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Evenimentul a debutat cu un briefing
de presă, ce a avut loc la sediul Agenţiei, în
cadrul căruia directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, a făcut o scurtă prezentare a stadiului derulării contractelor de finanţare ale
proiectelor implementate în judeţul Călăraşi.
Prima vizită în teren a fost în municipiul Călăraşi, la SC ZMC Trading SRL, care
este beneficiarul proiectului „Dezvoltarea producţiei de betoane, material de construcţii puternic, rezistent şi durabil”. Acesta a primit
finanţare în cadrul Axei prioritare 4, DMI 4.3
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.
Valoarea proiectului este de 1.105.263,09 lei,
din care valoarea totală eligibilă reprezintă
891.341,20 lei, iar cofinanţarea beneficiarului
este de 55.341,20 lei. Contractul, ce s-a derulat pe o perioadă de şapte luni, a vizat achiziţionarea unei pompe profesionale de beton,
ce permite turnarea în mod continuu a materialului de construcţie, şi unei staţii de betoane, care asigură desfăşurarea normală a
procesului tehnologic.
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În vizită la proiectele Regio
implementate în judeţul Călăraşi
Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia a organizat în data de 18 septembrie o vizită la proiectele implementate
cu sprijin nerambursabil Regio în judeţul Călăraşi. Scopul acestei acţiuni, ce s-a desfăşurat
în cadrul rundei de evenimente destinate reprezentanţilor mass-media din Sud Muntenia,
a fost de a prezenta stadiul implementării unor proiecte derulate prin Regio la Călăraşi,
dar şi impactul programului european la nivel
judeţean.

www.adrmuntenia.ro
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cofinanţarea beneficiarului de 115.686,75 lei.
Cheltuielile neeligibile reprezintă în cadrul acestui proiect o sumă foarte mare, pentru
care se caută în prezent sprijin financiar 2.055.519,10 lei, iar autofinanţarea însumează 1.102.108,88 lei.
Proiectul cultural-religios vizează restaurarea acestui monument de patrimoniu naţional specific secolului al XVII-lea, ce caracterizează un stil arhitectonic bine conturat şi reprezentativ pentru concepţia edilitară a epocii şi pentru arta şi arhitectura religioasă medievală din ţara noastră.

◊
Cel de-al doilea proiect vizitat împreună cu jurnaliştii a fost „Restaurarea, consolidarea, punerea în valoare şi introducerea
în circuitul turistic al complexului arhitectural medieval al fostei mănăstiri Negoieşti”, ce se implementează în comuna Şoldanu. Beneficiarul, Parohia Negoieşti, a primit
finanţare în cadrul Axei prioritare 5, DMI 5.1
„Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe”. Proiectul,
al cărui contract de finanţare s-a semnat în
luna mai 2011, are o valoare totală de
10.593.303,72 lei, din care valoarea eligibilă
nerambursabilă este de 5.668.650,68 lei, iar
www.adrmuntenia.ro
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◊
Acest prim eveniment din 2012, dedicat promovării impactului programului Regio
printre reprezentanţii mass-media, s-a încheiat cu vizitarea a două proiecte imple-mentate în municipiul Olteniţa, pentru dezvoltarea microîntreprinderilor SC Elite City Dent
SRL şi SC Thugs SRL. Prima societate a obţinut fonduri Regio pentru proiectul „Modernizare clinică stomatologică”, iar cea de-a
doua pentru „Linie tehnologică de fabricaţie
piese din material plastic prin injecţie”.

SC Thugs SRL: „Linie tehnologică de fabricaţie piese din material plastic prin injecţie”

Regio sprijină dezvoltarea
mediului de afaceri din Slobozia!
Miercuri, 19 septembrie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat cea de-a doua vizită la proiectele
implementate în Sud Muntenia cu sprijin
nerambursabil Regio – Programul Operaţional
Regional 2007 – 2013.
SC Elite City Dent SRL: „Modernizare clinică stomatologică”

www.adrmuntenia.ro
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Toate cele patru obiective vizitate sunt
din municipiul reşedinţă al judeţului Ialomiţa,
Slobozia, şi vizează dezvoltarea mediului privat. Beneficiarii contractelor Regio au primit
anul trecut asistenţă financiară nerambursabilă în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea
mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea
dezvoltării microîntreprinderilor”.
Prima vizită în teren s-a făcut la SC
GHETSBI SRL, care a obţinut fonduri Regio
pentru proiectul „Achiziție de echipamente medicale pentru dotarea și modernizarea centrului medical în cadrul unor programe de
combatere a obezității, de recuperare fizică
și psihică în diverse afecțiuni și de antiaging”. Valoarea totală a contractului însumează 977.377,30 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 790.754,27 lei. Implementarea proiectului a durat şapte luni, perioadă de timp în care SC GHETSBI SRL a achiziţionat echipamente medicale şi informatice
şi a creat şapte noi locuri de muncă.

