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» Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia continuă sesiunea de
promovare a oportunităţilor de finanţare
din cadrul Programului Operaţional
Regional 2014 – 2020.

În data de 6 aprilie, caravana POR 2014 – 2020
s-a oprit la Târgovişte, unde a avut loc un seminar
de informare destinat reprezentanţilor unităţilor
administrativ-teritoriale urbane din judeţul Dâmboviţa. Cu această ocazie, directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, s-a arătat impresionat de interesul manifestat de autorităţile publice locale pentru
dezvoltarea de proiecte viabile pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale comunităţilor din judeţul Dâmboviţa.
Acest eveniment a avut ca obiectiv prezentarea noilor posibilităţi de finanţare nerambursabilă
pentru investiţii ce vizează reabilitarea termică a
clădirilor rezidenţiale, dezvoltarea patrimoniului
natural şi cultural şi revitalizarea oraşelor.
Astfel, au fost prezentate condiţiile de accesare a fondurilor nerambursabile prin POR 2014 –
2020, conform Ghidurilor specifice pentru Priorităţile de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuinţelor” – operaţiunea 1 „Clădiri rezidenţiale”, 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea

www.adrmuntenia.ro

Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia

și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”
şi 5.2 „Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de
reducere a zgomotului”.
Ghidurile specifice aferente priorităţilor de investiţii 3.1, 5.1 şi 5.2 pot fi consultate pe website-ul
nostru – http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea dedicată POR 2014 – 2020, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020, precum şi pe pagina de
internet a programului – www.inforegio.ro.

http://regio.adrmuntenia.ro
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Caravana POR 2014 – 2020: Autorităţile publice,
interesate să acceseze noi fonduri europene
pentru dezvoltarea urbană a judeţului Dâmboviţa
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Noi oportunităţi de dezvoltare a oraşelor
din judeţul Giurgiu, cu fonduri europene

www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

joi, 7 aprilie, Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism intermediar pentru Programul Operaţional
Regional (POR) 2014 – 2020, a organizat la Giurgiu, un seminar de
informare despre primele linii de
finanţare nerambursabilă deschise
în cadrul POR, pentru reabilitarea
termică a clădirilor rezidenţiale,
dezvoltarea patrimoniului natural
şi cultural şi revitalizarea oraşelor.
La acest eveniment, ce a fost
găzduit de Primăria Municipiului
Giurgiu, au participat reprezentanţi ai unităţilor administrativteritoriale din mediul urban, potenţiali beneficiari în cadrul Priorităţilor de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei și a
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuinţelor” – operaţiunea 1 „Clădiri rezidenţiale”, 5.1 „Conservarea,
protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” şi 5.2 „Realizarea de
acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării
terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și
promovării măsurilor de reducere a zgomotului”.
Cu această ocazie, au fost prezentate condiţiile de accesare a fondurilor nerambursabile conform Ghidurilor specifice aferente priorităţiilor de
investiţii 3.1, 5.1 şi 5.2 lansate în luna martie.
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Reamintim că aceste documente specifice pot
fi consultate pe website-ul nostru http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea dedicată POR 2014 – 2020,
link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020,
precum şi pe pagina de internet a programului –
www.inforegio.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.

http://regio.adrmuntenia.ro
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În data de 5 aprilie, directorul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a
participat la evenimentul prilejuit
de inaugurarea sălii de sport a Liceului Tehnologic Petrol din Moreni, modernizată cu ajutorul fondurilor Regio.
Primăria Municipiului Moreni,
în calitate de beneficiar, a obţinut
finanţare nerambursabilă în cadrul
celui de-al doilea apel de proiecte
deschis în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 pentru Domeniul major de intervenţie
3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.
Contractul de finanţare pentru proiectul cu
titlul „Modernizare sală de sport cu 300 de locuri
la Liceul Tehnologic Petrol Moreni” a fost semnat
în toamna anului 2014, având o perioadă de implementare de aproximativ 15 luni.
investiţia însumează o valoare totală de peste
4,85 milioane de lei, din care valoarea totală eligibilă a fost de peste 2,6 milioane de lei (fonduri
FEDR – 2.215.673,96 lei; fonduri de la bugetul de
stat - 338.867,78 lei; cofinanţarea eligibilă a beneficiarului – 52.133,51 lei).
Lucrările efectuate în cadrul acestui proiect
au avut ca obiectiv modernizarea infrastructurii

