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La sfârşitul lunii iulie, Asociaţia de dezvoltare
Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Munte-
nia” a devenit beneficiara celei de-a doua finanţări
în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infras-
tructurii sociale”, domeniul major de intervenţie
3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a ba-
zelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de
urgenţă”.

Contractul de finanţare a fost semnat la Că-
lăraşi de către directorul Agenţiei pentru dezvol-
tare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, şi pre-
şedintele AdI Sud Muntenia, Ilie Bălan, în calitate
de reprezentant al beneficiarului.

Valoarea totală a contractului este de 21.560.000
de lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă
din fedR este de 18.326.000 de lei, 2.802.800 de lei
reprezintă fonduri de la bugetul naţional, iar 431.200
de lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Prin implementarea acestui proiect se va îm-
bunătăţi calitatea serviciilor pentru siguranţă pu-
blică şi asistenţă medicală în situaţii de urgenţă şi
dezastre majore, urmărindu-se astfel sprijinirea
unei dezvoltări economice şi sociale durabile şi e -
chilibrate teritorial la nivelul regiunii Sud Munte-

nia, prin creşterea gradului de siguranţă a popula-
ţiei, indiferent de localizarea aşezămintelor uma -
ne. În urma acestui proiect se vor achiziţiona şase au -
tospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de 9.000
l, şase autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă
de 7.000 l, o autospecială pentru intervenţii la în-
ălţime şi un sistem de echipamente descarcerare
pentru autospecială pentru intervenţii la accidente
colective şi calamităţi, care va duce la reducerea
timpului de intervenţie în zonele rurale şi urbane.
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Contractul de finanţare a fost semnat la sediul AdR Sud Muntenia

Fonduri Regio pentru echipamente
de intervenţie în situaţii de urgenţă

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


În data de 6 august, la sediul
Consiliului judeţean Prahova, în
prezenţa domnului Mircea Cosma,
preşedintele Consiliului pentru
dezvoltare Regională Sud Munte-
nia şi totodată preşedintele Con-
siliului judeţean Prahova, şi a
domnului Liviu Muşat, directorul
Agenţiei pentru dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia, s-a semnat
contractul de execuţie a lucrări-
lor pentru proiectul „Creşterea
accesibilităţii către partea de
nord a Polului de Creştere, în
special către Spitalul Judeţean
Prahova, prin realizarea pasaju-
lui rutier în continuarea DJ 102
peste DN 1B”, finanţat prin Pro-
gramul operaţional Regional 2007
– 2013, Axa prioritară 1 „Sprijini-
rea dezvoltării durabile a ora -

şelor - poli urbani de creş tere”,
domeniul Major de Inter venţie
1.1 „Planuri integrate de dezvol-
tare urbană”, Subdomeniul „Poli
de creştere”.

Beneficiarul proiectului este
judeţul Prahova, iar valoarea tota -
lă a acestuia este de 78.595.330,24
lei, din care 61.970.682,79 lei va-
loare nerambursabilă din fedR şi
13.612.726,22 lei valoare neram-
bursabilă din bugetul naţional.

de asemenea, în cadrul eve-
nimentului, domnul Liviu Muşat a
prezentat stadiul implementării
proiectelor finanţate prin Regio
din judeţul Prahova, specificând
fap tul că până în acest moment
sunt semnate 124 de contracte, cu
o va loare totală de 1.013.409.228,76
lei.
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Regio finanţează reabilitarea
şi modernizarea infrastructurii

din judeţul Prahova

Proiectul, al cărui beneficiar este uAT Prahova, propune realizarea pasajului rutier în
continuarea dj 102 peste dn 1B

Centru pentru
persoane vârstnice
creat cu finanţare

nerambursabilă
Regio

Agenţia pentru dezvoltare
Regională Sud Muntenia a sem-
nat, la sfârşitul lunii trecute, con -
tractul de finanţare pentru pro-
iectul „Amenajare Centru pentru
persoane vârstnice prin reabili-
tarea şi extinderea unei clădiri
situate în satul Onceşti, comuna
Stăneşti, judeţul Giurgiu”.

direcţia generală de Asis-
tenţă Socială şi Protecţia Copi-
lului giurgiu, în calitate de bene -
ficiar, va primi fonduri neram-
bursabile Regio în cadrul Axei
prioritare 3 „Îmbunătăţirea in-
frastructurii sociale”, domeniul
major de intervenţie 3.2 „Rea-
bilitarea / modernizarea / dez-
voltarea şi echiparea infrastruc-
turii serviciilor sociale”. Valoa-
rea totală a contractului de fi-
nanţare este de 3.499.870,43 lei,
din care valoarea totală eligibilă
a proiectului este de 2.504.159,16
lei (2.128.535,29 lei reprezintă
fonduri nerambursabile fedR,
325.540,69 lei fonduri de la buge -
tul naţional, iar 50.083,18 lei cofi -
nanţarea eligibilă a beneficiarului).

