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» Programul Operațional Regional 20142020 reprezintă o mare oportunitate pentru
dezvoltarea Regiunii Sud Muntenia, este de
părere dr ing. Liviu Gabriel Mușat, directorul
Agenției de Dezvoltare Regională Sud
Muntenia. Domnia sa a declarat, într-un
interviu acordat reviste Bursa Construcțiilor,
următoarele: „Cu ajutorul fondurilor
nerambursabile europene alocate prin POR,
putem să producem o schimbare în bine în
regiunea noastră. Nu va fi uşor, însă Regiunea
Sud Muntenia poate avea un viitor bun,
pentru că deţine un potenţial de dezvoltare
excepţional. Însă, ca să scoatem la lumină
această capacitate a zonei, consider că este
nu doar importantă, ci chiar esenţială
cooperarea, fie că este vorba de cooperare
între judeţe, între centru şi regiuni sau între
comunităţile cu nevoi şi agenţia noastră, în
calitate de partener al acestor comunităţi”.
Dr ing. Liviu Mușat, directorul ADR Sud Muntenia
În cele ce urmează redăm integral interviul
Reporter: Ce sumă a fost alocată din bugeacordat pe tema implementării POR în
tul 2014-2020 regiunii pe care o reprezentaţi?
regiunea Sud Muntenia.
Reporter: Cum vedeţi dezvoltarea regiunii
Sud Muntenia?
Dr ing. Liviu Gabriel Muşat: Pentru dezvoltarea regiunii Sud Muntenia, Programul Operațional
Regional 2014-2020 reprezintă o mare oportunitate. Cu ajutorul fondurilor nerambursabile europene alocate prin POR, putem să producem o schimbare în bine în regiunea noastră. nu va fi ușor, însă
Regiunea Sud Muntenia poate avea un viitor bun,
pentru că deține un potențial de dezvoltare excepțional. Însă, ca să scoatem la lumină această capacitate a zonei, consider că este nu doar importantă, ci chiar esențială cooperarea, fie că este vorba
de cooperare între județe, între centru și regiuni
sau între comunitățile cu nevoi și agenția noastră,
în calitate de partener al acestor comunități.
www.adrmuntenia.ro

Dr ing. Liviu Gabriel Muşat: Bugetul alocat inițial regiunii Sud Muntenia, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 depășește 800 de milioane
de euro, sumă din care ne dorim să absorbim cât
mai mulți bani europeni. față de exercițiul bugetar
trecut, POR 2014 – 2020 are de două ori mai multe
axe, o alocare financiară cu 70% mai mare față de
perioada anterioară de programare, tipuri noi de investiții și, cel mai important, ținte și indicatori mai
clar definiți și monitorizați.
Reporter: Ce proiecte vor fi derulate în exerciţiul 2014-2020?
Dr ing. Liviu Gabriel Muşat: Spre deosebire de
perioada anterioară de programare bugetară, POR
2014–2020 finanțează în plus tipuri de investiții
pentru:
(continuare în pagina 3)
http://regio.adrmuntenia.ro
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• infrastructura educațională pentru preșcolari:
spre deosebire de Regio 2007-2013, când se modernizau sau reabilitau doar structuri din învățământul primar, gimnazial, liceal și universitar, noul program include și reabilitarea și modernizarea clădirilor utilizate în educația ante și preșcolară (creșe
și grădinițe).
• infrastructura de sănătate: construirea și dotarea spitalelor regionale: sănătatea va beneficia
de construirea și echiparea a trei spitale regionale,
precum și de reabilitarea și modernizarea unităților de primiri urgență din spitalele județene, ceea
ce reprezintă o noutate față de vechiul Regio, în care se reabilitau și modernizau doar spitale și ambulatorii.
• infrastructura socială: centre comunitare integrate socio-medicale ce vor oferi atât servicii sociale, cât și medicale, față de centrele sociale reabilitate în programul Regio 2007-2013, prin care se
ofereau doar servicii sociale.
• infrastructura rutieră: modernizarea și reabilitarea drumurilor județene care fac legătura cu rețelele de transport european (ten-t).
• Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC): față de Regio 2007-2013,
unde intervențiile în tipurile de zone defavorizate
au fost realizate fie de autoritățile publice locale,
fie de reprezentanți ai societății civile, noul Regio
propune o abordare integrată. Astfel, comunitățile
marginalizate vor putea implementa proiecte de
incluziune socială și combatere a sărăciei, pe baza
unor strategii de dezvoltare locală. Aceste proiecte
pot primi finanțare din POR 2014-2020 (prin Axa
prioritară 9 „Sprijinirea regenerării economice şi
sociale a comunităţilor defavorizate din mediul
urban”) și din Programul Operațional Capital Uman
2014-2020 (Axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii”).
• înregistrarea proprietăților din mediul rural în
Sistemul Integrat de Cadastru și Carte funciară: POR
2014-2020 va cofinanța, prin Axa prioritară 11, o parte din Programul național de Cadastru și Carte funciară al României. În acest scop sunt alocate 300
de milioane de euro. Programul s-ar putea întinde pe
7 - 8 ani și ar urma să funcționeze pe principiul cadastrului general: realizarea cadastrului complet,
intravilan/ extravilan, pentru o unitate administrativ-teritorială.
(continuare în pagina 4)
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
• cercetare, dezvoltare și inovare pentru IMM,
prin centre de transfer tehnologic: o primă problemă evidențiată în analizele efectuate pentru alcătuirea noului program o constituie transferul limitat al rezultatelor cercetării în piață și nivelul scăzut de asimilare a inovării în firme. Astfel, proporția IMM-urilor care au introdus un produs sau un
proces inovator este sub 3%, ceea ce este extrem de
puțin. Mai mult, două treimi dintre întreprinderile
noi dispar în primul an de viață. Centrele de transfer tehnologic (Ctt) constituie una dintre noutățile absolute ale noului program, ca tip de investiții ce
stimulează inovarea, pentru a introduce în circuitul economic rezultatele cercetării, transformate
în produse, procese și servicii noi sau îmbunătățite. Astfel, potențialii beneficiari ai fondurilor europene vor fi toate acele entități juridice care fac
transfer tehnologic, conform legislației în vigoare,
respectiv OUG nr. 57/ 2002 și HG nr. 406/ 2003;
• incubatoare de afaceri: pe lângă sprijinul oferit direct companiilor, se acordă facilități pentru companii nou înființate prin intermediul incubatoarelor de afaceri;
• eficiența energetică, inclusiv a clădirilor publice: fondul de clădiri din România a fost construit
la standarde scăzute în timpul regimului comunist,
iar renovarea acestuia a fost neglijată. Performanța energetică a clădirilor este foarte slabă, ceea ce
duce la utilizarea ineficientă a energiei. Dacă prin
Regio 2007-2013 s-a început anveloparea blocurilor
de locuințe și refacerea izolațiilor acestora, prin
POR 2014-2020 se vor finanța proiecte complexe
ce presupun folosirea unor tehnologii noi, care să
crească eficiența energetică: noi tipuri de circuite
electrice, instalații de încălzire, ventilație etc..
Pe lângă clădirile rezidențiale, noul program include acum în proiectele de eficiență energetică și clădirile publice, precum și iluminatul public.
• creșterea mobilității urbane: scopul este de a
avea un transport eficient, care să-i determine pe
cetățeni să renunțe la mașina personală și să apeleze la transportul public, cât mai prietenos cu mediul. Astfel, investițiile se vor adresa inclusiv transportului public electric și nemotorizat, precum și
construirii unei infrastructuri necesare funcționării
acestuia (ex.: stații de alimentare electrice). toate
acestea se vor derula pe baza planurilor de mobilitate urbană durabilă, obligatorii pentru fiecare oraș.

