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Conferinţa Regională a Parteneriatelor, ediţia a V-a

La eveniment au participat aproximativ 70 de
membri ai Grupurilor de Parteneriat Local de la nivelul regiunii Sud Muntenia, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai direcţiilor deconcentrate, ai mediului de afaceri, ai sindicatelor şi ai OnGurilor din regiunea noastră.
Cea de-a V-a Conferinţă regională a avut ca obiectiv prezentarea variantei finale a Planului de dezvoltare Regională (PdR) 2014 – 2020 şi a Raportului final
de evaluare ex-ante al acestuia. Totodată, s-au purtat discuţii privind fundamentarea elaborării PdR în
Sud Muntenia şi procesul de planificare strategică
în regiunea noastră pentru perioada 2014 – 2020.
directorul agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a declarat în cuvântul
de deschidere următoarele:
„Vreau să vă mulţumesc pentru interesul pe
care îl manifestaţi pentru activitatea pe care o derulăm în regiunea Sud Muntenia. Astăzi suntem în
măsură să vă prezentăm date concrete care <<măsoară>> activitatea pe care dumneavoastră o desfăşuraţi de mai bine de trei ani, din 2011 – este
vorba despre Planul de Dezvoltare Regională pentru 2014 – 2020, precum şi comentariile evaluatorilor ex-ante. De asemenea, dorim să vă prezentăm şi studiile ce au fundamentat Planul, situaţia
portofoliului de proiecte - parte integrantă a documentului strategic de programare, precum şi câteva informaţii privind viitorul Program Operaţional Regional 2014 – 2020.
Ne dorim ca Planul de Dezvoltare Regională
să aibă un rol important în selectarea şi ierarhizarea proiectelor în Sud Muntenia, indiferent de
finanţatorul de care vorbim. Ne dorim ca el să fie
un instrument util acestora. Dar, pentru a fi util,
acesta trebuie să aibă poate cea mai importantă
calitate - de a fi acceptat de un număr cât mai mare
de actori importanţi de la nivelul regiunii noastre.”
În Sud Muntenia, parteneriatul regional a fost
structurat pe trei niveluri: Comitetul Regional de
www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

» În data de 30 septembrie,
adR Sud Muntenia a organizat cea de-a V-a
Conferinţă Regională a Parteneriatelor,
eveniment desfăşurat la sediul agenţiei,
în contextul finalizării etapei de
programare pentru perioada 2014 – 2020.

Planificare (CRP), grupurile de lucru subregionale
denumite Grupuri de Parteneriat Local (GPL), constituite la nivelul fiecărui judeţ, şi Grupurile Tematice Regionale (GTR), create pe baza priorităţilor
tematice naţionale şi a priorităţilor regionale identificate. Planul de dezvoltare Regională pentru Sud
Muntenia este publicat pe site-ul www.admuntenia.ro şi urmează să fie avizat în cadrul CRP, ultima
etapă reprezentând aprobarea în şedinţa Consiliului pentru dezvoltare Regională.
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este instituţia responsabilă pentru elaborarea strategiei şi a Planului de Dezvoltare Regională pentru perioada de programare 2014-2020.
Experţii din cadrul Direcţiei Dezvoltare şi Comunicare coordonează activitatea Grupurilor de
Parteneriat Local şi a Grupurilor Tematice de Parteneriat. Mai multe detalii despre această activitate puteţi obţine contactând Serviciul Strategii,
Dezvoltare, Cooperare din cadrul Direcţiei Dezvoltare şi Comunicare, e-mail: programe@adrmuntenia.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro
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S-a inaugurat Biserica din lemn cu hramurile
„Duminica Tuturor Sfinţilor” şi „Sf. Ioan”,
restaurată cu ajutorul fondurilor Regio

În data de 5 octombrie, directorul agenţiei
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu
Muşat şi directorul adjunct direcţia Organism intermediar Programul Operational Regional, Mariana
Vişan, au participat la festivitatea de inaugurare a
obiectivului turistic Biserica din lemn cu hramurile Duminica Tuturor Sfinţilor şi Sf. Ioan din satul
Onceşti, comuna Voineşti, judeţul dâmboviţa.
Biserica din lemn, având hramurile „Duminica
Tuturor Sfinţilor” şi „Sfântul Ioan” din satul Onceşti, figurează în Lista monumentelor istorice din
România. acest obiectiv restaurat, ce datează din
anul 1814, prezintă valori documentare şi artistice
demne de păstrat, fiind una dintre puţinele biserici
din lemn rămase pe meleagurile dâmboviţene.
Unitatea administrativ-Teritorială Voineşti, în
calitate de beneficiar, a primit asistenţă financiară
europeană în cadrul programului Regio, axa prioritară 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”. Contractul de finanţare a fost
semnat în luna mai 2012 pentru proiectul „Reabilitarea, restaurarea şi valorificarea turistică a bisericii din lemn ‘Duminica Tuturor Sfinţilor’, ‘Sf.
Ioan’, modernizarea şi crearea infrastructurii şi a
utilităţilor conexe, comuna Voineşti, judeţul Dâmboviţa”. investiţia a vizat reabilitarea, restaurarea
şi valorificarea turistică a bisericii din lemn, prewww.adrmuntenia.ro

cum şi modernizarea şi crearea utilităţilor conexe
pentru acest obiectiv monument istoric de categorie a, în scopul transformării comunei Voineşti într-o
zonă atractivă din punct de vedere turistic, atât pentru locuitorii şi agenţii economici care trăiesc şi îşi
desfăşoară activitatea aici, cât şi pentru investitori
şi, mai ales, pentru turişti.
Valoarea totală a contractului de finanţare este de 4.159.837,16 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 3.133.354,80 lei (fonduri nerambursabile FEdR - 2.831.612,73 lei; valoarea nerambursabilă din bugetul naţional - 239.074,97 lei; cofinanţarea eligibilă a beneficiarului - 62.667,10 lei), iar perioada de implementare a acestuia este de 32 de luni.
Cu sprijin Regio s-au executat lucrări de reabilitare, restaurare, dotare şi valorificare a bisericii,
s-a modernizat infrastructura de utilităţi publice şi,
totodată, s-a creat un punct de informare şi promovare turistică. Pe lângă restaurarea şi conservarea
bisericii patrimoniu, s-a avut în vedere refacerea
şi amenajarea căilor de acces către obiectivul restaurat şi reabilitat până la interiorul zonei de protecţie a acestuia.
Cu ocazia evenimentului de inaugurare, Liviu
Muşat, directorul adR Sud Muntenia, a primit din partea lui Gabriel dănuţ Sandu, primarul din Voineşti,
o plachetă şi o diplomă de excelenţă pentru îndrumare şi colaborare în accesarea şi implementarea
proiectelor cu fonduri europene nerambursabile
prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013.
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