Vizita în teren la locul de implementare a proiectelor Regio din judeţul Ialomiţa a
avut ca obiectiv creşterea gradului de conştientizare a mass-mediei privind existenţa Programului Operaţional Regional şi a beneficiilor aduse localităţilor în care se derulează acestea şi, implicit, regiunii Sud Muntenia.
Întâlnirea cu jurnaliştii din Ialomiţa a
avut loc la Centrul Cultural „Ionel Perlea”,
unde s-a organizat un scurt briefing de presă,
pentru a prezenta agenda zilei. Cu această
ocazie, directorul ADR Sud Muntenia, Liviu
Muşat, a purtat discuţii cu jurnaliştii despre
stadiul derulării proiectelor din Ialomiţa, dar
şi din Sud Muntenia, ce au obţinut asistenţă
nerambursabilă în cadrul Regio.

www.adrmuntenia.ro
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◊

◊

Cel de-al doilea proiect vizitat împreună cu jurnaliştii a fost „Extindere service auto cu hală tinichigerie - vopsitorie”, al cărui
beneficiar este SC PROFESIONAL SERVICE SRL.
Contractul de finanţare a fost semnat la începutul lunii august 2011 şi a avut o perioadă de
derulare de 14 luni, timp în care societatea a
construit o hală nouă, pe care a dotat-o cu
ateliere de tinichigerie şi vopsitorie auto.
Valoarea totală a proiectului a fost de
1.057.820,32 lei, din care costurile totale eligibile au reprezentat 853.080,90 lei.

Următoarea investiţie vizitată, realizată cu fonduri Regio, a fost „Dezvoltarea și consolidarea societății SC FIX TOUR SRL prin modernizarea activităților în domeniul turismului”. Agenţia de turism SC FIX TOUR SRL şi-a
propus ca prin acest proiect să îşi extindă paleta de produse turistice proprii, astfel încât
să realizeze o competitivitate sporită în domeniul furnizării de servicii turistice.

◊

www.adrmuntenia.ro
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Evenimentul destinat jurnaliştilor din
judeţul Ialomiţa s-a încheiat cu vizitarea unui
proiect ce vizează „Dotarea şi echiparea
cabinetului stomatologic MEDICAL DENTAL
BLUE”. Contractul, ce s-a desfăşurat pe o perioadă de 14 luni, s-a încheiat în august şi a
avut o valoare totală de 468.410,36 lei, din
care 465.317,96 lei reprezintă valoarea totală eligibilă. Cu fonduri Regio, SC MEDICAL
DENTAL BLUE SRL a achiziţionat echipamente noi performante, de ultimă generație în
domeniul stomatologic.

ADR Sud Muntenia,
în sprijinul beneficiarilor Regio!
ADR Sud Muntenia a organizat, în perioada 20 – 21 septembrie a.c., două evenimente destinate beneficiarilor de fonduri nerambursabile Regio din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi.

20 septembrie, Centrul Cultural „Ionel Perlea” Slobozia

◊

www.adrmuntenia.ro
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Apelul de proiecte pentru creşterea
eficienţei energetice a blocurilor
de locuinţe va fi lansat în 15 octombrie
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va lansa în 15 octombrie a.c. apelul
public de proiecte pentru creşterea eficienţei
energetice a blocurilor de locuinţe, urmând ca,
începând cu 1 noiembrie a.c., potenţialii beneficiari să poată depună proiectele la sediile Agenţiilor pentru dezvoltare regională pe raza
cărora se află. Beneficiarii eligibili sunt unităţile
administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) – municipii reşedinţă de
judeţ, în calitate de reprezentanţi ai asociaţiilor de proprietari, precum şi cele şase sectoare ale Bucureştiului.

