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» În data de 9 iunie, directorul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, Liviu Muşat, a participat
la slujba de resfinţire a bisericii
„Sfântul Dumitru” din comuna
dâmboviţeană Potlogi. Aceasta a fost
restaurată cu fonduri nerambursabile
în cadrul Programului Operaţional
Regional 2007 - 2013.

La sfârşitul lunii octombrie 2010, Parohia Potlogi, în calitate de beneficiar, a semnat contractul
de finanţare pentru proiectul Restaurarea, realizarea picturilor interioare, a frescelor şi anexelor bisericii „Sfântul Dumitru” din comuna Potlogi, judeţul Dâmboviţa, pentru care a obţinut
asistenţă în cadrul Axei prioritare 5 Dezvoltarea
durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe. Astfel, fondurile Regio au contribuit la restaurarea bisericii „Sf. Dumitru”, păstrându-se identitatea istorică a clădirii de cult, prin alegerea unor soluţii
arhitecturale şi de amenajare a incintei astfel încât stilul arhitectural brâncovenesc existent să nu
fie compromis.
Contractul de finanţare are o valoare totală
de 2.551.521,16 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.042.071,48 lei (1.735.760,76
lei reprezintă fonduri nerambursabile fEDR, 265.469,29
lei fonduri de la bugetul naţional, iar 40.841,43 lei
cofinanţarea eligibilă a beneficiarului).
implementarea proiectului se va finaliza în această vară, iar obiectivul de patrimoniu va fi inclus în circuitul turistic, având în vedere potenţialul excepţional al zonei şi al Ansamblului Palatului
Brâncovenesc, construit în anul 1698 de Constantin
Brâncoveanu, aflat în vecinătatea bisericii „Sfântul
Dumitru”. Menţionăm faptul că în comuna Potlogi
se află, de asemenea, în curs de implementare în cadrul programului Regio, proiectul pentru restaurawww.adrmuntenia.ro

rea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurii conexe a Ansamblului Palatului Brâncovenesc
Potlogi, a cărui valoare totală este de aproximativ
43 de milioane de lei.
La slujba de resfinţire a bisericii restaurate cu
foduri Regio au participat vicepremierul Liviu nicolae Dragnea, preşedintele Consiliului judeţean
Dâmboviţa, Adrian țuţuianu, precum şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale din judeţ.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Caravana de informare şi instruire
a beneficiarilor privaţi POS CCE din Sud Muntenia

» În perioada 10 – 12 iunie,
Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice”
(POS CCE), cu sprijinul Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în
calitate de Organism Intermediar pentru
POS CCE, organizează caravana de
informare şi instruire a beneficiarilor
privaţi din regiunea noastră.

Seminariile interactive destinate beneficiarilor POS CCE vor fi organizate astfel: în data de 10
iunie, la Târgovişte (Hotel King); în data de 11 iunie, la Piteşti (Hotel Cara); în data de 12 iunie,
la Ploieşti (Hotel Central).
Beneficiarii privaţi care au primit finanţare newww.adrmuntenia.ro

rambursabilă în cadrul POS CCE vor afla, cu această ocazie, informaţii utile despre stadiul derulării
programului la nivel naţional, precum şi detalii despre procesul de implementare a proiectelor, cu accent pe procedura simplificată de achiziţii (Ordinul
nr. 1120/2013), mecanismul de rambursare a cheltuielilor, rapoartele de progres, dar şi despre activităţile de informare şi publicitate ce trebuie
realizate prin contractele de finanţare.
Caravana de informare şi instruire de la nivelul
regiunii Sud Muntenia face parte din seria de evenimente de informare şi comunicare organizate, în
perioada iunie – iulie, de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, cu sprijinul
Asocierii Agrafics & Avensa şi Agenţiilor pentru dezvoltare regională, destinate beneficiarilor privaţi la
nivel naţional, regional şi local.
http://regio.adrmuntenia.ro
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În data de 10 iunie, directorul Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat,
participă, în calitate de preşedinte al Consiliului
Director al Biroului pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa România – Bulgaria,
la Conferinţa Anuală privind progresele înregistrate în implementarea Programului de Cooperare
Transfrontalieră România – Bulgaria.
Evenimentul, ce are loc la veliko Tarnovo (Bulgaria), este organizat de către Secretariatul Tehnic
Comun al Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013 - Biroul Regional
pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru
Graniţa România – Bulgaria, împreună cu Autoritatea de Management a Programului de Cooperare
Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice din România şi Autoritatea naţională - Ministerul Dezvoltării Regionale din Bulgaria.

Cu această ocazie vor fi prezentate cele mai
importante repere ale Programului de Cooperare
Transfrontalieră RO-BG 2007 – 2013, cu accent pe
rezultatele obţinute în implementarea proiectelor
finanţate cu fonduri europene nerambursabile.

Miercuri, 11 iunie, Secretariatul Tehnic Comun
al Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013 - Biroul Regional pentru
Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa
România – Bulgaria (PCT RO – BG), împreună cu Autoritatea de Management a Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România, Autoritatea naţională - Ministerul
Dezvoltării Regionale din Bulgaria organizează, la
veliko Tarnovo (Bulgaria), Cea de-a XI-a reuniune a
Comitetului Comun de Monitorizare al Programului
de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria
2007 – 2013.
Directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, va participa la acest
eveniment în calitate de preşedinte al Consiliului
Director al Biroului pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa România – Bulgaria.