Liviu Muşat, directorul adR Sud Muntenia,
a primit din partea lui Gabriel dănuţ
Sandu, primarul din Voineşti, o plachetă
şi o diplomă de excelenţă
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Seminar de instruire Regio pentru proiectele
de modernizare a infrastructurii educaţionale

Întâlnirea de lucru a fost destinată beneficiarilor – reprezentanţi ai autorităţilor publice locale
din Sud Muntenia – care au primit finanţare nerambursabilă europeană în cadrul celui de-al doilea
apel de proiecte, deschis în luna martie a.c. pentru
domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” al Programului Operaţional Regional 2007 - 2013.
Sesiunea de depunere a cererilor de finanţare
pentru infrastructura educaţională din regiunea
Sud Muntenia s-a desfăşurat în perioada 12 martie –
17 iunie 2014. apelul de proiecte a vizat finalizarea
investiţiilor începute din alte surse de finanţare, care, în prezent, stagnează din lipsă de fonduri. astfel,
sesiunea de depunere de proiecte s-a adresat solicitanţilor, care, în calitate de autoritate contractantă, au încheiat contracte de lucrări în temeiul
prevederilor OUG nr. 34/ 2006, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru activitatea ce face
obiectul cererii de finanţare depuse în cadrul acestui apel de proiecte.
Cu această ocazie, cei peste 40 de reprezentanţi
ai echipelor de implementare a proiectelor Regio au
aflat informaţii utile despre etapele implementării
proiectelor, subiectele abordate fiind legate de obligaţiile de informare şi publicitate, management de
proiect, monitorizarea şi evaluarea proiectului, implementare, cerinţe minime pentru implementarea
cu succes a proiectului, indicatori, vizitele de monitorizare, măsurarea şi raportarea progresului, modificări la contractul de finanţare. alte teme de discuţie
au vizat instrucţiunile de prefinanţare, plata şi rambursarea cheltuielilor, achiziţiile publice în cadrul
proiectului‚ principii şi reguli.
www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

» agenţia pentru dezvoltare Regională
Sud Muntenia, în calitate de Organism
intermediar pentru Programul Operaţional
Regional, a organizat în data de 3 octombrie,
la sediul din Călăraşi, un seminar de instruire
destinat beneficiarilor de fonduri
nerambursabile de la nivelul regiunii noastre.

http://regio.adrmuntenia.ro
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Planul Guvernului este ca anul viitor România să ajungă la
un nivel al absorbţiei fondurilor
europene de la 39%, cât este în
prezent, la 80%, din cele 19,2 miliarde de euro pe care le-a avut
alocate pentru 2007-2013, conform declaraţiilor ministrului fondurilor europene, Eugen Teodorovici.
„Astăzi suntem la un nivel
de absorbţie de aproximativ 39%,
iar planul nostru este ca anul viitor să recuperăm aceste întârzieri şi să ajungem la un nivel de
80% din totalul de 19,2 miliarde
de euro, pe care România le-a
avut alocate pentru 2007-2013.
Este un nivel extrem de ridicat,
acest 80%. De ce? Pentru că nimeni nu s-a aşteptat ca România
să ajungă la 39%, cât este astăzi.
România a fost anul trecut primul stat în Europa la ce a însemnat rambursarea de fonduri către un stat membru din partea
Comisei Europene. A avut foarte
multe recorduri, nu a pierdut niciun euro, a avut trimitere către
Comisie a unui volum de 3,5 miliarde de euro în facturi, mai mult
decât s-a trimis pe întreaga perioadă de până anul trecut. La fel,
a intrat în ţară o sumă de 2,8 miliarde de euro, ceea ce a dus la
o creştere a PIB-ului cu peste 2%.
La fel, un record”, a spus Teodorovici, într-o conferinţă de presă
susţinută la alba-iulia.
„Îmi doresc foarte mult ca în
acest an să finalizăm partea de rewww.adrmuntenia.ro

formă a sistemului. Chiar dacă mai
sunt unele situaţii punctuale şi
întâlnim beneficiari poate nemulţumiţi de ceea ce întâmpină pe
proiectele de care beneficiază,
sunt chestiuni punctuale pe care
le vom soluţiona punctual. Îmi doresc foarte mult ca acest proces
de reformă să fie finalizat în 2014,
astfel încât în 2015, atunci când
se suprapun deja două perioade,
actualul cadru financiar care se
închide şi următorul cadru financiar, să fie lucrurile mult mai simple pentru noi. Eu estimez că anul viitor va fi o intrare de fonduri
europene în România de peste opt
miliarde de euro”, a mai spus Teodorovici.
El a mai spus că România va
închide anul 2014 cu cel puţin 2,9
miliarde de euro absorbite, însă
şi-a exprimat încrederea că va fi
depăşit acest nivel.
„Ca şi sume de intrat în România, până în prezent deja au
intrat 2 miliarde de euro ar până
la final de an, mai intră cel puţin
un miliard de euro. Undeva la 3,3
miliarde de euro vor intra în acest
an în România. Mai mult cu peste
500 de milioane de euro faţă de
ceea ce a intrat în 2013. Deci, nu
este absolut niciun fel de pericol
vizavi de ceea ce înseamnă trimitere de facturi, primire de sume de la Bruxelles. Noi asigurăm
în mod constant şi la timp plăţile
către beneficiar”, a spus Teodorovici.