21 septembrie, ADR Sud Muntenia Călăraşi

La aceste întâlniri au participat aproximativ 60 de reprezentanţi ai administraţiei
publice şi ai mediului privat, beneficiari de fonduri Regio, care au în derulare proiecte în Ialomiţa şi Călăraşi. Obiectivul organizării acestor evenimente a fost de a sprijini beneficiarii
în implementarea proiectelor Regio, dar şi de
a-i informa despre oportunităţile de finanţare
oferite prin Fondul Naţional de Garantare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi despre stadiul
pregătirii următoarei perioade de programare,
2014 – 2020. Totodată, au fost oferite informaţii utile despre posibilităţile de modificare
a contractelor, prin notificare sau act adiţional, precum şi despre rolul ofiţerului de monitorizare, cel care asigură legătura permanentă a beneficiarului cu Organismul Intermediar,
acordă consultanţă pe parcursul implementării şi care monitorizează activitatea proiectului finanţat prin Regio. Un alt subiect important pe agenda întâlnirilor cu beneficiarii a
fost dat de noile oportunităţi de finanţare din
cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor” - Domeniul Major de
Intervenţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuințe”.
Sesiunea de informare destinată beneficiarilor, ce se află la cea de-a doua ediţie,
este finanţată prin Regio, Axa prioritară 6 „Asistenţă tehnică”, având ca scop diseminarea
rezultatelor implementării POR, precum şi facilitarea unui schimb de experienţă între ADR
Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Regio, şi beneficiarii de proiecte finanţate prin POR 2007 – 2013.

www.adrmuntenia.ro

Investiţiile ţintă sunt blocurile construite
între 1950 şi 1990, în care locuiesc categorii
sociale vulnerabile şi familii cu venituri reduse.
Bugetul alocat este de 304 milioane de euro,
din care 150 de milioane din FEDR şi 154 de milioane din contribuţia naţională (buget de stat,
contribuţia autorităţilor locale şi a asociaţiilor
de proprietari).
„Vreau să subliniez că cele 40 de procente de cofinanţare ce trebuie plătite de către
administraţia publică şi asociaţia de proprietari
pot fi împărţite în funcţie de veniturile proprietarilor: acolo unde mai mult de jumătate dintre proprietarii din clădire au un venit mediu
net lunar pe membru de familie sub echivalentul a 150 de euro, contribuţia asociaţiei va fi
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de 10%; în cazurile în care mai mult de jumătate dintre proprietarii din clădire au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub
echivalentul a 350 de euro, contribuţia asociaţiei va fi de 20% şi, evident, contribuţia va fi
mai mare, respectiv de 30%, acolo unde veniturile sunt sub echivalentul a 500 de euro. Este o
repartiţie a contribuţiilor echitabilă, menită să
încurajeze accesarea acestor fonduri şi de către
asociaţiile de proprietari ai căror membri au
venituri reduse şi care au cea mai mare nevoie
să facă economii la plata întreţinerii”, a
declarat Eduard Hellvig, ministrul dezvoltării
regionale şi turismului.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional, a elaborat Schema de eficienţă energetică a blocurilor de locuinţe, pentru care se propune finanţarea prin
Programul Operaţional Regional, Axa prioritară
1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –
poli urbani de creştere”, şi a negociat cu Comisia Europeană modalitatea de punere în
practică a acesteia.
Având în vedere faptul că programul se
va închide în anul 2013, schema propusă are un
caracter pilot pentru actuala perioadă de programare, experienţa acumulată putând fundamenta investiţiile în eficienţa energetică a
blocurilor de locuinţe pentru perioada de programare 2014 - 2020.

Bugetul Programului de dezvoltare şi
modernizare a activităţilor de comercializare
a produselor şi serviciilor de piaţă a fost suplimentat cu 10.000.000 de lei, numărul de
beneficiari ai acestui program crescând de la
minim 72 la minim 172 de beneficiari.
Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START i s-au
alocat în plus, la bugetul existent, 10.000.000
de lei, numărul de beneficiari crescând de la
minim 92 la minim 192 de beneficiari. Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii
tineri - mărire bugetară cu 10.000.000 de lei,
număr crescut de beneficiari de la minim 494
la minim 729 de beneficiari.
În acest context, preşedintele Agenţiei
pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Răzvan Taraş, încurajează potenţialii beneficiari
să aplice în număr cât mai mare la aceste programe menţionând că această suplimentare a
bugetelor va conduce la stimularea înfiinţării
de noi întreprinderi, mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor
existente, crearea de noi locuri de muncă,
creşterea potenţialului de accesare a surselor
de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale cât mai multor întreprinzători în scopul implicării acestora în structuri
economice private.