www.adrmuntenia.ro

educaţionale preuniversitare, prin creşterea calităţii procesului educaţional şi a gradului de confort
al elevilor, al cadrelor didactice, precum şi al personalului nedidactic de la Liceul Tehnologic Petrol
din Moreni.
Cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio
s-au executat lucrări de modernizare a sălii de
sport a liceului (lucrări de arhitectură, instalaţii
electrice, termice, sanitare interioare, pentru ventilaţie şi climatizare, instalaţii de gaze naturale,
asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii, asigurarea cu utilaje şi echipamente tehnologice, precum şi alte dotări).
Reamintim că în perioada de programare anterioară, 2007 – 2013, unitatea Administrativ-Teritorială Moreni a reuşit să atragă, în total, fonduri
nerambursabile Regio de peste 15 milioane de lei.

http://regio.adrmuntenia.ro
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S-a inaugurat sala de sport
a Liceului Tehnologic Petrol din Moreni,
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Executivul a aprobat, prin memorandum, rezultatele evaluării ex-ante a instrumentelor financiare destinate întreprinderilor mici şi mijlocii
(iMM) utilizate ca instrumente de implementare în
cadrul Programelor Operaţionale finanţate din
Fondurile Europene Structurale şi de investiţii (fonduri ESi) pentru perioada 2014 - 2020, şi anume
Programul Operaţional Competitivitate (POC), Programul Operaţional Capital uman (POCu), respectiv Programul Operaţional Regional (POR).
De asemenea, a fost aprobată încredinţarea
implementării instrumentelor financiare pentru
Programul Operaţional Competitivitate 2014 - 2020
şi pentru Programul Operaţional Regional 2014 2020 către Fondul European de investiţii.
În cadrul Memorandumului au fost identificate
etapele necesare pentru începerea implementării
instrumentelor financiare. Astfel, într-o primă etapă, evaluarea ex-ante va fi transmisă, pentru informare, către Comitetul de Monitorizare al fiecărui
Program Operaţional implicat, iar rezumatul evaluării ex-ante a instrumentelor financiare va fi publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.
Simultan va demara procedura de negociere şi
semnare a Acordurilor de Finanţare între fiecare
Autoritate de Management (AM POC şi AM POR) şi
Fondul European de investiţii, în calitate de Fond
al Fondurilor, care va selecta ulterior intermediarii
financiari.
O primă estimare la nivelul programelor operaţionale este de aproximativ 431,8 milioane de
euro, ca sumă totală alocată pentru instrumentele
financiare, din care 100 milioane de euro reprezintă contribuţia României la instrumentul financiar de tip garanţie neplafonată din cadrul iniţiativei pentru iMM.
În cadrul evaluării ex-ante, pentru identificarea celor mai potrivite instrumente financiare, s-a
efectuat o analiză a problemelor de piaţă specifice
pentru fiecare obiectiv tematic. Astfel, pentru problema legată de incapacitatea companiilor de a
prezenta garanţii colaterale suficiente pentru a
obţine credite, cel mai potrivit instrument finanwww.adrmuntenia.ro

ciar identificat este instrumentul de garantare.
Pentru problema legată de infrastructura învechită
sau inexistentă la nivelul iMM-urilor sau a fluxului
de numerar insuficient şi impredictibil, au fost identificate ca tipuri de instrumente optime împrumuturile (instrumentul de finanţare cu partajarea riscului) şi investiţiile de capital de risc (equity). Pentru problema ratei scăzute de ocupare a forţei de
muncă, a culturii antreprenoriale nedezvoltate şi
a accesului limitat la finanţare, evaluarea ex-ante
recomandă ca instrumente financiare garanţiile şi
microcreditele.
A fost efectuată, de asemenea, o analiză a relaţiei dintre stadiul de dezvoltare al afacerii şi instrumentele financiare adecvate, iar rezultatele
acestei analize sunt reflectate în alegerea instrumentelor ce vor fi utilizate în cadrul fiecărui Program Operaţional.
Pentru etapa incipientă de dezvoltare a afacerii, sunt recomandate Fondurile de investiţii de
capital pentru seed şi early-stage finanţate prin
Programul Operaţional Competitivitate, microcredite şi garanţii pentru întreprinderi aflate în faza
de început, finanţate prin PO Capital uman.
Pentru etapa de creştere a întreprinderilor
sunt recomandate împrumuturile cu partajarea riscului, finanţat prin PO Competitivitate şi PO Regional şi fondurile de investiţii de capital (equity),
finanţate prin PO Regional.
Sursa: bursa.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Guvernul a stabilit etapele de implementare
a instrumentelor financiare pentru IMM,
în cadrul programelor finanţate din fonduri ESI
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» Autorităţile vor contracta, în aprilie,
4 miliarde de euro, în urma proiectelor
fazate şi lansate anul trecut, a anunţat
ministrul fondurilor europene, Aura Răducu.