Implementarea acestui pro -
iectva avea implicaţii pozitive asu -
pra gradului de sănătate şi va con -
tribui la îmbunătăţirea calităţii
serviciilor de asistenţă socială.
Astfel, cu sprijin financiar Regio va
fi înfiinţat un centru pentru persoa -
ne vârstnice, cu o capacitate de
38 de locuri de cazare de care vor
beneficia atât locuitorii din satul
onceşti, cât şi cei din judeţul giurgiu.

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


În data de 7 august, în prezenţa domnului Li-
viu Muşat, directorul Agenţiei pentru dezvoltare
Regională Sud Muntenia, şi a domnului Constantin
nicolescu, preşedintele Consiliului judeţean Argeş,
nicolae diaconu, primarul municipiului Curtea de
Argeş, a semnat contractul de finanţare pentru
proiectul „Modernizare, dezvoltare şi echipare a
ambulatoriului Curtea de Argeş”.

La nivelul judeţului Argeş, acesta este primul
contract de finanţare în cadrul Axei prioritare 3
„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul
major de intervenţie 3.1 „Reabilitarea/ moderni-
zarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de să-
nătate”. Proiectul are o valoare totală de 6.391.597,80
lei, din care 5.002.511,92 lei reprezintă valoarea
asistenţei nerambursabile solicitate.

Investiţia finanţată din Regio şi care se va de-
rula pe parcursul a 14 luni urmăreşte îmbunătă -
ţirea infrastructurii serviciilor de asistenţă medi-
cală, cu impact direct asupra creşterii calităţii ser-
viciilor de sănătate acordate persoanelor din Cur-
tea de Argeş. Potrivit cererii de finanţare, aproxi-

mativ 70.000 de persoane vor putea beneficia anu -
al de servicii medicale performante. fondurile ne-
rambursabile vor fi folosite pentru modernizarea
şi echiparea infrastructurii Ambulatoriului inte-
grat, fapt ce va conduce la creşterea numărului de
consultaţii şi la eficientizarea actului medical.

4Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 145 / 1 - 13 august 2013

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

EVEN
IM

EN
TE

Alături de domnul Liviu Muşat, directorul AdR Sud Muntenia, la
eveniment au mai participat şi doamna deputat Simona Bucura
oprescu, domnul Constantin nicolescu, preşedintele Consiliului
judeţean Argeş şi domnul nicolae diaconu, primarul municipiului
Curtea de Argeş

Contractul semnat asigură finanţarea pentru îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă medicală acordate locuitorilor din Curtea de Argeş şi împrejurimi

Infrastructura de sănătate din municipiul
Curtea de Argeş, reabilitată cu sprijin Regio

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


La iniţiativa Ministerului fon durilor europene
a fost realizat şi publicat ghidul privind principa-
lele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor pu-
blice şi recomandările Comisiei europene ce tre-
buie urmate de Autorităţile de Management şi or-
ganismele Intermediare în procesul de verificare a
procedurilor de achiziţii publice. ghidul a fost
adoptat prin ordin comun al ministrului dezvol tării
regionale şi administraţiei publice, al ministrului
mediului şi schimbărilor climatice, al ministrului
economiei, al ministrului muncii, familiei, protec-
ţiei socia le şi persoanelor vârstnice, al ministrului
transporturilor, respectiv al ministrului fondurilor
europene.

„Acest Ghid este primul document care se
realizează în parteneriat cu toate instituţiile im-
plicate: Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de
Conturi a României, Autorităţi de Management,
Organisme Intermediare, Autoritatea de Certifi-
care şi Plată, ANRMAP, UCVAP. Ghidul va reprezen -
ta un instrument de lucru foarte util pentru toate
aceste instituţii, dar şi pentru beneficiari, asigu-
rând interpretarea unitară a principalelor speţe
din domeniul achiziţiilor publice. Astfel, vor fi evi-
tate greşelile din trecut şi, im plicit, pierderile de
bani: statul va înceta să-şi mai aplice corecţii fi-
nanciare pentru propriile greşeli. Mult mai impor-
tant, a ceste bune practici vor fi treptat aplicate
şi în utilizarea tuturor fondurilor publice, indife-
rent de sur sa acestora - bugetul de stat, bugete

locale sau altele“, a declarat ministrul fondurilor
europene, eu gen Teodorovici.

ghidul sintetizează cele mai frecvente speţe
identificate în cadrul verificărilor efectuate de au-
ditul Comisiei europene şi de autorităţile române
pentru care au fost aplicate corecţii financi are
substanţiale. Totodată, ghidul propune şi soluţii la
speţele prezentate.