În cadrul reuniunii se vor lua decizii importante
cu privire la stadiul implementării Programului, în
special legat de stadiul financiar şi realocarea dintre
axele prioritare, precum şi cu privire la revizuirea
indicatorilor PCT RO - BG.
Conform regulamentelor europene privind instrumentele structurale, Comitetul Comun de Monitorizare are rolul de a superviza Programul şi de
a asigura calitatea şi eficacitatea implementării
Programului şi a proiectelor din cadrul lui. Comitetul a fost înfiinţat şi este alcătuit din reprezentanţi
la nivel naţional, regional şi local ai celor două state.
Pentru informaţii suplimentare privind Comitetul Comun de Monitorizare, precum şi pentru detalii referitoare la Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013, vă invităm să accesaţi pagina de internet a Programului:
www.cbcromaniabulgaria.eu.

Reuniunea Comitetului Comun de Monitorizare
al Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism intermediar pentru
Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, organizează în data de 17 iunie, Sesiunea de informare
destinată parlamentarilor din regiunea Sud Muntenia, ce se va desfăşura la Călăraşi, la sediul Agenţiei.

Scopul organizării acestei întâlniri este de a
dezbate rezultatele implementării Programului
Operaţional Regional 2007 - 2013 în Sud Muntenia.
În acelaşi timp, parlamentarii din circumscripţiile
arondate regiunii noastre vor primi informaţii cu
privire la stadiul procesului de planificare pentru
perioada de programare 2014 – 2020.

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

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Guvernul României
a aprobat în şedinţa de
miercuri, 4 iunie a.c.,
un nou împrumut de la
Trezoreria Statului pentru
a pune la dispoziţia
Autorităţilor de Management
ale programelor operaţionale
resursele necesare pentru
plata beneficiarilor de
fonduri europene.

„În şedinţa de astăzi (n.r.: 4
iunie), Guvernul României a aprobat alocarea a peste 600 milioane de lei pentru plata beneficiarilor de fonduri europene. Această sumă reprezintă un sprijin considerabil pentru beneficiari, care vor accesa mai rapid banii de
care au nevoie pentru a continua
implementarea proiectelor. Sumele plătite beneficiarilor vor fi
cerute ulterior Comisiei pentru
a fi rambursate ţării noastre”, a
declarat ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici.
Împrumutul aprobat în şedinţa de Guvern va fi folosit pentru
efectuarea de plăţi către beneficiarii de fonduri contractate prin
intermediul a patru programe: Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Sectorial Mediu, Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice”, respectiv Programul
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.
Pentru efectuarea de plăţi
www.adrmuntenia.ro

către beneficiarii Programului Operaţional Regional au fost alocate fonduri în valoare de 220 milioane de lei. Pentru decontarea
cheltuielilor efectuate de beneficiarii Programului Operaţional
Sectorial Mediu a fost alocată o
sumă de peste 200 milioane de
lei, iar pentru cele făcute de beneficiarii Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” – 180 milioane de lei. Totodată, pentru plata beneficiarilor Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii
Administrative au fost alocate fonduri în valoare de 6 milioane de lei.
Împrumutul de la Trezoreria
Statului va fi rambursat de către
Autorităţile de Management din
sumele încasate de la Comisia Europeană.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Eugen Teodorovici, ministrul fondurilor
europene

Liviu Dragnea, vicepremierul României

Vicepremierul Liviu Dragnea:
Oraşele vor avea la dispoziţie
fonduri de 2,8 miliarde de
euro pentru 2014 - 2020

vicepremierul Liviu Dragnea, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, a anunţat săptămâna
trecută, la Suceava, că oraşele vor avea la dispoziţie fonduri pentru proiecte de dezvoltare urbană de 2,8 miliarde de euro şi că acestea nu vor fi
concentrate pe poli de creştere urbană, ci vor fi disponibile pentru toate localităţile urbane.
Dragnea a spus, în cadrul unei întâlniri cu parlamentarii şi aleşii locali
suceveni, că pentru exerciţiul financiar 2014 - 2020 a fost alocată o sumă
foarte mare, de 2,8 miliarde de euro,
pentru dezvoltarea urbană.
El a arătat că s-a schimbat şi abordarea de până acum ca banii să fie
concentraţi pe şapte poli de creştere,
subliniind că la aceste fonduri au acces toate municipiile şi oraşele cu sume relativ dedicate şi că, pe lângă celelalte sume disponibile prin alte programe, se adaugă o sumă certă pentru localităţile urbane.
El le-a solicitat primarilor de oraşe
să fie pregătiţi cu proiecte pentru a
aplica în cel mai scurt timp după ce
se va deschide sesiunea de depunere
de proiecte.
„Marţi (n.r. 10 iunie) ne întâlnim
cu primul-ministru şi miniştrii ce gestionează fonduri europene şi vom trimite la Bruxelles forma finală a Acordului de parteneriat. În două - trei
săptămâni, din punctul nostru de vedere, Acordul de parteneriat ar putea fi semnat”, a spus Dragnea.
Sursa: www.mediafax.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Guvernul României a adoptat
noi măsuri ce vizează eficientizarea
plăţilor către beneficiari,
eliminarea blocajelor şi a piedicilor
artificiale în implementarea
proiectelor finanţate
din fonduri europene.

Măsurile sunt prevăzute în Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, respectiv în Hotărârea Guvernului pentru modificarea normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012, adoptate în şedinţa
de Guvern de la sfârşitul lunii mai.
„Măsurile adoptate vizează reducerea termenului pentru plata sumelor datorate beneficiarilor
de la cinci la trei zile, extinderea mecanismului decontării directe a facturilor prin cereri de plată, dar
şi eliminarea unor bariere în implementarea proiectelor. Beneficiarii POS DRU vor putea solicita
decontarea tuturor cheltuielilor vechi, eligibile,
efectuate în cadrul proiectelor. Totodată, prevederile legale au fost completate şi adaptate şi la
specificul POS Transport, astfel încât acest mecanism să devină funcţional şi pentru beneficiarii
programului care sunt în administrarea autorităţilor locale. O altă măsură importantă, solicitată
de piaţă, este cea prin care operatorii regionali
au fost incluşi într-un mecanism de asigurare a
unui flux de numerar necesar continuării investiţiilor în cazul formulării unei sesizări de fraudă,
până la momentul punerii în mişcare a acţiunii penale. Toate aceste modificări vor avea un impact
important în accelerarea absorbţiei fondurilor europene”, a declarat ministrul fondurilor europene,
Eugen Teodorovici.
Modificările prevăzute de Ordonanţa de urgenwww.adrmuntenia.ro