3

Info Regional Sud Muntenia

4

Buletin Informativ nr. 322 / 2 - 7 mai 2017

www.adrmuntenia.ro

specifică Regio: dezvoltarea urbană, dezvoltarea infrastructurii de transport și a celei sociale, mediul
de afaceri și dezvoltarea turismului.
Conform Raportului final de Implementare a
POR 2007 – 2013, publicat la începutul acestei luni
de către Autoritatea de Management pentru POR,
până în data de 31 octombrie 2016, situația contractelor de finanțare semnate în regiunea Sud Muntenia se prezenta astfel:
DOMENIU MAJOR
DE INTERVENȚIE

Poli de crestere

Poli de dezvoltare

Regiunea
SUD
MUNTENIA

105%
111%

Centre urbane

141%

eficiență energetică

14%

Infrastructura rutieră

123%

Infrastructura sociala

118%

Infrastructura de sănătate
echipamente situații de urgență
Infrastructura educațională
Infrastructura de afaceri
Situri industriale

132%
84%

121%

Cazare și agrement turistic
tOtAL

114%

nA

Microîntreprinderi

Patrimoniu cultural

102%

99%
79%

112%

Reporter: Care este valoarea fondurilor UE
atrase în 2016?
Dr ing. Liviu Gabriel Muşat: Până la această
dată nu a fost contractat niciun proiect dintre cele
depuse în cadrul POR 2014 -2020 la nivelul regiunii
noastre de dezvoltare. Anul 2016 a reprezentat o
luptă pe două fronturi, practic vechiul cu noul se îngemănau și atenția a fost îndreptată pe de-o parte
spre beneficiarii POR 2007 – 2013, care au avut de finalizat proiectele rămase în implementare, iar pe
de altă parte spre potențialii aplicanți care doresc
să realizeze investiții prin noul program, pe care am
încercat să îi sprijinim prin caravanele de informare organizate în toate județele regiunii noastre.
(continuare în pagina 5)
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 3)
• Investițiile teritoriale Integrate (ItI): acestea
permit intervenții concentrate și corelate pe mai
multe domenii dintr-o singură zonă, pentru dezvoltarea integrată a acesteia. Astfel, ItI Delta Dunării
are alocate 411,81 milioane de euro din POR 20142020 (iar cu contribuția tuturor fondurilor europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 ar putea
ajunge la 1 miliard de euro), pentru un areal format din 38 de unități administrativ-teritoriale din
cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, din județul tulcea și din nordul județului Constanța.
Reporter: Ce planuri are Agenţia pe termen
scurt, mediu şi lung?
Dr ing. Liviu Gabriel Muşat: În ceea ce privește exclusiv Programul Operațional Regional, pe care ADR Sud Muntenia îl implementează în calitate de
Organism Intermediar, prin activitatea instituției
noastre încercăm să fim un sprijin real, în special
pentru administrația publică locală, dar din ce în ce
mai mult dorim să ne îndreptăm și spre mediul de
afaceri. Practic, prioritatea noastră zero este sprijinirea potențialilor beneficiari ai fondurilor europene. Pentru această perioadă de programare suntem preocupați să identificăm și să încurajăm cât
mai multe proiecte importante pentru comunitățile regiunii noastre. Din acest motiv am fost, suntem
și vom fi în continuare alături de potențialii beneficiari din regiunea noastră, prin activitățile de
helpdesk derulate exclusiv pentru sprijinirea lor.
Reporter: Care este gradul de absorbţie, la
nivel regional, a fondurilor alocate din bugetul
precedent?
Dr ing. Liviu Gabriel Muşat: La nivelul regiunii
de dezvoltare Sud Muntenia, gradul de absorbție a
fondurilor alocate prin POR 2007 - 2013 depășește
80%, însumând peste 620 de milioane de euro. Bineînțeles că ne-am fi dorit să ne apropiem de 100%,
însă sunt cauze multe, vechi și însemnate ce au dus
la acest procentaj, ce se datorează în principal din
cauza faptului că foarte multe proiecte și-au reziliat contractele de finanțare într-un moment în care nu se mai puteau realoca aceste fonduri către
alte proiecte.
În total, în regiunea noastră au fost depuse aproape 1.300 de proiecte, iar pentru peste jumătate dintre ele s-au semnat contracte de finanțare.
În ceea ce privește domeniile vizate, acestea au fost
diverse, având în vedere paleta largă de finanțări
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în permanență.
Din păcate, când aplicanții demarează procedurile pentru realizarea unui proiect din fonduri
nerambursabile, nu iau totdeauna în calcul riscurile ce apar pe durata elaborării, și, ulterior, implementării acestuia. Din acest motiv pot rezulta multe greșeli care conduc la consecințe nefaste în ceea
ce privește implementarea și finalizarea în bune condiții a proiectului.
De cele mai multe ori, buna derulare a proiectelor în programul 2007 - 2013 a fost afectată în
special de modul în care au fost realizate licitațiile
și de modul cum s-au desfășurat acestea. Deja au
devenit cutume pentru unii contestarea procedurilor de achiziții publice care durează și care întârzie, insurmontabil aproape, proiectele.
trag nădejdea ca, împreună cu beneficiarii, instituțiile implicate în gestionarea fondurilor, comunitățile din regiunea noastră, să ne bucurăm de roadele programului anterior și, cu înțelepciune, să preluăm în noul POR tot ceea ce a fost bun în exercițiul 2007 - 2013 și să ameliorăm tot ceea ce este