Pentru a îndrepta greşelile din perioada 2009 -
2011, guvernul României a decis să suporte de la
bugetul de stat contravaloarea corecţiilor finan-
ciare aplicate de Comisia europeană pentru insti-
tuţiile publice finanţate în cadrul Programului ope-
raţional Regional, respectiv pentru operatorii de
apă şi alţi beneficiari din cadrul PoS Mediu.

Sursa: www.fonduri-ue.ro
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Autorităţile şi beneficiarii de fonduri
europene au la dispoziţie un ghid cu riscuri

şi recomandări în domeniul achiziţiilor publice

Catalogul surselor de finanţare
valabil în luna august 2013

Pentru a veni în sprijinul partenerilor săi, Agenţia pentru
dezvoltare Regională Sud Muntenia editează periodic un cata-
log al surselor de finanţare nerambursabilă. Pentru oportuni-
tăţile de finanţare disponibile pentru luna august 2013, publi-
caţia poate fi accesată de pe site-ul nostru, la secţiunea Bi-
bliotecă - Documente utile, link: http://www.adrmunte nia.ro/
do cu men te/66/do cu mente-utile.html

eugen Teodorovici, ministrul fondurilor europene

http://www.adrmuntenia.ro/documente/66/documente-utile.html
http://www.adrmuntenia.ro/documente/66/documente-utile.html
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-ue.ro
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POS Transport a fost revizuit: CE a aprobat
modificările pentru îmbunătăţirea absorbţiei

şi evitarea dezangajării de fonduri
În contextul măsurilor întreprinse în vederea

accelerării absorbţiei fondurilor europene şi evi-
tării dezangajării fondurilor la sfârşitul anului 2013
şi, ulterior, AM PoS Transport a supus aprobării Co-
mitetului de Monitorizare modificarea documen-
tului programatic PoS Transport 2007-2013, con-
form prevederilor art. 10 din Regulamentul de or-
ganizare şi funcţionare al Comitetului de Monito-
rizare PoS Transport.

Prin propunerea de modificare aprobată de
Comitetul de Monitorizare, în data de 22 aprilie a
fost extinsă aria de eligibilitate a Axei prioritare
1, dMI 1.1, la conexiunile Axei prioritare 7, cone -
xiuni care să nu depăşească o distanţă mai mare
de 100 km de Axa prioritară şi care sunt situate pe
viitoarea reţea centrală Ten-T (Ten-T core net-
work), prin introducerea proiectului construirii de
autostradă pe tronsonul Sebeş – Turda.

de asemenea a fost extinsă aria de eligibili-
tate a Axei prioritare 2, dMI 2.2, prin introducerea
proiectelor de dezvoltare a infrastructurii metrou-

lui Bucureşti, respectiv Magistrala 4, tronson Parc
Bazilescu - Lac Străuleşti şi Magistrala 5 Metrou,
tronsonul Râul doamnei - eroilor.

În data de 26 iulie, Comisia europeană a apro-
bat modificarea PoS Transport 2007-2013 prin de-
cizia C (2013) 4835.

Sursa: fonduri-structurale.ro

Prin modificarea documentului programatic PoS Transport 2007 - 2013 a fost extinsă aria de eligibilitate a Axei prioritare 1, dMI 1.1, la conexiunile
Axei prioritare 7, conexiuni care să nu depăşească 100 km de Axa prioritară şi care sunt situate pe viitoarea reţea centrală Ten-T

http://www.fonduri-structurale.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Pentru domeniul major de intervenţie 5.3
„Promovareapotenţialuluituristicşicrearea
infrastructuriinecesareînscopulcreşteriia-
tractivităţiiRomânieicadestinaţieturistică”,
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de
euro este distribuită la nivel naţional.

* * *
oRgAnISMuL InTeRMedIAR PenTRu TuRISM:

Ministerul economiei, direcţia gestionare fonduri
Comunitare pentru Turism - B-dul dinicu golescu,
nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal 010873, Bu-
cureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001,
e-mail: adita.stanca@mturism.ro
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Situaţia proiectelor depuse
la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 12 august 2013, la sediul Agen-
ţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 891 de proiecte, prin care se solicită finan-
ţare nerambursabilă prin Regio (Programul operaţio-
nal 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. de
asemenea au fost semnate 499 de contracte de fi-
nanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de
2.935.893.615,36 lei. din cele 499 de contracte
semnate, 36 de proiecte au fost reziliate.