ţă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 64/
2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă şi efectele acestora, sunt următoarele:
• reducerea termenului necesar efectuării plăţii către beneficiari de către Autoritatea de Management/ Autoritatea de Certificare şi Plată, de la
cinci la trei zile lucrătoare, cu consecinţe directe
în creşterea ritmului de implementare a proiectelor;
• beneficiarii POS DRU vor putea solicita la plată, în termen de 60 de zile, sume aferente cheltuielilor angajate în perioada de implementare a
proiectului, dar pentru care documentele justificative (facturi, state de plată, centralizatoare de cheltuieli etc.) au fost primite sau întocmite înainte
de 11 septembrie 2013 (data intrării în vigoare a OUG
nr. 84/2013). Astfel, sunt eliminate blocajele financiare la nivelul beneficiarilor POS DRU, asigurânduse fondurile necesare pentru derularea corespunzătoare a activităţilor prevăzute în proiecte;
• operatorii regionali de apă, care, în prezent,
gestionează proiecte majore de infrastructură
pentru sectorul de apă, în valoare totală de aproximativ două miliarde de euro, au fost incluşi în
mecanismul de asigurare a unui flux de numerar
necesar continuării investiţiilor în cazul formulării
unei sesizări de fraudă, până la momentul punerii
în mişcare a acţiunii penale. Această măsură contribuie la eliminarea blocajelor financiare înregistrate în finalizarea lucrărilor pentru infrastructura
de apă, cu impact în creşterea gradului de absorbţie şi respectarea angajamentelor de mediu, astfel
încât România să nu fie sancţionată pentru neîndeplinirea ţintelor de conformare stabilite prin
Tratatul de aderare la UE;
• asigurarea sursei pentru plata TvA neeligibilă,
aferentă cheltuielilor rambursabile, pentru beneficiarii POS Transport din sectoarele naval, aerian
şi intermodal;
• asigurarea unui mecanism eficient de plată a
sumelor datorate beneficiarilor de către statul român, în baza hotărârilor definitive pronunţate de
instanţele de judecată;
(continuare în pagina 8)
http://regio.adrmuntenia.ro
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» Ministrul fondurilor
europene, Eugen
Teodorovici, a participat,
în data de 3 iunie a.c.,
la seminarul dedicat
măsurilor de combatere
a fraudei şi corupţiei
la nivelul fondurilor
structurale şi de investiţii
europene, eveniment
organizat de Comisia
Europeană, alături de
autorităţile române şi
de Transparency
International,
la Bucureşti.

„Încă de la înfiinţare, Ministerul Fondurilor Europene a
avut şi are ca abordare principală toleranţă zero în faţa fraudelor şi a oricăror abateri de
la principiile şi bunele practici
europene, de la cadrul legislativ şi regulamentele europene.
Tocmai din acest motiv, a dezvoltat o viziune pragmatică în
sensul adoptării unor măsuri administrative, instituţionale şi
legislative pentru a preveni şi
pentru a combate fraudele. Subliniez că lupta împotriva fraudei este un obiectiv cheie şi în
perioada de programare 2014 2020 şi este nevoie de un efort
www.adrmuntenia.ro

comun din partea tuturor factorilor implicaţi pentru a implementa corect şi cu succes
fondurile europene, prin dezvoltarea unui sistem de management şi control cât mai riguros”, a declarat ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici, în cadrul seminarului.
Oficialul a reamintit că România a întâmpinat dificultăţi
în implementarea fondurilor
europene în perioada guvernării anterioare şi din cauza fraudelor şi corupţiei, adăugând că
ţara noastră nu va repeta greşelile din trecut.
„Trebuie să folosim fondurile europene pentru a investi
în viitorul nostru, în creşterea
economică a României şi a Uniunii Europene, nu trebuie să
utilizăm banii europeni doar
de dragul absorbţiei. Asigurarea protecţiei efective a intereselor financiare ale Uniunii
Europene este una dintre priorităţile Guvernului României,
care este implicat şi ferm angajat în promovarea unei bune
cooperări cu structurile naţionale şi cu cele europene, pentru a defini şi implementa mecanismele anti-fraudă şi anticorupţie”, a adăugat Teodorovici.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

(continuare din pagina 7)
• simplificarea mecanismul de
plată pentru a permite beneficiarilor care derulează operaţiuni din conturile deschise la bănci
comerciale să efectueze plăţile
din contribuţia proprie direct către prestatori/ furnizori din aceste conturi. Astfel, a fost redus termenul necesar efectuării plăţii,
datorită eliminării procedurilor
intermediare de transferuri de
fonduri de la beneficiari în contul din Trezorerie şi mai departe
în conturile prestatorilor/ furnizorilor;
• clarificarea modalităţii de
aplicare a mecanismului de supracontractare, urmărindu-se în
primul rând aprobarea, la nivelul
fiecărui program operaţional, de
proiecte suplimentare care să acopere, în integralitate, toate categoriile de fonduri disponibilizate în procesul de implementare. va fi permisă supracontractarea la nivelul programelor operaţionale, într-o limită aprobată
de ordonatorul principal de credite, în vederea asigurării unei
absorbţii maxime;
• majorarea plafonului maxim ce poate fi folosit din venituri din privatizare de la 3 miliarde de lei la 4 miliarde de lei,
fapt ce conduce la o creştere a capacităţii de a finanţa proiectele
pentru toate programele operaţionale. Această măsură asigură
un flux de numerar optim la nivelul Autorităţilor de Management, care pot deconta rapid şi
integral sumele datorate beneficiarilor, evitându-se astfel blocajele înregistrate în perioada anterioară, din cauza indisponibilităţii fondurilor de la bugetul de
stat.
Sursa: www.fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Eugen Teodorovici:
Lupta împotriva fraudei
este un obiectiv cheie
pentru buna implementare
a fondurilor europene
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Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, prin Direcţia Dezvoltare şi Comunicare,
a editat Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă pentru
luna iunie 2014. Scopul editării
acestei publicaţii este de a veni în
sprijinul potenţialilor beneficiari
de fonduri nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care doresc
să realizeze diferite investiţii. Astfel, în acest document sunt prezentate oportunităţile de finanţare ale celor şapte programe operaţionale ce se derulează în prezent în România, Programul naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007