„În prezent, prin Programele Operaţionale,
contractăm aproximativ 4 miliarde de euro din ce
s-a lansat, din proiectele fazate și proiectele lansate anul trecut. Deci, în luna aprilie, contractăm
aceste 4 miliarde de euro — (reprezentând — n. r.)
infrastructură mare, drumurile, proiectele de mediu și de cercetare-inovare și programul de competitivitate lansat anul trecut”, a spus Răducu.
Ea a precizat că, pentru a veni în sprijinul autorităţilor locale, va fi realizat în această săptămână un
protocol cu Agenţiile pentru dezvoltare regională.
„Pentru a le putea fi ușor beneficiarilor să ela-

boreze proiectele, în această săptămână vom realiza
un protocol cu Agenţiile pentru dezvoltare regională, astfel încât în fiecare judeţ să existe 2-3 oameni experţi care să poată să îndrume autorităţile
locale pentru a putea cunoaște care sunt oportunităţile, ce este de făcut, să sfătuiască și să dea recomandări privind proiectele pe care le pregătiţi, să
se poată simplifica tot mai mult metodologia de pregătire și selecţie a proiectelor. Ne-am propus simplificarea ghidurilor, armonizarea între diferite Autorităţi de management, realizarea unor modele standard de ghiduri, contracte, declaraţii, astfel încât
sistemul de management și control pe care îl realizăm să nu ceară informaţii ce nu sunt necesare sau
informaţii care pot fi primite de la alte instituţii publice”, a mai afirmat ministrul fondurilor europene.

Sursa: finantare.ro

Aura Răducu, MFE: „Impactul fondurilor europene în PIB
a fost de 10,6% în perioada 2012 – 2015”

impactul fondurilor europene în economia românească a fost unul pozitiv atât în ceea ce priveşte evoluţia produsului intern brut (PiB) şi a investiţiilor, cât şi a numărului de locuri de muncă, a
consumului privat şi a salariului mediu, a declarat
ministrul fondurilor europene, Aura Răducu, potrivit unor surse din media.
„Impactul fondurilor UE în dezvoltarea economiei
a fost pozitiv. Mă refer la evoluţia PIB, a investiţiilor, a
numărului de locuri de muncă, a consumului privat și a
salariului mediu. În toate aceste domenii, în perioada
2012 - 2015, fondurile europene au avut un impact pozitiv. În ceea ce privește Produsul Intern Brut, fondurile
europene au contribuit cu 10,6%, iar la creșterea investiţiilor în ţară au avut o contribuţie de 25,6%. În același
timp, rata șomajului a scăzut cu 3,1% datorită fondurilor
europene, iar la crearea de locuri de muncă finanţările
UE au avut un aport de 3,8%. Creșterea consumului privat pe baza fondurilor UE a fost de 19%, iar creșterea
salarială de 25,4%”, a afirmat ministrul, care a citat o
analiză realizată de Comisia Naţională de Prognoză.
www.adrmuntenia.ro

Pentru proiectele cu fonduri europene ce, din
varii motive, nu vor fi finalizate la timp, Aura Răducu a amintit că Executivul a adoptat recent o
Ordonanţă prin care oferă finanţare pentru proiectele cu valori de până la 5 milioane de euro prin
acordarea de împrumuturi din Trezorerie.
Potrivit acestei Ordonanţe, unităţile administrativ-teritoriale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară pot solicita în cursul anului 2016 contractarea
de împrumuturi de la Trezorerie, din venituri din privatizare, în limita sumei de 400 de milioane de lei
pentru finalizarea unor proiecte finanţate din fonduri
europene nerambursabile. Împrumuturile se acordă
pentru finalizarea proiectelor cu valoare individuală
de maximum 5 milioane de euro, finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 şi Programul
Operaţional Sectorial Mediu 2007 - 2013, în vederea
îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor, şi
pentru care au fost încheiate acte adiţionale cu termen de finalizare până la 30 iunie 2016.

Sursa: bursa.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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România va contracta 4 miliarde de euro,
în aprilie, din fondurile europene
destinate perioadei 2014 – 2020
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» Anumite elemente de infrastructură
ar putea fi trecute în folosinţa autorităţilor
locale chiar înaintea finalizării strategiei
de descentralizare, în cazul în care ele fac
parte din proiecte de dezvoltare locală,
a declarat vicepremierul vasile Dîncu,
în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei
Municipiilor din România.