de ameliorat.
Reporter: Care este problematica sectorului?
Dr ing. Liviu Gabriel Muşat: În contextul accesării fondurilor europene, consider că esența rezolvării oricărei probleme pentru dezvoltarea economică este însăși identificarea nevoilor comunității. Administrațiile locale, în calitate de aplicanți și,
mai ales, reprezentanți ai unor comunități, ar trebui
să realizeze proiecte care sunt strict necesare locuitorilor urbelor pe care le conduc.
evident că nu pot rezolva toate problemele dintrodată, dar, printr-o ierarhizare a nevoilor de investiții,
în timp se pot găsi soluții, care, ulterior, pot fi transcrise în proiecte europene, pe care să le prioritizeze, ideal, într-un larg cadru partenerial, într-o dezbatere publică, în care să angreneze cât mai mulți cetățeni ai comunității, mediul de afaceri, mass-media, asociațiile profesionale, sindicatele și, dacă se
poate, chiar și mediul academic.
În altă ordine de idei este foarte important ca în
administrațiile locale să se formeze colective de oameni cu experiență, care să transpună în proiecte ceea
ce dorește comunitatea. este foarte important să știi
să scrii un proiect, să știi să implementezi un proiect, să știi să faci o achiziție publică, așa încât să nu
existe probleme pe parcursul derulării investiției.
(continuare în pagina 6)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Reporter: Ce proiecte sunt în desfăşurare
şi care sunt proiectele prioritare?
Dr ing. Liviu Gabriel Muşat: Implementarea Programului Operațional Regional este puternic concentrată în acest moment pe lansarea liniilor de finanțare și pe promovarea acestor oportunități de
dezvoltare pe care le oferă POR în actualul exercițiu financiar.
Până în prezent, proiectele depuse la nivelul
regiunii noastre au fost în mare parte evaluate din
punctul de vedere al conformității administrative
și eligibilității. Încă de la începutul lunii martie am
semnat contractul de atribuire pentru achiziția de
experți evaluatori, astfel încât acum suntem în plină derulare cu cea de-a doua etapă de evaluare, cea
tehnico-financiară. Încercăm ca până la sfârșitul
primului semestru să transmitem Autorității de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, toate contractele ce vor trece de etapa de
evaluare tehnico-financiară.
În momentul de față avem depuse la nivelul regiunii 576 de aplicații, cu o valoare totală de aproape 1.847 milioane de lei, din care peste 1.509 milioane de lei reprezintă valoarea solicitată. Cele mai
multe, 460, au fost depuse de microîntreprinderi,
ceea ce înseamnă că avem o cerere de peste 173%,
față de valoarea alocată regiunii, dar trebuie să
fac precizarea că s-au putut depune proiecte în cadrul priorității de investiții destinată microîntreprinderilor (P.I. 2.1A) până în data de 4 mai. De
asemenea, avem foarte multe proiecte depuse în
cadrul Axei 5 (peste 45 de aplicații), pentru conservarea patrimoniului național cultural, unde cererea
de proiecte pentru conservarea și valorificarea monumentelor este de aproape 190%.
Reporter: Cum apreciaţi legislaţia din domeniu şi ce lipsuri are aceasta?
Dr ing. Liviu Gabriel Muşat: Legislația în domeniul fondurilor europene, așa cum am mai afirmat de-a lungul timpului, încă din perioada de programare anterioară, a ridicat o serie de probleme
pentru aplicanții din vechiul program operațional,
cele mai frecvente vizând achizițiile publice.
Încă din exercițiul bugetar trecut, 2007 - 2013,
noi am încercat să venim în sprijinul beneficiarilor
– profilactic și preventiv –, să avem o atitudine activă, pozitivă și să îi punem la curent cu normele legislative, toate procedurile, în general, ajutându-i
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(continuare din pagina 5)
Reporter: Care credeţi că ar fi soluţiile pentru rezolvarea acestora?
Dr ing. Liviu Gabriel Muşat: Un aport important al noului program POR este, în opinia mea, introducerea criteriului competitivității, deoarece
criteriul „primul venit – primul servit” a adus nemulțumiri aplicanților din mediul privat în perioada de
programare anterioară. O altă chestiune importantă adusă de POR este dată de faptul că acum, pentru
finanțarea proiectelor de investiții este suficientă
doar depunerea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenție. totodată, sunt modificări necesare aduse indicatorilor de
proiect, care acum sunt predefiniți, specifici fiecărei priorități de investiții.
De asemenea, dacă aplicanții își vor manifesta
interesul de a accesa fonduri prin depunerea unui
număr cât mai mare de proiecte în cadrul unei linii
de finanțare, este posibil să asistăm la o realocare
de fonduri în cadrul programului, așa cum s-a întâmplat în perioada 2007–2013, când de-a lungul
acestui exercițiu financiar au fost deschise mai
multe apeluri de proiecte pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale și pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor.
În final, ca o recomandare, îndemnăm solicitanții să nu aplice pe programe europene, în general, pentru a accesa fonduri nerambursabile, dacă
nu au identificat o nevoie reală ce poate fi soluțiowww.adrmuntenia.ro

