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joi, 4 decembrie, directorul AdR»
Sud Muntenia, Liviu Muşat, împreună cu
primarul daniel Ştefan drăgulin au semnat
contractul de finanţare pentru proiectul
„Reabilitarea termică a blocurilor L1 și
M1 din municipiul Călărași”, prin care
Municipiul Călăraşi va primi noi fonduri
nerambursabile în cadrul programului
Regio, Axa prioritară 1 „Sprijinirea
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani
de creştere”, domeniul major de intervenţie
1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe”. 

Contractul are o valoare totală de 1.807.284,34
lei, din care 1.684.879,35 lei reprezintă valoarea to -
tală eligibilă (828.960,64 lei fonduri FEdR; 181.966,97
lei finanţare de la bugetul de stat; 673.951,74 lei
cofinanţarea eligibilă a beneficiarului). 

Proiectul a fost depus spre finanţare în luna mai
2014 de către Unitatea Administrativ-teritorială
Călăraşi şi are termen de implementare 12 luni. În

cele două blocuri de locuinţe, ce vor fi reabilitate
termic, locuiesc în total peste 50 de familii (blocul
M1 – 32 de apartamente; blocul L1 – 20 de aparta-
mente). 

În acest interval de timp se vor executa lucrări
de reabilitare termică atât la anvelopa clădirii, cât
şi la unele componente ale sistemului de încălzire
şi va fi montată tâmplărie PVC termoizolantă, fapt
ce va conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de con-
fort interior, precum şi la reducerea costurilor de
întreţinere. 

Până în prezent, Municipiul Călăraşi a primit
fonduri Regio pentru reabilitarea energetică a şap -
te blocuri de locuinţe (A9, A20, A21, A23, K17, M1
şi L1) în cadrul programului Regio, fiind primul so-
licitant de la nivelul regiunii noastre care a obţinut
finanţare nerambursabilă pe domeniul major de
intervenţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficien -
ţa energetică a blocurilor de locuinţe”.

Valoarea totală a celor trei proiecte este de
5.397.394,35 lei, din care valoarea totală solicitată
prin acestea de către Municipiul Călăraşi este de
2.963.674,45 lei (fonduri FEdR şi din bugetul de
stat).
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Peste 800 de elevi din Curtea de Argeş
vor învăţa în şcoli reabilitate prin Regio
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directorul Agenţiei pentru»
dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu
Muşat, a semnat două noi contracte de
finanţare din Regio, ce au ca obiectiv
îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale
din Curtea de Argeş. 

Beneficiarul celor două proiecte este Unitatea
Administrativ-teritorială Curtea de Argeş, care
primeşte finanţare nerambursabilă în cadrul Axei prio-
ritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, do-
meniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, mo-
dernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infras-
tructurii pentru formare profesională continuă”.

Proiectul „Consolidare și reabilitare Grup Șco -
lar Agricol ‘Constantin Dobrescu’ din municipiul
Curtea de Argeș” are o perioadă de implementare
de 13 luni şi o valoare totală de 7.322.839,84 lei,
din care 5.588.101 lei reprezintă valoarea totală
eligibilă (fonduri FEdR: 4.749.885,85 lei; fonduri
din bugetul naţional: 726.453,13 lei; cofinanţarea
eligibilă a beneficiarului: 111.762,02 lei). Acesta
vizează reabilitarea şi consolidarea clădirii Liceului
tehnologic „Constantin Dobrescu”, precum şi dota -
rea cu echipamente didactice moderne, de care vor

beneficia peste 600 de elevi din învăţământul lice -
al, profesional şi postliceal.