Sursă: http://mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/apelul-de-proiectepentru-cresterea-eficientei-energetice-a-blocurilor-de-locuinte-va-filansat-in-15-octombrie

II nn ff oo FF ii nn aa nn ţţ ăă rr ii

Buget suplimentat
pentru trei programe naţionale
Conform rectificării bugetare, aprobată prin OUG nr. 13/23.08.2012, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
627/31.08.2012, trei dintre programele naţionale beneficiază de bugete suplimentate, acest lucru creând impact asupra creşterii numărului de beneficiari.

www.adrmuntenia.ro

Sursă: http://www.finantare.ro/buget-suplimentat-pentru-trei-programenationale.html
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şoară activitatea de cercetare; asigurarea de
sănătate; cheltuieli cu transportul intern, diurnă, precum şi cazarea, în cazul în care sunt
prevăzute deplasări interne în interesul proiectului, numai împreună cu echipa parteneră.
Cheltuieli eligibile pentru cercetătorii
argentinieni: cazarea şi diurna pentru cercetătorii argentinieni care vin în România, conform legislaţiei interne în vigoare; acoperirea
costurilor necesare deplasărilor interne pentru cercetătorii argentinieni care vizitează România, necesare implementării proiectului.
Vizitele reciproce ale cercetătorilor vor fi echilibrate, limitate la maxim 15 zile/ an pentru cercetători şi de la una până la două luni/
an pentru tinerii doctoranzi. Durata unui proiect este de maxim doi ani. Cererile de finanţare se depun într-o singură etapă, la sediul
UEFISCDI, până în data de 16 octombrie, şi se
redactează conform Anexei 1 – Cererea de finanţare.

Programul de cooperare
bilaterală România – Republica Argentina
2013 – 2014
Scop: Promovarea cooperării ştiinţifice
şi tehnologice între comunitatea ştiinţifică din
România şi comunitatea ştiinţifică din Republica Argentina, prin facilitarea schimburilor
de cercetători între cele două ţări în cadrul
proiectelor comune de cercetare şi dezvoltare
ştiinţifică şi tehnologică.
Propunerile de proiecte vizează următoarele domenii de cercetare: tehnologie agricolă, nanotehnologie, tehnologia informaţiei
şi comunicaţii, sănătate, mediu, energie regenerabilă, statistici economice, matematici aplicate.

Sursă: http://www.finantare.ro/programul-de-cooperare-bilateralaromania-republica-argentina-2013-2014.html

ANRMAP: Impactul criteriilor de calificare
şi selecţie în atribuirea contractelor
finanţate din instrumente structurale
În data de 18 septembrie a avut loc o
sesiune de dezbateri desfăşurată la sediul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice, ce a avut
ca temă impactul criteriilor de calificare şi
selecţie în atribuirea contractelor finanţate
din instrumente structurale.

Proiectul se desfăşoară în instituţii sau
unităţi de cercetare-dezvoltare din România,
inclusiv în instituţii de învăţământ superior,
numite în continuare instituţii gazdă. Instituţia gazdă nu poate fi o întreprindere, în sensul legislaţiei privind ajutorul de stat. În cazul
în care pentru realizarea activităţilor proiectului participă mai multe instituţii gazdă din
România, propunerea de proiect va fi depusă
de o singură entitate, cu rol de coordonator.
Instituţia coordonatoare de proiect trebuie să aibă un contract în derulare finanţat
pe plan naţional sau/şi pe plan internaţional
(PC7, Eureka, F4E etc.), având aceeaşi tematică de cercetare sau similară cu cea propusă
pe plan bilateral.
Cheltuieli eligibile pentru cercetătorii
români: transport internaţional dus - întors
până la localitatea instituţiei în care se desfăwww.adrmuntenia.ro

9

http://regio.adrmuntenia.ro

Evenimentul a fost organizat de către
ANRMAP în cadrul proiectului „Sprijin pentru
factorii implicaţi în gestionarea instrumentelor structurale în vederea optimizării sistemului de achiziţii publice”, – Activitatea nr. 5
„Organizarea de întâlniri ANRMAP, UCVAP,
ACIS, ACP, AA şi Autorităţiile de Management
pentru stabilirea unor reguli de aplicare a prevederilor legislaţiei naţionale şi a Directivelor
Europene în domeniul achiziţiilor publice pentru proiectele ce beneficiază de finanţare din
instrumente structurale” – proiect finanţat din
Fondul European pentru Dezvoltare Regională,
prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică
2007-2013.
Speţele ce au făcut obiectul discuţiilor
din cadrul reuniunilor vor face obiectul unei
instrucţiuni sub forma unui ghid ce va prezenta abordarea unitară cu privire la aspectele
semnalate şi dezbătute.