„Lucrăm în acest moment, chiar dacă nu toate
ministerele sunt încântate de acest lucru, la un inventar al patrimoniului pe care îl au ministerele,
în perspectiva descentralizării. Cerem și sprijinul
dvs., al CJ, încercăm să inventariem resursele cele
mai importante.”
„Pentru marile municipii (...), dacă aveţi pentru orașele dvs. niște concepte de dezvoltare unde
este absolut necesar - până vom face noi strategia
de descentralizare - aveţi conceptul și știţi bine
că respectivele clădiri, terenuri, baze sportive sau
alte lucruri sunt necesare, atunci putem merge pe
proiecte individuale și le putem aloca cu viteză
mai mare. Până vom descentraliza (...) putem să
facem asta de-o factură de urgenţă, pentru proiecte care pot să ajute dezvoltarea locală. Avem
însă nevoie de un concept, un proiect de dezvoltare pe care să îl putem lua în calcul, pentru că
indiferent că fac ceva sau nu cu un teren sau o clădire, autorităţile centrale și centralismul apar instantaneu de câte ori este vorba de a da ceva înspre un alt minister sau înspre autorităţile locale.”, a declarat ministrul dezvoltării regionale
şi administraţiei publice.
El a adăugat că au fost schimbate în mare parte termenele strategiei de descentralizare, regionalizare şi reorganizare teritorială, astfel încât până
în toamna acestui an să fie parcursă cea mai mare
parte a procesului legislativ.
În ceea ce priveşte reforma administraţiei, el a
adăugat că 2016 este un an în care se pun doar bawww.adrmuntenia.ro

vasile Dîncu, vicepremierul României

zele legislative ale dezvoltării viitoare. „Eu nu sunt
un tip foarte entuziast când mă gândesc la viteza
cu care se pot face lucrurile. Fiind sociolog și tot
măsurând de-a lungul celor 25 de ani, de când am
făcut această meserie, mi-am dat seama de viteza
lucrurilor în România. Ce vreau să spun în ce privește reforma în administraţie: eu știu că nu o să
terminăm în acest an reforma în administraţie, ea
ar trebui în următorii zece ani să fie pusă pe picioare solide și sper că asta vom putea face. (...)
Acesta este un an în care să punem bazele a ceea
ce trebuie făcut în viitor, să facem analizele, să
dăm cadrul legislativ”, a explicat vicepremierul.
El a adăugat că în acest sens a fost continuată
strategia stabilită prin programele Băncii Mondiale, dar că anumite termene au fost reduse cu doi trei ani şi s-a renunţat la studii pilot, al căror obiect
de studiu era cunoscut deja. Pe de altă parte, cu
ajutorul informaţiilor comunicate de către primari
a fost realizat un inventar al disfuncţionalităţilor,
urmând ca soluţiile să fie introduse în ordonanţe
ce vor fi emise în lunile aprilie, mai şi iunie.

Sursa: administratie.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Vasile Dîncu: „Anumite elemente de
infrastructură pot fi trecute în folosinţa
autorităţilor locale înaintea finalizării
strategiei de descentralizare”
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Oradea, Ploieşti şi Timişoara.
Analiza va recomanda reforme pe baza exemplelor din România şi din alte 188 de economii,
măsurate prin intermediul raportului „Doing Business”. Rezultatele vor sprijini toate nivelurile
guvernamentale în cadrul proceselor de reformă ale acestora, în
vederea îmbunătăţirii climatului
favorabil afacerilor din România.
„Cele nouă orașe selectate în
România au experienţe diferite
atunci când vine vorba de îmbunătăţirea mediului de afaceri pentru antreprenorii locali. Preluarea celor mai bune practici dintr-o
zonă urbană pentru a informa deciziile cu privire la politice publice din altă zonă urbană poate contribui la propagarea celor mai bune soluţii existente și la ridicarea
ștachetei în România cu privire la
ce înseamnă un oraș mai bun pentru întreprinderile mici și mijlocii. Totodată, acest exerciţiu important poate furniza informaţii
în cadrul dezbaterilor naţionale
și poate integra cele mai de succes soluţii în cadrul politicilor naţionale pentru a sprijini un mediu
de afaceri îmbunătăţit”, a declarat Elisabetta Capannelli, director
de ţară al Băncii Mondiale pentru
România şi ungaria.
Rapoartele Subnaţionale şi
Regionale „Doing Business” evaluează diferenţele reglementărilor în domeniul afacerilor şi de
aplicarea acestora în diferite locaţii la nivelul unei singure ţări
sau la nivel de regiune.
Sursa: bursa.ro

