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» ADR Sud Muntenia, în calitate de
Organism Intermediar pentru Programul
Operațional Regional, a demarat miercuri,
25 ianuarie, o nouă caravană de informare
pentru promovarea oportunităților de
investiții pentru potențialii beneficiari din
mediul public și cel privat.

Startul caravanei s-a dat la Călărași, unde au participat peste 80 de persoane interesate să acceseze
fonduri nerambursabile alocate prin POR 2014 2020. Prima parte a zilei a fost destinată potențialilor aplicanți din mediul public, care au aflat detalii importante despre liniile de finanțare lansate
în data de 28 decembrie, pentru Prioritatea de
Investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a
gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul
locuințelor” - Operațiunea B „Clădiri publice”,
precum și pentru Prioritatea de Investiții 8.1 „Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care
contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea
socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile
sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale” - Obiectivul Specific
8.3 „Creșterea gradului de acoperire cu servicii
sociale”, Grup vulnerabil: Persoane vârstnice.
În cea de-a doua parte a zilei au fost prezentate și dezbătute condițiile de accesare a fondurilor
nerambursabile destinate mediului privat prin Axa
prioritară 2, Prioritatea de investiții 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin
încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv
prin incubatoare de afaceri” - Apelul de proiecte
2.1.A – Microîntreprinderi și Prioritatea de investiții 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.
www.adrmuntenia.ro

Alexandria, 26 ianuarie

Călărași, 25 ianuarie

Alexandria, 26 ianuarie

joi, 26 ianuarie, caravana a ajuns la Alexandria, unde au participat la seminarul de informare
peste 70 de persoane din județele Teleorman și
Giurgiu, pentru a afla detalii despre posibilitățile
de investiții din liniile de finanțare POR 2014 –2020,
ce vizează creșterea eficienței energetice pentru
clădirile publice (Prioritatea de investiții 3.1 B),
îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere pentru persoanele vârstnice
(Prioritatea de investiții 8.1.3), dezvoltarea microîntreprinderilor (Prioritatea de investiții 2.1 A),
precum și îmbunătățirea capacității IMM-urilor
(Prioritatea de investiții 2.2).
Reamintim celor interesați că în următoarea perioadă Agenția va organiza seminarii de informare
în județele Dâmbovița (Târgoviște, 30 ianuarie), Argeș (Pitești, 31 ianuarie) și în Prahova (Ploiești, 1 februarie). Pentru înscrierea la unul dintre aceste evenimente, vă invităm să completați formularul disponibil aici - https://goo.gl/forms/nffuVff8PQ4BqXOh2.
Menționăm că pe site-ul http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR 2014 – 2020 > Știri, precum și
pe pagina fB a Agenției - www.facebook.com/adrsudmuntenia/ vor fi postate în timp util informații
privind Caravana de promovare POR 2014 - 2020.
http://regio.adrmuntenia.ro
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potenţialilor beneficiari din Sud Muntenia
pentru accesarea de fonduri POR 2014 – 2020!
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Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
reunit în şedinţă ordinară la Târgovişte

Primele proiecte de hotărâre
aprobate în cadrul ședinței au vizat alegerea noului președinte al
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, precum și
actualizarea componenței CpDR.
Astfel, mandatul de președinte a
fost preluat de către domnul dr. jr.
Alexandru Oprea, președintele
Consiliului județean Dâmbovița,
care îl înlocuiește pe domnul conf.
univ. dr. Adrian țuțuianu, ales în
Senatul României.
Vicepreședintele CpDR Sud Muntenia este Constantin Dan Manu,
președintele Consiliului județean
Argeș.
Totodată, în cadrul reuniunii au fost aprobate
proiectele de hotărâre privind desemnarea reprezentanților regiunii de dezvoltare Sud Muntenia în
Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2014 – 2020, precum și actualizarea
listei de proiecte pentru care ar putea fi întocmite
cereri de finanțare în cadrul POR 2014 – 2020, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și
terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.
De asemenea, membrii Consiliului au aprobat
proiectele de hotărâre ce vizează desfășurarea în
bune condiții a activității ADR Sud Muntenia în anul
2017.
În încheiere au fost prezentate informări despre stadiul depunerii proiectelor în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 și despre
situația contractelor finanțate prin programul POR
2007 - 2013, care au fost declarate nefuncționale/
prelungite până în data de 31 decembrie 2016.
Membrii CpDR Sud Muntenia au primit, totodată,
www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

