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Astfel, s-au prezentat stadiul actual de
derulare a POR 2007 – 2013 la nivelul regiunii
de dezvoltare Sud Muntenia, precum şi rezultatele obţinute prin proiectele finanţate cu
fonduri nerambursabile în cadrul acestui program.
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Bilanţul activităţii
ADR Sud Muntenia la sfârşitul anului 2011
În data de 13 decembrie, ADR Sud Muntenia a organizat o conferinţă de presă dedicată reprezentanţilor mass-media din judeţul
Călăraşi. Cu această ocazie au fost prezentate
bilanţul implementării Regio în anul 2011,
precum şi preocupările Agenţiei pentru 2012.

Prima Conferință a Parteneriatelor:
Planificare regională
pentru perioada 2014 – 2020
În cadrul procesului de planificare a
dezvoltării regionale pentru perioada 2014 –
2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, prin intermediul Direcției Dezvoltare, a organizat în perioada 15 – 16 decembrie 2011, Prima Conferință a Parteneriatelor.

Scopul acestui eveniment a fost obţinerea consensului regional asupra metodologiei
de elaborare a Planului de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014 – 2020 şi elaborarea
arborelui problemelor în cadrul celor cinci
grupuri tematice corespunzătoare axelor priwww.adrmuntenia.ro
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oritare ale viitorului plan, și anume: Dezvoltarea infrastructurii locale și regionale, Dezvoltarea mediului de afaceri și promovarea
cercetării – dezvoltării - inovării, Dezvoltarea
resurselor umane și promovarea incluziunii
sociale, Dezvoltarea agriculturii și a mediului
rural, Protecția mediului și eficiența energetică.
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Infrastructura serviciilor sociale
din Ialomiţa se dezvoltă cu ajutorul
fondurilor Regio!
În data de 15 decembrie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a semnat un nou contract de finanţare din Regio, ce
vizează infrastructura serviciilor sociale.

Beneficiarul, Comuna Andrăşeşti, în
parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa,
a primit finanţare nerambursabilă din Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, DMI 3.2
„Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, pentru proiectul „Amenajare centru social multifuncţional, sat Orboieşti, comuna Andrăşeşti, jud. Ialomiţa”. Valoarea totală a proiectului este de 1.841.389,10 lei, din care
valoarea totală eligibilă este de 1.442.892,50
lei (1.226.458,63 lei valoarea FEDR, 186.433,87
lei fonduri de la bugetul naţional şi 30.000 de
lei cofinanţare eligibilă beneficiar).
Implementarea acestui proiect vizează
amenajarea şi echiparea unui centru multifuncţional pentru copii, familie şi vârstnici în
satul Orboieşti, comuna Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa. Durata de derulare a proiectului este
de 18 luni, perioadă de timp în care se vor
executa lucrări de reabilitare, remodelare,
extindere şi dotare a imobilului dezafectat
(fosta şcoală generală din satul Orboieşti).
Beneficiarii direcţi ai Centrului social
multifuncţional vor fi în număr de 50 la trei
luni de la finalizarea implementării proiectului, din care: 25 de copii cu vârsta între 7 şi 14
ani şi 25 de persoane vârstnice, având peste
60 de ani. Amenajarea acestui centru va ge-

Evenimentul, la care au participat aproximativ 80 de persoane, reprezentanţi ai
autorităţilor publice locale, serviciilor deconcentrate, institutelor de cercetare, mediului
academic și de afaceri, precum şi reprezentanți ai societății civile, a fost organizat cu
sprijinul Axei prioritare 6 „Asistenţă tehnică”,
finanţată în cadrul Programului Operațional
Regional 2007 - 2013.
www.adrmuntenia.ro
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nera totodată îmbunătăţirea comunicării şi relaţionării categoriilor de vârste, prin participarea la activităţi comune.
Până în prezent, în judeţul Ialomiţa sau mai semnat două contracte de finanţare ce
vizează dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale şi al căror beneficiar este Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului
Ialomița. Cele două proiecte sunt: „Extindere,
reabilitare termică şi dotare Centru îngrijire
şi asistenţă, Municipiul Slobozia, județul Ialomița”, a cărui valoare totală este de 3.446.360
de lei, şi „Înființarea Centrului de recuperare
şi reabilitare neuropsihică pentru Adulți Movila”, în valoare totală de 3.710.023,60 lei.

unei structuri locale de sprijinire a afacerilor,
cu scopul de a atrage investiții noi, de a revigora şi dezvolta economia locală, precum şi
de a crea noi locuri de muncă. Suprafaţa utilă
nou creată a structurii de afaceri va fi de
1.475,99 mp.

Finanţare nerambursabilă Regio
pentru mediul de afaceri prahovean
Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia a semnat în cea de-a doua jumătate a
lunii
decembrie o
nouă serie
de
contracte de
finanţare
din Regio –
Programul
Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 4
„Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri
regional şi local”, Domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.

Centru de afaceri la Piteşti, prin Regio!
În data de 21 decembrie, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia s-a semnat un contract de finanţare
în cadrul Programului Operaţional Regional,
Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul
major de intervenţie 4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de
importanţă regională şi locală”.