Consiliul s-a constituit în cadrul sesiunii
inaugurale desfăşurată în clădirea Primăriei
Luxemburgului
în data de 8
septembrie
1952.
Primul
său preşedinte
a fost cancelarul german Adenauer, iar primele decizii ale
reuniunii din septembrie 1952 au inclus adoptarea Regulamentului de procedură al Consiliului şi instituirea Secretariatului Consiliului,
ce sprijină în continuare activitatea Consiliului UE.
În data de 20 septembrie 2012, Consiliul îşi desfăşoară cea de-a 3185-a reuniune,
în cadrul formaţiunii Justiţie şi Afaceri Interne
(JAI). Actuală numerotare a reuniunilor Consiliului datează din 1967, data intrării în vigoare a Tratatului de fuziune, care a instituit un
Consiliu unic şi o singură Comisie. Înainte de
acea dată avuseseră deja loc aproximativ 460
de reuniuni ale Consiliului CECO: începând din
1952, ale Consiliului Comunităţii Economice
Europene (CEE) şi începând din 1958, ale Consiliului Comunităţii Europene a Energiei Atomice (CEEA).

Sursă: http://www.finantare.ro/anrmap-impactul-criteriilor-decalificare-si-selectie-in-atribuirea-contractelor-finantate-dininstrumente-structurale.html
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Cea de a 60-a aniversare
a Consiliului Uniunii Europene
Consiliul Uniunii Europene şi-a desfăşurat prima
reuniune la
Luxemburg,
acum 60 de
ani, în zilele
de 8, 9 şi 10
septembrie
1952. Acesta
s-a întrunit în cadrul Consiliului Special de
Miniştri al Comunităţii Europene a Cărbunelui
şi Oţelului (CECO), precursorul actualului Consiliu al Uniunii Europene. Atunci, doar cele şase state membre fondatoare (Germania, Franţa, Italia, Belgia, Ţările de Jos şi Luxemburg)
s-au reunit în cadrul Consiliului. În prezent,
Uniunea Europeană este formată din 27 de
state membre.

www.adrmuntenia.ro

Contextul: Consiliul, în date şi cifre
Consiliul este instituţia UE în cadrul căreia se întrunesc reprezentanţii guvernelor
statelor membre. Această instituţie, împreună
cu Parlamentul European, exercită funcţiile
legislativă şi bugetară. Acesta îndeplineşte
funcţiile de elaborare a politicilor şi de coordonare, îndeosebi în chestiuni economice,
prevăzute în tratate.
Consiliul se compune din câte un reprezentant al fiecărui stat membru la nivel
ministerial, care poate angaja guvernul statului membru în cauză şi poate exercita votul
ce îi revine acestuia.
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Deşi reprezintă o singură instituţie,
Consiliul se întruneşte în zece formaţiuni diferite: Afaceri Generale; Afaceri Externe; Afaceri Economice şi Financiare; Justiţie şi Afaceri Interne; Agricultură şi Pescuit; Ocuparea
Forţei de Muncă, Politică Socială, Sănătate şi
Consumatori; Competitivitate (piaţă internă,
industrie, cercetare şi spaţiu); Transport, Telecomunicaţii şi Energie; Mediu; Educaţie, Tineret, Cultură şi Sport.
Formaţiunile actuale au fost definite
de Consiliul European din iunie 2002 de la Sevilla (Afacerile Generale au fost separate de
Afacerile Externe în decembrie 2009, odată cu
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona).
Preşedinţia formaţiunilor Consiliului,
altele decât cea a afacerilor externe, revine
reprezentanţilor în Consiliu ai statelor membre, pe baza unui sistem de rotaţie semestrială. Consiliul Afaceri Externe este prezidat
de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate. Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi (Coreper) ai guvernelor statelor membre răspunde de pregătirea lucrărilor Consiliului. Activitatea acestui
comitet este la rândul ei pregătită de peste
150 de comitete şi grupuri de lucru ce se compun din delegaţi din partea statelor membre.

nic Comun al Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, a marcat evenimentul prin două acțiuni locale programate în datele de 21 şi 22 septembrie.

Vineri, 21 septembrie, la sediul Centrului Transfrontalier de Afaceri Călărași a fost
desfășurată prima acțiune locală între colegii
români și bulgari, prin care cele două ţări
vecine s-au descoperit prin prisma bucătăriei
tradiționale. Echipa BRCT Călărași și-a dovedit
aptitudinile culinare într-o competiție amicală, în care a primat savoarea produselor tradiționale din România și din Bulgaria. Acțiunea de sâmbătă, 22 septembrie, a fost
dedicată sportului. În Sala Polivalentă Călărași
a avut loc un meci amical de fotbal între două
echipe de amatori din Călărași și din Silistra.
BRCT Călărași pentru Granița RomâniaBulgaria consideră această acțiune o oportunitate de promovare a cooperării româno-bulgare, cu atât mai mult cu cât municipiul Călărași este înfrățit cu Silistra. În același timp,
BRCT Călărași dorește prin acest eveniment să
accentueze beneficiile multiple ale sportului
pentru sănătate.
Obiectivul campaniei „Ziua Cooperării
Europene”, desfășurată sub sloganul „La granițe, ne dezvoltăm împreună”, este de a celebra realizările cooperării între regiunile și
țările europene. De la începutul anilor ’90,
peste 20.000 de proiecte cofinanțate de UE au
contribuit la îmbunătățirea vieții cetățenilor
europeni de-a lungul granițelor, de la crearea
de noi locuri de muncă, la protejarea mediului, îmbunătățirea serviciilor medicale, transport și energie.