» În data de 20 ianuarie,
la Târgoviște, a avut loc
prima ședință a Consiliului
pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia din anul 2017.

detalii legate de organizarea de cursuri de formare
profesională pentru ocupațiile Manager de proiect
și Expert Achiziții publice, care s-au desfășurat în
lunile noiembrie – decembrie 2016, pentru aparatele de specialitate din cadrul unităților administrativ-teritoriale din regiunea noastră, precum și
ale instituțiilor subordonate acestora.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit și funcționează pe principii parteneriale la nivelul regiunii
de dezvoltare Sud Muntenia, în scopul coordonării
activităților de elaborare și monitorizare ce decurg
din politicile de dezvoltare regională.
CpDR Sud Muntenia este alcătuit din 28 de
membri, câte patru de la nivelul fiecărui județ din
regiunea noastră (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman), după cum urmează: președintele consiliului județean, reprezentantul consiliilor locale municipale, reprezentantul consiliilor locale orășenești, reprezentantul consiliilor
locale comunale.
http://regio.adrmuntenia.ro
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» În data de 18 ianuarie, la sediul
Consiliului județean Călărași au avut loc
focus grupuri de descoperire
antreprenorială în domeniile „Agricultura
și industria alimentară” și „Bioeconomia –
dezvoltarea economiei circulare”, în
contextul Axei prioritare 1 - Promovarea
transferului tehnologic.

La aceste întâlniri de lucru au participat reprezentanți ai institutelor de cercetare, ai mediului de afaceri și ai instituțiilor publice. Cu această
ocazie au fost prezentate oportunitățile de finanțare nerambursabilă din cadrul Axei prioritare 1
aferente Programului Operațional Regional 20142020.
În cadrul acestei axe prioritare se finanțează
crearea și dezvoltarea infrastructurilor de inovare
și transfer tehnologic (ITT), inclusiv parcuri științifice și tehnologice, dotarea cu echipamente și software necesare, achiziționarea de servicii tehnologice, investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării. Potențialii beneficiari sunt: entitățile juridic constituite care gestionează infrastructuri cu rol de ITT, parcuri științifice
și tehnologice, IMM-uri, parteneriate între acestea.
În conformitate cu Anexa la POR 2014-2020,
ce prezintă modul de implementare al Axei prioritare 1, se prevede necesitatea realizării unui Document Cadru pentru Strategia de Cercetare și Inovare Regională pentru Specializare Inteligentă –
denumit în continuare Document Cadru Regional
(Concept note), agreat în cadrul procesului de negociere cu Comisia Europeană. Metodologia pentru
elaborarea Documentului Cadru, transmisă de Autoritatea de Management pentru POR, reprezintă
o bază pentru actualizarea Strategiei pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Muntenia 2014 2020 (RIS 3), prin reluarea procesului de validare
a domeniilor de specializare identificate.
Reamintim că RIS 3, elaborată sub coordonarea ADR Sud Muntenia, a fost aprobată prin Hotăwww.adrmuntenia.ro

râre de Consiliu pentru Dezvoltare Regională la
sfârșitul anului 2015. Domeniile cu potențial de
dezvoltare identificate în cadrul strategiei, ce pot
asigura o specializare inteligentă a regiunii Sud
Muntenia sunt: Construcția de mașini, componente
și echipamente de producție, Agricultura și industria alimentară, Bioeconomia – dezvoltarea economiei circulare, Turismul și identitatea culturală și
Industria de înaltă tehnologie.
Pentru regiunile care au deja aprobată o Strategie Regională de Specializare Inteligentă, Documentul Cadru va actualiza și va valida Strategia,
printr-o fundamentare mai detaliată care să ducă
la concluzii privind sectoarele economice și tipurile de servicii pentru care s-ar putea obține finanțare de către entitățile de transfer tehnologic și
de către IMM-urile care pot implementa un rezultat
al transferului tehnologic, spre a se dezvolta idei
de proiecte finanțabile prin Axa 1 – Promovarea
transferului tehnologic. Domeniile de specializare
inteligentă identificate în cadrul RIS 3 trebuie să
fie confirmate în cadrul procesului de descoperire
antreprenorială pentru a putea fi preluate în cadrul Strategiei naționale de Cercetare – Dezvoltare
și Inovare (în sensul actualizării).
Pentru elaborarea Documentului Cadru și validarea domeniilor de specializare identificate prin
Strategia pentru Specializare Inteligentă a Regiunii
Sud Muntenia s-a continuat procesul partenerial
deja demarat pentru elaborarea RIS, ce a
funcționat în grupuri de lucru specifice pe domenii.
focus grupurile de descoperire antreprenorială au avut loc astfel:
• 19 decembrie 2016 – Târgovişte: domeniul
„Turism și identitate culturală”;
• 12 ianuarie 2017 – Ploieşti: domeniul
„Localități Inteligente”;
• 17 ianuarie 2017 – Piteşti: domeniul „Industria auto și de înaltă tehnologie”;
• 18 ianuarie 2017 – Călăraşi, domeniile „Agricultura și industria alimentară” și „Bioeconomia –
dezvoltarea economiei circulare”.
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