Noile contracte de finanţare sunt următoarele:
 „Dezvoltarea microîntreprinderii ALROX SRL prin achiziţia unor echipamente
performante” - beneficiar: SC ALROX SRL
Câmpina; valoare totală proiect: 1.050.128,94
lei, din care valoarea totală eligibilă este de
846.878,18 lei;
 „Dezvoltare prin tehnologizare” beneficiar: SC TEHCOM SRL Ploieşti; valoare
totală proiect: 610.644,20 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 380.902 lei;

Proiectul „Centrul de afaceri TRIOB”, al cărui beneficiar este SC TRIO-B SRL din
municipiul Piteşti, are o valoare totală de
8.415.129,21 lei, din care valoarea totală
eligibilă este de 6.393.620,91 lei (fonduri
FEDR: 3.881.631,19 lei; fonduri buget naţional: 593.903,45 lei; cofinanţare eligibilă beneficiar: 1.918.086,27 lei). Durata de derulare a
proiectului este de 19 luni. Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte înființarea
www.adrmuntenia.ro

 „Dezvoltarea societăţii SC EUROSOFT ONE SRL cu sisteme telemetrice integrate ce stau la baza dezvoltării proiectelor energetice din resurse regenerabile” beneficiar: SC EUROSOFT ONE SRL Ploieşti;
valoare totală proiect: 1.083.888,88 lei,
din care valoarea totală eligibilă este de
874.103,93 lei.
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Oraşul turistic Sinaia primeşte finanţare
nerambursabilă din Regio
În data de 23 decembrie, Oraşul Sinaia
a semnat primele cereri de finanţare în cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării
durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”,
Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri
integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Centre urbane”.

Echipa din cadrul primăriei, care a scris cele două proiecte

Contractul de finanţare al proiectului
„Reabilitarea infrastructurii publice urbane oraş Sinaia <<Via Sinaia Design –
Verde - Deschis>>” are o valoare totală de
81.856.120 de lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de
52.354.760,04 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de
11.500.454,45 lei, iar cofinanţarea eligibilă a
beneficiarului este de 1.303.167,64 lei.
Durata de implementare a proiectului
este de 26 de luni, interval de timp în care se
va reabilita sistemul rutier şi se vor executa
lucrări de reparare la trotuarele din zona
centrală a orașului (bulevardele: Republicii,
Carol I și Ferdinand). Cu ajutorul fondurilor
nerambursabile Regio se doreşte totodată
mărirea siguranței circulației, prin crearea de
sensuri giratorii și montarea de indicatoare
rutiere, precum şi îmbunătățirea serviciilor
publice.





Cel de-al doilea proiect din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană este „Achiziţia şi instalarea de echipamente de
supraveghere necesare pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul Sinaia, judeţul Prahova”. Contractul de
finanţare are o valoare totală de 1.749.702
lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este 1.130.082,58 lei, valoarea
eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional
este de 248.238,42 lei, iar cofinanţarea eligibilă a beneficiarului este de 28.129 de lei.

www.adrmuntenia.ro
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Durata de derulare a contractului este
de 26 de luni. Prin implementarea acestui
proiect se doreşte prevenirea şi combaterea
delincvenţei, criminalităţii, cu precădere a
celei juvenile, eliminarea cauzelor şi a condiţiilor ce favorizează manifestarea acestui fenomen în unităţile de învăţământ şi împrejurimile acestora, prin atenta supraveghere
prin intermediul camerelor video montate în
curţile instituţiilor de învăţământ şi a zonelor
din preajma şcolilor. Totodată se vor instala
camere de supraveghere în zona centrală –
bulevardele Republicii, Carol I, Ferdinand,
Colegiul Naţional „C. Cantacuzino”, Centrul
Cultural „Carmen Sylva”, Şcoala Generală
„G. Enescu”, Şcoala Generală „Principesa
Maria”, cu dispecerizare în sediul primăriei.

Datele au fost făcute publice în cadrul
Conferinţei de prezentare a Raportului Anual
de Implementare a POR. La eveniment au
participat reprezentanţi ai Autorităţii de Management pentru POR, ai organismelor intermediare, autorităţilor publice, membri ai societăţii
civile, beneficiari, comunicatori Regio ş.a.
„Suntem ministerul cu cea mai mare
rată de contractare a fondurilor europene şi
cu o semnificativă contribuţie la creşterea gradului
de absorbţie
la nivelul întregii ţări. Acest lucru se
vede nu numai în cifre. Avem şantiere în fiecare colţ al
României, peste tot se lucrează la dezvoltarea infrastructurii atât de necesare. Când
vorbim despre cele 2,891 de miliarde de euro,
fonduri nerambursabile aduse deja în România şi despre cele 426 de proiecte finalizate,
vorbim despre lucruri care se văd în jurul
nostru. Asta înseamnă Programul Operaţional
Regional!“, a declarat domnul Răzvan Murgeanu, secretar de stat în cadrul MDRT.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (AM POR) este autoritatea cu cea mai
mare rată de contractare a fondurilor europene pe care le administrează şi contribuie,
astfel, la creşterea gradului de absorbţie a
fondurilor pe care Uniunea Europeană le-a
alocat României pentru perioada de programare financiară 2007 - 2013.
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MDRT a semnat contracte
în valoare de 4,558 de miliarde de euro
2.382 de contracte de finanţare, în valoare totală de aproximativ 4,558 de miliarde
de euro, au fost semnate până în data de 9
decembrie a.c., prin Regio - Programul Operaţional Regional (POR), derulat de Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT).

Regio - Programul Operaţional Regional
(POR) a fost lansat în data de 13 iulie 2007, în
cursul aceluiaşi an finalizându-se şi documentele aferente implementării proiectelor. Obiectivul general al POR constă în sprijinirea şi
promovarea dezvoltării locale durabile, atât
din punct de vedere economic, cât şi din
punct de vedere social, în toate regiunile României, prin îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură şi a mediului de afaceri, care să
susţină creşterea economică.