Catalogul surselor de finanare
Iunie 2014

– 2013 şi programele de cooperare
transfrontalieră ce se implementează în zonele de graniţă ale ţării. Pentru oportunităţile de finan-

ţare disponibile, publicaţia poate
fi accesată pe site-ul Agenţiei,
www.adrmuntenia.ro, secţiunea
Bibliotecă - Documente utile.

Schema de Ajutor de Stat pentru sprijinirea investiţiilor
care promovează dezvoltarea regională,
prin crearea de locuri de muncă

A fost publicat documentul final privind instituirea unei Scheme
de Ajutor de Stat (HG nr. 332/
2014) pentru sprijinirea investiţiilor ce promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de
muncă.
Beneficiari eligibili: întreprinderi din toate sectoarele economice, cu excepţia celor din domeniile: pescuit, acvacultură, producţia primară, prelucrarea şi comercializarea produselor agricole,
sector siderurgic, construcţii navale, fibre sintetice, transporturi,
energie etc..
Cheltuieli eligibile: costurile totale salariale pe
o perioadă de 2 ani consecutivi, cu locurile de muncă nou create ca urmare a unui proiect de investiţii.
www.adrmuntenia.ro

Investiţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
• să fie considerată investiţie
iniţială, adică să vizeze înfiinţarea
unei unităţi noi, extinderea capacităţii unităţii existente, diversificarea producţiei unităţii sau
schimbarea fundamentală a procesului de producţie;
• să conducă la crearea a cel
puţin 20 de locuri de muncă noi,
dintre care minimum 3 destinate
lucrătorilor defavorizaţi.
Perioada de valabilitate a
schemei ajutor de stat este 1 iulie
2014 – 31 decembrie 2020, iar bugetul orientativ al acesteia este de aproximativ
600 de milioane de euro.
Sursa: www.finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Catalogul surselor
de finanţare
valabil în luna
iunie 2014
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Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 a
obţinut cele mai bune rezultate posibile, luând în
calcul sistemul de management, respectarea legislaţiei şi a regulamentelor, viteza de implementare, rezolvarea aspectelor neprevăzute, eficacitatea şi eficienţa: acestea sunt rezultatele studiului
„Actualizarea evaluării intermediare a POR 2007
- 2013”, realizat de KPMG. Studiul a analizat performanţele înregistrate în managementul şi implementarea Regio, împreună cu eficienţa şi impactul
programului, până în data de 31 decembrie 2013.
Evaluarea a acoperit toate axele şi domeniile de
intervenţie ale programului, precum şi întregul sistem de gestionare, implementare şi monitorizare.
O componentă importantă a evaluării este analiza unor exemple de bune practici - proiecte de
succes finanţate prin Regio, care au avut un impact
semnificativ la nivel local/ regional. Proiectele au
fost selectate de echipa de evaluatori, pe baza
unor criterii ce au urmărit eficacitatea, eficienţa,
managementul orientat spre rezultate, impactul şi
sustenabilitatea.

În actuala perioadă de programare, principala
provocare este derularea în bune condiţii şi finalizarea la timp a proiectelor contractate. Recomandările pentru finalul programului includ ajustarea valorii ţintă a unor indicatori de program, în
concordanţă cu noile realităţi economice şi sociale
şi contractarea în regim de urgenţă a tuturor fondurilor disponibile, astfel încât proiectele să fie finalizate până în decembrie 2015. În acelaşi timp,
riscul real de dezangajare trebuie monitorizat lunar, pentru a putea fi luate măsurile necesare.
Pentru perioada 2014 - 2020, în contextul creşterii relevanţei programului, recomandările KPMG
includ o alocare financiară regională diferită de la
un domeniu de intervenţie la altul, în concordanţă
cu potenţialul şi specificul nevoilor fiecărei regiuni. Reducerea numărului de operaţiuni specifice
şi planificarea intervenţiilor numai după corelarea
strategiei POR 2014 - 2020 cu planurile strategice
în domeniul sănătăţii, educaţiei şi transporturilor
ar creşte, de asemenea, impactul programului.
Sursa: www.fonduri-ue.ro

Concursul Regio „O zi cu Victor Rebengiuc” şi-a desemnat
câştigătorul: Anna-Maria Gonciu Stamate din municipiul Călăraşi!

» În perioada 27 mai – 3 iunie,
Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Regional din cadrul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice (MDRAP) a lansat,
pe pagina de Facebook a programului
Regio - www.facebook.com/inforegio.ro,
concursul „O zi cu Victor Rebengiuc”.

