţile pe care
dumneavoastră le desfăşuraţi. Dacă sunteţi interesaţi
să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm
să ne transmiteţi un scurt material de informare
(maxim 1.500 de caractere cu tot cu spaţii), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediţie
a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa
de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
newsletter-ul va fi publicat pe site-ul agenţiei
(http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit
electronic săptămânal tuturor membrilor reţelei de
Informare rEGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare regională Sud Muntenia, consiliilor
judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării regionale şi administraţiei
Publice, reprezentanţilor mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor
dedicate (portalurilor de ştiri economice), precum
şi publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,
fax: 0242/313.167.