Inaugurarea DJ 730 (jud. Argeş), reabilitat prin Regio

Până în prezent au fost finalizate 426
de proiecte la nivelul întregii ţări, în valoare
de 257 de milioane de euro şi au fost alocate
fonduri nerambursabile din Fondul European
pentu Dezvoltare Regională în valoarea de aproximativ 2,891 de miliarde de euro.
www.adrmuntenia.ro

Sursă: http://www.mdrt.ro/comunicare/
buletine/newsletter-mdrt?newsID=102&art=702
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Dezbateri privind coeziunea
teritorială şi competitivitatea
în contextul Strategiei Europa 2020
Situaţia şi perspectivele teritoriului Uniunii Europene au fost discutate în data de 15
decembrie, în cadrul Conferinţei Coeziune teritorială şi competitivitate în contextul Strategiei Europa 2020 - Contribuţii naţionale la
dezbaterea europeană privind conceptul de
coeziune teritorială, organizată de Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Europene.
În deschiderea conferinţei, doamna ministru Elena Udrea a spus că teritoriul şi capitalul uman sunt, pentru România, printre principalele atuuri ce trebuie valorizate în viitor
pentru a atinge obiectivele de coeziune şi competitivitate. „În contextul în care rolul coeziunii teritoriale este tot mai important în negocierea noului cadru financiar al UE, este
nevoie ca, la nivel naţional, să existe ţinte
clare şi asumate la diferite niveluri teritoriale cu privire la principalele obiective de dezvoltare şi mecanismele de implementare. O
corectă aplicare practică a conceptelor legate
de coe-ziunea teritorială va fi de mare ajutor
în implementarea reuşită a viitoarelor programe operaţionale, post 2013, şi acest lucru
trebuie să fie preocuparea noastră permanentă. Doresc să le mulţumesc colegilor din minister pentru implicarea lor permanentă în
îndeplinirea tuturor obiectivelor noastre legate de dezvoltare regională, coeziune teritorială şi cooperare europeană“, a declarat
doamna ministru Elena Udrea.
Cei 140 de participanţi din România şi
alte state europene, reprezentanţi ai Guvernului, CE, Comitetului Regiunilor, administraţiei
publice, experţi şi reprezentanţi ai mediului
universitar au discutat despre rolul coeziunii
teritoriale în cadrul politicii de coeziune şi al
altor politici de dezvoltare.
Evenimentul şi-a propus să lanseze la
nivel naţional o dezbatere privind coeziunea
teritorială, în vederea adâncirii înţelegerii
acestui concept în noul context, precum şi a
implicaţiilor sale pentru formularea politicilor.
www.adrmuntenia.ro

Conferinţa a fost organizată în două sesiuni plenare consecutive (în care au fost realizate prezentări referitoare la perspectivele
europene şi naţionale cu privire la coeziunea
teritorială) şi în trei ateliere de lucru paralele
pe următoarele tematici: indicatori privind coeziunea teritorială, teritoriul – factor cheie pentru corelarea politicilor sectoriale, instrumente pentru implementarea Politicii de Coeziune
2014 – 2020.
Coeziunea teritorială este un concept
în evoluţie, adaptat unei mari diversităţi de
realităţi şi nevoi, fără a fi o politică separată,
ce poate asigura legătura dintre conceptele
de competitivitate economică şi coeziune, un
proces prin care se pot armoniza politicile
sectoriale, un mijloc de valorificare a potenţialului teritorial. Dezbaterea în jurul coeziunii teritoriale a fost lansată la nivel european
în 2008, prin publicarea, de către Comisia Europeană, a „Cartei verzi privind coeziunea
teritorială. Transformarea diversităţii teritoriale într-un avantaj”. În 2009, coeziunea teritorială a devenit obiectiv european, prin includerea în Tratatul de la Lisabona a celor trei
dimensiuni ale politicii de coeziune: economică, socială şi teritorială. Propunerile legislative privind perioada financiară 2014 - 2020,
publicate de către Comisia Europeană la 6
octombrie 2011, acordă un loc privilegiat diferitelor instrumente ce pot contribui la atingerea coeziunii teritoriale.
Mai multe detalii despre acest subiect puteţi
afla accesând link-ul: http://mdrt.ro/comunicare/
presa/comunicate/dezbateri-privind-coeziunea-teritoriala-si-competitivitatea-in-contextul-strategiei-europa-2020.
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Cheia stă în evaluarea costurilor pe trei componente principale.

MCSI: A fost publicat ghidul solicitantului
în varianta finală pentru comerţ electronic
şi alte soluţii online pentru afaceri

Începeţi cu banii pentru active
În această categorie intră toate lucrurile pe care le veţi
folosi pe termen lung.
Spre exemplu, dacă afacerea dumneavoastră
va avea nevoie de un
punct de vânzare, luaţi
în calcul chiria sau achiziţia spaţiului. Treceţi apoi la mobilier, casă de marcat etc. şi
ţineţi cont de faptul că o mare parte din
aceste cheltuieli vor surveni înainte de deschiderea efectivă a afacerii. În cazul în care
veţi produce sau vinde diverse bunuri, luaţi în
calcul stocurile de care veţi avea nevoie la început. Pe de altă parte, un furnizor de servicii nu va trebui să ia în calcul aceste costuri,
pentru că nu va avea nevoie de un inventar
iniţial.
Pentru fiecare element din lista activelor încercaţi să faceţi o estimare cât mai realistă asupra costurilor. Dacă nu aveţi toate informaţiile necesare şi riscurile unor erori sunt
destul de mari, încercaţi să vă documentaţi
întâi. De exemplu, în cazul spaţiilor comerciale, luaţi legătura cu mai mulţi agenţi imobiliari pentru a vă face o idee cât mai corectă
asupra preţurilor.