Focus grupuri de descoperire antreprenorială în
domeniile „Agricultura și industria alimentară”
şi „Bioeconomia – dezvoltarea economiei circulare”
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În data de 20 ianuarie s-a publicat Ordinul
MDRAPfE nr. 97/18.01.2017, prin care se aprobă
prelungirea termenului de depunere a cererilor de
finanțare în cadrul apelului 2.1.A Microîntreprinderi, până în data de 27 aprilie 2017 (ora 12:00).
Cu această ocazie a fost modificat Ghidul specific pentru Prioritatea de investiții 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin
încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv
prin incubatoare de afaceri” din cadrul Axei prioritare 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, cu mențiunea că singura
modificare adusă prezentului ghid vizează termenul

de depunere, ce face obiectul Ordinului MDRAPfE
nr. 97/18.01.2017.
Ordinul, precum și Ghidul consolidat pot fi consultate pe website-ul nostru: http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR 2014 – 2020 > Program >
Axe > Axa 2 - IMM, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1279/axa-2--imm/, precum și pe site-ul programului, www.inforegio.ro.
De asemenea, atât pe website-ul Agenției, cât
și pe pagina de Internet a programului găsiți o clarificare legată de situațiile financiare pentru proiectele înregistrate în luna ianuarie 2017, pentru
care solicitanții sunt obligați să depună situațiile
financiare aferente anului fiscal 2016.

În data de 20 ianuarie s-a aprobat versiunea
finală a Documentului Cadru de Implementare a
Dezvoltării urbane durabile aferent Axei Prioritare
4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile”, Apel
de documente strategice POR/2016/4/, prin ordin
comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor
europene și al ministrului delegat pentru fonduri
europene.
Prezentul document se adresează tuturor potențialilor solicitanți pentru apelul de documente
strategice mai sus menționat, cu precizarea că, la
acesta, se adaugă în mod obligatoriu și prevederile
Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, precum
și ale ghidurilor specifice pentru fiecare Prioritate
de investiții/ operațiune ale Axei Prioritare 4, dacă
este cazul.
Documentul Cadru de Implementare, precum
și Ordinul nr. 112, pentru aprobarea acestuia, pot
fi consultate pe website-ul nostru: http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR 2014 – 2020 > Program
> Axe > Axa 4 – Dezvoltare urbană, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4-

-dezvoltare-urbana/, precum și pe site-ul programului, www.inforegio.ro.
Totodată, aici găsiți documentul „Orientări privind Axa Prioritară 4 a POR 2014-2020 Sprijinirea
Dezvoltării Urbane Durabile”, ce conține îndrumări
cu privire la implementarea acestei axe, îndeosebi
privind constituirea și funcționarea Autorităților urbane la nivelul municipiilor reședință de județ.

S-a aprobat versiunea finală a Documentului Cadru de Implementare
a Dezvoltării urbane durabile, aferentă Axei prioritare 4