ADR Sud Muntenia este Organism
Intermediar pentru Regio şi are
responsabilităţi delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilităţile
de finanţare din Regio puteţi obţine
contactând experţii Serviciului
Comunicare: 0242/331.769,
0242/315.009, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167,
e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

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


una dintre activităţile princi -
pale desfăşurate de AdR Sud Munte -
nia este aceea de elaborare a
(PdR) Planului de dezvoltare Re-
gională Sud Muntenia 2014 - 2020,
document fundamental pri vind
necesarul de finanţare din fon-
duri europene şi alte fonduri in -
ternaţionale şi naţionale la nivel
regional, fiind instrumentul prin
care regiunea îşi promovează prio -
rităţile şi interesele în domeniul
economic şi social, reprezentând
în acelaşi timp contribuţia regiu-
nii la elaborarea Planului naţio-
nal de dezvoltare. elaborarea a -
cestui document s-a realizat în
parteneriat, atât la nivel jude -
ţean, cât şi la nivel regional, cu
autorităţile publice locale, insti -
tuţii deconcentrate, mediul aca-
demic, mediul privat, patronate/
sindicate, ong-uri constituite în
Comitetul Regional pentru elabo-
rarea planului (CRP), grupuri te-
matice regionale (gTR) şi gru-
puri de parteneriat local (gPL).

Timp de doi ani, începând cu
2011, AdR Sud Muntenia a sus -
ţinut o serie de întâlniri cu parte -
nerii, prilej cu care au fost pre-
zentate documentele europene
ce stau la baza planificării etapei
2014 – 2020, precum şi documen-
tele naţionale. Tot în cadrul aces -
tor întâlniri s-a discutat despre
problemele socio-economice exis -
tente la nivel judeţean şi regio-
nal şi s-au stabilit direcţiile de
urmat în elaborarea Planului.

PDR-ul a fost transmis la Mi-
nisterul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice pentru eva -
luarea ex-ante şi de mediu şi es -
te publicat, spre consultare, pe pa -
gina de internet a Agenţiei.

Realizarea Planului de dez-

voltare Regională este una dintre
cele mai importante sarcini ale
AdR Sud Muntenia, deoarece re-
prezintă ambiţiile economice şi
sociale ale unei regiuni. Pentru
viitoarea perioadă de programa -
re, 2014 - 2020, Strategia de dez-
voltare regională s-a realizat por -
nind de la următoarele documen -
te programatice:

Strategia europa 2020;•
Strategia uniunii europene•

pentru regiunea dunării;
Al 5-lea Raport privind coe -•

ziunea economică, socială şi te-
ritorială;

Programul naţional de re-•
formă 2011 – 2013. 

Strategia euRoPA 2020

Succesoare a Strategiei de la
Lisabona, Strategia euRoPA 2020
reprezintă principala strategie de
dezvoltare economică a uniunii
europene pentru următorii zece
ani. Astfel, într-o lume aflată în per -
manentă schimbare, ue doreşte
să devină o economie inteligen -
tă, durabilă şi favorabilă inclu-
ziunii. Aceste trei priorităţi se spri -
jină reciproc şi sunt în măsură să

ajute uniunea europeană şi sta-
tele membre să obţină un nivel
ridicat de ocupare a forţei de
muncă şi de coeziune socială.

Pentru măsurarea progrese-
lor realizate în îndeplinirea obiec -
tivelor Strategiei euRoPA 2020 au
fost stabilite cinci obiective ma-
jore la nivelul ue:

1. Ocuparea forţei de muncă
o rată de ocupare a forţei de mun -
că de 75% în rândul populaţiei cu
vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani.

2. Cercetare – dezvoltare -
inovare

un nivel al investiţiilor publice
şi private în cercetare – dezvoltare
de 3% din PIB-ul uniunii europene

3. Schimbări climatice şi ener -
gie:

reducerea cu 20% a emisiilor•
de gaze cu efect de seră faţă de
nivelurile înregistrate în 1990;

creşterea ponderii surselor•
de energie regenerabilă până la
20%;

creşterea cu 20% a eficien-•
ţei energetice.

4. Educaţie:
reducerea ratei abandonu-•

lui şcolar la sub 10%;
creşterea la peste 40% a po-•

derii absolvenţilor de studii su-
perioare în rândul populaţiei în
vârstă de 30 – 34 de ani.

5. Sărăcie şi excluziune so-
cială

Reducerea cu cel puţin 20 de
milioane a numărului persoane-
lor care suferă sau riscă să sufere
de pe urma sărăciei şi a excluziu-
nii sociale.