MCSI anunţă lansarea în data de 5 ianuarie 2012 a apelului de proiecte pentru Operaţiunea 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea
sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii online pentru afaceri”.
Înregistrarea propunerii de proiect se
va realiza online, în mod continuu, începând
cu 5 ianuarie
2012, ora 9:00, şi
se va încheia în
29 iunie 2012,
ora 14:00. Înregistrarea online
se va realiza la
adresa de internet: www.fonduri.mcsi.ro.
În termen de maxim cinci zile lucrătoare de la înregistrarea online, solicitanţii
trebuie să depună dosarul complet la sediul
MCSI, cu respectarea tuturor detaliilor cuprinse în Ghidul solicitantului pentru această operaţiune.
Clarificări pot fi solicitate reprezentanţilor Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale din cadrul
MCSI la adresa de e-mail fonduri@mcsi.ro, fax:
021-311.39.19 sau la tel. 021-021.311.41.55,
021-311.41.12, interior 1015.

Cheltuielile
Nu tot ce cumpăraţi este un activ. Crearea unui site pentru companie, plată salariilor sau orice alţi bani necesari operaţiunilor
curente sunt exemple de cheltuieli, inclusiv
costurile înfiinţării firmei. După finalizarea acestui pas veti putea avea deja o idee asupra
fondurilor de care start-up-ul dumneavoastră
va avea nevoie.
Piesa finală este dată de estimarea lichidităţilor necesare în primele luni de viaţă
ale companiei, în perioada în care afacerea nu
generează un volum suficient de vânzări pentru a acoperi costurile de funcţionare. Aceasta
poate fi etapa cea mai dificilă. Perioada minimă pentru care trebuie să anticipaţi suma necesară este de şase luni, însă cel mai bine

Mai multe informaţii despre acest subiect
puteţi afla accesând link-ul: http://www.finantare.ro/stire-18743-MCSI_-A-fost-publicat-ghidul-solicitantului-in-varianta-finala-pentru-comert-electronic-si-alte-solutii-on_line-pentru-afaceri.html.

De câţi bani ai nevoie
pentru a înfiinţa un start-up?
Unul dintre motivele pentru care un
plan de business reprezintă o bază solidă pentru lansarea cu succes a unei firme este că
răspunde unei întrebări fundamentale: de câţi
bani va fi nevoie pentru a începe afacerea?

www.adrmuntenia.ro
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- componenta „Biodiversitate” va dezvolta
bunele practici de stopare a declinului biodiversităţii şi va restabili serviciile ecosistemi-ce,
rămânând însă orientată în principal asu-pra
sprijinirii siturilor Natura 2000, mai ales prin
intermediul unor proiecte integrate coe-rente
cu cadrele de acţiune prioritară ale sta-telor
membre (descrise în noul document al Comisiei
privind finanţarea programului Natu-ra 2000);
- componenta „Guvernanţă şi informare în domeniul mediului” va promova schimbul de cunoştinţe, diseminarea bunelor practici şi o mai
bună conformitate cu normele, organizând, în
paralel, campanii de sensibilizare.

este să extindeţi estimarea pe o perioadă dublă, adică un an.
Lista ar trebui să includă vânzările şi
cheltuielile pe care le aşteptaţi în primul an
de viaţă al companiei, cu sume defalcate pentru fiecare lună în parte. În funcţie de vânzările estimate şi de cheltuieli, rezultatele ar
trebui să vă arate dacă veţi avea suficiente
lichidităţi pentru a duce afacerea mai departe. Mai mult, acest tabel vă arată şi de câte
luni veţi avea nevoie pentru a vă acoperi costurile iniţiale şi a trece pe profit.
Mai multe despre acest subiect puteţi afla
accesând link-ul: http://www.finantare.ro/stire18732-De-cati-bani-ai-nevoie-pentru-a-infiintaun-start_up.html.

Fonduri de 3,2 miliarde EUR
pentru noul program LIFE
Comisia propune alocarea unor fonduri
de 3,2 miliarde EUR, în perioada 2014 - 2020,
pentru un nou program pentru mediu şi politici climatice - LIFE. Noul program propus se
va baza pe succesele înregistrate de actualul
program LIFE+, dar va fi reformat astfel încât
să poată avea un impact mai mare, să devină
mai simplu şi mai flexibil şi să dispună de un
buget considerabil mai ridicat.

Subprogramul pentru politici climatice cuprinde următoarele domenii:
- componenta „Atenuarea schimbărilor climatice” se va concentra asupra reducerii emisii-lor
de gaze cu efect de seră;
- componenta „Adaptarea la schimbările climatice” va pune accentul pe creşterea rezistenţei la schimbările climatice;
- componenta „Guvernanţă şi informare în domeniul climei” va pune accentul pe sporirea
gradului de conştientizare, comunicare, cooperare şi diseminare privind reducerea efectelor schimbărilor climatice şi măsurile de adaptare la acestea.