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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S-a prelungit termenul de depunere a proiectelor
în cadrul apelului 2.1.A Microîntreprinderi,
până în data de 27 aprilie!
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Autoritatea de Management pentru Programul
Operațional Regional a emis Instrucțiunea nr. 19/
17.01.2017, privind conformarea solicitanților POR 2014 –
2020 cu Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, Art.
291, alin. 1 – cota TVA aplicabilă de la 1 ianuarie 2017,
privind depunerea cererilor de finanțare în cadrul apelurilor lansate.
Astfel, pentru toți solicitanții POR 2014 – 2020,
care au depus/ transmis prin MYSMIS cererile de finanțare cu bugetul întocmit prin raportare la cota de TVA
de 20%, ADR Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020, va solicita revizuirea
documentației în concordanță cu cota legală aplicabilă
de TVA în etapa de evaluare tehnică și financiară și/sau
în etapa precontractuală.
Pentru toți potențialii solicitanți POR care nu au
depus încă cererile de finanțare în cadrul apelurilor
lansate, dar au întocmite/aprobate documentațiile
tehnico-economice la cota de TVA 20%, în vigoare la
data întocmirii documentațiilor, pot depune/transmite
prin MYSMIS respectivele cereri de finanțare. Acestea

vor fi incluse în procesul de evaluare și selecție, cu
condiția revizuirii cotei de TVA în etapa de evaluare
tehnică și financiară și/sau în etapa precontractuală,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Termenul limită de revizuire a cererilor de
finanțare și a documentelor anexate la acestea, din
perspectiva cotei de TVA, este cel mai târziu în termen
de maxim 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării
privind demararea etapei precontractuale, în conformitate cu secțiunea 8.5 la Ghidul general, în caz contrar proiectul fiind respins.
Prezenta instrucțiune se aplică pentru toate proiectele depuse sau care urmează a fi depuse în cadrul
Programului Operațional Regional 2014 – 2020, ce se
încadrează în situațiile anterior menționate.
Instrucțiunea poate fi consultată pe website-ul
nostru: http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR
2014 – 2020 > Instrucțiuni, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiuneaampornr19din1
7012017.pdf, precum și pe site-ul programului,
www.inforegio.ro.

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
în data de 27 ianuarie 2016
REGIunEA SuD MunTEnIA

Axă
2
2
3
3
5
5
6
6
7
8

Prioritate
de investiții

Apel

2.1

POR/2016/2/2.1/A/1

3.1

POR/2016/3/3.1/A/1

2.2

POR/102/2/2

3.1

POR/2016/3/3.1/
B/1/7REGIunI

5.2

POR/2016/5/5.2/1

5.1
6.1
6.1
7.1
8.1

POR/2016/5/5.1/1
POR/2016/6/6.1/1
POR 2016/6/6.1/2

POR/2016/7/7.1/1

P.O.R./8/8.1/8.3/A
/1

Data
închidere
apel

27.01.2017,
ora 12.00
23.08.2017,
ora 12.00
16.11.2016,
ora 10.00
28.08.2016,
ora 10.00
25.11.2016,
ora 12.00
25.11.2016,
ora 12.00
16.11.2016,
ora 12.00
06.07.2017,
15.00
05.12.2016,
ora 17.00
29.08.2017,
ora 12.00

Alocare
regională
apel
- mil. euro -

36,85
27,22
57,34

nr. proiecte
depuse
252
0

PROIECTE DEPuSE

Valoare
totală
- mil. Lei -

Valoare
eligibilă
- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

0,000

0,000

0,000

257,134

214,332

169,690

7

32,104

30,762

26,148

38,53

41

438,483

434,469

425,625

125,09

3

473,786

471,929

462,279

6

83,727

82,039

80,398

45,71
14,16

125,09

15,32
4,22

0
5
0
0

0,000

34,490
0,000
0,000

0,000

33,790
0,000
0,000

0,000

33,114
0,000
0,000

nr. proiecte
respinse
0
0
0

PROIECTE RESPInSE

Valoare
totală
- mil. Lei -

Valoare
eligibilă
- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

0,000

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

nr. proiecte în
selecție
252
0

0,000

0,000

2

29,498

28,519

27,949

39

1

130,105

129,722

127,022

0

0,000

0,000

0,000

0
0
0
0

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

EVALuARE

0,000
0,000
0,000
0,000

7

167,207
123,511

Procent
acoperire
alocare
regionalăl

101,49%

0,00%

259,180

10,05%

174,830

227,46%

2

567,596

59,07%

6

69,515

0
5
0
0

• Curs Inforeuro ianuarie 2017: 4,5375 lei
• Valoare totală este formată din cofinanțare uE (fEDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile
(CBCHE), precum și cheltuielile neeligibile ale proiectului.
• Valoarea eligibilă este formată din cofinanțare uE (fEDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile
eligibile (CBCHE).
• Valoarea solicitată este formată din cofinanțare uE (fEDR) și cofinanțarea de la bugetul de stat (BS).
• Alocare apel este suma solicitată confom Ghidului solicitantului calculată în lei la cursul Inforeuro din luna raportării.