Pentru realizarea acestor obiec -
tive, Comisia europeană a lansat
şapte iniţiative emblematice, prio -
ritare pentru autorităţile naţiona -
le, regionale şi locale.
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Planul pentru Dezvoltare Regională 2014 - 2020
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Muntenia/OrganismuluiIntermediarpentrumanagementul,
implementarea,monitorizareaşicontrolulPOSCCEîn

perioada2013-2015”
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, cu sediul în municipiul

Călăraşi, jude ţul Călăraşi, derulează, începând cu data de 19.07.2013, proiectul
„SprijinacordatADRSudMuntenia/OrganismuluiIntermediarpentruma-
nagementul,implementarea,monitorizareaşicontrolulPOSCCEînperioada
2013-2015”, cofinanţat prin fondul european pentru dezvoltare Regională,
în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul economiei.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 9.795.041,43 lei, din
care 7.346.281,07 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din fedR. 

Proiectul se implementează în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia (ju-
deţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, şi Teleorman),
pe o durată de 28 de luni (11 martie 2013 - 31 iulie 2015).

Obiectivul proiectului: sprijin pentru implementarea transparentă şi efi-
cientă a PoS CCe, prin îndeplinirea corespunzătoare şi la timp a tuturor atri-
buţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul
operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii economice.

În acest sens, proiectul urmăreşte:
• crearea premizelor pentru asigurarea unui grad ridicat de absorbţie a

fondurilor prin PoS CCe în regiunea Sud Muntenia; 
• planificarea corectă a resurselor financiare alocate axei prioritare AT

pentru a acoperi nevoile de asistenţă identificate pe toată perioada legală a
implementării PoS CCe. 

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de
pe site-ul www.adrmuntenia.ro sau de la sediul AdR Sud Muntenia, str. general
Constantin Pantazi, nr. 7A, Călăraşi, cod 910164, tel.: 0242/331.769, 0728/
026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: office@adrmuntenia.ro - Serviciul orga-
nism Intermediar PoS CCe, persoană de contact: şef Serviciu Organism Inter-
mediar POS CCE, Mircea Enescu.

Programul Operaţional Sectorial „CreştereaCompetitivităţiiEconomice”
cofinanţat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională

„Investiţiipentruviitoruldumneavoastră”

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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IAprivind debutul proiectului „Sprijinpentrucomunicare
şitehnologiainformaţieiacordatOrganismuluiIntermediar
pentruimplementareaPOSCCEdincadrulADRSudMuntenia

înperioada11martie2013–31iulie2015”
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, cu sediul în municipiul Călăraşi, judeţul

Călăraşi, derulează, începând cu data de 19.07.2013, proiectul „Sprijinpentrucomunicareşiteh-
nologiainformaţieiacordatOrganismuluiIntermediarpentruimplementareaPOSCCEdincadrul
ADRSudMunteniaînperioada11martie2013–31iulie2015”, co-finanţat prin fondul european
pentru dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul economiei.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 644.671,80 lei, din care 483.503,85 lei
reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din fedR. 

Proiectul se implementează în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia (judeţele Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman), pe o durată de 28 de luni (11 martie 2013
- 31 iulie 2015).

obiectivul proiectului: realizarea activităţilor de informare şi publicitate ce decurg din
atribuţiile delegate AdR Sud Muntenia prin Acordul cadru de implementare pentru PoSCCe, 2007 -
2013, Axa 1, în condiţiile asigurării unei infrastructuri ITC optime desfăşurării activităţilor.

În acest sens, proiectul urmăreşte:
• informarea constantă şi corectă a tuturor grupurilor ţintă asupra oportunităţilor de finanţare

de care pot beneficia prin PoS CCe, 2007-2013, Axa 1, sprijinind astfel absorbţia fondurilor alocate
prin PoS CCe, Axa 1;

• informarea beneficiarilor asupra obligaţiilor privind condiţiile de implementare şi raportare
(conform prevederilor contractuale şi procedurilor specifice), precum şi asupra obligaţiilor privind
informarea şi publicitatea ce decurg din calitatea de beneficiar al unei finanţări europene şi să ve-
rifice respectarea acestora;

• asigurarea vizibilităţii rezultatelor obţinute în implementarea PoS CCe, Axa 1, la nivelul re-
giunii Sud Muntenia şi promovarea proiectelor de succes ca exemple de bună practică;

• asigurarea vizibilităţii deciziilor şi acţiunilor AdR Sud Muntenia, în calitate de organism In-
termediar implicat în gestionarea fondurilor europene.

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de pe site-ul
www.adrmuntenia.ro sau de la sediul AdR Sud Muntenia, str. general Constantin Pantazi, nr. 7A,
Călăraşi, cod 910164, tel.: 0242/331.769, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: office@adrmun-
tenia.ro - Serviciul organism Intermediar PoS CCe, persoană de contact: şef Serviciu Organism In-
termediar POS CCE, Mircea Enescu.