Printre noile aspecte ale viitorului program
LIFE se numără:
- crearea unui nou subprogram pentru politici
climatice;
- definirea mai clară a priorităţilor în cadrul
unor programe de lucru multianuale adoptate în
consultare cu statele membre;
- noi posibilităţi de a implementa programe la
scară mai largă prin „proiectele integrate” care
ar putea contribui la mobilizarea altor fonduri
ale UE, naţionale şi private în scopul atingerii
obiectivelor de mediu sau climatice.

Subvenţiile pentru finanţarea proiectelor vor rămâne principalul tip de intervenţie
din cadrul programului. Va fi în continuare posibil să se acorde subvenţii de funcţionare
ONG-urilor şi altor organisme şi, în plus, vor
putea fi aduse contribuţii la instrumente financiare inovatoare. Programul LIFE va adopta
proceduri mai simple şi mai flexibile.

Subprogramul pentru mediu va sprijini eforturile realizate în următoarele domenii:
- componenta „Mediu şi utilizarea eficientă a
resurselor” se va concentra asupra unor soluţii
mai inovatoare, menite să asigure o mai bună
implementare a politicii de mediu şi integra-rea
obiectivelor de mediu în alte sectoare;
www.adrmuntenia.ro

Detalii despre acest subiect puteţi afla
accesând link-ul: http://www.finantare.ro/stire18729-Fonduri-de-3,2-miliarde-EUR-pentru-noulprogram-LIFE.html.
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- Cum putem extinde piaţa produselor inovative în România – Bulgaria?
- Se poate intensifica dialogul între mediul de
afaceri, entităţile de cercetare şi universităţi?
- Care sunt instrumentele de finanţare a transferului tehnologic?
- Pe ce pieţe străine putem merge cu produse
inovative realizate în comun?
- Cine elaborează politicile publice în domeniul inovării?
- Putem proteja ideile/ produsele/ serviciile
inovative?
La reuniune au fost invitat şi actori sociali din afara regiunii eligibile, pentru a contribui la lărgirea pieţei produselor/ serviciilor
inovative pentru operatorii din Regiunea
Transfrontalieră România – Bulgaria. Totodată, zona eligibilă a Programului reprezintă o
posibilă extindere a pieţei similare pentru operatorii din alte regiuni de dezvoltare.

Finanţare pentru ONG-urile
de mediu din România
Fundaţia pentru Parteneriat lansează a
doua ediţie a programului de finanţare „Atitudine şi implicare”, destinat ONG-urilor de mediu din România. Misiunea programului este de
a înlesni, de a întări şi de a sprijini activităţile
de tip advocacy şi watchdog ale ONG-urilor de
mediu din România, cu scopul de a mări contribuţia acestor organizaţii la dezvoltarea politicilor de mediu, precum şi în ceea ce priveşte
monitorizarea implementării legislaţiei naţionale şi a UE din domeniul protecţiei mediului.
Suma disponibilă este de 512.000 RON. Data
limită de depunere a cererilor de finanţare:
10 februarie 2012, ora 16:00.
Mai multe detalii puteţi afla accesând
următorul link: http://www.finantare.ro/stire18758-Finantare-pentru-ONG_urile-de-mediu-dinRomania.html.

Mai multe detalii puteţi afla accesând link-ul:
http://www.fabricadebani.ro/news.aspx?iid= 36889&sid=10.

Inovare şi transfer tehnologic
II nn ff oo RR ee ţţ ee aa uu aa RR ee gg ii oo SS uu dd M
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În data de 7 decembrie 2011 s-a desfăşurat la Ruse (Bulgaria), la Universitatea
„Angel Kanchev”, o reuniune dedicată proiectării într-un sistem complementar a strategiilor de inovare şi transfer tehnologic ale agenţiilor pentru dezvoltare regională, a autorităţilor naţionale în domeniu şi a mediului de afaceri.
Reuniunea a fost organizată de Fundaţia pentru Democraţie, Cultură şi Libertate –
Filiala Călăraşi, Asociaţia Municipalităţilor Dunărene – Bulgaria şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi, în cadrul proiectului „Cooperare în domeniul cercetării –
dezvoltării - inovării pentru dezvoltare economică şi socială în zona transfrontalieră România - Bulgaria” – INNOGATE 21, finanţat prin
Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013.

Peste 95.000 de cereri pentru fonduri
europene nerambursabile
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare
Rurală şi Pescuit (APDRP) a plătit efectiv,
până în data de 8 decembrie 2011, suma de
2,93 miliarde de euro din fondurile alocate
prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
2007 – 2013 (PNDR). Pe lângă această sumă,
România a absorbit şi 561 de milioane de
euro, fonduri ce reprezintă avansul acordat de
Comisia Europeană în momentul demarării
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.
Cumulând avansul şi plăţile efectuate
rezultă un total de peste 3,5 miliarde de euro,
fonduri atrase de România prin PNDR, ceea ce
reprezintă un grad de absorbţie a fondurilor
europene ce depăşeşte 30,1% din totalul
fondurilor disponibile pentru dezvoltare rurală.
Alocarea totală pentru măsurile de
investiţii din cadrul PNDR pe care APDRP le
implementează este de 7,01 miliarde de euro,

Principalele teme dezbatute au fost:
- Care este stadiul actual de implementare a
strategiilor de inovare?
www.adrmuntenia.ro
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din această sumă fiind solicitate până în prezent aproximativ 15,2 miliarde de euro, prin
95.372 de cereri de finanţare, ceea ce înseamnă un grad de solicitare a finanţărilor de
217,66%. Din cele 95.372 de proiecte depuse,
APDRP a selectat spre finanţare 47.956 de
cereri de finanţare, în valoare de 4,48 miliarde de euro, ceea ce reprezintă un grad de
utilizare a fondurilor de 64% din alocarea financiară a măsurilor de investiţii.
Până în prezent, APDRP a semnat contracte de finanţare cu 46.177 de beneficiari
de fonduri europene nerambursabile, în valoare de 4,15 miliarde de euro, acest proces fiind
în plină desfăşurare.

Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi”
Pentru această Măsură au fost depuse
6.533 de cereri de finanţare, fiind contractate
până acum 2.179 de proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de aproximativ 290 de milioane de euro, procesul de contractare fiind în
desfăşurare.
Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice”
Din septembrie 2008 până în prezent,
în cadrul acestei Măsuri au fost depuse 1.697
de cereri de finanţare şi au fost contractate
994 de proiecte, în valoare de aproximativ 168
de milioane de euro.

În funcţie de tipul investiţiei finanţate
prin PNDR, situaţia detaliată se prezintă astfel:

Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”
Măsura de instalare a tinerilor fermieri s-a bucurat, încă de la lansarea acesteia,
în decembrie 2008, de un interes foarte mare.
Astfel, până în acest moment au fost depuse
10.678 de cereri de finanţare, dintre care au
fost contractate până acum 5.641 de proiecte.
Valoarea proiectelor depăşeşte 115,6 milioane
de euro.

Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor
agricole”
Până în acest moment, APDRP a
primit 6.116 cereri de finanţare, din care au
fost selectate 2.033 de proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 826 de milioane de euro.
Totodată, au fost efectuate plăţi totale în
valoare de peste 317,26 milioane de euro.

Prin Măsura 431 „Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”, Submăsura
431.1 „Construcţii parteneriate public – private”, se acordă fonduri pentru activităţi ce asigură stimularea formării de parteneriate, pregătirea şi asigurarea implementării strategiilor
de dezvoltare locală.
În sesiunea desfăşurată în perioada septembrie – octombrie 2009 au fost depuse 112
proiecte, în valoare publică de aproximativ 5
milioane de euro.

Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a
produselor agricole şi forestiere”
În cadrul acestei măsuri au existat
1.986 de solicitări, fiind semnate până în
prezent 876 de contracte de finanţare, în
valoare publică de peste 685 milioane de
euro. Aceste sume includ Schemele de Ajutor
de Stat valabile doar pe parcursul anului
2008, dar şi noua Schemă N578 din 2010.
Măsura 322 „Renovarea şi dezvoltarea
satelor”
În urma depunerii a peste 3.225 de
cereri de finanţare, suma alocată prin PNDR
acestei Măsuri, până în anul 2013, respectiv
1,72 miliarde de euro, a fost depăşită de aproape cinci ori. Au fost contractate până în
prezent 617 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 1,5 de miliarde de euro şi au fost
efectuate plătiţi în valoare de 543,5 milioane
de euro.

www.adrmuntenia.ro

Pentru Măsura 221 „Prima împădurire a
terenurilor agricole”, ce are ca scop creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a
apei, a solurilor şi suprafeţelor de păduri cu
rol de protecţie împotriva factorilor naturali,
au fost depuse 30 de cereri de finanţare, cu
valoarea de 3,2 milioane de euro.
Serviciul Relaţii Mass-media al APDRP
Tel.: +4021.310.16.35; e-mail: massmedia@apdrp.ro;
website: www.apdrp.ro
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INFOJUDEŢE
Judeţul ARGEŞ

De asemenea, prin activităţile proiectului au
fost adunate colecţii informaţionale şi de fotografii valoroase ce vor ajuta la prezentarea mai atractivă a
potenţialului de dezvoltare a turismului în zona transfrontalieră pe ambele părţi ale râului.
(Ioana Călin)

Reabilitarea Colegiului Naţional „Carol I”
poate începe!
În data de 21 decembrie s-a împlinit un an de
la primul anunţ în SEAP pentru consolidarea şi reabilitarea Colegiului Pedagogic „Carol I”. Procedura de
desemnare a constructorului a luat sfârşit, după cea
de-a treia licitaţie. Ultima strigare a fost făcută în data
de 14 iulie, la care s-au înscris: SC Ramb Sistem SRL
din Braşov, în asociaţie cu SC And Secom Intexim
SRL; SC Bacomet Construct SRL din Slatina şi SC
Cornea Ind Construct SRL, împreună cu SC Sercop
ADN SRL din Câmpulung.
După aproape un an de la prima licitaţie, câştigătorii desemnaţi pentru reabilitarea Colegiului Pedagogic „Carol I” sunt SC And Secom Intexim SRL, în
asociaţie cu firma SC Ramb Sistem SRL din Braşov,
cu o ofertă cu aproape 12 miliarde mai mare decât
perdantele.
(Daniela Benea)

Sursă: http://www.observatorcl.info/conferinta-finala-proiectului-o-regiunetransfrontaliera-o-destinatie-europeana-desfasurata-la-calar