nată prin proiectul pe care doresc să îl realizeze
și dacă acesta nu aduce un plus economic. Orice proiect ce rezolvă o problemă de natură economică,
la rândul lui, poate crea noi premise pentru proiectele de natură socială. Mediul de afaceri trebuie
încurajat, deoarece acesta aduce bani pentru susținerea comunităților locale. Proiectele trebuie să
fie bine realizate. Astfel, cu cât calitatea documentației tehnice este mai bună, cu atât problemele întâmpinate pe perioada derulării proiectului sunt
mai reduse.
Cred că în momentul în care faci un proiect
doar de dragul de a obține niște finanțări, îți asumi
o serie de riscuri, ce pot avea ca rezultate pe de-o
parte incapacitatea de a duce la bun sfârșit proiectul sau de a susține cofinanțarea investiției, iar pe
de altă parte asigurarea mentenanței proiectului,
care trebuie să aibă o perioadă de durabilitate de
trei sau cinci ani, după caz. ADR Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru POR, monitorizează timp de trei ani proiectele europene implementate de mediul privat și cinci ani proiectele
realizate de mediul public, după ce contractele de
finanțare s-au finalizat, pentru a verifica dacă beneficiarii și-au respectat angajamentele asumate.
față de programul anterior, pe lângă clauzele standard prevăzute în contracte, există și clauze specifice aplicabile fiecărei priorități de investiții, care
dacă nu sunt respectate întocmai ar putea conduce
la rezilierea acestora.
http://regio.adrmuntenia.ro
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» În perioada 27 iulie
2016 – 4 mai 2017, 460 de
microîntreprinderi din regiunea
Sud Muntenia au depus
proiecte prin aplicația MySMIS
pentru a solicita finanțare
nerambursabilă în cadrul
Programului Operațional
Regional, Axa prioritară 2,
Prioritatea de investiții 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”, Operațiunea A Microîntreprinderi.

Acest apel de proiecte a fost destinat societăților sau societăților cooperative, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, care au un număr mediu de salariați mai mic decât 10 și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane de euro.
Bugetul alocat regiunii Sud Muntenia este de
167,071 de milioane de lei, din care prin cele 460
de proiecte au fost solicitate fonduri în valoare de
peste 324 de milioane de lei. Până la această dată
au fost respinse în etapele de evaluare 52 de proiecte. Astfel, 408 aplicații de la nivelul regiunii noastre se află acum în diferite etape de evaluare, gradul
de acoperire a alocării regionale atingând 173,67%.
Reamintim că prin apelul de proiecte 2.1 A al
POR se pot obține fonduri europene nerambursabile între 25.000 și 200.000 de euro, cu mențiunea
că beneficiarii trebuie să asigure o contribuție financiară de minim 10% din cheltuielile eligibile ale
contractului.
Regula de minimis a fost introdusă pentru exceptarea de la notificare a ajutoarelor de o valoare
www.adrmuntenia.ro

mică. Astfel, ajutoarele cu o valoare de până la 200.000
de euro, acordate unei întreprinderi pe o perioadă
de trei ani fiscali consecutivi, sunt considerate compatibile cu regulile de concurență pe piața comună.
Prin acest apel de proiecte vor fi selectate și
finanțate investiții în baza Schemei de ajutor de minimis aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării
regionale și administrației publice nr. 760/25.05.2016,
privind aprobarea schemei de ajutor de minimis
pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
în cadrul Programului Operațional Regional 2014 2020.
Cu ajutorul financiar POR, solicitanții doresc
să realizeze proiecte de investiții ce vizează construirea, modernizarea sau extinderea de spații de
producție sau prestare de servicii, dotarea cu active corporale sau necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online.
Până în prezent, la nivelul regiunii noastre, în
cadrul apelurilor lansate în cadrul Programului Operațional Regional s-au depus în total 576 de proiecte, prin care aplicanții au solicitat fonduri nerambursabile europene în valoare totală de peste
1.509 milioane de lei.
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

460 de microîntreprinderi din Sud Muntenia
au depus proiecte în cadrul POR,
de peste 320 de milioane de lei!
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INFO POR 2014 - 2020

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
în data de 5 mai 2017
ReGIUneA SUD MUntenIA

Axă
2
2
3
3
5
5
5
6
6
7
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
5.2
6.1
6.1
7.1
7.1
8.1

POR/2016/5/5.1/1
POR/2016/5/5.2/2
POR/2016/6/6.1/1
POR 2016/6/6.1/2

POR/2016/7/7.1/1
POR/2017/7/7.1/2

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

Data
închidere
apel

04.05.2017,
ora 12.00
30.08.2017,
ora 12.00
16.11.2016,
ora 10.00
04.09.2017,
ora 10.00
25.11.2016,
ora 12.00
25.11.2016,
ora 12.00
15.10.2017,
ora 12.00
16.11.2016,
ora 12.00
13.07.2017,
15.00
05.12.2016,
ora 17.00
21.10.2017,
ora 12:00
29.08.2017,
ora 12.00