Programul Operaţional Sectorial „CreştereaCompetitivităţiiEconomice”
cofinanţat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională

„Investiţiipentruviitoruldumneavoastră”

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Microcredite pentru sprijinirea
fermelor de familie

Agenţia de Plăţi pentru»
Dezvoltare Rurală şi Pescuit informează
potenţialii beneficiari ai Programului
Naţional de Dezvoltare Rurală asupra
unor noi posibilităţi de asigurare
a cofinanţării private a proiectelor,
întreprinse de către Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Prin ordonanţa de urgenţă a guvernului (oug)
nr. 43 din 15 mai 2013, MAdR a venit în sprijinul ce -
lor care vor să înfiinţeze ferme de familie prin Mă-
sura 121 - „Modernizarea exploataţiilor agricole”,
prin reglementarea instrumentelor financiare şi de
creditare a sectorului agricol. 

Mai precis, cei care depun proiecte de inves-
tiţii pentru înfiinţarea fermelor de familie în cadrul
sesiunii aferente Măsurii 121, deschise în perioada
25 iunie – 14 august 2013, vor putea asigura cofi-
nanţarea investiţiei prin accesarea microcreditelor
reglementate prin oug nr. 43/ 2013. Astfel, în mo-
mentul depunerii proiectului, solicitanţii de fon-
duri europene vor semna o declaraţie pe propria
răspundere privind asigurarea cofinanţării private
a acestuia, conform prevederilor deja menţionate
în ghidul Solicitantului. ulterior, până la semnarea
contractului de finanţare, solicitanţii de fonduri
europene nerambursabile vor trebui să facă do-

vada existenţei cofinanţării, acest lucru putând fi
realizat prin accesarea microcreditelor reglemen-
tate de oug nr. 43/ 2013.

Astfel, prin oug nr. 43/ 2013 a fost instituit
un fond ce va fi utilizat pentru acordarea de mi-
crocredite în scopul asigurării contribuţiei proprii
a beneficiarilor la finanţarea proiectelor de inves-
tiţii, finanţare prin PndR, ce pot avea o valoare
eligibilă de maxim 125.000 de euro. Suma maximă
ce poate fi acordată unui beneficiar PndR poate
ajunge la 75.000 de euro.

Totodată, beneficiarii PndR pot accesa micro-
creditele puse la dispoziţie de oug nr. 43/ 2013 şi
pentru asigurarea resurselor financiare necesare
realizării producţiei agricole, fiecare beneficiar pu -
tând primi până la maximum 25.000 de euro.

Printre condiţiile generale de acordare a cre-
ditului se numără termenul maxim de restituire de
până la 10 ani, precum şi perioada de graţie între
1 şi 3 ani, în funcţie de specificul proiectului de
investiţii.

În acest moment, normele metodologice de
aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a
guvernului nr. 43 din 15 mai 2013 sunt în fază de
avizare interministerială. MAdR are fixat un calen-
dar privind etapele următoare, respectiv selecţia
instituţiilor financiare partenere prin care se va
derula microcreditarea şi încheierea convenţiilor
de lucru cu acestea.

Cofinanţarea proiectelor depuse pe Măsura 121 - „Modernizarea exploataţiilor agricole” va putea fi asigurată prin accesarea microcreditelor

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


În cursul zilei de miercuri, 7 august, în munici piul
Călăraşi s-a aflat într-o vizită de lucru o delegaţie
turcă formată din Ambasadorul Republicii Turcia la
Bucureşti, excelenţa Sa Ömür ŞÖLendIL, Consulul
general al Turciei, fusun Aramaz, muftiul Muurat
Iusuf, şeful Cultului Musulman în România , fedbi
osman, preşedintele uniunii democrate Turce din
România, preşedintele Asociaţiei oamenilor de afa-
ceri turci din România, Aykut Akbulut, şi alţi oa-
meni de afaceri de origine turcă ce îşi desfăşoară
activitatea în România.

un subiect de interes al întâlnirii a vizat cola-
borarea economică, reprezentatul Asociaţiei oa-
menilor de afaceri turci din România fiind interesat
de investiţii în zonă. În discuţii au intrat şi ceilalţi
investitori străini care desfăşoară activităţi econo-
mice la Călăraşi, dezbateri fiind şi pe marginea
dezvoltării oportunităţilor de afaceri.

Parcul industrial şi celelalte proiecte ce se do-
resc a fi dezvoltate în municipiul Călăraşi au făcut
subiectul discuţiilor purtate, urmând ca în viitor

să se formeze un grup de lucru pentru a se vedea
cum poate fi materializată intenţia de dezvoltare
a relaţiilor de colaborare în vederea realizării unor
investiţii în zona municipiului Călăraşi.