Concursul a fost deschis tuturor persoanelor fizice
cu reşedinţa în România, cu vârsta mai mare de 18
ani, cu excepţia persoanelor juridice, întreprinderile
familiale, angajaţii/ colaboratorii MDRAP, precum şi
rudele în linie directă şi/ sau colaterală (până la gradul
al iv-lea inclusiv), soţii/soţiile şi afinii acestora.
www.adrmuntenia.ro

Participanţii au trebuit să răspundă la întrebarea
„Care este cel mai recent proiect al maestrului Victor
Rebengiuc?”, printr-un comentariu, în perioada campaniei, pe pagina de facebook. Primul răspuns corect
la întrebare a venit de la Anna-Maria Gonciu Stamate,
jurnalistă cu ştate vechi din municipiul Călăraşi, care
a ştiut că „Regio organizează o campanie de promovare prin spoturi TV, iar Victor Rebengiuc este imaginea acestei campanii”, câştigând astfel competiţia.
Premiul pus în joc a constat în participarea la o
zi de filmare alături de victor Rebengiuc şi apariţia în
materialul video final. filmarea a avut loc duminică,
8 iunie, în zona capitalei. Pe această cale o felicităm
pe Anna-Maria şi aşteptăm cu interes feedback-ul ei
după experienţa trăită pe platourile de filmare alături
de maestrul victor Rebengiuc.
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIO

REGIO: Rezultate excelente
la evaluarea intermediară; direcţiile
de acţiune/ recomandările pentru 2014 - 2020
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Piteşti, PiD-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
integrate de Dezvoltare Urbană pentru 12 centre urbane. Până la această dată au fost semnate 538 de
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.153.532.600,74 lei. Din cele 538 de
contracte semnate, 44 de proiecte au fost reziliate.

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.
***
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, Bucureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001,
e-mail: adita.stanca@mturism.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

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIO

Până în data de 10 iunie 2014, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au
fost depuse 1.280 de proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional Regional), Planul integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Dezvoltare (PiDU) – Municipiul

info Regional Sud Muntenia
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

DMI 1.1.1 – A2 – Apel 4 - Investiţii mici

La sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
până în prezent, au fost propuse spre finanţare 206 cereri în urma
procesului de evaluare desfăşurat în cadrul celorlalte Agenţii pentru
Dezvoltare Regională şi a Autorităţii de Management POS CCE. Din
cele 206 cereri, 169 de contracte de finanţare semnate (din care
29 de contracte au fost reziliate în valoare de 22.824.215,99 lei
AFN), 2 contracte au fost transmise la AM POS CCE în vederea semnării, 11 sunt retrase şi 20 respinse. Suma nerambursabilă solicitată
prin cele 170 de proiecte aflate în implementare este de
154.291.098,89 lei. finanţarea nerambursabilă se va acorda prin
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa prioritară 1 Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, DMi 1.1 Investiţii productive şi pregătirea pentru
competiţia pe piaţă, în special a IMM-urilor, Operaţiunea a) Sprijin
pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin
investiţii tangibile şi intangibile, A2 Sprijin financiar nerambursabil
de până la 1.065.000 de lei pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

DMI 1.3.2 – Sprijin pentru consultanţă – evaluare

De asemenea, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, până în prezent, a preluat 88 de cereri, pentru care se va
acorda finanţare din Axa prioritară 1 Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, DMi 1.3 Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Operaţiunea 2 Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, apelul 2, sesiunea 2. Din cele 88
de cereri, 9 au fost respinse/ retrase şi 79 au fost admise în etapa
de evaluare tehnică şi financiară. Din cele 79 de proiecte admise,
2 au fost retrase, iar 77 au fost admise din punct de vedere tehnico-financiar. valoarea financiară nerambursabilă aprobată pentru cele 77 de proiecte este de 8.731.967,01 lei.

DMI 1.3.2 – Sprijin pentru consultanţă – contractare

După selecţia proiectelor la nivel naţional, în funcţie de punctajul acordat, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
a primit, în vederea contractării, un număr de 102 proiecte, din
care 28 aparţin regiunii Sud Muntenia, iar 74 de proiecte aparţin
regiunii Bucureşti - ilfov. Din totalul proiectelor selectate, s-au retras 3 beneficiari, 2 au solicitat amânarea termenului de depunere
a documentelor, 13 nu au transmis niciun document, iar 8 beneficiari nu au transmis în totalitate documentele necesare în vederea întocmirii contractului. Cele 102 proiecte primite în vederea
contractării însumează o valoare nerambursabilă solicitată de
10.974.492,66 lei. Din totalul proiectelor primite în vederea contractării au fost semnate de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia şi beneficiari 76 de contracte ce au fost
transmise AM POS CCE în vederea avizării. Suma nerambursabilă
solicitată pentru aceste contracte este de 7.789.263,79 lei. Din
cele 76 de contracte trimise AM POS CCE au fost avizate şi au intrat
www.adrmuntenia.ro

în etapa de implementare 70 de contracte cu o valoare financiară
nerambursabilă aprobată de 7.346.478,79 lei.

DMI 1.1.1 – A1 – Apel 3 - Investiţii mari

Totodată, au fost preluate de la sediul Autorităţii de Management
POS CCE, 26 de cereri de finanţare pentru care se va acorda finanţare
din Axa prioritară 1 Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient,
DMi 1.1 Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Operaţiunea a)
Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin
investiţii tangibile şi intangibile, Schema de finanţare A1 Sprijin financiar cu valoarea între 1.065.000 şi 6.375.000 de lei pentru investiţii
în întreprinderile mici şi mijlocii. valoarea financiară nerambursabilă
solicitată de cele 26 de cereri este de 123.629.954,48 lei. Până în
data de 10 iunie 2014 a fost semnat de beneficiar, de ADR Sud Muntenia şi de către Autoritatea de Management un număr de 22 de contracte ce însumează o valoare totală a finanţării nerambursabile solicitate de 98.418.029,22 lei (din care 1 reziliat, în valoare de
5.862.959,02 lei). Celelalte 4 proiecte au fost retrase/ respinse.