Alocare
regională
apel
- mil. euro -

36,85
27,22
57,34
45,71

nr. proiecte
depuse
460
54
7
0

PROIeCte DePUSe

Valoare
totală
- mil. Lei -

Valoare
eligibilă
- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

318,116

255,336

165,283

477,130
32,104
0,000

404,765
30,762
0,000

324,115
18,457
0,000

nr. proiecte
respinse
52
0

PROIeCte ReSPInSe

Valoare
totală
- mil. Lei -

Valoare
eligibilă
- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

0,000

0,00

0,000

47,411

41,563

2

15,528

15,098

0

0,000

0,000

33,970

9,059
0,000

eVALUARe
nr. proiecte în
selecție
408
54
5
0

38,53

41

438,483

434,469

425,712

14

99,256

97,387

95,401

27

14,16

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

14,16
125,09
125,09

15,32
15,32
4,22

5

34,490

33,790

33,114

3

473,786

471,929

462,280

6

83,727

82,039

80,433

0

0,000

0,000

0,000

0
0

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

1

4,204

4,160

4,077

1

130,105

129,722

127,022

3

31,556

30,879

30,296

0

0,000

0,000

0,000

0
0

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

4

167,071
123,410
259,968
207,240

Procent
acoperire
alocare
regionalăl

173,67%
133,93%

3,62%
0,00%

174,687

189,09%

64,199

0,00%

64,199

45,23%

2

567,133

59,11%

3

69,458

72,18%

19,133

0,00%

0
0
0

• Curs Inforeuro mai 2017: 4,5338 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 -

567,133

69,458

0,00%
0,00%

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis
Apel închis

http://regio.adrmuntenia.ro
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Concurs pentru ocuparea a şase posturi de expert
în cadrul Serviciului Dezvoltare Urbană

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează în data de 30 mai concurs pentru
ocuparea a șase posturi de expert în cadrul Serviciului Dezvoltare Urbană, astfel:
• 1 post la Biroul județean Argeș;
• 1 post la sediul central al ADR Sud Muntenia
din Călărași;
• 1 post la Biroul județean Dâmbovița;
• 1 post la Biroul județean Giurgiu;
• 1 post la Biroul județean Ialomița;
• 1 post la Biroul județean teleorman.
Contractele individuale de muncă vor fi pe durată determinată de 12 luni din momentul angajării. Angajarea va avea loc după data de 1 iulie.
Cerinţe obligatorii pentru ocuparea postului:
• Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentul acesteia;
• Minimum 3 ani experiență în activitatea de
elaborare de planuri și strategii și în activitatea de
implementare a proiectelor finanțate din fonduri comunitare;
• Minimum 3 ani experiență în administrația publică locală;
• Capacitatea de a lucra în echipă;
• Capacitatea de a gestiona un volum variabil de
www.adrmuntenia.ro

muncă și de a respecta termenele stabilite;
• Cunoștințe foarte bune de operare pe calculator.
Cerinţe suplimentare:
• Disponibilitate pentru deplasări în Regiune.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul central al ADR Sud Muntenia din municipiul Călărași,
până în data de 26.05.2017, ora 14:00.
Concursul pentru toate cele șase posturi de expert se va desfășura în data de 30 mai, la sediul central al ADR Sud Muntenia din Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, începând cu
ora 11:00.
Informații suplimentare se pot obține la sediul
ADR Sud Muntenia, str. Gen. Constantin Pantazi, nr.
7A, Călărași, tel.: 0242/331 .769 și/sau la următoarele persoane de contact: Georgescu Cozia Roxana șef Serviciu Dezvoltare Urbană, e-mail: dezvoltare.urbana@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana - șef Birou Resurse Umane e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia,
precum și documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe site-ul ADR Sud Muntenia,
la adresa www.adrmuntenia.ro (secțiunea Bibliotecă - Documente utile).
http://regio.adrmuntenia.ro
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Gilda Lidia Niculescu
• 14 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 5 mai, colega noastră Gilda
Lidia niculescu, șef Serviciu Dezvoltare, a
împlinit 14 ani de activitate neîntreruptă în
cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia!
Pe această cale dorim să o felicităm și
îi mulțumim pentru expertiza profesională și
implicarea dovedită de-a lungul celor 14 ani
de activitate derulată în cadrul Agenției!
La Mulți Ani cu împliniri!

Rodica Iorga
• 10 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

La începutul lunii mai, colega noastră Rodica
Iorga, șef Serviciu Verificare proiecte POR, a împlinit 10 ani de activitate în cadrul Agenției!
Cu această ocazie dorim să o felicităm și
să îi mulțumim pentru devotamentul și expertiza sa profesională dovedite prin activitatea
desfășurată în cadrul ADR Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu succese pe toate planurile!

Florina Răşcanu
• 10 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

La începutul acestei luni, colega noastră
florina Rășcanu, expert Serviciu Dezvoltare,
a împlinit 10 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Pe această cale dorim să o felicităm și
îi mulțumim pentru colegialitate și întreaga
activitate derulată până în prezent în cadrul
Biroului județean Ialomița al Agenției!
La Mulți Ani cu succese!
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Guvernul a stabilit cadrul legal pentru implementarea, din punct de vedere financiar, a Mecanismului financiar Spațiul economic european 2014 2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014 – 2021,
printr-o ordonanță de urgență adoptată în ședința
de vineri, 5 mai.
Cele două mecanisme de finanțare vor acoperi
sectoare precum:
• Inovare, cercetare, educație și competitivitate;
• Incluziunea socială și combaterea sărăciei;
• Mediu, energie, schimbări climatice și reducerea emisiilor de carbon;
• Cultură, societatea civilă, bună guvernare și
drepturi și libertăți fundamentale;
• justiție și afaceri interne.
În perioada 2014 - 2021, România va fi al doilea

mare beneficiar al asistenței financiare oferite de
norvegia, Islanda și Liechtenstein, urmând să beneficieze de 502,5 de milioane de euro: 275,2 milioane de euro prin Mecanismul financiar See și
227,3 milioane de euro prin Mecanismul financiar
norvegian. România este prima țară care a semnat,
la 13 octombrie 2016, Memorandumurile de Înțelegere cu statele donatoare pentru exercițiul financiar 2014-2021, putând beneficia astfel de avantajele demarării mai rapide a implementării programelor, ceea ce ar implica o mai eficientă utilizare a granturilor See și norvegiene.
MDRAPfe este Punct național de Contact pentru Mecanismul financiar See și Mecanismul financiar norvegian.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și fondurilor europene, prin Autoritatea de
Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă, deschide o nouă linie de finanțare, cu un buget alocat de 400 de milioane de lei.
este vorba de Axa prioritară 1 – Administraţie
publică şi sistem judiciar eficiente, Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea şi introducerea de sisteme
şi standarde comune în administraţia publică ce
optimizează procesele decizionale orientate către
cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu
SCAP. Astfel, Cererea de proiecte nr. IP8/2017 „Sprijin pentru implementarea managementului calităţii, măsuri de simplificare pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, sistematizarea legislaţiei şi evaluarea sistemică a cadrului de reglementare” are drept
solicitanți eligibili entități publice, în funcție de rezultatele de program.
Odată cu lansarea cererii de proiecte, este pus
la dispoziția potențialilor beneficiari Ghidul solicitantului, cu anexele aferente.
Proiectele finanțate în cadrul acestei cereri de
proiecte vizează: sisteme unitare de management
al calității și performanței implementate de au-