Cel de-al doilea contract este „Consolidarea
și reabilitarea Școlii cu clasele I – VIII nr. 3 ‘Sfân-
tul Apostol Andrei’ – corp B și a Școlii I - IV ‘Noap -
teș’, aparținătoare Școlii cu clasele I - VIII nr. 3
‘Sfântul Apostol Andrei’ din municipiul Curtea
de Argeș”. Valoarea totală este de 4.309.574,88
lei, din care 3.213.740 de lei reprezintă valoarea
totală eligibilă (fonduri FEdR: 2.731.679 de lei;
fonduri din bugetul naţional: 417.786,20 lei; cofi-
nanţarea eligibilă a beneficiarului: 64.274,20 lei).
Acesta are o durată de implementare de 13 luni,
interval de timp în care vor fi consolidate şi rea-
bililtate clădirile Şcolii cu clasele i – Viii nr. 3 „Sfân-
tul Apostol Andrei” – corp B şi a Şcolii i - iV „Noap -
teş”, aparţinătoare Şcolii cu clasele i - Viii nr. 3
„Sfântul Apostol Andrei” din municipiul Curtea de
Argeş. Astfel, cu sprijin financiar nerambursabil
Regio, cele două unităţi şcolare vor fi reabilitate
aşa încât să răspundă standardelor de siguranţă şi
de calitate specifice unui învăţământ european. 

Până în prezent, la nivelul judeţului Argeş s-a
semnat un număr total de 33 de contracte de fi-
nanţare, prin care beneficiarii au solicitat fonduri
nerambursabile de peste 95 de milioane de lei.

Liceul tehnologic „Costantin Dobrescu”
din Curtea de Argeş
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Sesiunea de informare
dedicată studenţilor USAMV de la Călăraşi

privind programul Regio
La începutul lunii decembrie,»

AdR Sud Muntenia a organizat Sesiunea
de informare destinată studenţilor de la
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi
Medicină Veterinară (USAMV) Bucureşti -
Facultatea de Management, inginerie
Economică în Agricultură şi dezvoltare
Rurală – Filiala Călăraşi. 

Acest eveniment a avut ca scop promovarea
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 în
rândul studenţilor şi impulsionarea interesului lor
pentru oportunităţile oferite prin obţinerea de fi-
nanţări europene. Astfel, studenţilor le-au fost pre -
zentate activităţile derulate de Agenţie, noţiuni
generale despre accesarea fondurilor europene
prin Regio, exemple de proiecte de succes, printr-
un film de promovare a investiţiilor realizate cu fi-
nanţare nerambursabilă, dar şi Planul de dezvol-
tare Regional Sud Muntenia pentru perioada 2014
- 2020, ce are ca obiectiv stimularea creşterii eco-
nomice durabile şi echilibrate a regiunii noastre.

totodată, în cadrul acestei întâlniri de la Că-
lăraşi s-au purtat discuţii pe tema procesului de
planificare pentru perioada de programare 2014 –
2020. Astfel, au fost abordate subiecte privind noul
context al programării strategice pentru Sud Mun-
tenia, precum şi noile orientări la nivel european şi
naţional, ce au ghidat programarea instrumentelor
structurale pentru acest nou exerciţiu financiar. 

În încheiere, tinerii prezenţi au fost informaţi
de către directorul adjunct dezvoltare şi Comuni-
care al Agenţiei, daniela traian, despre oportuni-
tăţile de carieră oferite de AdR Sud Muntenia, prin
programul destinat studenţilor din ani terminali,
care vor să-şi petreacă vacanţa de vară într-un mod
activ, alăturându-se echipei noastre. Prin această
iniţiativă de angajare a tinerilor cu contract de
muncă, Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud
Muntenia doreşte să ofere avantajul familiarizării
studenţilor cu programele finanţate de Uniunea
Europeană şi cu un mediu de lucru performant. to-

todată, se doreşte ca acest program să contribuie la
dezvoltarea profesională ulterioară a studenţilor.

Evenimentul, la care au participat peste 70 de
studenţi, a fost organizat cu sprijinul Axei priori-
tare 6 „Asistenţă tehnică”, finanţată din REGiO,
acesta având scopul de a disemina rezultatele im-
plementării Programului Operaţional Regional în
Sud Muntenia.