DMI 1.1.2 - Sprijin pentru implementarea
standardelor internaţionale

Începând cu data de 5 martie 2014 a fost preluat, în vederea
contractării, un număr de 9 proiecte (5 proiecte cu implementare
în regiunea Sud Muntenia şi 4 proiecte cu implementare în regiunea Bucureşti - ilfov), pentru care se va acorda finanţare din Axa
prioritară 1 Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie; Domeniul de intervenţie 1.1 Investiţii productive şi pregătirea pentru
competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM; Operaţiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale. valoarea financiară nerambursabilă solicitată de cele 9 cereri
de finanţare este de 1.394.150,58 lei. Din cele 9 cereri de finanţare, 3 au fost respinse. valoarea acestor cereri de finanţare respinse este de 47.299,53 lei. Până în data de 10 iunie au fost semnate 3 contracte de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia şi Beneficiari. Acestea au fost transmise AM POS CCE
în vederea avizării. Suma nerambursabilă solicitată pentru acestea
este de 510.472,79 lei, din care 2 sunt în implementare cu o valoare financiară nerambursabilă solicitată de 44.272,79 lei.

DMI 3.1.1 – Sprijinirea accesului la Internet
şi la serviciile conexe

În data de 25 martie 2014 a fost semnat Actul adiţional nr.
1/2014 la Acordul-cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea POS CCE 2007-2013, în urma căruia au fost preluate în
vederea evaluării/ selecţiei/ contractării, 66 de proiecte depuse
în cadrul Axei 3 Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru
sectoarele privat şi public, respectiv Operaţiunea 3.1.1. Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe din cadrul Domeniului de intervenţie Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei
şi comunicaţiilor – apelul 2, proiecte ce se implementează în regiunea Sud Muntenia. valoarea financiară nerambursabilă solicitată
de cele 66 de cereri de finanţare este de 5.069.731,63 lei. Din
aceste cereri de finanţare, 61 se află în etapa de verificare a conformităţii administrative/ eligibilitate şi evaluare tehnică şi financiară, iar 5 proiecte se află în etapa de contractare. Din cele 61 de
proiecte evaluate, 6 au fost respinse, 14 beneficiari au renunţat la
proiectele depuse, iar 41 de proiecte au fost propuse spre finanţare.
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Până în data de 10 iunie 2014, Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia a preluat de la sediul Autorităţii de
Management POS CCE 172 de cereri de finanţare aferente Axei
prioritare 1 Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient,
din care 161 de proiecte au fost finalizate, 6 au fost reziliate/
retrase, iar 5 proiecte se află în implementare. Suma nerambursabilă solicitată a fost de 215.606.341,18 lei.
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Argeş

Undă verde pentru staţiunea montană
„Molivişu”

cele trei localităţi menţionate trebuie să contribuie
cu 32 milioane de lei. În total, este vorba de o investiţie de circa 70 milioane de lei. O parte din suma
necesară va fi acoperită din împrumuturi ale localităţilor pe raza cărora se va face staţiunea.
Conform proiectului, termenul limită până la
care va fi realizată staţiunea este decembrie 2015,
dar autorităţile speră ca până la finalul anului să
existe deja o pârtie de schi funcţională. Staţiunea
va avea un drum principal de acces, două pârtii cu
lungimi de 1,1 km, respectiv 700 m, cu posibilitatea
creării altor cinci pârtii, va fi construit un observator turistic, va fi amenajată o turbărie, vor fi construite două microhidrocentrale şi o bază de agrement, ce va conţine aquaparc, piscină interioară,
parcare, zonă de picnic şi terenuri de sport multifuncţionale. În zona respectivă, zăpada stă pe versanţi şase luni pe an.
Sursa: ziarulargesul.ro

Căminul de bătrâni ce va fi construit
prin fonduri Regio va avea dotări ultramoderne

Călăraşi

O unitate militară dezafectată din Călăraşi s-ar
putea transforma în doi ani într-un complex medical
de lux, ce va cuprinde trei azile şi un spital de geriatrie. Consilierii judeţeni au aprobat documentaţia
tehnico-economică a investiţiei europene, ce însumează 12,5 milioane de euro.
fosta unitate militară din Prelungirea independenţei din Călăraşi a intrat în administrarea Consiliului
judeţean în 2012, Ministerul Apărării cedând-o cu condiţia ca în viitorul azil de bătrâni să fie rezervate locuri pentru fostele cadre militare. În termen de 10
ani, aici trebuie să se realizeze proiecte de ordin social şi economic, în caz contrar terenul în suprafaţă
de aproximativ 17 hectare urmând a se întoarce în
proprietatea statului.
Conform informaţiilor furnizate de Daniel Ştefan,
director în cadrul Consiliului judeţean, noul Program
Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020 va oferi posibilitatea ca proiectele ce se vor contura să obţină
finanţare europeană. „Intenţionăm să punem la
www.adrmuntenia.ro

punct acolo o activitate de asistenţă socială. Dorim
să construim un azil de 5 stele şi chiar nu renunţ la
acestă idee. O să facem un azil foarte frumos pentru
bătrânii cu posibilităţi financiare”, a declarat Răducu-George filipescu, preşedintele Cj.
Administraţia judeţeană doreşte de asemenea
ca pe locul fostei unităţi militare să înfiinţeze şi un
spital, având în vedere că vârstnicii au nevoie de îngrijiri speciale. „Dacă vom avea 150 de bătrâni, în 3
complexe, mă gândesc că ar fi bine să existe şi un
spital de geriatrie specializat pe Alzheimer şi Parkinson. Vrem să facem un spital, pe care să-l construim
şi să-l dăm ulterior în administrare”, a spus filipescu.
vârstnicii care vor ajunge în acest centre se vor putea
bucura de toate facilităţile pentru a avea o bâtrâneţe
liniştită. În proiect sunt prevăzute construirea a unor
zone de promenadă, foişoare, solaria, grădini de zarzavat, legume şi flori. De asemenea, beneficiarii se
vor putea relaxa la piscină şi jacuzzi.