toritățile și instituțiile publice centrale; aplicarea
sistemului de politici bazate pe dovezi de către autoritățile și instituțiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului; cadrul pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local și pentru creșterea
calității serviciilor publice; fondul activ al legislației sistematizat și simplificat progresiv; proceduri
simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri, implementate în
concordanță cu Strategia pentru o mai bună reglementare; proceduri simplificate pentru reducerea
birocrației pentru cetățeni implementate la nivel
central în concordanță cu Planul integrat pentru
simplificarea procedurilor administrative pentru
cetățeni; îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale pentru susținerea măsurilor/ acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific.
termenul limită de depunere a fișelor de proiect, în cadrul acestei cereri de proiecte, este 31
mai 2017. Pentru cererile de finanțare ce derivă
din fișele de proiect agreate de AM POCA, termenul
de depunere este 14 iulie 2017.

Sursa: mdrap.ro

AM POCA deschide o nouă linie de finanţare, cu un buget
de 400 de milioane de lei

www.adrmuntenia.ro

Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Guvernul României a aprobat cadrul financiar
pentru implementarea granturilor SEE şi norvegiene
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» Secretarul de stat în Ministerul
pentru Mediul de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat, Ilan Laufer, a anunțat,
miercuri, la Craiova, că înscrierea în
programul Start-up Nation România
va începe la sfârșitul lunii mai – începutul
lunii iunie, perioada de înscriere va fi
de 30 de zile, iar selecția se va face
în funcție de punctaj, și nu pe principiul
„primul venit, primul servit”.

„Înscrierea în Programul Start-up Nation va
începe undeva la sfârşitul lunii mai – începutul lunii iunie, lucrăm non-stop ca să dăm drumul cât
mai repede, iar perioada de înscriere va fi de 30 de
zile, aşa că nu vă grăbiţi, la ora 10.:00 dimineaţa
când se deschide să vă aruncaţi toţi, pentru că nu
este cazul. Nu mergem pe sistemul ‘primul venit,
primul servit’, ci este în funcţie de punctaj”, a spus
Laufer, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai autorităților publice locale.
Potrivit secretarului de stat, care a prezentat
condițiile de eligibilitate și de finanțare a proiectelor
ce vor fi depuse, programul Start-up Nation România
are un buget de circa 380 milioane de euro pentru anul 2017 și se va derula pe o perioadă de patru ani.
Anual vor fi finanțate 10.000 de noi start-up-uri
cu un grad maxim de finanțare de 200.000 de lei nerambursabili, contribuția beneficiarului în cadrul
www.adrmuntenia.ro

proiectului putând fi chiar 0 pentru „cei care au o
idee bună, ştiu foarte bine ce vor”.
„Cei care doriţi să aplicaţi în cadrul acestui program aveţi o şansă foarte mare, dar trebuie să înţelegeţi că trebuie să faceţi tot ceea ce ţine de voi ca
să reuşiţi, şi pentru asta trebuie să ştiţi foarte clar
de la început ce doriţi să faceţi. Obligaţiile voastre nu sunt atât de complicate: trebuie să creaţi
minimum un loc de muncă şi să îl menţineţi pentru
o perioadă de doi ani, iar echipamentele pe care
le veţi achiziţiona va trebui să le menţineţi pentru
o perioadă de trei ani. Deci Start-up Nation îi selectează pe primii 10.000 după punctaj, le acordă un
grant de până în 200.000 de lei cu care să-şi înceapă o afacere”, a spus Ilan Laufer.
Obiectivul programului este de a stimula înființarea de noi societăți comerciale în România, finanțarea a 10.000 de societăți în fiecare an și crearea a circa 17.000 de noi locuri de muncă anual.
„Ne axăm pe sectoarele de dezvoltare prioritară pentru România precum IT, producţie şi tehnologie, acele domenii în care putem produce cea
mai mare plusvaloare. (…) Programul a fost modelat după întâlnirile pe care le-am avut în ţară
cu reprezentanţii mediului de afaceri, inclusiv în
ceea ce priveşte condiţiile de eligibilitate şi cheltuielile”, a mai spus secretarul de stat, care a subliniat că inclusiv achiziția unui autoturism pentru
dezvoltarea afacerii ar putea deveni eligibilă.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Înscrierea în programul Start-up Nation România
va începe într-o lună
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INFO TURISM SUD MUNTENIA

Barajul şi Lacul Pecineagu,
frumuseţile ascunse ale României

» Pe cursul superior al râului Dâmbovița
descoperim barajul Pecineagu. Cu o înălțime
de 107 metri și o lungime de 267 de metri,
apa barajului Pecineagu este folosită pentru
irigații și alimentarea cu apă, precum și
pentru energie hidroelectrică.