Sursa: obiectiv-online.ro

În data de 10 august, la Teatrul „Al. Davila”
s-a deschis oficial cea de-a VIII-a ediţie a Sărbăto-
rilor Argeşului şi Muscelului, prin debutul celei de
a XXX-a ediţii a festivalului Internaţional de foclor
„Carpaţi”.

Reprezentanţii ansamblurilor folclorice din
Brazilia, Mexic, georgia, Bulgaria, Serbia, ţara ga-
lilor, Turcia, Coreea de Sud şi România au fost pri-
miţi de preşedintele Consiliului judeţean Argeş,
Constantin nicolescu.

În rolul de gazde s-au aflat şi primarul Tudor
Pendiuc, primarul oraşului Mioveni, Ion georgescu,
subprefectul Ion Burnei şi vicepreşedintele Consi-
liului judeţan Argeş, Constantin Polexe. La eveni-
ment au fost prezente oficialităţi din Mexic, ge-
orgia, dar şi ambasadorul Koreei de Sud, excelenţa
Sa Im Han-taek.

Sursa: www.proarges.ro
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Festivalul „Carpaţi”
şi Sărbătorile Argeşului şi Muscelului 2013

Argeş

Delegaţie turcă,
în vizită de lucru la Călăraşi

Călăraşi

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.proarges.ro
http://www.obiectiv-online.ro
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Transcarpatica, drum interregional:
Moroeni, judeţul Dâmboviţa (DN71) – Moeciu,

judeţul Braşov (DN 73)
Prin implementarea obiectivului investiţional

al drumului interregional   se va realiza un sector
de drum nou între Padina şi Moeciu de Sus şi se vor
reabilita şi moderniza drumul judeţean dj 714, dj
112f şi drumul Comunal 53. 

„Transcarpatica”, un fel de Transfăgărăşan al
Braşovului, va brăzda Bucegii până în dâmboviţa.
Şoseaua prin munţi va crea o legătură directă între
judeţele Braşov şi dâmboviţa, legând Branul de
Peştera lalomicioara şi va face concurenţă Trans-
făgărăşanului sau Transalpinei.

Sectorul de drum care face parte din această
nouă şosea, pe raza judeţului Braşov, are o lungime
de 21,79 de km şi cuprinde drumul judeţean 112
f Moeciu de jos – Moeciu de Sus (8,44 km), drumul

Comunal 53 Moeciu – Valea Băngăleasa (5 km) şi
drumul forestier Valea Bucşii – Şaua Bucşii (8,35
km).

Prin construirea acestei şosele s-ar crea o le-
gătură directă între cele două judeţe, respectiv
între dn 73 (Braşov – Bran – Piteşti) şi dn 71 (Sinaia
– Moroeni – fieni – Târgovişte), ceea ce ar scurta
durata drumului şi ar oferi un acces facil turiştilor,
care vor să ajungă în zona Bran – Moeciu.

Autorităţile judeţene s-au asociat în vederea
pregătirii documentaţiei tehnico-economice pen-
tru depunerea proiectului acestui drum interjude-
ţean spre finanţare, în cadrul programelor ce vor
primi bani europeni în perioada 2014 – 2020. 

Sursa: ziardambovita.ro

Dâmboviţa

Municipalitatea giurgiuveană a organizat
cea de-a XXIX-a ediţie a binecunoscutului fes-
tival concurs naţional de muzică populară „Pe
marginea Dunării” în zilele de 1 şi 2 august
2013.

festivalul a fost organizat de Consiliul Lo-
cal al Municipiului giurgiu, prin Cen trul Cultu-
ral Local „Ion Vinea”, şi Consiliul judeţean giur -
giu, prin Centrul judeţean pentru Conserva-
rea şi Promovarea Culturii Tradiţionale giur-
giu, şi a avut ca scop descoperirea şi promo-
varea celor mai talentaţi interpreţi de muzică
populară românească, punerea în valoare a
cântecului popular din diferite zone folclorice
ale ţării, precum şi a portului popular. festi-
valul s-a bucurat de prezenţa unor interpreţi
consacraţi de muzică populară precum Ionuţ
dolănescu, Constantin enceanu, Ion drăgan,
georgel nucă, georgeta nichifor şi Ilie Caraş.

Sursa: www.primariagiurgiu.ro

Festivalul concurs naţional
de muzică populară „PemargineaDunării”,

la cea de-a XXIX-a ediţie

Giurgiu

http://www.primariagiurgiu.ro
http://www.ziardambovita.ro
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Cercetările din şantierul arheologic de la Pis-
cul Crăsani au scos la lumină noi vestigii pentru cu-
noaşterea civilizaţiilor străvechi.