Sursă: http://www.mdrt.ro/comunicare/buletine/newsletter-mdrt?news
ID=142&art=1023
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BRCT Călărași
a celebrat Ziua Cooperării Europene
În săptămâna 17 - 23 septembrie, în
întreaga Europă s-a sărbătorit „Ziua Cooperării Europene”. În acest scop au fost organizate în jur de 160 de evenimente. Acţiunile
propuse de programele participante au fost
variate și au inclus, printre altele, competiții
transfrontaliere, teatru pentru copii, concursuri de fotografie, promovarea proiectelor etc.
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră (BRCT) Călărași pentru Granița România-Bulgaria, în calitate de Secretariat Tehwww.adrmuntenia.ro

Sursă: http://cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=vizualizare-stiri
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Situația proiectelor depuse în cadrul Regio
- 24 septembrie 2012 –
Până în data de 24 septembrie 2012, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 888 de proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional
Regional), Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDU) – Municipiul Piteşti, PID-ul Polului
de Creştere Ploieşti şi Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană pentru 12 centre urbane.
Din cele 888 de proiecte depuse au fost semnate 448* de contracte de finanţare , cu o valoare nerambursabilă
solicitată de, 2.347.086.912,77 lei.
* Din cele 448 de contracte semnate, 20 proiecte au fost reziliate.

Stadiul proiectelor
Subdomeniu/Domeniul

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -centre urbane
Axa 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -poli de creştere
1
1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -poli de
dezvoltare

Valoare
Suma
asistenţă
alocata/dispofinanciara
nibilă
nerambursabilă regiunii Sud
solicitata
Muntenia
mil. euro
mil. euro

Nr.
PIDU-ri
depuse

Nr.
proiecte
depuse

Nr. proiecte
retrase

Respinse

În
evaluare

Precontractare

În
rezervă

Contractate

12

35

0

10

0

0

0

25

86,55

58,20

1

18

2

2

6

1

0

7

93,38

97

1

15

3

0

1

5

0

6

33,29

38,8

Axa 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi
2 urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură

39

2

10

0

0

9

18

238

122,26

3.1. Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de
sănătate

12

1

1

2

3

2

3

40,53

35,7

3.2 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
serviciilor sociale

60

8

11

7

6

4

24

22,25

13,88

1

0

0

0

0

0

1

10,15

13,88

100

1

3

0

1

62

33

99

39, 73

26

3

7

0

2

3

11

57,52

37,11

Axa
3 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru
intervenţii în situaţii de urgenţă

3.4. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru
formare profesională continuă
4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de
importanţă regională şi locală
Axa
4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea
4
pentru noi activităţi

0

0

-

fonduri
realocate

52

0

277

61,22

52,538

2

11

12

88,83

30,8

2

5

0

10

61,20

35,64

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

466

30

73

34

5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum
şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

30

0

5

0

Axa 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
5 valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice

32

2

13

-

-

-

5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare,
în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică

Pentru Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, alocarea financiară în valoare de
150.355.934 de euro este distribuită la nivel naţional.
Coordonatele Organismului Intermediar pentru DMI 5.3 al POR: Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru
Turism din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de Organism Intermediar, tel.: 0372 144
003, 0372 144 004, e-mail: georgiana.florescu@mturism.ro, site www.inforegio.ro
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui
program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare:
0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

www.adrmuntenia.ro
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nere în valoare şi introducere în circuitul turistic al complexului arhitectural medieval al
fostei mănăstiri Negoiești - Șoldanu”, una dintre cele mai importante investiţii din județul
Călăraşi.
Proiectul
este
finanţat
din Programul Operaţional Regional şi are o
valoare totală de
10.593.303,72
lei, din care
5.668.650,68 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă, iar cofinanţarea beneficiarului este
de 115.686,75 lei. Cheltuielile neeligibile reprezintă în cadrul acestui proiect o sumă foarte
mare, pentru care se caută în prezent sprijin financiar - 2.055.519,10 lei, iar autofinanţarea însumează 1.102.108,88 lei.
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Judeţul ARGEŞ
Ş