Sursa: mediafax.ro

Un nou împrumut
cu o valoare
de aproximativ
900 milioane de lei
pentru plata
beneficiarilor
de fonduri europene

Guvernul României a aprobat,
în şedinţa din data de 1 octombrie
a.c., un nou împrumut de la Trezoreria Statului pentru a pune la dispoziţia autorităţilor de Management
ale programelor operaţionale resursele necesare pentru plata facturilor către beneficiarii de fonduri europene.
„Guvernul României a aprobat
un nou împrumut cu o valoare de
aproximativ 900 milioane de lei,
din care vor fi făcute plăţi către
beneficiari. Sumele achitate beneficiarilor vor fi rambursate României de către Comisia Europeană. Subliniez că niciun proiect finanţat din fonduri europene nu va
avea probleme cu asigurarea sumelor necesare pentru efectuarea
plăţilor către furnizori, însă fac
un apel către beneficiari să accelereze implementarea proiectelor
şi să vină cu facturi”, a declarat ministrul fondurilor europene, Eugen
Teodorovici.
noile fonduri vor fi folosite pentru efectuarea de plăţi către beneficiarii proiectelor implementate în cadrul a trei programe. astfel, pentru efectuarea de plăţi către beneficiarii Programului Operaţional Mediu au fost alocate fonduri cu o valoare de aproximativ
312 milioane de lei, iar pentru achitarea facturilor către beneficiarii
Programului Operaţional Regional
a fost prevăzută o sumă de 300 milioane de lei. În acelaşi timp, pentru efectuarea de plăţi către beneficiarii Programului Operaţional
Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” a fost alocată o
sumă de 280 milioane de lei.
Sursa: fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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al fondurilor UE
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» În data de 26
septembrie, România
şi Republica Serbia
au transmis oficial
Programul iPa de Cooperare
Transfrontalieră RomâniaRepublica Serbia 2014-2020
către Comisia Europeană.

Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Republica
Serbia 2014-2020 continuă finanţarea cooperării transfrontaliere în
zona de graniţă româno-sârbă,
prin intermediul instrumentului de
asistenţă pentru Preaderare (iPa
ii), cu sprijinul Uniunii Europene
şi al guvernelor celor două state.
aria eligibilă a viitorului Program este constituită din judeţele Timiş, Caraş Severin şi Mehedinţi
(din România) şi districtele Severno Banatski, Srednje Banatski,
južno Banatski, Braničevski, Borski,
Podunavski (din Republica Serbia).
Bugetul total al programului
va fi de 88.124.996 de euro, din
care 74.906.248 de euro reprezintă finanţare nerambursabilă
din fondurile Uniunii Europene.
În perioada 2014-2020 vor putea
fi finanţate proiecte pe 4 axe
prioritare (cu excepţia axei prioritare de asistenţă tehnică) în
domeniile promovării ocupării forţei de muncă şi serviciilor pentru
o creştere favorabilă incluziunii 18 mil. euro, protecţiei mediului
şi managementului riscurilor - 21
mil. euro, mobilităţii şi accesibilităţii sustenabile - 21 mil. euro şi
atractivităţii pentru turism sustewww.adrmuntenia.ro

nabil - 18 mil. euro.
România îndeplineşte în continuare rolul de autoritate de Management prin Ministerul dezvoltării Regionale şi administraţiei
Publice, autoritatea naţională fiind stabilită în cadrul Biroului de
integrare Europeană - Guvernul
Republicii Serbia, iar Secretariatul Tehnic Comun este organizat
la Timişoara, în cadrul Biroului
Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, fiind sprijinit de antena STC stabilită la
Vršac, Republica Serbia. auditul
la nivelul Programului va fi realizat de către autoritatea de audit
de pe lângă Curtea de Conturi din
România, iar atribuţiile de certificare vor fi îndeplinite de către
autoritatea de Management.

Comisia Europeană va analiza documentul în cel mult trei
luni de la data transmiterii, iar ulterior structurile programului vor
lansa apelurile pentru propuneri
de proiecte. de asemenea, până
la finalul anului 2014 va fi elaborat ghidului aplicantului, urmând
ca primul apel pentru propuneri
de proiecte să fie lansat în prima
jumătate a anului 2015.
Potenţialii beneficiari, precum şi toţi cei interesaţi de activitatea de programare a cooperării transfrontaliere româno-sârbe pot obţine mai multe informaţii accesând secţiunea 2014-2020
din cadrul site-urilor: www.brcttimisoara.ro şi www.romania-serbia.net.
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Programul de Cooperare Transfrontalieră
România – Republica Serbia 2014-2020
a fost transmis către Comisia Europeană
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» Ministrul fondurilor europene,
Eugen Teodorovici, a declarat, de curând,
la alba-iulia, că în cursul acestei luni va fi
lansată o schemă pentru zona privată start up-uri, destinată tinerilor
între 16 şi 25 de ani.