Sursa: adevarul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEŢE

Guvernul a emis Hotărârea nr. 448, ce deschide,
practic, calea realizării staţiunii de la Molivişu. Hotărârea permite scoaterea din circuitul forestier a
unei suprafeţe de 11,4 hectare de pădure, pe care
vor fi realizate pârtii de schi şi alte facilităţi. Conducerea Asociaţiei de Dezvoltare Molivişu, formată
din Consiliul judeţean şi comunele Brăduleţ, Cicăneşti şi Arefu, a anunţat că poate începe construirea
efectivă a staţiunii.
„Orice lucru mare se face cu greutate. Acum
este important să obţinem finanţarea pentru a realiza lucrările propuse. Deja s-a trecut la organizarea de şantier, iar licitaţia de construire a staţiunii
a fost câştigată de o asociere de trei firme, cu lider
o firmă din Austria”, a spus Pavel Bârlă, preşedintele Asociaţiei. La rândul său, florin Tecău, preşedintele Consiliului judeţean, a spus că va fi alocată
suma necesară cofinanţării proiectului. Peste 24 milioane de lei vor veni de la Uniunea Europeană, iar
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S-a finalizat Masterplanul
pe apă - canal pentru judeţul Dâmboviţa
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Dâmboviţa

Giurgiu

Sursa: www.jurnaldedambovita.ro

Proiectul CO-WANDA
al Companiei APDF Giurgiu
este implementat în 8 ţări

După integrarea României la structurile UE şi
în perspectiva aderării şi la acordul Schengen, se
impune alinierea la cerinţele legislative comunitare şi identificarea soluţiilor tehnico-economice
în porturile de pe Dunăre pentru preluarea de la
navele fluviale a substanţelor poluante, în special
deşeuri, hidrocarburi şi substanţe lichide nocive.
Astfel, prin proiectul CO-WAnDA (COnvention for
Waste Management for inland navigation on the
Danube/ Convenţie pentru managementul deşeurilor pentru navigaţia interioară pe Dunăre), alături de parteneri din şapte ţări riverane Dunării,
Cn APDf SA Giurgiu pregăteşte drumul spre un sistem îmbunătăţit de management a deşeurilor în
regiune, uşor de folosit de către utilizatori.
Proiectul a debutat în data de 1 octombrie
2012, este cofinanţat prin Programul de Cooperare
Transnaţională Sud-Estul Europei, fiind unul din
cele 37 de proiecte aprobate dintr-un total de 342
de cereri de finanţare depuse.
Având la bază concluziile proiectului „WANDA”,
ce a avut o durată de 3 ani, obiectivul cheie al
iniţiativei CO-WAnDA este acela de a schiţa o Convenţie internaţională pentru managementul deşeurilor generate de nave, care să fie valabilă pentru
toate ţările dunărene.
Consorţiul proiectului este alcătuit din 11 parteneri ce activează în domeniul navigaţiei intewww.adrmuntenia.ro

euro pentru foraje de captare, 10 staţii de clorare,
o staţie de tratare şi 16 staţii de pompare a apei,
se vor introduce peste 25.000 metri liniari de conductă de aducţiune, se va construi o staţie hidrofor, se vor realiza aproape 256.000 metri liniari de
reţea de distribuţie nouă, se vor reabilita 23.500
metri liniari de reţea şi se vor construi 10 rezervoare de stocare a apei.

rioare, serviciilor de infrastructură a căilor navigabile sau a cercetării asupra apelor şi transporturilor.
Partenerii din cadrul proiectului reprezintă o
combinaţie echilibrată de porturi, unităţi de administrare a căilor navigabile şi unităţi regionale,
precum şi institute de cercetare. Calitatea proiectului este îmbunătăţită prin implicarea observatorilor externi (Comisia Dunării, Comisia internaţională pentru Protecţia fluviului Dunărea, Comisia
centrală pentru navigaţia pe Rin, Comisia internaţională a Bazinului Sava, Ministerul federal al
Transporturilor, inovaţiei şi Tehnologiei din Austria,
Bilgenentwässerungsverband), ce vor furniza feedback şi sfaturi faţă de materialele elaborate şi vor
contribui la succesul proiectului prin împărtăşirea
experienţei bogate pe care o posedă în ceea ce priveşte transportul pe căile navigabile interioare şi
protecţia mediului.
În luna mai a.c., reprezentanţii Cn APDf SA
Giurgiu vor participa la şedinţele organizate în cadrul proiectului de către partenerul din Bulgaria –
Agenţia Executivă pentru Exploatarea şi Întreţinerea fluviului Dunărea (EAEMDR), pentru a dezbate
modul de implementare a Convenţiei internaţionale pentru managementul deşeurilor generate de
nave, în ţările participante la proiect.
Sursa: www.jurnalgiurgiuvean.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa a finalizat procesul de actualizare a Masterplanului pe
infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare
de la nivelul judeţului Dâmboviţa. Odată cu actualizarea Masterplanului, s-au stabilit şi investiţiile
ce se vor face în localităţile judeţului, prin fonduri
de Coeziune, în exerciţiul financiar 2014 - 2020.
În ceea ce priveşte investiţiile în sisteme de
alimentare cu apă se vor cheltui 27.551.250 de
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110 liceeni, la concursul naţional
„Micul antreprenor” de la Slobozia

nicu Sărat, Piatra neamţ, Râmnicu vâlcea, Roman,
Giurgiu, Bucureşti, Huşi, Otopeni, Orăştie, LehliuGară şi Craiova, plus gazdele.
Târgul antreprenorial a avut loc sâmbătă în
Piaţa Revoluţiei, unde participanţii au simulat dezvoltarea unei afaceri, prezentând-o potenţialilor
clienţi din public şi juriului, folosindu-se de toate
mijloacele de promovare.
Sursa: www.guraialomitei.com