Festivalul Tradiţii Argeşene 2012
Aflat la cea de-a doua ediţie, Festivalul
Tradiţii Argeşene s-a desfăşurat în perioada 21 23 septembrie, în comuna
Corbeni, Argeş, având ca obiectiv continuarea, dezvoltarea şi promovarea valorilor autentice ale tradiţiilor şi obiceiurilor zonei atât de valoroase din punct de vedere
cultural. Organizată de Asociaţia Culturală Acapella, în
parteneriat cu Primăria Corbeni şi CJ Argeş, manifestarea artistică a reunit
interpreţi consacraţi ai muzicii populare argeşene, meşteri populari care produc obiecte tradiţionale de uz casnic-gospodăresc, artişti plastici şi artizani populari, mici producători de alimente şi băuturi naturale – bio şi alţi păstrători
ai folclorului, obiceiurilor şi tradiţiilor strămoşeşti.
Spectatorii au fost îndemnaţi să poarte
costume populare şi au fost antrenaţi să participe la diverse concursuri cu premii atractive,
dansuri şi jocuri populare precum: concurs de
tăiat lemne, de mâncat rapid, de tuns oi, de alergare, concurs de tracţiune pentru cai. Pentru
pasionaţii de bucătărie s-a organizat un concurs
de gătit mâncare tradiţională românească, cu
ingrediente naturale.

Sursă: http://www.adevarul.ro/locale/calarasi/Calarasi-monumentistoric-manastire-reabilitare-bani-europeni-fonduriproiect_0_776922387.html#

Judeţul DÂMBOVIȚA

Zilele Europene ale Patrimoniului
În fiecare an, în septembrie, milioane de
cetăţeni sunt invitaţi să viziteze monumente istorice din întreaga Europă cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului, organizate la iniţiativa comună a Consiliului Europei şi a Uniunii Europene.
Evenimentele culturale se adresează tuturor cetăţenilor, cărora le oferă un mediu istoric atractiv, stimulant, pentru comunicarea interpersonală. Tema, sub care s-au desfăşurat acţiunile culturale în România „ZEP 2012”, este: „Meşteşuguri
tradiţionale – contribuţia acestora la conservarea
patrimoniului cultural”.

Sursă: http://www.calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=97404

Judeţul CĂLĂRAȘI

Mănăstirea Negoieşti, monument
istoric medieval ctitorit de Matei
Basarab, restaurată cu bani europeni

Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” din Târgovişte se aliniază curentului cultural european, participând la Zilele Europene ale
Patrimoniului, aflate anul acesta la cea de-a XX-a
ediţie, şi a organizat, în parteneriat cu Centrul
Cultural „Izvor de apă vie” din Vulcana Pandele,
expoziţia „Covorul ţesut – alegorie a creaţiei şi
renovare a naturii”, vernisajul având loc vineri, 21
septembrie, la Muzeul de Istorie.

Lăcaşul de cult din comuna Şoldanu, complex architectural medieval, ctitorit între anii
1646 şi 1649 de Matei Basarab, va fi introdus în
circuitul turistic, după o investiţie de 10,5 milioane de lei. Parohia Negoieşti, monument istoric,
a devenit beneficiara contractului de finanţare
pentru proiectul „Restaurare, consolidare, pu-

www.adrmuntenia.ro

Sursă: http://www.cjd.ro/zilele__europene_ale_patrimoniului_editia_xx
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Judeţul GIURGIU

Judeţul PRAHOVA

Cursuri de perfecţionare
pentru autorităţile publice,
prin ADR Sud Muntenia

De la 1 octombrie
se redeschide spitalul din Urlaţi
După un an şi jumătate de când a fost închisă, singura unitate sanitară ce asigură serviciile medicale pentru cetăţenii oraşului Urlaţi şi
din cele 12 comune limitrofe – reprezentând aproximativ 60.000 de persoane – va fi redeschisă, oficial. Primarul Marian Machiţescu a anunţat că Ministerul Sănătăţii a decis redeschiderea spitalului. Decizia reluării activităţii acestei
instituţii s-a luat ca urmare a recentului control
al unei comisii a Ministerului Sănătăţii, care a
constatat că, dintre unităţile sanitare ce au fost
desfiinţate anul trecut, cea de la Urlaţi stă cel
mai bine la capitolul dotări şi amenajare a cabinetelor. Spitalul va avea trei secţii principale –
de interne (cu 40 de paturi), de pediatrie (15 paturi), de chirurgie, anestezie şi terapie intensivă
(10 paturi). De asemenea, în unitate vor mai funcţiona şi un laborator pentru efectuarea de analize medicale, un altul de radiologie şi imagistică medicală, farmacie, intenţia fiind să se deschidă şi un cabinet pentru medicina muncii. Totodată, se doreşte ca, de anul viitor, să se înfiinţeze şi o secţie de fizioterapie.