„Avem un slogan nou, un brand nou, un concept nou: România Start-Up. Poate vă gândiţi la
start-up ca o idee mică de afacere. Nu. România
Start-Up în sensul de România porneşte, România
demarează lucrurile pe această zonă. Sub acest
brand, România Start-Up, vom finanţa tot ce este
legat de zona privată”, a afirmat ministrul fondurilor europene.
Ministrul Eugen Teodorovici a explicat că vor
fi trei etape.
„În prima etapă, alocarea financiară va fi în
jur de 150 de milioane de euro pe această idee de
start-up. Această primă etapă se referă la primul
contact cu tinerii, selectarea lor, o lună, o lună şi
ceva de antreprenoriat, deci, clar, îi pregătim pe
această zonă de antreprenoriat, după care ei vor
propune un plan de afaceri. Aceste idei de afaceri
vor fi selectate de către piaţă, va fi o comisie creată din oameni din piaţă, deci nu oameni din administraţie. Cele mai bune idei vor fi finanţate cu
25.000 de euro, grant, o primă idee de start-up”, a
declarat ministrul.
El a adăugat că, după un ciclu de şase — opt luni,
cele mai bune idei intră la a doua etapă de finanţare, unde vor fi daţi de la 50.000 până 200.000 de
euro.
„După care, a treia etapă este cea care se referă la selecţia celor mai bune idei ce pot aduce în
economie valoare adăugată importantă pentru care statul va subvenţiona partea de cost al finanţării, adică un împrumut de la o bancă. Am vorbit
deja şi cu partea de Eximbank, pentru a vedea exact care va fi montajul pentru a putea asigura această finanţare, deci, practic, costul finanţării pentru acea idee va fi suportat de stat. Asta înseamnă
ca dobânda respectivă să nu depăşească 200.000
de euro. Deci, putem face un calcul ce înseamnă că
finanţarea va fi de un milion şi ceva de euro. Deci,
www.adrmuntenia.ro

Eugen Teodorovici, ministrul fondurilor europene

la un milion de euro împrumut, noi, statul, plătim
maximum 200.000 de euro, ca să nu intrăm după
aceea în regulile de ajutor de stat”, a explicat ministrul.
Teodorovici a spus că-şi doreşte ca, la ideile
alese, statul să devină acţionar, undeva la 10 - 15%.
„Vreau să creăm un vehicul care să fie al statului,
dar în mâna privatului, un vehicul care să întoarcă
şi să ruleze aceste fonduri mai departe pentru mediul privat. Va fi o zonă, un fel de revolving fund,
care va crea cadrul necesar pentru alte şi alte idei
de afaceri”, a conchis ministrul fondurilor europene.

Sursa: agerpres.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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schemă destinată tinerilor, lansată în octombrie
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Prezenta cerere de propuneri
se bazează pe Regulamentul (UE)
nr. 1288/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acţiunii „Erasmus+“: Programul Uniunii
pentru educaţie, formare, tineret
şi sport, precum şi pe programul
de lucru anual Erasmus+ 2014 – dimensiunea internaţională a învăţământului superior (Rubrica 4) şi
pe programul de lucru anual Erasmus+ 2015.
Status: aCTiV.
depunere până în data de
01.10.2015.
Buget alocat: 1.736,4 mil.
euro.
Prezenta cerere de propuneri vizează următoarele acţiuni ale programului Erasmus+:
• Acţiunea-cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învăţării
- Mobilitatea persoanelor în domeniul educaţiei, formării şi tineretului;
- diplomele comune de masterat Erasmus
Mundus;
- Evenimente la scara largă ale Serviciului
european de voluntariat.
• Acţiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperare pentru
inovare şi schimb de bune practici
- Parteneriate strategice în domeniul educaţiei, formării şi tineretului;
- alianţele cunoaşterii;
- alianţe ale competentelor sectoriale;
- Consolidarea capacităţilor în domeniul învăţământului superior;
- Consolidarea capacităţilor în domeniul tineretului.
• Acţiunea-cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru reformarea politicilor
- dialog structurat: Reuniuni între tineri şi
factorii de decizie în domeniul tineretului.

Activităţile Jean Monnet

• Catedrele jean Monnet;
• Modulele jean Monnet;
• Centrele de excelenţă jean Monnet;

www.adrmuntenia.ro

• Sprijinul jean Monnet acordat instituţiilor şi asociaţiilor;
• Reţelele jean Monnet;
• Proiectele jean Monnet.

Sport

• Parteneriate de colaborare în
domeniul sportului;
• Evenimente sportive europene nonprofit.

Eligibilitate

Orice organism public sau privat activ în domeniul educaţiei,
formării, tineretului şi sportului
poate solicita finanţare în cadrul
programului Erasmus+.
În plus, grupurile de tineri active în domeniul
tineretului, dar nu neaparat în contextul unei organizaţii de tineret, pot solicita finanţare pentru mobilitatea în scopul învăţării pentru tineri şi lucrătorii tineri, precum şi pentru parteneriate strategice
în domeniul tineretului.
Bugetul total alocat prezentei cereri de propuneri este estimat la 1.736,4 milioane EUR:
• Educaţie şi formare: 1.536,5 milioane EUR;
• Tineret: 171,7 milioane EUR;
• jean Monnet: 11,4 milioane EUR;
• Sport: 16,8 milioane EUR.
Toate termenele de depunere a cererilor specificate mai jos se încheie la ora 12:00, ora Bruxellesului.

Acţiunea-cheie 1

• Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului – 4 februarie 2015;
• Mobilitatea persoanelor în domeniul educaţiei
şi formării - 4 martie 2015;
• Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului – 30 aprilie 2015;
• Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului – 1 octombrie 2015;
• diplomele comune de masterat Erasmus Mundus – 4 martie 2015;
• Evenimente la scară largă ale Serviciului european de voluntariat – 3 aprilie 2015.
(continuare în pagina 9)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Programul Erasmus+: Cerere de propuneri 2015
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Acţiunea-cheie 3

• Reuniuni între tineri şi factorii de decizie în domeniul tineretului - 4 februarie 2015, 30 aprilie
2015, 1 octombrie 2015.

Acţiunile Jean Monnet

• Catedre, module, centre de
excelenţă, sprijin acordat instituţiilor şi asociaţiilor, reţele, proiecte – 26 februarie 2015.