www.adrmuntenia.ro

Alocare
regională
apel
- mil. Lei -

207,409
64,251

567,596

19,148

0,00%

51,54%
0,00%

115,66%

0,00%

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis
Apel închis

http://regio.adrmuntenia.ro
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Instrucţiunea AM POR nr. 19,
privind modificarea cotei TVA la 19%
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» Conform Ministerului finanțelor
Publice, proiectul de buget pe anul 2017
este configurat pe un cadru macroeconomic
cu o valoare a PIB de 815,195 miliarde de
lei și pe o creștere economică de 5,2%.
Deficitul bugetar (cash) este estimat la
2,96% din PIB, în timp ce deficitul ESA este
de 2,99% din PIB, cu încadrare în ținta de
deficit bugetar de sub 3% din PIB, potrivit
Tratatului de la Maastricht.

Veniturile bugetare proiectate pentru 2017 reprezintă 31,3% din PIB, fiind estimate la 254,717
miliarde de lei. Cheltuielile bugetare sunt estimate
la 278,817 miliarde de lei, ceea ce reprezintă
34,2% din PIB.
Pentru proiectul de buget pe 2017 au fost luați
în considerare următorii indicatori macroeconomici: o inflație medie anuală de 1,4%, un câștig
mediu salarial net de 2.274 de lei și un curs mediu
al euro de 4,46 lei. Se așteaptă o majorare a numărului de salariați de 4,3%, concomitent cu reducerea ratei șomajului înregistrat la 4,3% la finalul anului 2017.
Proiectul de buget pe 2017 are următoarele
direcții majore de acțiune: creșterea veniturilor
populației, investiții sporite în infrastructură și reducerea taxelor.
Totodată, la capitolul „Investiții”, alocarea
bugetară prevede investiții în infrastructură, sănătate, educație, agricultură, creșterea absorbției
fondurilor europene, prin finanțarea unor proiecte
prioritare care să conducă la realizarea unor rezultate concrete.
Se estimează că investițiile vor reprezenta 4,2%
din PIB, în creștere față de execuția pe 2016 care
a fost de 3,9% din PIB.
Începând cu 1 ianuarie 2017 au fost promovate măsuri care să susțină investițiile prin aplicarea
nelimitată în timp a facilității fiscale de scutire a
impozitului reinvestit.
Începând cu 1 februarie 2017, pentru susțiwww.adrmuntenia.ro

nerea mediului de afaceri prin încurajarea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor a fost majorată limita veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent de la 100.000 de
euro la 500.000 de euro.
A fost stabilită o cotă de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți
salariați și a fost eliminată cota de impozit de 2%
pentru microîntreprinderile care au un salariat.
Măsură vizează stimularea creării de noi locuri de
muncă și așezarea echitabilă a sarcinii fiscale între
microîntreprinderi.
Reducerea taxelor s-a concretizat prin eliminarea celor 102 taxe. Continuă, astfel, procesul de
simplificare a fiscalității și de debirocratizare început în ultimii ani, precum și alte măsuri fiscale
care susțin mediul de afaceri, sectorul IMM - contributor de importanță strategică la creșterea economică și crearea de locuri de muncă.
Sectorul întreprinderilor mici și mijlocii va beneficia de finanțarea unor scheme de ajutor de stat
având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiții, creării de noi locuri
de muncă, modernizarea sau dezvoltarea IMM-urilor, asigurarea unei dezvoltări economice durabile.
un obiectiv este fundamentarea bugetului pe
bază de programe care va permite stabilitatea și
predictibilitatea alocărilor bugetare. Va exista astfel o percepție mai corectă, mai sistematică și mai
organizată asupra obiectivelor strategice și a rezultatelor politicilor statului, o evaluare coerentă
a felului în care s-au cheltuit banii publici în mod
rațional și transparent pentru politici publice în interesul societății.
Conform comunicatului oficial al MfP, „pe cadrul bugetar al Uniunii Europene pentru 2014 2020, estimăm fonduri europene pentru politica
de coeziune în valoare de 4,441 mld. de euro, iar
pentru agricultură 1,18 mld. de euro pentru Programe Naționale de Dezvoltare Rurală și 1,8 mld.
de euro pentru fermieri, în cadrul politicii agricole comune”.
Sursa: fonduri-structurale.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Fonduri europene pentru politica de coeziune
în valoare de 4,441 miliarde de euro,
estimate de MFE
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Garanţii europene pentru creditele destinate
firmelor inovatoare mici şi mijlocii