România este obligată să transpună Directiva Europeană privind achiziţiile publice până în data de 18 aprilie, în caz
contrar riscăm declanşarea procedurii de
infringement de către Comisia Europeană, iar proiectele europene pentru
care se vor realiza achiziţii publice pe vechea procedură vor suferi corecţii financiare cuprinse între 5 şi 100% din valoarea
proiectului, a declarat, marţi, ministrul
fondurilor europene, Aura Răducu.
„Comisia Europeană a emis o Directivă în 2014 care trebuie aplicată în legislaţia naţională începând din 18 aprilie
2016. De la această dată, pe fonduri europene și, în general, pe toate fondurile
publice, achiziţiile se fac în conformitate
cu legislaţia naţională, armonizată cu Directiva Europeană. Deci, orice achiziţie
publică trebuie să se realizeze după această directivă. În cazul în care nu se armonizează legislaţia, există situaţia începerii unei acţiuni de infringement pentru nerespectarea directivelor europene. În ceea
ce privește fondurile europene, situaţia
este mai dificilă pentru că există acele
corecţii financiare pentru nerespectarea
achiziţiilor publice. Din start, dacă am
continua să nu respectăm această directivă, deci dacă am merge pe OUG nr. 34,
înseamnă că proiectele vor avea automat
corecţii financiare. Aceste corecţii financiare merg de la 5% la 100%”, a explicat
Aura Răducu.
Sursa: agerpres.ro

Propunere de parteneriat
din Macedonia – Măsura 2.3
Proiecte ale societăţii
civile

ORTET – Association of Tourism,
Environment and tradition (Fosta
Republica Iugoslavă a Macedoniei)
caută parteneri pentru un proiect cu
titlul Ohrid Communicating Europe
(O.C.E.) care să fie depus la Măsura
2.3 Proiecte ale societăţii civile a
programului Europa pentru cetăţeni.
Termenul limită este 2017.
Mai multe detalii puteţi obţine la
adresa de e-mail: info@europapentrucetateni.eu sau la tel./ fax: 021316.60.60.
Sursa: europapentrucetateni.eu

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO PARTENERIATE

Grupul Banca Mondială, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice
şi Ministerul Economiei şi Comerţului, a lansat săptămâna trecută
un studiu ce va evalua cadrul de reglementare a mediului de afaceri
din România şi impactul acestuia
asupra antreprenorilor locali din
nouă oraşe la nivel naţional, potrivit unui comunicat al Băncii Mondiale trimis redacţiei.
Studiul subnaţional are la bază raportul emblematic al Grupului Banca Mondială „Doing Business” şi va evalua experienţa oraşelor selectate, cu accent pe întreprinderile naţionale mici şi mijlocii, precizează comunicatul.
Proiectul finanţat de către Direcţia Generală Politică Regională şi urbană din cadrul Comisiei
Europene va include alte cinci State Membre ale uniunii Europene Bulgaria, Republica Cehă, ungaria, Portugalia şi Slovacia.
Studiul va evalua cinci domenii de reglementare ce sunt guvernate de către jurisdicţia locală şi/
sau implementarea locală a reglementărilor naţionale. Aceste
domenii sunt: deschiderea unei
afaceri, obţinerea autorizaţiilor
de construcţii, racordarea la reţeaua de electricitate, înregistrarea proprietăţii şi executarea
contractelor. În fiecare dintre aceste domenii, raportul - ce va fi
publicat în primăvara anului 2017 va identifica bunele practici existente în Bucureşti şi în alte 8 oraşe din România - Braşov, Constanţa, Cluj Napoca, Craiova, iaşi,

Răducu (MFE): Legile privind
achiziţiile publice trebuie
adoptate până în 18 aprilie

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Grupul Banca Mondială
va studia mediul de afaceri local
din ţara noastră
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Mioveni, motorul dezvoltării
pe Valea Argeşului şi Muscelului