Acţiuni privind sportul

• Parteneriate de colaborare
în domeniul sportului referitoare
numai la Săptămâna europeană a
sportului 2015 – 22 ianuarie 2015;
• Parteneriate de colaborare
în domeniul sportului care nu se
referă la Săptămâna europeană
a sportului 2015 – 14 mai 2015;
• Evenimente sportive europene nonprofit referitoare numai
la Săptămâna europeană a sportului 2015 – 22 ianuarie 2015;
• Evenimente sportive europene nonprofit care nu se referă
la Săptămâna europeană a sportului 2015 – 14 mai 2015.
Sursa: finantare.ro

www.adrmuntenia.ro

MFE lansează
în consultare publică
documentele
pentru un nou apel dedicat
sprijinirii
grupurilor vulnerabile

» Ministerul
Fondurilor Europene,
prin autoritatea de
Management pentru
Programul Operaţional
Sectorial dezvoltarea
Resurselor Umane
(POSdRU), supune
consultării publice Ghidul
Solicitantului Condiţii
Specifice pentru cererea
de proiecte „Sprijin
pentru integrarea
grupurilor vulnerabile pe
piaţa muncii“.

În cadrul apelului care urmează să fie lansat vor fi acordate fonduri pentru grupuri vulnerabile precum: persoane fără
adăpost, categorie ce include şi
persoanele de vârsta a treia,
dar şi tineri cu vârste de peste
18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, imigranţi, refugiaţi şi persoane care solicită azil.
„Mă bucur că astăzi, de
Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, lansăm în consultare publică documentele necesare pentru lansarea unui nou
apel în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane prin care să
finanţăm proiecte ce vor spriji-

ni grupurile vulnerabile, implicit persoanele de vârsta a treia. Este datoria noastră, a demnitarilor acestei ţări, să ne îngrijim şi de cei care ne-au dat
viaţa, de cei care ne-au îndrumat”, a declarat ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici.
În cadrul acestei cereri de
propuneri de proiecte, beneficiar eligibil va fi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
şi Persoanelor Vârstnice. Cererea de finanţare va putea fi depusă în parteneriat cu asociaţii
de intrajutorare, cooperative
sociale, OnG-uri cu activitate
relevantă pentru specificul domeniului Major de intervenţie
6.2 din cadrul POSdRU, autorităţi ale administraţiei publice
locale etc..
NOTĂ:
Ministerul Fondurilor Europene aşteaptă propuneri şi sugestii pe marginea documentelor necesare pentru lansarea cererii de proiecte „Sprijin pentru
integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, în cadrul
domeniului Major de intervenţie 6.2 POS dRU, până în data
de 6 octombrie a.c., ora 12:00,
la următoarea adresă de email: consultareGSCS@fonduriue.ro.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 8)
Acţiunea-cheie 2
• Parteneriate strategice în domeniul tineretului – 4 februarie 2015;
• Parteneriate strategice în domeniul educaţiei, formării şi tineretului – 30 aprilie 2015;
• Parteneriate strategice în domeniul tineretului – 1 octombrie 2015;
• alianţe ale cunoaşterii/alianţe ale competenţelor sectoriale –
26 februarie 2015;
• Consolidarea capacităţilor în
domeniul învăţământului superior 10 februarie 2015;
• Consolidarea capacităţilor
în domeniul tineretului – 3 aprilie
2015, 2 septembrie 2015.
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» Companiile de orice mărime
sunt invitate să înscrie gratuit proiecte
ce au rezolvat probleme sociale
sau de mediu. Consiliul naţional al iMMurilor (CniPMMR) organizează, în premieră
pentru România, o competiţie ce va
premia proiecte de CSR realizate de
companii de orice dimensiune, proiecte
care au oferit soluţii sustenabile şi
inovatoare la problemele economice,
sociale sau de mediu specifice pentru
comunităţile locale sau mediul de afaceri
din ţara noastră.

Competiţia se numeşte CniPMMR CSR awards,
iar scopul sau este să se încurajeze companiile din
România să-şi intensifice eforturile de adoptare a
unor practici de responsabilitate socială şi a unor
modele de afaceri mai sustenabile şi mai competitive, care să ţină cont de exigenţele actualului
context economic european şi internaţional.
Competiţia face parte dintr-un proiect european-regional de promovare a practicilor de CSR,
respectiv „CSR for ALL”, implementat în România
de CniPMMR.

Premii şi înscrierea în competiţie

Orice companie poate să înscrie unul sau mai
multe proiecte de responsabilitate socială, respectiv proiecte ce au plecat de la o problemă socială,
economică sau de mediu şi au încercat s-o rezolve sau
să o amelioreze printr-o serie de acţiuni specifice.
Toate proiectele înscrise vor fi evaluate conform aceleiaşi grile de analiză (cu 7 criterii). În
funcţie de punctele forte şi calităţile celor mai
bune proiecte, se vor acorda 4 premii principale.
Fiecare tip de premiu va fi acordat pentru 2
proiecte: unul al unui iMM şi unul al unei companii
mari (peste 250 de angajaţi):
• Marele Premiu CNIPMMR se va acorda celor
mai bune proiecte care: au folosit soluţii inovawww.adrmuntenia.ro