fondul European de Investiții (fEI) și uniCredit
au semnat contractul de Garanții Innovfin acordate IMM-urilor pentru a dinamiza accesul la finanțare pentru firmele mici, mijlocii și mid-caps inovatoare în opt țări, printre care și România.
Această tranzacție beneficiază de suport din
partea Horizon 2020, Programul-cadru pentru Cercetare și Inovare al uE, și din partea fondului European pentru Investiții Strategice (fEIS), pilonul
central al Planului de Investiții pentru Europa (Investment Plan for Europe).
Acest acord va permite uniCredit, prin subsidiarele sale, să ofere finanțare suplimentară în valoare de 160 de milioane de euro companiilor inovatoare din România, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Slovacia, ungaria și Serbia.
www.adrmuntenia.ro

Băncile din Bosnia și Herțegovina și Serbia vor
beneficia de sprijinul unei garanții oferite de fEI
și sprijinită prin Horizon 2020, în timp ce contractele de garanție cu băncile grupului uniCredit din
Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Slovacia, ungaria și România vor avea la baza sprijinul Planului
de Investiții pentru Europa.
fondul European de Investiții (fEI) este parte
componentă a Grupului Băncii Europene de Investiții. Misiunea sa centrală este de a sprijini întreprinderile micro, mici și mijlocii din Europa, prin
facilitarea accesului la finanțare. fEI proiectează
și dezvoltă capital de risc și de dezvoltare, garanții
și instrumente de microfinanțare care se adresează
acestui segment de piață.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Parc industrial, la Mioveni

Argeş

Călăraşi

eveniment au participat numeroși oameni de afaceri, reprezentanți ai asociațiilor din industrie și
economie, ai constructorilor de mașini, ambasadorii Sloveniei, Chile și Bulgariei.
facilitatea are la dispoziție 111.980 mp. Parcul
este susținut și de ambasadele franței, Germania,
Portugaliei și, grație implicării Prefecturii Argeș,
de ambasadele din Slovenia, Bulgaria și Chile. Patru universități și Academia Română sunt și ele partenere proiectului.

Sursa: proarges.ro

Bazin de înot didactic, la Călăraşi

Compania națională de Investiții (CnI) a demarat procedura de achiziție publică a contractului – proiectare – faza de adaptare la amplasament
și asistență tehnică din partea proiectantului și
execuție lucrări pentru obiectivul de investiții
„Construire bazin de înot didactic, în municipiul
Călărași, Bulevardul Republicii, nr. 2C, județul
Călărași”. În urma demersurilor repetate ale Primăriei Municipiului Călărași, a fost obținută finanțarea din partea CnI, în cadrul subprogramului „Bazine de înot”, municipiul Călărași, punând la dispoziție terenul, în suprafață de 8.127 de metri pătrați,
pe perioada realizării investiției.
Valoarea estimată a contractului pentru care
Compania națională de Investiții realizează achiziția publică electronică este de 6.265.984 de lei,
fără TVA, perioada de derulare fiind de 48 de luni.
Termenul limită de depunere a ofertelor este 31
ianuarie 2017. Potrivit memoriului tehnic, clădirea
are un regim de înălțime P+1, cu o suprafață construită de 840 de metri pătrați, ea fiind configurată
astfel: parter: hol primire, grupuri sanitare (fete/
băieți), vestiare (băieți/ fete/ instructor), centrală tratare aer, spațiu de depozitare, bazin de
compensare, stație filtrare apă, stație de tratare
și pompare apă; etaj: hol, plajă și zonă încălzire,
grup sanitar, zonă public și bazinul în suprafață de
312,50 de metri pătrați. Primăria Municipiului
Călărași va asigura tot sprijinul necesar Companiei
naționale de Investiții pe perioada desfășurării
proiectului.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: www.observatorcl.info