Barajul este situat în depresiunea formată între Munții Piatra Craiului și Munții Iezer - Păpușa.
Astfel, aflat la o altitudine de 1.117 metri, este
unul dintre cele mai mari baraje din europa și se
numară în primele 10 din lume. Criteriile ce stau
la baza acestor evaluări sunt înălțimea, precum și
anul construirii sale, respectiv 1984. Barajul de la
Pecineagu are o suprafață de 182 de hectare și
poate cumula până la 63 de milioane mc de apă.
este unul din cele mai bine gândite proiecte când
vine vorba despre evacuarea apei, cât mai repede
și cât mai sigur. Barajul este prevăzut cu un deversor pâlnie pe malul stâng, cu o capacitate ce ajunge până la 687 mc/s.
Proiectat de institutul ISCPGA (Aquaproiect),
barajul este executat din anrocamente, cu o mască
în amonte din beton armat. Barajul este prevăzut
și cu o casă a vanelor subterane ce este accesibilă
printr-un puț. Din acest loc se controleză toate dewww.adrmuntenia.ro

bitele barajului.
Pentru a ajunge la barajul Pecineagu se pleacă
din Câmpulung Muscel spre Brașov, pe Dn73, până
în comuna Podul Dâmboviței. De aici vă mai despart doar 25 de kilometri de baraj, drumul pietruit
lăsând satul Sătic în urmă.

Sursa: romaniaoriginal.info

http://regio.adrmuntenia.ro
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Argeş

Târgul AGRO PITEȘTI

Călăraşi

INFO JUDEȚE

Camera de Comerț, Industrie
și Agricultură Argeș a organizat
târgul de echipamente și Utilaje
Agricole AGRO PIteŞtI - ediția a IIa, în perioada 4 - 7 mai, în incinta
Complexului Comercial jupiter City
din Pitești.
Inițiativa a avut drept scop
crearea unui eveniment de o înaltă ținută, care să devină o tradiție pentru zona Argeș – Vâlcea –
Dâmbovița - Olt, motiv pentru care s-a găsit o foarte mare deschidere din partea tuturor instituțiilor
locale - Instituția prefectului,
Consiliul județean, Oficiul județean pentru finanțarea investițiilor rurale, Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură, Direcția agricolă, Primăria Municipiului Pitești, Camera de comerț
și industrie a României și camerele de comerț județene din zonă.
„Organizarea acestui eveniment a apărut din necesitatea de
a contribui la dezvoltarea agriculturii din zona noastră şi considerăm că acest lucru, împreună
cu elementul de noutate, vor

foto arthivă 2016

conduce la o participare numeroasă din partea expozanţilor,
dar mai ales din rândul fermierilor, facilitându-le astfel accesul
la tehnologie şi informaţii de ul-

Program anual municipal
pentru acordarea
de finanţări nerambursabile

Primăria Municipiului Călărași anunță lansarea
Programului anual municipal pentru acordarea de
fonduri nerambursabile în 2017 pentru activități
nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor din fonduri publice alocate pentru activități
nonprofit de interes general. Domeniile de intervenție selectate sunt: activități sportive și de tineret.
finanțarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui
www.adrmuntenia.ro

timă oră”, a declarat președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș, George
Caval.

Sursa: argesexpres.ro

contract de finanțare nerambursabilă încheiat între Municipiul Călărași și beneficiar, în urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte, conform Ghidului solicitantului.
În cazul în care, după prima sesiune, sumele
alocate nu vor fi consumate, se vor organiza alte
sesiuni până la consumarea integrală a fondurilor
Bugetul programului: suma totală alocată pentru
Program în anul 2017 este de 4.000 mii de lei.
Sursa: arenamedia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Lucrări de asfaltare pe DJ 711A
Săbieşti – Colacu şi Ghergani – Lunguleţu,
pentru a se asigura legătura cu A1
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Dâmboviţa

În acest sens, vineri, 5 mai, autoritățile publice județene au verificat lucrările derulate pe sectorul de drum Dj 711A Săbiești – Colacu și Ghergani
– Lungulețu. Obiectivul este finanțat prin OUG nr.
28/2013 și are o lungime de 7,812 km. Valoarea totală a investiției este de 7.482.470 de lei, iar până
în prezent s-a realizat stratul de bază pe o lungime
de 4,5 km pe sectorul Ghergani – Lungulețu și, respectiv, 0,9 km pe sectorul Săbiești – Colacu.
Lucrările pentru primul strat de asfalt pe tronsonul Săbiești – Colacu se află în desfășurare și, potrivit constructorului, această etapă se va finaliza
în aproximativ două săptămâni.
În vederea reabilitării și modernizării a două
sectoare aparținând Dj 711A, situate pe raza orașului Răcari (zona Mavrodin – Colacu – Săbiești),
Consiliul județean Dâmbovița finanțează din bugetul propriu începând cu anul 2016 următoarele
lucrări:
- în urma aplicării procedurilor legale de achiziție publică, a fost încheiat, în anul 2016, contractul de lucrări nr. 236/47/18.04.2016 aferent
obiectivului de investiții „Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară DJ 711A sector Săbieşti – Colacu, sector Ghergani – Lunguleţu, L = 7, 812 km”, între
Consiliul județean Dâmbovița și agentul economic
SC Pragosa România SRL, acesta având principalii
indicatori și stadiile fizice realizate astfel:
• sector Ghergani – Lungulețu – 4,5 km strat
de bază;
• sector Săbiești – Colacu – 0,9 km strat de bază.
Cu o lungime de 4,3 km pe raza comunei Lungulețu și de 3,5 km pe raza orașului Răcari, obiectivul de investiții are o valoare totală de 7.482.470
de lei. În prezent, lucrările pentru stratul de bază
pe sectorul Săbiești – Colacu se află în derulare.
www.adrmuntenia.ro

- în baza contractului de concesiune nr.
2/6.01.2010 (având Act Adițional nr. 3/2017) aferent obiectivului de investiții „Covor bituminous
pe DJ 711A Colacu – Ghergani km 9 + 470 – 14 +
500, L = 5,03 km”, încheiat între Consiliul județean
Dâmbovița și SC Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița SA, s-a realizat un strat de bază de 3 km în zonele Mavrodin – Biserică (2 km) și Colacu (1 km ).
Obiectivele mai sus nominalizate sunt realizate din fondurile Consiliului județean Dâmbovița
și fac parte din Strategia de Dezvoltare Durabilă a
județului Dâmbovița privind asigurarea unor condiții corespunzătoare de circulație în siguranță și
confort pe întreaga zonă administrativă a județului
Dâmbovița, Dj 711 A fiind unul dintre drumurile
publice importante cu o lungime totală de 40,7
km, ce asigură legătura zonei de Sud – est, la intersecția cu Dj 711, în comuna Bilciurești, cu Autostrada 1 (A1) București – Pitești, pe raza comunei
Corbii Mari.
Sursa: gazetadambovitei.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» În această perioadă, Consiliul
județean Dâmbovița, prin direcțiile de
specialitate, realizează activități de
monitorizare și verificare pe teren la
obiectivele de infrastructură rutieră de
interes județean, aflate în derulare.
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Giurgiu