toare pentru a rezolva în mod eficient o problemă
economică, socială sau de mediu, au fost implementate prin implicarea unui număr important stakeholderi şi au inclus activităţi de diseminare susţinute;
• Premiul pentru cel mai Bun Parteneriat se va
acorda proiectelor ce au implicat în cel mai eficient mod un număr semnificativ de parteneri şi stakeholderi (alte companii, autorităţi, angajaţi, clienţi, OnG-uri, comunitate locală etc.) pentru rezolvarea unor probleme economice, sociale sau de
mediu;
• Premiul pentru Sustenabilitate se va acorda
proiectelor ca au aplicat soluţii gândite să rezolve
pe termen lung o problemă economică, socială sau
de mediu. Vor fi încurajate în special proiectele ce
demonstrează că se pot autosusţine după finalizare, că pot genera suficientă valoare economică
pentru a le asigura sustenabilitatea sau că pot fi
replicate sau dezvoltate uşor la un nivel superior;
• Premiul pentru Inovare se va acorda proiectelor ce au folosit procese, tehnologii, produse sau
servicii inovatoare pentru rezolvarea unor probleme economice, sociale sau de mediu.
Pe lângă cele patru premii principale, CniPMMR
va mai acorda 2 premii speciale, pentru:
• Premiul pentru cea mai responsabilă organizaţie patronală;
• Premiul Responsabilitate Socială în ONG.
Pentru înscriere, reprezentanţii companiilor
trebuie să descarce şi să completeze un formular
ce poate fi găsit pe site-ul CSR for aLL, pentru fiecare proiect pe care vor să-l înscrie. Formularul/formularele trebuie trimise ulterior pe adresa de email a organizatorilor: secretariat@smeprojects.ro.
Opţional, o companie poate să trimită şi materiale
auxiliare despre proiectul/proiectele pe care le înscrie.
Data limită pentru înscrieri este 16 octombrie
2014.
Pentru alte detalii: persoană de contact - Gabriela Ciuciula (gabriela.ciuciula@smeprojects.ro;
telefon: 031 860 04 97/ 031 860 04 98, int. 107).
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Prima competiţie
de proiecte sustenabile româneşti,
organizată de CNIPMMR
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Domeniul/Subdomeniul

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană centre urbane

Piteşti, Pid-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
integrate de dezvoltare Urbană pentru 12 centre urbane. Până la această dată au fost semnate 700 de
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.246.767.257,60 lei. din cele 700 de
contracte semnate, 44 de proiecte au fost reziliate.

Nr.
Nr.
Nr.
proPID-uri proiecte
iecte Resdepuse depuse
retrase pinse

Stadiul proiectelor
În
evaluare

Precontractate

În
rezervă

0

0

12

35

0

10

0

1

20

2

2

0

0

1

15

3

0

0

0

0

39

3

3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea insfrastructurii
serviciilor de sănătate

12

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

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Axa poli de creştere
1 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană poli de dezvoltare
1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe

9 cereri

2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri
Axa
judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea
2
şoselelor de centură
3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale

Axa 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
3 infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform
deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013
4.1 dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire
a afacerilor de importanţă regională şi locală

Axa 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate
4 şi pregătirea pentru noi activităţi
4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - martie 2012

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

Suma aloValoare
cată /
asistenţă
disponibilă
financiară
Con- neranbursabilă Regiunii
Sud
tracsolicitată
tate - mil. Euro - Muntenia
- mil. Euro 25

86,55

58,20

0

16

108,10

97

0

0

12

33,69

38,80

5

0

0

1

2,71

22,80

10

0

0

7

19

231,68

122,26

1

1

0

2

0

10

40,53

35,7

60

10

14

0

1

5

30

22,25

13,88

3

0

0

0

0

1

2

13,81

15,43

100

5

3

4

7

31

54

99,00

39,73

67

3

9

10

33

12

43,52

24,62

26

7

7

0

1

0

12

48,77

37,11

0

0

0

0

0

0

0

-

fonduri
realocate

168

0

0

0

53,75

13,55

33
proiecte

466

41

110

30

1

5

317

5

0
0

0
0

0

315

61,22

9

15

90,23

144

52,54
30,80

5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii
de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi
32
4
15
0
1
0
12
61,20
35,64
Axa creşterea calităţii serviciilor turistice
5
Pentru domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”,
5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel naţional.
infrastructurii necesare, în scopul creşterii
ORGaniSMUL inTERMEdiaR PEnTRU TURiSM: Ministerul Economiei, direcţia Gestionare Fonduri
atractivităţii României ca destinaţie turistică
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
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Până în data de 5 octombrie 2014, la sediul
agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 1.304 proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional Regional), Planul integrat de dezvoltare Urbană pentru Polul de dezvoltare (PidU) – Municipiul
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

la nivel naţional, inclusiv Sud Muntenia.
din totalul proiectelor primite de adR Sud
Muntenia, au fost respinse 101 şi retrase 41.
Până în prezent au fost semnate 313 contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă aprobată de 300.187.610,31 lei. din cele 313 contracte semnate, 52 de proiecte au fost reziliate.
Stadiul proiectelor

Domeniul/Subdomeniul

Nr.
proiecte
preluate Evaluare

1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabil între
Evaluate
1.065.000 şi 6.375.000 lei pentru întreprinderile
36
la aM
mici şi mijlocii (COnTRaCTaRE)
POSCCE
1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
204
204
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi mijlocii (EVaLUaRE)
1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
Evaluate în
206
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi mijalte
regiuni
Axa locii (COnTRaCTaRE)
1
9
Evaluate
1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor
(5 - SM,
la aM
internaţionale (COnTRaCTaRE)
4 - Bi)
POSCCE
1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii (EVaLUaRE)
1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii (COnTRaCTaRE)
Axa 3.1.1 - Sprijinirea accesului la internet şi la servi3 ciile conexe (EVaLUaRE şi COnTRaCTaRE)

adR Sud Muntenia este
Organism intermediar, pentru
Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii
Economice” şi are responsabilităţi
delegate pentru implementarea
acestui program. Mai multe detalii
despre posibilităţile de finanţare
din POS CCE puteţi obţine
contactând experţii Serviciului
Comunicare: 0242/331.769,
0342/100.160, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167,
e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.

www.adrmuntenia.ro

88

88

102
Evaluate în
(28 - SM,
alte
74 - Bi)
regiuni
66

61
(5 preluate
în etapa
de precontractare)

Retrase

Respinse

Contractate

Valoare
asistenţă
financiară
nerambursabilă
SOLICITATĂ
- Euro -

Valoare
asistenţă
financiară
Rezinerambursabilă liate
APROBATĂ
- Euro -

1

7

28

165.245.981,64

132.329.097,97

2

23

179

140.192.625,09

179 de proiecte
propuse spre finanţare
în alte regiuni

11

22

173

157.008.213,97

157.008.213,97

39

0

5

4

583.756,49

583.756,49

2

8

3

77

7.480.717,01

3

21

78

7.968.637,42

7.968.637,42

6

16

20

30

2.552.572,06

2.297.904,46

0

5

77 de proiecte
propuse spre finanţare
în alte regiuni

http://regio.adrmuntenia.ro
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Până în data de 5 octombrie 2014, la sediul
agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost primite 711 proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013. au fost evaluate 353 de proiecte, din care 301 au fost propuse spre finanţare
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Argeş