Această acţiune face parte din seria de eve-
nimente organizate în parteneriat cu universităţile
din regiunea Sud Muntenia, încă din anul 2011,
până în prezent fiind realizate şase astfel de se-
siuni la centrele universitare din judeţele Argeş,
Călăraşi, dâmboviţa şi Prahova.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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„Europe, let's cooperate” – lansarea oficială
a programului INTERREG Europe

În perioada 2 - 3 decembrie, »
Gilda niculescu, şef Serviciu Strategii,
dezvoltare, Cooperare din cadrul Agenţiei
pentru dezvoltare Regională
Sud Muntenia, a participat
la lansarea oficială a programului de
cooperare interregională intERREG
Europe, ce a avut loc la Palatul Congreselor
din Bologna, italia. 

desfăşurată sub motto-ul „Europe, let's co-
operate!”, conferinţa a adunat aproape 2.000 de
participanţi din întreaga Uniune Europeană – re-
prezentanţi ai autorităţilor de management şi or-
ganismelor intermediare din statele membre, ai
autorităţilor publice naţionale, regionale şi locale,
universităţi şi camere de comerţ, viitori beneficiari
eligibili. Pe parcursul celor două zile, participanţii
au trecut în revistă rezultatele şi bunele practice
identificate în cadrul proiectelor implementate în
perioada 2007 – 2013 şi şi-au împărtăşit idei în ve-

derea stabilirii unor colaborări viitoare pentru bi-
nele regiunilor. totodată, reprezentanţii Secreta-
riatului Comun al proiectului intERREG Europe au
prezentat principalele caracteristici ale viitorului
program, precum şi un calendar provizoriu al lan-
sării acestuia, dat fiind faptul că programul nu a
fost încă aprobat de către Comisia Europeană.

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


Proiectul „Rețea universitară transfrontalie -
ră pentru comunicare interculturală”, cu o valoa -
re totală eligibilă de 917.694 de euro, a contribuit
la stimularea cooperării transfrontaliere între uni-
versităţi prin dezvoltarea contactelor bilaterale în-
tre studenţii români şi bulgari, lectori universitari
şi reprezentanţi ai sectorului de afaceri şi adminis -
traţie.

Principalele rezultate ale proiectului au fost:
crearea unui manual denumit „Elemente de bază
în comunicarea interculturală” în limba bulgară şi
română; organizarea unor cursuri de limbi străine în
bulgară şi română, derulate în paralel de către cele
patru universităţi implicate în proiect (un total de
70 de studenţi au absolvit aceste cursuri); facilităţi
pentru formarea interculturală - 4 camere de stu-
diu dotate cu echipamente it şi AV în cele 4 uni-
versităţi partenere; crearea unui cadru pentru o
Bibliotecă Virtuală cu privire la comunicarea inter-
culturală, disponibilă la: http://vlic.uni-ruse.bg.

Sursa: mdrap.ro
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Mihaela Toader (MFE): Variantele modificate
ale Programelor, transmise Comisiei Europene

Programele Operaţionale pentru»
fonduri UE 2014-2020 care nu vor fi
agreate tehnic în varianta finală de către
Comisia Europeană până la sfârşitul
acestui an vor mai putea începe abia după
a doua jumătate a anului viitor. Acesta va
fi cazul Programului infrastructura Mare,
pentru România, a explicat Mihaela
toader, director în cadrul Ministerului
Fondurilor Europene, joi, 4 decembrie,
în cadrul conferinţei „Noua perspectivă
financiară 2014 – 2020. Oportunităţi şi
provocări pentru România”, organizată de
Centrul Europe direct Bucureşti şi
institutul European din România.