Argeş

INFO JUDEȚE

joi, 31 martie, în sala de şedinţe a Primăriei
Mioveni, a avut loc întalnirea reprezentanţilor Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară „Valea Argeșelului și Muscelului 2013”. Scopul acestei reuniuni a fost de a prezenta strategia integrată pentru dezvoltarea localităţilor din zonă.
Întâlnirea a fost foarte importantă pentru
zona văii Argeşelului şi Muscelului, deoarece proiectele Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară
trebuie să se dezvolte mai ales pentru modernizarea infrastructurii comunelor de aici (apă-canal,
drumuri, iluminat public, structură rutieră etc.).
Reamintim că în anul 2013, oraşul Mioveni, în
calitate de membru fondator, împreună cu şase comune din judeţ (Davideşti, vultureşti, Hârtieşti,
Miceşti, țiţeşti şi Boteni) au înfiinţat Asociaţia de
Dezvoltare intercomunitară „Valea Argeșelului și
Muscelului 2013”.
Alte 16 unităţi administrativ-teritoriale au intenţia de a adera în cadrul Asociaţiei: Consiliul judeţean Argeş şi comunele Miroşi, valea Danului, Cetăţeni, Nucşoara, Morăreşti, Băiculeşti, Aninoasa,

Rociu, Schitu Goleşti, Dâmbovicioara, Muşăteşti, Bughea de jos, Lereşti, Săpata şi Băjeşti.
Asociaţia s-a constituit din necesitatea de a
creşte calitatea serviciilor de alimentare cu apă,
canalizare şi iluminat public la standarde europene, precum şi atragerea de fonduri pentru localităţile din zonă.

Sursa: argesplus.ro

Consiliul Judeţean Călăraşi
vrea să modernizeze încă 61 km
de drumuri judeţene, cu bani europeni

Călăraşi

» Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, în calitate de
Autoritate de Management pentru
Programul Operaţional Regional (POR)
2014-2020, a lansat 15 martie 2016,
primele două apeluri de proiecte, pentru
priorităţile de investiţii 6.1 şi 3.1.A.

Prioritatea 6.1 susţine investiţiile în modernizarea reţelei de drumuri judeţene ce asigură conectivitatea, directă sau indirectă, cu reţeaua TEN-T,
construcţia modernizarea variantelor ocolitoare cu
statut de drum judeţean aflate pe traseul drumului
judeţean respectiv, precum şi investiţii destinate
www.adrmuntenia.ro

siguranţei rutiere. Pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile în cadrul aceste linii de finanţare din POR 2014 – 2020, Consiliul judeţean Călăraşi
are pregatite două proiecte pentru reabilitare drumuri judetene, mai exact pentru două sectoare de
drum cu o lungime totală de 61 km. Este vorba despre
Dj 402, tronson DN4 – Curcani - Luica – Nana – Solacolu
– Fundulea - Autostrada 2, Tămădau Mare - limita judeţului ialomiţa, iar cel de-al doilea proiect vizează
Dj302, tronsonul Belciugatele - limita judeţului ialomiţa. Bugetul pentru aceste prime apeluri de proiecte
pe POR, pentru drumuri judeţene, este de 807,78 milioane de euro. Cererile de finanţare vor putea fi depuse timp de 6 luni, până la închiderea apelului.

Sursa: radiovocescampi.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Dâmboviţa

Proiectul Regio de reabilitare
a Şcolii Ghergani a ajuns la final

Giurgiu

nate de mai mult timp, precum şi starea avansată
de degradare în care se află construcţiile, se impunea realizarea unei investiţii de reabilitare şi
modernizare a şcolii.
Necesitatea realizării acestui proiect rezida
din nevoia de îmbunătăţire a infrastructurii sociale, în speţă a infrastructurii educaţionale, la nivelul localităţii Răcari.
Prin realizarea acestui proiect s-a urmărit îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin asigurarea pe de o parte a creşterii calităţii infrastructurii educaţionale, iar pe de altă parte prin asigurarea accesului la educaţie în mod nediscriminatoriu.
Sursa: voceadambovitei.ro

Gazoductul Giurgiu – Ruse
va fi finalizat în această vară!

interconectorul de gaze dintre Bulgaria şi România va fi finalizat peste patru luni; miercuri, 6
aprilie, a fost semnat contractul pentru construirea secţiunii subacvatice.
Contractul pentru realizarea secţiunii subacvatice a fost semnat de Transgaz şi Bulgartransgaz
EAD cu firma austriacă Habau PPS Pipeline Systems
SRL. De această dată, după cum a declarat Temewww.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