Consiliul judeţean argeş a
adoptat mai multe proiecte de
hotărâre privind asocierea cu
judeţele Teleorman, Giurgiu şi
dâmboviţa. acestea vizează realizarea unor proiecte comune
de infrastructură, cu bani europeni. aceasta este prima asociere de acest gen pe care o
realizează Consiliul judeţean.
drumurile care vor fi reabilitate în urma parteneriatelor sunt: dj 503 pe traseul Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stăneşti –
Gara Chiriacu Toporu în judeţul
Giurgiu, drăgăneşti Vlaşca (dE
70) – limita judeţului dâmboviţa – dj 503 limita judeţului argeş
până la intersecţia cu dj 702F pe
raza comunei Slobozia; traseul
dj 702F de la intersecţia cu dj 503
până la limita cu judeţul dâmboviţa; traseul dj 702G de la limita
cu judeţul dâmboviţa până la intersecţia cu dj 703B pe raza localităţilor Căteasca şi Răteşti; traseul dj 703 B de la intersecţia cu
a1 până la intersecţia cu dj 702G
pe raza localităţii Căteasca.
Proiectele vor fi depuse la
organismele competente în aprobarea alocării de fonduri europene, sperându-se în obţinerea resurselor financiare cât mai rapid.
Sursa: ziarulargesul.ro

www.adrmuntenia.ro

Călăraşi

Camera de Comerţ, industrie
şi agricultură (CCia) Călăraşi a organizat vineri, 3 octombrie, festivitatea de decernare a distincţiilor
în cadrul Topului Firmelor, ediţia
2014. Ca în fiecare an, şi de această dată au fost oferite premii şi diplome firmelor care au obţinut rezultate economico-financiare bune,
în anul 2013. 20 de societăţi din Călăraşi au primit Premiul de Excelenţă, deoarece au reuşit să fie cinci ani,
consecutiv, în acest top.

„Pe lângă firmele cu tradiţie, s-au remarcat şi multe firme
tinere, apărute pe piaţă cu 2-3
ani în urmă, conduse de oameni
tineri. Am sesizat apetenţa constantă a călărăşenilor pentru business. Şi spiritul lor novator. Ceea
ce înseamnă că, pentru judeţul
nostru, există nu doar o speranţă, ci o certitudine de dezvoltare”, a declarat preşedintele CCia
Călăraşi, Marian drăgan.
Sursa: actualitateacalarasi.ro

ISU Dâmboviţa
a primit o autospecială nouă
cu apă şi spumă

Dâmboviţa

iSU dâmboviţa a primit, la începutul lunii, din partea asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”, o autospecială nouă de intervenţie cu apă şi spumă, aceasta urmând a fi repartizată Gărzii
de intervenţie Răcari din cadrul detaşamentului de Pompieri Titu.
autospeciala a fost achiziţionată prin finanţarea obţinută în
cadrul programului Regio, dMi 3.3.
activitatea reprezintă un alt pas în
dotarea cu tehnică de intervenţie
a subunităţilor iSU „Basarab I”
dâmboviţa, prin proiectul „Achiziţii echipamente specifice pentru
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în
situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat

în regiunea Sud Muntenia etapa aII-a”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, derulat prin Consiliul judeţean dâmboviţa. autospeciala de tip Scania are în componenţă scule şi accesorii
pentru intervenţia la incendii, complet de intervenţie la descarcerare
şi alte echipamente. dispune de
tracţiune 6x6, iar rezervorul poate
înmagazina 9.000 de litri de apă şi
900 de litri de spumogen, este din
polipropilenă şi poate transporta
şi apă potabilă. autospeciala mai
are în dotare şi un tun pentru apă
şi spumă. Tot prin acest program,
până la sfârşitul anului 2014, va mai
fi achiziţionată o autospecială pentru dotarea iSU „Basarab I” dâmboviţa, cu aproximativ aceleaşi caracteristici
Sursa: adevarul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Drumuri
reabilitate
în parteneriat
cu judeţele
limitrofe
Argeşului

Camera de comerţ
din Călăraşi
a premiat performanţa
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Giurgiu

Investiţiile în infrastructură continuă
la Giurgiu

INFO JUDEȚE

Ialomiţa

Foto: giurgiuveanul.ro

Primăria Municipiului Giurgiu are în vedere până la sfârşitul anului 2014 finalizarea mai multor
proiecte de modernizare a străzilor ce au nevoie de
investiţii. astfel, pe lângă lucrările de asfaltare la
coridorul 9 Pan European, în oraş se derulează proiectul de modernizare a străzilor adiacente străzii
Vlad țepeş şi străzile adiacente bulevardului 1907.
acestea sunt Griviţei, Horea, Cloşca, Crişan, Comana, Cluj, dinicu Golescu, Progresului, dezrobirii,
albinelor, avram iancu, aurel Vlaicu, i.L. Caragiale
şi B. ST. delavrancea. Străzile sunt prevăzute cu
trotuare din pavele şi borduri noi, iar partea carosabilă care, în prezent, este din piatră de râu şi
pământ, va fi modernizată prin turnarea unui covor
asfaltic.
Consiliul Local Giurgiu a aprobat, în data de 2
octombrie, în şedinţă ordinară, documentaţia tehnico-economică privind realizarea acestui obiectiv.

14

Valoarea totală a investiţiei se ridică la 5.926.816,57
lei, sumă ce va fi suportată din bugetul local al primăriei. durata de realizare a lucrărilor este de 12
luni.