Mihaela toader a explicat că procedurile Co-
misiei Europene prevăd ca fondurile ce nu sunt an-
gajate prin programe aprobate în anul 2014 trebuie
realocate pe anii următori, dar trebuie repartizate
în mod egal pe următorii şase ani şi aceasta înseam -
nă o întreagă procedură de modificare a cadrului
financiar 2014-2020. deci, implicit, aprobarea aces-
tei modificări tre buie să intre în procedura de ne-
gocieri şi aprobări între Comisie, Parlamentul Eu-
ropean şi Consiliul eu ropean, ceea ce va dura câ-
teva luni bune.

Prin urmare, aprobările oficiale pentru aceste
programe ar putea să mai dureze încă jumătate de
an. În această situaţie se va găsi Programul Ope-
raţional infrastructura Mare, dat fiind că nu poate
fi aprobat până la finalul anului 2014.

În schimb, celelalte Programe au şanse să ob-
ţină acordul final de la Comisia Europeană. În acest
sens, Ministerul Fondurilor Europene a anunţat că a
transmis prin sistemul electronic la Bruxelles va-
riantele modificate ale Programului Capital Uman
şi celui de Competitivitate. Programul Operaţional
Regional, potrivit declaraţiilor recente ale reprezen -
tanţilor Ministerului dezvoltării, va fi si el retrans mis
Comisiei în zilele următoare.

Legat de documentele de detaliu, necesare po -
tenţialilor beneficiari, Mihaela toader a spus că

Ghidurile sunt în formă de proiect şi cel mai pro-
babil vor fi publicate la începutul lunii ianuarie în
consultare publică.

Liniile de finanţare ce vor fi lansate primele
sunt cele din Axele 1 şi 2 ale Programului Capital
Uman, şi anume cele dedicate locurilor de muncă
pentru tineri; plus cele din programul de compe-
titivitate – măsurile de cercetare - inovare, pentru
care au fost deja publicate Ghiduri pe site-ul Au-
torităţii de Management.

„Am lucrat la un model general de cerere de
finanţare; încercăm ca programele finanţate din
acelaşi fond să aibă un formular comun”, a mai spus
Mihaela toader.

Legat de alte documente necesare beneficia-
rilor, aceasta a mai precizat că se intenţionează
elaborarea unui act normativ care să conţină chel-
tuielile neeligibile; iar toate celelalte care nu vor
apărea în acea listă să fie permise.

Sursa: uelive.euractiv.ro

Mihaela toader, director general Unitatea de Analiză, Programe şi
Evaluare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene

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


Rezultatele primei evaluări de impact»
realizat cu metoda contrafactuală derulat
de Ministerul dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice au fost prezentate
în cadrul reuniunii de închidere a proiectului
ce vizează domeniul Major de intervenţie
4.3. „Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor”.

Principalele constatări rezultate în urma eva-
luării indică faptul că finanţarea prin POR a con-
tribuit la crearea şi menţinerea locurilor de muncă
la nivelul microîntreprinderilor. Astfel, beneficiarii
proiectelor finalizate după primul apel de finanţa -
re au creat cu trei locuri de muncă mai mult com-
parativ cu firmele care nu au accesat fonduri eu-
ropene. Rezultatele ara -
tă că, în pofida crizei eco -
nomice, numărul locurilor
de muncă înfiinţate în a -
cest mod au fost menţinu -
te şi după măsurarea re-
zultatelor la patru ani de la finalizarea investiţiilor,
la un nivel de 2,4 locuri de muncă nou-create.

Studiul nu a relevat o legătură directă între
fi nanţarea prin POR şi cifra de afaceri, însă a iden-
tificat o corelaţie pozitivă între valoarea grantului
şi variaţia ocupării forţei de muncă: cu cât finan-
ţarea a fost mai mare, cu atât mai multe noi locuri

de muncă au fost create.
Alte analize cuprinse în studiu arată că micro -

întreprinderile care au avut acces mai mare la fi-
nanţare provin din rândul celor care au site-uri web,
o situaţie financiară solidă şi care aparţin de sec-
torul servicii. totodată, finanţarea prin POR 2007-
2013 a asigurat beneficiarilor creşteri la nivelul:

capacităţii de exploatare a oportunităţilor de•
piaţă;

orientării strategice şi schimbării domeniului•
de activitate;

trecerii de la comercializare la producţie;•
calităţii producţiei şi furnizării de noi servicii.•
Acesta este şi primul studiu de impact realizat