Demarat în luna octombrie a anului 2010, proiectul de reabilitare, modernizare, extindere şi
echipare infrastructura educaţională a Şcolii Ghergani a ajuns la final. Deşi a întâmpinat anumite
probleme, iar lucrările au fost sistate 12 luni, proiectul a ajuns la final, astfel încât cei 185 de elevi,
împreună cu dascălii lor se pot bucura de condiţii
ultra moderne de studiu.
Proiectul de investiţii face parte dint-un proiect amplu, fiind realizată o suprafaţă totală de
2.073 mp construcţii, teren sport 1.018 mp, gradene exterioare, amenajare scenă exterioară, amenajare curte recreaţie, pista role, împrejmuire,
amenajare barieră fonică, dotări mobilier, dotări
bibliotecă şi sală de lectură, dotări sală sport, dotări laboratoare şi cabinet informatică, sistem de
supraveghere video şi contra incendiilor etc..
Proiectul de reabilitare, modernizare, extindere şi echipare infrastructură educaţională pentru Şcoala Ghergani a fost realizat prin accesarea
de fonduri europene, prin Programul Operaţional
Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 3, Domeniul
major de intervenţie 3.4. În satul Ghergani se află
Şcoala „Ion Ghica” construită în anul 1905, formată din mai multe clădiri, abandonate total sau parţial din anii 2000 – 2004 - corp nr. 1., corp nr. 2.,
corp nr. 3 şi o anexă.
Având în vedere vechimea clădirilor, precum
şi faptul că de la realizarea lor, până la data promovării cererii de finanţare nu s-au efectuat lucrări de reparaţie capitală, clădirile fiind abando-

10

nuzhka Petkova, ministrul Energiei din Bulgaria,
termenul limită de încheiere a lucrărilor este de
119 zile, iar firma contractantă este una dintre
cele mai serioase; secţiunea de 2 km de subtraversare s-a dovedit a fi cel mai dificil de realizat, însă
terminarea ei va marca finalizarea întregii lucrări
(conform presei din ţara vecină).
Sursa: giurgiuonline.net

http://regio.adrmuntenia.ro

info Regional Sud Muntenia

11

Buletin Informativ nr. 270 / 4 - 10 aprilie 2016

INFO JUDEȚE

Sprijin pentru elaborarea
Strategiei de Dezvoltare Locală
pentru mediul rural din judeţul Ialomiţa

Ialomiţa

Parteneriatul GAL Danubius ialomiţa - Brăila
desfăşoară în perioada 12 ianuarie - 12 aprilie 2016
proiectul cu titlul „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru
Parteneriatul GAL Danubius Ialomiţa - Brăila” în
temeiul Deciziei de Finanţare cu numărul
D19100000011582300002/ 12.01.2016, PNDR 2014 2020, Submăsura 19.1. Titularul proiectului este
Asociaţia Femeilor „PRO FAMILIA” ialomiţa şi se
desfăşoară pe teritoriul judeţelor ialomiţa şi
Brăila, cuprinzând 28 de comune şi oraşul țăndărei. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă
creşterea capacităţii de colaborare la nivelul teritoriului GAL Danubius ialomiţa – Brăila, în scopul
elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală pentru
perioada 2014 - 2020, creşterea atractivităţii zonelor LEADER şi diminuarea migraţiei populaţiei,
în special a tinerilor, îmbunătăţirea incluziunii sociale, inclusiv în ceea ce priveşte grupurile minoritare, protejarea şi conservarea patrimoniului natural şi cultural rural, diversificarea activităţilor
www.adrmuntenia.ro

nonagricole şi încurajarea iniţiativelor de dezvoltare locală cu grad ridicat de integrare socio-economică teritorială. Se vor realiza acţiuni de animare în următoarele localităţi din judeţul ialomiţa: Borduşani, Bucu, Ciulniţa, Cosîmbeşti, Făcăeni, Gheorghe Lazăr, Giurgeni, Gura ialomiţei,
Mărculeşti, Mihail Kogălniceanu, Movila, Ograda,
Platoneşti, Săveni, Scânteia, Stelnica, Sudiţi, țăndărei, valea Ciorii şi vladeni.
Acţiunile de animare urmăresc identificarea nevoilor locale prin întărirea capacităţii de dezvoltare
şi implementare a strategiilor de dezvoltare locală
în vederea conservării patrimoniului cultural, dezvoltării mediului economic şi îmbunătăţirii managementului la nivelul comunităţilor locale, promovării
parteneriatului public - privat, prin încurajarea abordării inovative în ceea ce priveşte dezvoltarea
rurală, dar şi reunirea pe aceeaşi scenă a sectorului
privat - public promovând cooperarea, inovaţia, ce
vor duce la îmbunătăţirea guvernării locale.
Sursa: guraialomitei.com