◊
Judeţul DÂMBOVIŢA

Fieni – Investiţii ample
pentru un confort sporit al cetăţenilor
La Fieni a demarat o importantă investiţie, ce
are drept obiectiv înlocuirea reţelelor de apă din oraş.
Lucrarea se întinde pe o suprafaţă de 21 km. Valoarea acesteia se ridică la 3,5 milioane de euro, din care
contribuţia administraţiei locale a oraşului Fieni este de
22%. Fondurile provin de la Banca Centrală de Dezvoltare a Europei. Investiţia a început în urmă cu
aproximativ o lună şi va fi finalizată în primăvara anului 2012, durata lucrării fiind de aproximativ şase luni.
Tot în cadrul acestui proiect se vor realiza 600 de
branşamente noi, atât pentru gospodăriile individuale,
cât şi pentru racordarea celor 75 de blocuri din oraş.
„În continuarea acestei investiţii sperăm să fie adjudecată licitaţia pe POS Mediu, în cadrul programului
judeţean, gestionat de către Compania de Apă Târgovişte. Fieni are alocată suma de 10 milioane de euro,
bani ce vor fi folosiţi pentru extinderea reţelei de canalizare cu 9,3 km, precum şi a staţiei de epurare”, a
declarat primarul oraşului, domnul Adriean Budoiu.
(Elena-Alexandra Oprescu)

Sursă: http://ziarobiectiv.ro/index.php/campulung/reabilitarea-colegiuluinational-carol-i-poate-incepe.html

◊
Judeţul CĂLĂRAŞI

Conferinţa finală a proiectului „O regiune
transfrontalieră – o destinaţie europeană”,
desfăşurată la Călăraşi
În data de 9 decembrie a.c., la sediul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură (CCIA) Călăraşi
a avut loc conferinţa finală a proiectului „O regiune
transfrontalieră – o destinaţie europeană”. Proiectul a
fost implementat de către Alianţa pentru Iniţiative
Regionale şi Cetăţeneşti Silistra, Camera de comerţ
din Călăraşi, precum şi Asociaţia de Colaborare
Transfrontalieră şi Dezvoltare „Dunărea Dobrogeană”.
Obiectivele generale ale proiectului au fost
consolidarea colaborării între părţile interesate în sectorul turismului şi crearea unui produs turistic transfrontalier ce reprezintă regiunea Silistra - Călăraşi ca
destinaţie de turism alternativ. În cadrul conferinţei a
fost prezentat potenţialul pentru dezvoltarea turismului
alternativ în zona transfrontalieră Silistra - Călăraşi. La
eveniment au participat Marian Drăgan, preşedintele
CCIA, Emil Muşat, prefectul judeţului, Răducu-George
Filipescu, preşedintele Consiliului judeţean, Nicolae
Cuţăr, viceprimar în cadrul Primăriei Călăraşi, precum
şi partenerii proiectului din Bulgaria. „A fost un proiect
generos, aşteptat de agenţii economici aflaţi de-o parte şi de alta a Dunării. Proiectul ne-a permis să punem
faţă-n faţă operatorii economici din domeniul turismului de la Călăraşi şi Silistra”, a precizat Marian Drăgan,
preşedintele CCIA Călăraşi.
www.adrmuntenia.ro

Sursă: http://www.ziardambovita.ro/index.php?categoryid=9&p2_articleid=31588

◊
Judeţul GIURGIU

Ajutoare elveţiene
pentru giurgiuvenii defavorizaţi
Copiii şi adulţii cu dizabilităţi din centrele aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu au primit vizita lui
Moş Crăciun, venit din Elveţia. Astfel, un tir încărcat
cu ajutoare umanitare din Elveţia a sosit în judeţul
Giurgiu în data de 5 decembrie, donaţiile fiind destinate copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi.
Pregătirea acestui transport a început cu câteva luni în urmă, zeci de persoane din Elveţia contribuind la colectarea de bunuri destinate copiilor şi
adulţilor instituţionalizaţi din judeţul Giurgiu. Donaţiile
constau în articole vestimentare, obiecte de igienă
personală, rechizite, pături, biciclete şi alte obiecte uti-
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le copiilor din casele de tip familial, precum şi adulţilor
cu dizabilităţi din centrele de recuperare neuropsihiatrică şi locuinţele protejate din judeţul Giurgiu. Iniţiativa aparţine unei familii de elveţieni, Markus şi Michelle
Spingler. După ce, alături de un grup de 20 de voluntari elveţieni, s-au preocupat de colectarea donaţiilor,
soţii Spingler au venit personal în România pentru a le
aduce. Markus şi Michelle Spingler au fost însoţiţi de
trei voluntari, printre care Marcel Riedener, vicepreşedinte al firmei Gastro Zurich.
Prezent la sosirea elveţienilor, preşedintele
Consiliului judeţean, Dumitru Beianu, a ţinut să le mulţumească personal celor care s-au implicat în colectarea şi transportul donaţiilor destinate beneficiarilor sistemului de protecţie socială din judeţul Giurgiu şi,
pentru aceasta, a fost prezent la Centrul de la Oinacu, acolo unde au fost descărcate o parte din donaţii,
celalalte fiind transportate la Grădinari. (Crisina Moise)

3.508.111,83 lei. Contribuţia Consiliului Judeţean Prahova este de aproximativ 1.470.000 de lei, restul fiind
suportat de Fundaţia SERA ROMÂNIA, în baza unui
contract de asociere.
Sursă: http://www.adevarul.ro/locale/ploiesti/Investitie-milioane-centruplasament-Prahova_0_610739013.html