Două dintre cele mai bune
colegii din Ploieşti, reabilitate din bani europeni
prin programul Regio
Prahova

În data de 2 iunie, preşedintele Consiliului judeţean Prahova - Mircea Cosma, a verificat stadiul
lucrărilor la două dintre investiţiile aflate în derulare în Parcul industrial Ploieşti: „Centrul de Afaceri Multifuncţional Lumina Verde, Ploieşti” şi clădirea care va găzdui Arhiva Administraţiei Publice.
La Centrul de Afaceri „Lumina Verde”, lucrările au avansat, fiind deja terminată fundaţia şi o
parte din structura metalică. Centrul „Lumina
Verde” se construieşte în imediata apropiere a Parcului industrial Ploieşti, pe o suprafaţă de cca
9.700 de metri pătraţi. La finalizarea proiectului,
în cadrul Centrului de Afaceri Multifuncţional se va
dezvolta un nucleu de consultanţă şi de pregătire
în afaceri, care să răspundă nevoii firmelor prahovene şi din întreaga ţară pentru acordarea de servicii de specialitate. valoarea totală a proiectului
se ridică la aproximativ 40,4 milioane de lei, iar
durata lucrărilor de execuţie este de 18 luni.
În ceea ce priveşte clădirea Arhivei, o investiţie de 3,1 milioande de lei a Parcului industrial
Ploieşti, stadiul lucrărilor este conform graficului.
Arhiva va fi compusă dintr-o anexă tehnico-administrativă şi spaţiu de depozitare, ce va totaliza ca
volum 1.200 mc. Termenul de finalizare este în noiembrie 2014, dar se preconizează că investiţia va
fi dată în folosinţă la sfârşitul lunii septembrie.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: CJ Prahova

http://regio.adrmuntenia.ro
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Peste 100 de liceeni au participat weekendul
trecut la concursul naţional „Micul antreprenor”,
care s-a desfăşurat la Slobozia, aflându-se la cea
de-a treia ediţie. Proiectul a fost derulat de Consiliul judeţean al Elevilor şi a urmărit îmbunătăţirea mediului antreprenorial, prin educarea tinerilor
privind punerea în aplicare a unei idei de afaceri.
În concurs s-au înscris 20 de echipe din Moineşti, Ploieşti, Piteşti, Turnu Măgurele, focşani, Râm-
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La Alexandria s-a semnat
contractul de finanţare pentru îmbunătăţirea
managementului situaţiilor de urgenţă
în regiunea transfrontalieră România - Bulgaria

Teleorman

La sfârşitul lunii mai, la sediul Consiliului judeţean (Cj) Teleorman, vicepremierul Liviu Dragnea a
semnat contractul de finanţare pentru îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă în regiunea transfrontalieră. Mai exact, Cj Teleorman va obţine o finanţare de peste cinci milioane de euro pentru utilizarea durabilă şi protejarea resurselor naturale şi de mediu şi promovarea unui management
eficient al riscului în regiunea transfrontalieră.
„Este important, mai ales, în aceste zile când
în România, sunt fenomene meteo periculoase.
Este un proiect realizat de Consiliul Judeţean Teleorman, în colaborare cu oraşul Svishtov din Bulgaria şi cu o fundaţie din Călăraşi, care are în vedere prevenirea efectelor acestor calamităţi naturale. Din grupul-ţintă fac parte, în special, localităţile dunărene din judeţul Teleorman. Este vorba
despre achiziţionarea unor echipamente speciale
pentru aceste situaţii”, a precizat Liviu Dragnea.
Atât partea română, cât şi cea bulgară vor awww.adrmuntenia.ro

vea, în urma acestui proiect, un sistem informatic
comun de management al dezastrelor naturale.
Este vorba despre un sistem de informare, monitorizare şi alarmare, prin care se vor putea coordona
mai bine, în zona transfrontalieră, intervenţiile în
situaţii de urgenţă. Rezultatul scontat este cel de
reducere a riscurilor, de la prevenirea pierderilor
umane, reducerea pierderilor economice şi prevenirea epidemiilor şi poluării apelor din zonă, la protecţia terenurilor agricole.
judeţul Teleorman va beneficia de echipamente pentru Centrul integrat de comunicare al dispeceratului judeţean. În plus, 10 localităţi din zona
transfrontalieră vor beneficia de echipamente de
avertizare şi alarmare şi de 18 echipamente specifice pentru intervenţii.
Contractul are valoarea totală de 5,57 de milioane de euro, din care aproximativ 4,7 milioane de
euro reprezintă fonduri europene nerambursabile.

Sursa: www.ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Portalul naţional de Administraţie Publică / 4 iunie 2014

finanţare.ro / 2 iunie 2014

REVISTA PRESEI

fonduri-structurale.ro / 3 iunie 2014

Ziarul Mara / 2 iunie 2014

Dâmboviţeanul.com / 2 iunie 2014

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

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 Pol de Creştere Ploieşti
Adresă / Str. Romana nr. 28-30, etaj 1, Ploieşti,
jud. Prahova (în spatele Palatului Administrativ)
Tel. / 031/824.94.71; Fax / 031/824.94.70
E-mail / polploiesti@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

Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud.
Călăraşi, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: Piaţa
victoriei, nr. 1, et. iii, cam. 117, mun. Piteşti,
jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@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 / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul 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
newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
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.

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 PLOEŞTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 10 iunie 2014
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 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 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 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.