http://regio.adrmuntenia.ro
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Fonduri europene
pentru salvarea staţiunii Slănic Prahova
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Prahova

pentru curele de la băile sărate – printre care se află
şi lacurile de la Baia verde, complex ce a fost ridicat
cu fonduri europene – şi pentru Mina unirea a salinei
din localitate.
Începând din luna iunie, staţiunile balneoclimaterice vor putea să acceseze fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, respectiv prin
Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a turismului, 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.
Acest lucru l-ar putea face şi oraşul Slănic, localitate
care s-ar încadra în cerinţele apelului de proiecte ce
se va deschide în luna iunie. Între 100.000 de euro şi
maximum 5 milioane de euro s-ar putea situa sumele
pe care le-ar putea solicita autoritatea locală din Slănic, dacă ar avea proiecte eligibile pregătite.
Sursa: ziarulprahova.ro

Întâlnire transnaţională
în cadrul programului ERASMUS+,
pentru un proiect european de incluziune socială
Teleorman

În perioada 5 - 8 aprilie, inspectoratul Şcolar judeţean Teleorman a fost gazda celei de-a doua întâlniri
transnaţionale din cadrul proiectului „Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion”. Proiectul este finanţat de Comisia Europeană, prin intermediul Agenţiei
Naţionale a Regatului unit al Marii Britanii şi al irlandei
de Nord, în cadrul programului ERASMUS+ şi se derulează în perioada 1 octombrie 2015 – 31 august 2017.
instituţia coordonatoare a proiectului este Kilcooley Women’s Centre (irlanda de Nord), având ca parteneri: inspectoratul Şcolar judeţean Teleorman (România), Kaleidoscope Entreprise (Anglia), ACDC (România),
OZZiPS (Slovacia), Association of Life volunteers ALv
(Turcia). Parteneriatul strategic urmăreşte cooperarea
celor şase instituţii în scopul dezvoltării de bune practici
www.adrmuntenia.ro

în problematica mentoratului pentru incluziune socială,
tematică abordată diferenţiat de către parteneri în
funcţie de profilul acestora. În cadrul întâlnirii au fost
discutate aspecte privind activităţile ce vor fi realizate
în cadrul parteneriatului, în special cu referire la stabilirea structurii şi conţinuturilor unui program de formare în domeniul mentoratului pentru incluziune socială. Cursul va fi pilotat în fiecare instituţie parteneră,
astfel încât 132 de persoane îşi vor dezvolta competenţele şi abilităţile de mentor comunitar.
Agenda reuniunii a vizat stabilirea sarcinilor de lucru ale fiecărui partener, până la următoarea întâlnire
transnaţională de proiect, ce va fi organizată în Turcia,
în luna iulie a acestui an.

Sursa: teleorman24.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Singura staţiune balneoclimaterică din judeţul
Prahova recunoscută oficial – oraşul Slănic – va avea
şansa să se modernizeze prin accesarea fondurilor europene provenite din Programul Operaţional Regional
2014-2020, care are şi o componentă destinată dezvoltării turismului în staţiunile româneşti. Pentru cele
şapte judeţe membre ale regiunii noastre va fi alocată, în total, suma de 15,32 milioane de euro. Astfel,
Slănicul, care a rămas mult în urma celorlalte staţiuni
de interes naţional din judeţul Prahova, ar putea să
se modernizeze pentru a atrage mult mai mulţi turişti.
Singurul obiectiv realizat cu fonduri europene – Complexul balnear de la Baia verde – a început, din păcate,
să se degradeze sub influenţa factorilor de mediu, dar
şi din cauza faptului că nimeni nu este interesat să
preia în administrare clădirea – baza de tratament de
la autoritatea locală. Deocamdată, Slănicul rămâne
un oraş care are nevoie să-şi schimbe imaginea pentru
a se compara cu staţiunile balneoclimaterice modernizate din alte zone ale ţării. România are, oficial, 34
de staţiuni balneoclimaterice în toate zonele ţării. Din
păcate, Slănicul a rămas un oraş, care este vizitat doar
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ph-online / 9 aprilie 2016

Ziarul Prahova / 6 aprilie 2016

REVISTA PRESEI

Argument / 6 aprilie 2016

radiovocescampi.ro / 5 aprilie 2016

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

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

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN director adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea DOBRESCU
PLOEŞTEANU, Şerban GEORGESCU, Florentin
GEORGESCU, Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 11 aprilie 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.