Festivalul Internaţional de Zbor
şi Sport Extrem, la Comana

În cadrul acestui festival, cei interesați au avut ocazia să se înscrie și pentru alte tipuri de
activități de agrement în cadrul Parcului de Aventură Comana, și anume: trasee suspendate, tir cu
arcul, tiroliană peste lac, panou de escaladă, închiriere biciclete, închiriere bărci. Alături de activitățile de zbor, au avut loc de asemenea demonstrații de off-road, enduro și AtV. Accesul la eveniment a fost liber.
Prima ediție a acestui eveniment avut loc în
anul 2007 la Giurgiu, fiind primul eveniment ce a
strâns într-un cadru competițional și festiv, totodată, sportivi din domeniile aeronautică, domeniul
maritim, automobilism și motociclism sportiv. Acest eveniment continuă să rămână un trigger al
turismului sportiv în România, adunând la fiecare
ediție personalități remarcabile și promovând o
zonă cu un patrimoniu natural impresionant, încă
neexploatat la adevărata lui valoare.
evenimentul are o pagină dedicată - www.festivalinternationaldezbor.ro, putând fi accesată în
limbile română, engleză și franceză.
Sursa: festivalinternationaldezbor.motoflyro.ro

S-a constituit Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa

Ialomiţa

» Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară este fondată de Consiliul
județean Ialomița și cuprinde 44 de
unități administrativ – teritoriale din
județ, primării de orașe și comune.

ADI Ialomița a fost înființată pentru dezvoltarea comunităților ialomițene, prin realizarea în comun a unor proiecte de interes zonal sau regional
și furnizarea de servicii publice în folosul cetățenilor.
Asociația va funcționa în baza programului județean de dezvoltare, pe principii de eficiență și
transparență, pentru asigurarea fondurilor de finanțare a obiectivelor majore de investiții.
ADI Ialomița va asigura sprijin în elaborarea
www.adrmuntenia.ro

documentațiilor tehnice necesare pentru executarea lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare,
gaze și infrastructură rutieră, accesarea fondurilor
nerambursabile, interne și externe. De asemenea,
se va preocupa de protejarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural, tradițiilor, datinilor și obiceiurilor ialomițene, activități menite a
implica tinerii în viața comunităților, stimularea și
dezvoltarea turismului în zonă.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară este
reprezentată de președintele Victor Moraru și de
primarii din Slobozia, Căzănești și Moldoveni, în
calitate de vicepreședinți. Cenzorul ADI Ialomița este Mihai Geantă, iar sediul asociației a fost stabilit
la Centrul Cultural UneSCO „Ionel Perlea”, etajul I.
Sursa: guraialomitei.com

http://regio.adrmuntenia.ro
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În perioada 6 - 7 mai, la Aerodromul Comana a
avut loc cea de-a 11-a ediție a festivalului Internațional de Zbor și Sport extrem (fIZ – Se), eveniment
organizat de Asociația Club Sportiv Moto flyRo din
Giurgiu. festivalul a reunit producătorii și distribuitorii de echipamente sportive, sportivi profesioniști, practicanți și pasionați de sporturi extreme.
festivalul a fost deschis publicului și a avut ca scop
promovarea sportului și a activităților outdoor destinate tuturor categoriilor de vârstă.
În cadrul festivalului, școlile de zbor și cluburile sportive prezente au oferit celor interesați informatii despre programele de pregătire pe care
le derulează.
Pentru practicanții activi de sporturi extreme
a existat o serie de activități la care s-au putut înscrie:
1. Raid Comana – Dunăre, cu orientare pe
hartă, pentru piloții de aeronave ultraușoare;
2. traseu offroad;
3. traseu enduro;
4. Concurs de măiestrie în pilotarea dronelor –
Aerodrom Comana.
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Prahova

Simpozion ştiinţific interdisciplinar,
la UPG Ploieşti
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Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești, facultatea de Ştiințe economice și Casa de Cultură a
Studenților Ploiești organizează, în perioada 9 – 11
mai, „Zilele Universitare Europene – Împreună pentru Europa”, ediția a IV-a. Proiectul are ca scop aniversarea zilei Uniunii europene și afirmarea europeană a tinerilor implicați în activități de natură educațională, culturală, socială și sportivă.
Scopul acestei manifestări științifice îl reprezintă stimularea performanțelor studenților în activitatea de cercetare științifică, educarea tinerilor în spiritul valorilor europene, dezvoltarea sustenabilă a învățământului universitar din România,
afirmarea europeană a tinerilor implicați în activități de natură educațională și culturală. Proiectul
este finanțat de Ministerul educației naționale.

Sursa: prahovabusiness.ro

Sesiune Internaţională
de Comunicări Ştiinţifice,
la Universitatea „Valahia” din Alexandria

Teleorman

La sfârșitul lunii trecute, în Aula Universitară
din cadrul Campusului studențesc al Universității „Valahia” din Alexandria a avut loc Sesiunea Internațională de Comunicări Ştiințifice a Cercurilor Studențești.
evenimentul a fost organizat de facultatea de
Ştiințe și Inginerie-Alexandria, în parteneriat cu D.A.
tsenov Academy of economics, Svishtov, Bulgaria, și
a avut ca temă „Administraţia publică şi competitivitatea serviciilor în contextul dezvoltării durabile”.
Sursa: infotr.ro

www.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, Administrației Publice
și fondurilor europene, 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 PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 8 mai 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, Administrației
Publice și fondurilor europene, 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.