În campania de anul acesta, arheologii şi mu-
zeografii au lucrat la şanţul de împrejmuire a unor
aşezări civile, o impresionantă fortificaţie datată
din secolul I î.H..

o noutate pentru arheologi a constat în des-
coperirea unui fragment de amforă ce purta ştam-
pila aproape intactă a unei colonii greceşti din in-
sula Rhodos. Toate vestigiile descoperite în şantie-
rele de lucru vor fi expuse de la toamnă în cadrul
Muzeului judeţean Ialomiţa.

Sursa: www.guraialomitei.com

Autorităţile prahovene vor deschide
circulaţiei publice primul drum construit
în judeţ după 1989. Tronsonul rutier, ce
are 18 kilometri şi care va lega staţiunea
Buşteni de Valea doftanei, a fost construit
din fonduri private, în condiţiile în care
pentru acest drum nu s-au alocat bani
publici.

Autorităţile din judeţul Prahova vor
deschide, în cursul lunii august, primul
drum judeţean construit în ultimii 23 de
ani în acest judeţ, tronsonul urmând a
fa ce legătura între staţiunea Buşteni de
pe Valea Prahovei şi localitatea Valea
doftanei. drumul plea că din zona Za-
mora, din apropierea Castelului Canta-
cuzino, din staţiunea Buşteni, traver-
sează munţii Baiului şi ajun ge la Valea
doftanei. din Valea doftanei se poate a -
junge în municipiul Câmpina şi a poi spre
Ploieşti şi Bucureşti, tronsonul putând fi
astfel folosit ca variantă ocoli toare în ca-
zul în care traficul este extrem de aglo-
merat pe dn 1, pe Valea Prahovei.

Sursa: www.rtv.net
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Noi descoperiri arheologice
la Piscul Crăsani

Ialomiţa

Se deschide drumul ce leagă
staţiunea Buşteni de Valea Doftanei

Prahova

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.rtv.net
http://www.guraialomitei.com
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Conferinţa Regională
DanubeInvestEU

În perioada 15 - 18 august, ADR»
Sud Muntenia va participa la Conferinţa
Regională DanubeInvestEU, eveniment
organizat de către CJ Teleorman şi
Primăria oraşului Zimnicea, ce se va
desfăşura sub genericul „Strategia
DunăriilaTeleorman”.

Conferinţa este dedicată identificării celor mai
eficiente căi de colaborare şi parteneriat în accesarea
de fonduri transfrontaliere pentru perioada 2014 - 2020.

La conferinţă participă mai mulţi primari din
localităţile situate pe malul dunării, inclusiv invi -

taţi din Bulgaria, factori de decizie şi operatori eco -
nomici de pe ambele maluri ale dunării. 

Conferinţa va fi urmată de prima ediţie a ex -
po-festivalului Danube EcoSummer Fest, invitaţii
având posibilitatea să cunoască principalele as-
pecte ale activităţii economice, precum şi speci-
ficul cultural din această zonă etno-folclorică.

Secţiunile expo-festivalului sunt agricultura,
zootehnia, legumicultura, produsele bio agro-ali -
menta re, produsele tradiţionale, turismul rural şi
pescuitul sportiv, bucătăria românească şi balca-
nică, tradiţiile şi meşteşugurile, iar programele ar-
tistice vor fi susţinute de ansambluri folclorice din
România şi Bulgaria, precum şi din alte ţări.

Teleorman

Primăria oraşului Zimnicea

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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newsletter-ul „InfoRegionalSudMuntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

Agenţie şi de către Ministerul dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului operaţional Regional 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.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CăLăRAŞI

Adresă / Str. general Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel. / 0242/331.769
Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul judeţean ARgeŞ

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: Piaţa
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./fax / 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 Pol de Creştere Ploieşti

Adresă / Str. Romană, nr. 28-30, et. 1, mun. Ploieşti,
jud. Prahova (în spatele Palatului Administrativ)
Tel. / 031/824.94.71; Fax / 031/824.94.70
E-mail / polploiesti@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

editor

Direcţia Dezvoltare şi Comunicare - Serviciul
Comunicare / Daniela TRAIAN - director adjunct,
Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEȘTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 13 august 2013

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 ca ractere
cu tot cu spaţii), împreună cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, ora 12:00,

acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediţie a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa de e-mail

comunicare@adrmuntenia.ro. newsletter-ul va fi publicat pe site-ul
Agenţiei (http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit electronic
săptămânal membrilor Reţelei de Informare RegIo Sud Muntenia,
membrilor Consiliului pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia,

consiliilor judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune, Ministerului
dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, reprezentanţilor mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor dedicate (portalurilor de ştiri

economice), precum şi publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi

Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

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