în România pentru un program european la care s-a
folosit metoda contrafactuală, metoda recomanda -
tă de Comisia Europeană. Metoda presupune com-

pararea, după o anumită
metodologie, a microîn-
treprinderilor care au be -
neficiat de finanţare prin
POR 2007-2013 cu ce le ca -
re nu au accesat astfel de

fonduri europene (non-beneficiari).
Până în data de 31 iulie 2015 urmează să fie

realizate alte evaluări de impact pentru domenii
majore de intervenţie ale POR 2007-2013, studiile
fiind elaborate de către consultanţi indepen-
denţi.

Sursa: mdrap.ro
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Stadiul DMI 4.3 în data de data de 31 octombrie 2014:
• sume alocate prin POR – 266, 27 milioane de euro;
• proiecte finalizate – 1.576;
• locuri de muncă nou-create – 7.200;
• ţinta POR privind locurile de muncă – 3.000.

MFE: Finalizarea raportului de mediu şi organizarea dezbaterii publice
pentru Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014 - 2020

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de
Autoritate de Management pentru Programul Ope -
raţional infrastructura Mare 2014 - 2020, anunţă pu-
blicul interesat asupra disponibilizării proiectului de
program, finalizarea raportului de mediu şi organi-
zarea dezbaterii publice pentru proiectul de pro-
gram propus, inclusiv a raportului de mediu.

Proiectul de program şi raportul de mediu pot
fi consultate şi la sediul Ministerului Fondurilor Eu-
ropene din Bd. ion Mihalache, nr. 15-17, de luni până

vineri, între orele 10:00 şi 16:00.
Comentariile publicului se primesc la sediul Mi-

nisterului Mediului şi Schimbărilor Climatice din B-dul
Libertăţii, nr. 12, în termen de 48 de zile calenda-
ristice de la data publicării prezentului anunţ.

dezbaterea publică va avea loc la sediul Minis-
terului Fondurilor Europene din Bucureşti, Bd. ion
Mihalache, nr. 15-17, sala de conferinţe de la parter,
în data de 19 ianuarie, începând cu ora 15:00.

Sursa: fonduri-ue.ro

http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.mdrap.ro
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Varianta finală a noului Program Operaţional Regional
va fi transmisă Comisiei Europene în această lună
Gabriel Friptu, directorul direcţiei Generale

Programe Europene din Ministerul dezvoltării Re-
gionale, a declarat miercuri, 27 noiembrie, ca va-
rianta finală a noului Program Operaţional Regional
va fi transmisă Comisiei Europene în două săptămâni,
iar primul Ghid al Solicitantului general, pentru în-
tregul program, va fi publicat în decembrie. Cu toa -
te acestea, comisarul european Corina Creţu nu a
confirmat posibilitatea ca Programul să fie aprobat
la Bruxelles în mod oficial până la finalul anului,
cu toate că este „cel mai avansat” dintre Progra-
mele transmise de România. Aceasta, cu excepţia
celui de Asistenţă tehnică – acesta fiind pe punctul
aprobării finale în directoratul Politica Regională.

Potrivit lui Gabriel Friptu, vor fi două tipuri de
Ghiduri pentru solicitanţi, unul general – care va con -
ţine majoritatea condiţiilor de eligibilitate şi apoi,
înainte de lansarea fiecărei linii de finanţare, vor
fi publicate ghiduri specifice, ce vor conţine numai

condiţii punctuale pe specificul fiecărui domeniu.
Ministrul fondurilor europene, Eugen teodoro-

vici, a precizat că, deşi Programele Capital Uman
şi Competitivitate nu sunt aprobate la Bruxelles,
vor fi lansate primele linii de finanţare în acest an.
Mai exact, linii de finanţare dedicate locurilor de
muncă pentru tineri şi apeluri de proiecte în do-
meniul cercetare - inovare.