http://regio.adrmuntenia.ro
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Autoritățile publice locale doresc să înființeze
un parc industrial la Mioveni. „Noi dorim să intrăm
în parteneriat public - privat. Să aducem alături
firme și oameni de afaceri potenți, prin înființarea
unei societăți mixte, iar primăria și societățile Consiliului local să aibă undeva la 45%, pentru a da încredere oamenilor care vin să investească acolo”, a
precizat primarul Ion Georgescu.
Proiectul parcului industrial, tehnologic și științific de la Mioveni, al cărui amplasament este în
apropiere de Bemo, a fost lansat în iulie 2013. La
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La Pucioasa s-au pregătit proiecte
în valoare de 25 de milioane de euro
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Dâmboviţa

tare 3 a POR, pentru reabilitarea termică a blocurilor pe strada Avram lancu, a Colegiului național
„Nicolae Titulescu” și a Spitalului Orășenesc Pucioasa.
Totodată, administrația locală are în pregătire
proiecte pentru accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Axei prioritare 5, dar și un altul ce
va fi depus pe Axa 7.
Pe lângă investițiile pentru care se dorește
obținerea de fonduri europene din POR 2014 -2020,
autoritățile au pregătit proiecte cu finanțare și pe
OG nr. 28, dar și prin CnI. De exemplu, un proiect
vizează reabilitarea și modernizarea cinematografului și a grădinii de vară, cu finanțare prin CnI, iar
pentru la anul administrația are în vedere un alt proiect, prin CnI, pentru realizarea unui bazin de înot.
Sursa: ziardambovita.ro

Demersuri pentru depunerea proiectelor
de eficientizare energetică a şcolilor din Giurgiu

Giurgiu

Clădirile liceelor, școlilor gimnaziale și grădinițelor din municipiu ar putea intra în proces de eficientizare energetică prin Programul Operațional
Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 3.1
„Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”,
Operațiunea B - Clădiri publice.
Municipalitatea face demersuri în această perioadă pentru depunerea în cadrul acestui program
a mai multor cereri de finanțare pentru unitățile
de învățământ giurgiuvene.
În această lună o echipă formată din reprezentanți ai Direcției Programe europene din cadrul primăriei și proiectanți a fost în teren pentru a demara măsurătorile necesare realizării documentației
tehnico-economice pentru depunerea proiectelor.
Vor face obiectul cererilor de finanțare acele
clădiri ce îndeplinesc cerințele ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 20142020, Prioritatea de investiții 3.1 B.
www.adrmuntenia.ro

În această primă etapă se vor realiza releveele
și auditul energetic inițial pentru clădirile școlare,
urmând apoi întocmirea celorlalte documente tehnico-economice. În paralel cu această activitate,
municipalitatea realizează expertiza seismică a
acestor clădiri, întrucât condiția de bază pentru
ca o clădire să intre în programul de eficientizare
energetică este aceea că trebuie să se încadreze
în clasa de risc seismic 3.
Sursa: primariagiurgiu.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Autoritățile publice locale din Pucioasa și-au
concentrat toate eforturile pentru a pregăti proiecte majore cu finanțare europeană, ce vor contribui substanțial la dezvoltarea orașului dâmbovițean. unele dintre proiecte au fost depuse deja.
În primul rând a fost depus un proiect în valoare de 5 milioane de euro în cadrul POR 2014 –
2020, Axa 7 „Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a turismului”, care până în
prezent a trecut de prima etapă de evaluare și vizează reabilitarea a nouă străzi din zona centrală,
amenajarea parcului de la gară, amenajarea parcului din zona AnL – sus lângă stadion și aducerea
unui trenuleț, cum a mai fost în Pucioasa pe vremuri.
În plus, Pucioasa este singurul oraș din Dâmbovița care a depus proiecte în cadrul Axei priori-
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Din primăvară se reiau
lucrările de reabilitare a podului de la Dridu

Ialomiţa

Prahova

silierilor județeni! Este vorba doar despre indicatorii tehnico-economici pentru această investiție.
Potrivit proiectului de hotărâre înaintat de executivul Consiliului județean, construirea podului va
dura 18 luni, la un cost prognozat de peste 10 milioane de lei.

Sursa: baragantv.ro

Staţiunea Azuga are bază Salvamont!

» Săptămâna trecută
a fost inaugurată baza
Salvamont din Azuga.
Stațiunea prahoveană era
singura din județ care nu
avea bază Salvamont. Baza
Salvamont Azuga are cameră
de gardă, cabinet medical,
două camere de odihnă,
vestiar și garaj și a costat
400.000 de lei.