Sursa: primariagiurgiu.ro

O lună dedicată cărţii şi scriitorilor.
Salonul de Carte de la Slobozia
şi-a redeschis porţile

» Cel mai aşteptat eveniment cultural
din judeţul ialomiţa a debutat în data de
1 octombrie. autori, scriitori şi oficialităţi
locale au venit la Galeriile de artă arcadia
din Slobozia pentru a inaugura cea de-a
XXiii-a ediţie a Salonului Anual de Carte.

Salonul anual de carte reprezintă cea mai importantă manifestare culturală din Bărăgan. El se
desfăşoară pe parcursul unei luni, în perioada 1 31 octombrie. anul acesta, evenimentul a ajuns la
cea de-a XXiii-a ediţie. Salonul de carte este un
loc unde autori şi volumele lor se regăsesc pentru
a dezbate teme importante din domeniul publicisticii. Pentru anul acesta organizatorii evenimentului, reprezentanţii Bibliotecii judeţene „Ştefan Bănulescu” din Slobozia, le-au propus vizitatorilor salonului introspecţii în lumea cărţilor digitale sau a
celor cu tematică ce ţin de domeniul contabilităţii.
www.adrmuntenia.ro

Salonul Anual de Carte a adus la Slobozia oameni
de cultură importanţi din România precum scriitorul Mircea Cărtărescu, psihologul aurora Liiceanu
sau regretatul profesor universitar George Pruteanu.

Sursa: adevarul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Prahova

Parcul Industrial Bărcăneşti,
la un pas de deschidere

» demersurile făcute de Consiliul
judeţean pentru deschiderea unui nou
parc industrial, la Tătărani, lângă Ploieşti,
au intrat în linie dreaptă. Preşedintele Cj
Prahova, Mircea Cosma, a semnat vineri,
26 septembrie, cererea de obţinere a
titlului de parc industrial pentru Parc
industrial Bărcăneşti Sa.

În data de 29 septembrie, societatea Parc industrial Bărcăneşti Sa a depus la Ministerul dezvoltării Regionale şi administraţiei Publice, cererea,
împreună cu întreaga documentaţie întocmită în
conformitate cu legislaţia parcurilor industriale.
Odată cu obţinerea titlului de parc industrial,
atât societatea administrator, cât şi investitorii
care aleg să dezvolte afaceri în cadrul parcului industrial, vor beneficia de facilităţi fiscale: scutire
de la plata impozitului pe teren şi pe clădirile din
incinta parcului industrial, scutirea de la plata taxei privind scoaterea terenurilor din circuitul agricol etc..
Societatea deţine terenuri în suprafaţă de 89,04
www.adrmuntenia.ro

hectare în intravilanul comunei Bărcăneşti, în imediata apropiere a autostrăzii a3 Bucureşti - Ploieşti
şi are un capital social de 26.076.512 lei, unic acţionar fiind la această dată Consiliul judeţean Prahova. Prin studiul de fezabilitate realizat pentru
constituirea parcului industrial s-a propus o lotizare a terenurilor în parcele de aproximativ 3 hectare la care societatea administrator va asigura acces şi utilităţi (apă şi canalizare, electricitate,
gaze, internet, telefonie).
Terenurile vor putea fi închiriate sau concesionate la tarife atractive, în vederea realizării
unor investiţii stabile, cu impact major asupra dezvoltării economice a zonei şi care vor avea ca efect
crearea de noi locuri de muncă.
Pentru a sprijini investiţiile ce se vor realiza
pentru crearea infrastructurii parcului industrial,
Consiliul Local Ploieşti a aprobat participarea Municipiului Ploieşti la capitalul social al Societăţii
Parc industrial Bărcăneşti S.a, în calitate de acţionar, cu suma de 264.000 de lei, reprezentând
24.000 de acţiuni, respectiv 1% din totalul acţiunilor.
Sursa: actualitateaprahoveana.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Proiecte în valoare
de aproximativ 110 milioane de euro,
în programul de dezvoltare
a municipiului Alexandria

Teleorman

» Programul de dezvoltare a
municipiului alexandria pentru perioada
2014-2020 cuprinde realizarea unor
proiecte în valoare de aproximativ 110
milioane de euro. Potrivit primarului
Victor drăguşin, finanţarea acestor
proiecte se va face din fonduri europene
nerambursabile, în cea mai mare parte,
fonduri de la guvern şi din bugetul local.
Proiectele propuse, a căror finanţare este
aşteptată începând din noiembrie 2014,
privesc infrastructura, dar şi domeniile
social, urbanism, economic.

„Prin proiectele depuse a căror finanţare o aşteptăm mi-am dorit să acoperim toate sferele de
activitate - infrastructură, domeniu social, al urbanismului şi de ce nu şi în economie. Obiectivele
pe care ne-am propus să le realizăm, în valoare
www.adrmuntenia.ro

de 110 milioane de euro, au o componentă foarte
importantă, şi anume manopera, aceasta însemnând locuri de muncă. Prin realizarea acestor investiţii are de câştigat şi mediul de afaceri, aproximativ 30 de milioane de euro din suma totală reprezentând bani pe care companiile care vor executa
lucrările îi vor oferi ca salarii. Îmi doresc să fie cât
mai multe companii din Teleorman care să execute
aceste lucrări”, a declarat primarul alexandriei.
Printre cele mai importante investiţii pe care
municipalitatea şi-a propus să le realizeze în următoarea perioadă se numără amenajarea digului
de pe râul Vedea şi a unei zone de agrement de
aici, un centru multifuncţional pentru tineret pe
structura vechiului cinematograf Patria, reconfigurarea traficului rutier şi pietonal în zona centrală a municipiului, parcare supraterană în zona
Blocului Modern, reabilitarea şi modernizarea reţelei stradale, modernizarea stadionului municipal
şi a sălii polivalente etc..

Sursa: ziarulteleormanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7a,
cod 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 DÂMBOVIȚA
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
Vasile Milea, 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 IALOMIȚA
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 / 6 octombrie 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.