28 de angajaţi din cadrul instituţiilor publice locale giurgiuvene au participat, în perioada
13 – 20 septembrie, la cursurile de perfecţionare
„Expert Achiziţii Publice”.
Cursurile de calificare au fost susţinute în
la Giurgiu pentru 28 de persoane, autorităţi publice şi reprezentanţi de direcţii deconcentrate de la
nivelul judeţului. Angajaţii instituţiilor publice locale, care au participat gratuit la cursul de perfecţionare „Expert Achiziţii publice”, vor susţine
examenul de calificare în data de 26 septembrie.
Cursul, susţinut de formatori certificaţi, cu
experienţă practică în managementul achiziţiilor
publice, a fost organizat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, fiind autorizat de
Autoritatea Naţională pentru Calificări. Obiectivele cursului sunt înţelegerea modului de funcţionare a componentelor sistemului de achiziţii publice, dobândirea cunoştinţelor necesare pentru
planificarea, pregătirea şi organizarea procedurilor de achiziţie publică prin mijloace electronice de către personalul beneficiarilor şi asimilarea noilor reglementări, precum şi a bunelor practici în domeniu.

Sursă: http://www.ziarulprahova.ro/stiri/administratialocala/118595/veste-buna-pentru-60-000-de-prahoveni-de-la-1octombrie-se-redeschide-spitalul-din-urlati

Judeţul TELEORMAN

Judeţul IALOMIŢA

Conferinţa de finalizare
a proiectului „Acces la fonduri
structurale pentru partenerii sociali”

Finanţarea bazelor
sportive rurale se încheie în 2012

În data de 20 septembrie, la sediul ROMFRA Alexandria, a avut loc conferinţa de finalizare a proiectului „Acces la fonduri structurale pentru partenerii sociali”, finanţat în cadrul
POSDRU 2007-2013.
Implementat de către Biroul Naţional
Sindical, în calitate de promotor, alături de partenerii săi - confederaţia patronală CONPIROM şi
Fundaţia Giacomo Brodolini şi Interconsulting -,
proiectul a avut ca obiectiv sprijinirea organizaţiilor sindicale, patronale şi ONG-urile din România.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului implementează, începând din 19 septembrie, Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a
unor baze sportive din spaţiul rural, aprobat prin
O.G. nr. 7/2006. Cu această ocazie vor primi finanţare şi bazele sportive din mediul rural din Ialomiţa. Până acum, acest program era implementat de Secretariatul General al Guvernului. În total, în program au fost incluse 1.600 de obiective
de investiţii în cadrul subprogramului pentru dezvoltarea infrastructurii rurale şi 937 de obiective
de investiţii în cadrul subprogramului pentru dezvoltarea de baze sportive.

Sursă: http://www.ziarulmara.ro/conferinta-de-inchidere-a-proiectuluiacces-la-fonduri-structurale-pentru-partenerii-sociali/

Sursă: http://ziarulialomita.ro/index.php?action=view&articol=21452

www.adrmuntenia.ro

15

http://regio.adrmuntenia.ro

II nn ff oo DD aa tt ee SS tt aa tt ii ss tt ii cc ee

<<< cccooonnntttiiinnnuuuaaarrreee dddiiinnn eeedddiiiţţţiiiaaa 111111222 >>>

Implicarea organizațiilor neguvernamentale
în accesarea și absorbția fondurilor structurale (studii de caz)
Autor: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile
www.fdsc.ro; www.stiriong.ro

www.adrmuntenia.ro
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Informaţiile vor continua în următorul număr al newsletter-ului InfoRegional Sud Muntenia, nr. 114

www.adrmuntenia.ro

18

http://regio.adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Argeş, sediul
Consiliului Judeţean Argeş: Piaţa Victoriei, nr. 1, et. II, cam.
105, mun. Piteşti, jud. Argeş
Tel./fax: 0248/222.250
E-mail: arges@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 GIURGIU
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Giurgiu, B-dul Mihai
Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax: 0246/215.271
E-mail: giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean 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 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 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
Mădălina CILIBEANU
Alexandra GHERASIM
Liviu Georgian OLTENACU
E-mail: comunicare@adrmuntenia.ro; info.regio@adrmuntenia.ro

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

Editor: Serviciul Comunicare
Data publicării: 25 septembrie 2012
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 email 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.
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