De asemenea, Serviciul Salvamont Prahova a fost dotat cu o
ambulanță tip 4x4 care va deservi
toată zona montană și submontană a județului.
„Serviciul Salvamont Prahova
a avut norocul să beneficieze de
prima ambulanță nouă din România carosată pe un autovehicul
4x4, cunoscut pentru capabilitățile sale off road, care ne va ajuta
în situațiile ce se vor ivi pentru evacuarea turiștilor accidentați din zona montană în condiții de
siguranță deplină. Această ambulanță este dotată cu
tot echipamentul medical necesar în vederea acordării primului ajutor medical și transportării pacienților la spitalele din zonă. Se poate ajunge la Babele,
în Munții Baiului, Ciucaș, adică pe niște trasee și drumuri forestiere pe care, cu alte autovehicule, era
destul de dificil să se ajungă. Ambulanța este dotată
cu defibrilator automat ce poate fi folosit de oricine,
www.adrmuntenia.ro

toți salvatorii montani au cursuri de paramedici,
avem în cadrul echipei și asistenți medicali și chiar
și un doctor la formația Salvamont Sinaia”, a declarat
șeful Salvamont Prahova, Daniel Banu.
Ambulanța montană va deservi întreaga zonă
montană și submontană din județul Prahova, respectiv stațiunile Sinaia, Bușteni, Azuga, Cheia,
precum și localități rurale situate în zona submontană, cum ar fi Valea Doftanei, Secăria sau Talea.

Sursa: vptv.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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În această primăvară se redeschide șantierul
la podul peste râul Prahova în zona localității Dridu. Aceasta după mai bine de 4 ani de încercări pentru consolidarea obiectivului și luni bune de la suspendarea ultimelor lucrări.
În prima ședință ordinară din acest an, podul
peste râul Prahova de la Dridu a trecut de votul con-
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Proiectul privind
realizarea unui parc industrial la Alexandria,
în dezbatere publică

Teleorman

Primăria municipiului Alexandria a finalizat
Planul urbanistic Zonal pentru realizarea unui parc
industrial și raportul de mediu pentru acest obiectiv și va organiza o dezbatere publică pe acest subiect la începutul lunii martie. Până atunci, alexăndrenii interesați pot trimite propuneri la Agenția județeană pentru protecția mediului.
Proiectul reprezintă unul dintre cele mai importante obiective ale edilului pentru acest mandat și constă într-un amplasament în extravilan, în partea estică
a municipiului Alexandria, spre centura ocolitoare a
localității. Potrivit autorităților locale, prin realizarea
acestui obiectiv se urmărește valorificarea zonei și dezvoltarea economică, terenul pe ce se va realiza fiind
în vecinătatea zonei comerciale a municipiului.
Conform planului, accesul pe suprafața de tewww.adrmuntenia.ro

ren de peste 18 hectare se va face din Dn 6. Deși
proiectul este în stadiu incipient, autoritățile locale speră să atragă pe plan local firme cu capital
românesc sau străin pentru comercializarea utilajelor agricole, a materialelor de construcții ori prelucrare a produselor agricole.
Dezbaterea publică a proiectului este programată pe 2 martie, în sala mare de ședințe a Primăriei Alexandria, începând cu ora 10:00.
Documentele pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.
1, și la sediul Primăriei municipiului Alexandria din
str. Dunării, nr. 139, în zilele de luni – vineri. De asemenea, documentele au fost publicate și pe adresa
de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Sursa: ziarulteleormanul.ro

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Argeș, sediul Consiliului județean Argeș: Piața
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești,
jud. Argeș; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Dâmbovița, sediul Consiliului județean
Dâmbovița: Piața Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.
90, 100 și 101, mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița
Tel./fax / 0345/100.018,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
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 județean
Ialomița, Piața Revoluției, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomița
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam.
626/627, mun. Ploiești, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către
Agenție și de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
în vederea promovării Programului Operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale
Rețelei de Informare REGIO Sud Muntenia
și despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în județele regiunii.

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Teleorman, sediul Consiliului județean
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, Călărași, jud.
Călărași, 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 - șef 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 / 27 ianuarie 2017
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care
dumneavoastră le desfășurați. Dacă sunteți interesați
să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm
să ne transmiteți un scurt material de informare
(maxim 1.500 de caractere cu tot cu spații), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție
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 Agenției
(http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit
electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor
județene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, reprezentanților mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor
dedicate (portalurilor de știri economice), precum
și publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,
fax: 0242/313.167.