◊
Judeţul TELEORMAN

A fost finalizată cea mai mare investiţie în
infrastructura rutieră a judeţului Teleorman
Peste 55 km din DJ 701, ce străbate opt localităţi teleormănene, respectiv Gratia, Poeni, Siliştea,
Scurtu Mare, Slăveşti,
Ciolăneşti, Zâmbreasca
şi Dobroteşti, au fost reabilitaţi printr-un proiect
finanţat în proporţie de
peste 86% din fonduri
europene. Proiectul „Reabilitare DJ 701, limită
judeţ Dâmboviţa - Gratia
- Poeni - Siliştea – Scurtu Mare - Slăveşti – Ciolăneşti - Zâmbreasca - Dobroteşti, km 44+240 - km
104+890 (55,450 km)”, al cărui beneficiar este Consiliul Judeţean Teleorman, a fost realizat prin POR 2007
- 2013, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii
de transport regionale”, cu sprijinul ADR Sud Muntenia şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.
Valoarea totală a proiectului este de peste
118 milioane RON, din care 86,5% reprezintă contribuţia comunitară (fonduri UE), 11,5% contribuţia publică naţională şi 2% +TVA + cheltuielile neeligibile, reprezentând în total 28.523.704,48 lei, contribuţia CJ
Teleorman. Investiţia, cea mai mare de până acum la
nivelul judeţului Teleorman, a fost finalizată la termen,
fără nicio întârziere, prin acest proiect accesul înspre
şi dinspre zona de sud a ţării (cu Bucureşti, Roşiorii de
Vede, Alexandria, Videle cu Dobroteşti şi legătura cu
DN 65A, ce se termină la Turnu Măgurele, unde s-a
realizat un punct de control şi trecere a frontierei cu
bacul către Bulgaria, fiind mult îmbunătăţită).
Prin acest proiect s-au realizat: 55,450 km
drum reabilitat; 172 de intersecţii şi drumuri laterale;
32 de podeţe reabilitate; 26 de podeţe construite; 172
de podeţe tubulare la drumurile laterale; 860 de podeţe tubulare - acces proprietăţi; 447 de indicatoare
rutiere; 7.440 ml şanţuri pavate existente reabilitate;
91.474 ml şanţuri trapezoidale noi neprotejate; 10.246
ml şanţuri noi pavate; 1.740 ml şanţuri noi ranforsate;
925 ml de parapeţi de protecţie reabilitaţi; 7 poduri
reabilitate; 4 poduri noi.
(Monica Dumitrescu)

Sursă: http://www.jurnalgiurgiuvean.ro/2011/12/12/ajutoare-elvetienepentru-giurgiuvenii-defavorizati/

◊
Judeţul IALOMIŢA

Parc fotovoltaic la Slobozia
Autorităţile locale intenţionează să construiască în zona de est a municipiului Slobozia un parc fotovoltaic. Lucrările ar putea începe cel mai devreme în
primele luni ale lui
2012. În momentul
de faţă, construcţia
parcului fotovoltaic
se află încă la stadiul de proiect. Acesta a fost dezbătut în cadrul ultimei şedinţe a Consiliului Local al municipiului Slobozia. Potrivit proiectului, parcul fotovoltaic va fi amplasat în zona de est a oraşului, între Oborul Municipal şi sediul Registrului Auto Român.
(Mădălin Sofronie)
Sursă: http://www.adevarul.ro/locale/slobozia/Parc_fotovoltaic_la_Slobozia_0_602339903.html

◊
Judeţul PRAHOVA

Investiţie de 3,5 milioane de lei
pentru un centru de plasament în Prahova
În data de 16 decembrie a avut loc recepţia
lucrărilor la centrul de plasament pentru copii cu handicap uşor din Câmpina. Valoarea investiţiei a depăşit 3,5 milioane de lei. Centrul are o capacitate de
cazare şi îngrijire pentru 48 de copii. Imobilul, cu un
etaj, are o suprafaţă construită de 761 mp şi o suprafaţă desfăşurată de 1.253 mp, având un teren aferent
de 7.243 mp. Valoarea totală a investiţiei se ridică la

Sursă: http://www.infosud.eu/html/social/page4.php

www.adrmuntenia.ro
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Date Contact Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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

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 IALOMIŢA
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Ialomiţa, Piaţa
Revoluţiei, nr. 1, et. IV,cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax: 0243/234.806
E-mail: ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Argeş, sediul
Consiliului Judeţean Argeş: Piaţa Victoriei, nr. 1, et. II, cam.
105, mun. Piteşti, jud. Argeş
Tel./fax: 0248/222.250
E-mail: arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Prahova, sediul
Consiliului 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

Biroul Judeţean DÂMBOVIŢA:
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Dâmboviţa, sediul
Consiliului Judeţean Dâmboviţa: B-dul Independenţei, nr. 1, et.
IV, cam. 101, mun. Târgovişte, jud. Dâmboviţa
Tel.: 0245/220.647
E-mail: dambovita@adrmuntenia.ro

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

Ser viciul Comunicare
Daniela TRAIAN - Şef Serviciu Comunicare
Diana NEAGU
Cristina RADU
Alexandra GHERASIM
Liviu Georgian OLTENACU
Mădălina CILIBEANU
Alexandru VOINESCU
E-mail: comunicare@adrmuntenia.ro; info.regio@adrmuntenia.ro

Website: www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro

Editor: Serviciul Comunicare
Data publicării: 26 decembrie 2011

Newsletter-ul săptămânal „InfoRegional Sud Muntenia” este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către Agenţie şi
de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în vederea promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. Pe
lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă despre activitatea instituţiilor membre ale Reţelei de Informare REGIO
Sud Muntenia şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea în judeţele regiunii.
În acest sens, 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 newsletter-ul pentru săptămâna respectivă, ce va fi transmis lunea. 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 Turismului, reprezentanţilor mass-media de la
nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor dedicate (portalurilor de ştiri economice).
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

www.adrmuntenia.ro
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