Ghidurile solicitantului pentru acestea din ur -
mă au fost deja publicate pe site-ul Autorităţii de
resort.

Comisarul european Corina Creţu a declarat că,
până în prezent, la nivelul Comisiei Europene au
fost aprobate toate Acordurile de parteneriat cu
statele membre şi 39 de Programe Operaţionale.

declaraţiile au fost făcute la conferinţa „Re-
gio – realizări şi perspective în regiunea Bucureşti
Ilfov”.

Sursa: economie.hotnews.ro

Ce pregăteşte Guvernul tinerilor care au ieşit din şcoală şi nu au joburi

211 milioane de euro, ancorate în Programul Capital Uman
Prin schema „Garanţia pentru tineret” UE a

pus la dispoziţie fonduri, încă de anul trecut, pen-
tru măsuri dedicate tinerilor care nu sunt în edu-
caţie şi nu au job. Măsuri nu s-au realizat până
acum, dar sunt incluse în viitorul Program Opera-
ţional Capital Uman 2014-2020. Ministrul Fonduri-
lor Europene anunţă consultări cu organizaţiile de
tineret, fiindcă doreşte să lanseze primele linii de
finanţare până la sfârşitul anului. ținta este de
53.000 de tineri şomeri care să beneficieze de
aceste fonduri. Conform variantei Programului,
existenţa pe site-ul Ministerului fondurilor euro-
pene, se vor finanţa măsuri precum participarea
la cursuri de formare profesională, dar şi stimu-
lente financiare pentru angajatori sau sprijinirea
înfiinţării de firme de către tineri.

Prin „Garanţia pentru tineret”, program al
Uniunii Europene special dedicat tinerilor care nu
sunt în educaţie, training sau angajaţi (categoria
denumită la nivel european NEET – Not in educa-
tion, employment or training, tineri între 16 şi 25

de ani), România primeşte aproximativ 106 mili oa -
ne de euro în perioada 2014 - 2015, iar suma trebuie
dublată prin alocări din Fondul Social European. 

Programul se află în curs de negociere între
autorităţile române şi serviciile tehnice ale Comi-
siei Europene. nu există mari şanse ca Programul să
fie aprobat în decembrie, însă ministrul Eugen teo-
dorovici a declarat că doreşte să lanseze nişte linii
de finanţare până la sfârşitul anului, chiar dacă nu
a primit aprobarea de la Bruxelles pe document.

Sursa: economie.hotnews.ro

http://economie.hotnews.ro
http://economie.hotnews.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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2014-2020: Programul Operaţional
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate,

primul program al României ce a obţinut
aprobarea Comisiei Europene

Comisia Europeană a aprobat Programul Opera -
ţional Ajutorarea Persoanelor defavorizate, prin
care România va atrage suma alocată din noul Fond
de ajutor european pentru cele mai defavorizate
persoane (FEAd). Pentru acest program, în exerci -
ţiul financiar 2014 – 2020, România dispune de fon-
duri europene în valoare de 441 milioane de euro
(sumă exprimată în preţuri curente), la care se
adaugă cofinanţarea naţională – 15%. din FEAd sunt
alocate sume statelor membre în scopul oferirii de
produse alimentare persoanelor care au cea mai
mare nevoie de acestea, precum şi rechizite pen-
tru copiii aflaţi în dificultate.

„Faptul că acest program a fost aprobat într-un
timp atât de scurt de la momentul trimiterii ofi-
ciale către Comisie reprezintă un real succes pen-
tru România şi subliniază faptul că echipa care ge-
stionează fondurile europene, în prezent, este una
dintre cele mai bune. Fondurile UE vor fi investite
astfel încât să le putem oferi, cât mai eficient,
sprijinul atât de necesar persoanelor care trec
prin momente grele. Sunt incluşi, printre a cestea,
şi copii vulnerabili, pentru că ne dorim ca lipsurile
materiale să îi afecteze cât mai puţin cu putinţă”,
a declarat ministrul fondurilor europene, Eugen
teodorovici.

Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor
defavorizate a fost trimis oficial Comisiei Europene
de către Ministerul Fondurilor Europene în data de
13 septembrie a.c., prin sistemul informatic de co-
municare – Structural Funds Communication (SFC).
În urma discuţiilor cu reprezentanţii Comisiei, MFE
a actualizat programul transmis Comisiei în data
de 29 octombrie a.c., acest document fiind publi-
cat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, în
secţiunea „Programe Operaţionale 2014-2020”.

Pachetele cu alimente destinate persoanelor
defavorizate vor fi distribuite începând din această
lună. Categoriile de persoane îndreptăţite să pri-
mească acest ajutor sunt stabilite prin HG nr. 799/
2014, privind implementarea Programului Operaţio -

nal Ajutorarea Persoanelor defavorizate. În acest an,
ajutoarele alimentare vor fi distribuite într-o sin-
gură tranşă. Începând cu anul 2015, pachetele cu
alimente vor fi distribuite în două tranşe. de ase-
menea, tot din 2015 va fi începută şi distribuţia de
rechizite pentru copii.

FEAd este un puternic simbol al solidarităţii eu -
ropene. Principalul scop al acestui program este ru -
perea cercului vicios al sărăciei şi precarităţii, prin
oferirea de asistenţă nefinanciară unora dintre
cetăţenii europeni cei mai vulnerabili. La nivelul
UE, alocarea financiară aferentă FEAd pentru pe-
rioada 2014 – 2020 se ridică la 3,8 miliarde de euro
(sumă exprimată în preţuri curente).

Sursa: fonduri-ue.ro

Eugen teodorovici, ministrul fondurilor europene

http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Competiţie destinată OnG-urilor
pentru finanţarea
proiectelor sociale

United Way Romania invită organizaţiile neguvernamen-
tale să aplice în cadrul competiţiei pentru finanţarea proiec-
telor în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2017.

Status: ACtiV 
Depunere până în data de: 16.12.2014
Buget alocat: 200.000 de lei
Solicitanţi eligibili: OnG-uri (asociaţii sau fundaţii):
înregistrate legal în România şi care desfăşoară activităţi•

de cel puţin un an (la data depunerii aplicaţiei);
fără vreo legătură cu activităţi ilicite în ţară sau în stră-•

inătate;
cu un birou administrativ în Bucureşti (inclusiv zona ime-•

diat limitrofă), Cluj-napoca sau timişoara, în funcţie de zona
de desfăşurare a proiectului;

care au administrat un buget de minimum 20.000 ROn•
anual, în ultimul an;

care nu acordă finanţări către alte organizaţii neguver-•
namentale;

fără parti-pris politic;•
care nu au fost create de autorităţi ale statului.•
Perioada de finanţare: 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie

2017 (finanţarea se acordă pentru o perioadă de maxim 24
de luni).

O organizaţie poate depune o singură propunere de pro-
iect. Vor fi finanţate proiectele ce se concentrează pe rezol -
varea următoarelor probleme specifice, din cele trei domenii
de interes United Way:

1. EDUCAȚIE

facilitarea accesului la educaţie şi prevenirea abandonului•
şcolar, reducerea dificultăţilor şi discrepanţelor în dezvoltarea
de aptitudini, abilităţi, orientare profesională pentru copiii pro-
veniţi din familii cu serioase dificultăţi socio-economice.

problemele sociale şi economice ale familiilor se reflectă•
adesea şi în educaţia copiilor. Acestea duc, pe termen mediu,
la absenteism, reducerea performanţelor şcolare şi la abandon
şcolar, atât în educaţia preşcolară, cât mai ales în ciclurile şco-
lare. de aceea avem în vedere dezvoltarea unor proiecte ce
vizează:

1. asigurarea de asistenţă în vederea înscrierii copiilor
la grădiniţă şi şcoală şi monitorizarea frecvenţei şcolare a
copiilor;

(continuare în pagina 12)

CE va ajuta statele la absorbţie
Comisia Europeană va face tot posibilul să ajute

statele membre să aibă o rată de absorbţie a fon-
durilor comunitare cât mai mare până la sfârşitul
anului viitor, a declarat, joi, comisarul european
pentru Politica regională, Corina Creţu, arătând că,
deocamdată, legislaţia nu permite prelungirea pe-
rioadei în care banii pot fi cheltuiţi, transmite Ager-
pres (27 noiembrie).

„Vom face tot ceea ce depinde de noi, de Comisia
Europeană, pentru a ajuta statele membre să aibă
o rată de absorbţie cât mai mare până la sfârşitul
anului viitor, pentru că, deocamdată, legislaţia nu
dă voie statelor membre să prelungească. Am luat
notă de cererea făcută de Slovacia şi semnată de
mai multe state privind extinderea cadrului de im-
plementare cu încă un an. Comisia nu are un punct
de vedere bine conturat, ia act de această solici-
tare. Această solicitare implică o dezbatere mai
amplă, pentru că implică probleme legale şi mai
ales bugetare şi înseamnă schimbarea cadrului fi-
nanciar multianual şi a regulamentului, ceea ce în-
seamnă şi antrenarea Parlamentului European. Dar,
sigur, aşteptăm Consiliul din decembrie să vedem
în ce măsură această solicitare va fi agreată de Con-
siliu, deci sigur Comisia se va conforma”, a precizat
Corina Creţu la conferinţa „Regio — realizări şi per-
spective în regiunea Bucureşti – Ilfov”. 

Ea a subliniat că statele membre trebuie să înţe-
leagă şi să-şi dea seama cât de important este star-
tul în bune condiţii a noii perioade de programare
2014-2020. La rândul său, ministrul fondurilor eu-
ropene, Eugen teodorovici, a explicat că discuţia
cu privire la solicitarea Slovaciei, de prelungire cu
un an a perioadei în care pot fi cheltuite fondurile
din ultima perioadă de programare, s-ar putea con-
centra pe proiectele mari. 

„Probabil că discuţia se va duce pe proiectele
majore, peste 50 de milioane la Transporturi şi
peste 25 de milioane la Mediu, deci proiectele ma-
jore, acelea au nevoie de o perioadă de timp mai
lungă de implementare”, a arătat ministrul fondu-
rilor europene. El a adăugat că este important pen-
tru anul viitor să se accepte o altă propunere gene-
rală, pentru toate statele membre, „de a nu include
cofinanţarea proiectelor europene în deficit”, în
condiţiile în care ţara noastră şi-a asumat un deficit
scăzut pentru 2015. 

„Asta e o chestiune extrem de importantă pentru
toate statele, mai ales pentru România, care, din
păcate, şi-a asumat un deficit anul viitor extrem
de scăzut. Fără o astfel de modificare va fi foarte
greu”, a punctat teodorovici. Întrebat în ce stadiu
este propunerea, ministrul a precizat că trebuie să
fie discutată şi aprobată la nivel de Consiliu. 

„80% din 19,2 miliarde de euro alocate României
pe actualul cadru financiar se vor cheltui, diferenţa
de 20 înseamnă risc pe cele două programe opera-
ţionale transport şi Mediu. La POS dRU şi POS CCE am
toată convingerea că va fi 100%”, a spus teodorovici.

Sursa: fabricadebani.ro

http://www.fabricadebani.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 11)
2. asigurarea sprijinului acordat copiilor în ceea

ce priveşte pregătirea pentru şcoală: dezvoltarea abi-
lităţilor de citire şi învăţare, dezvoltarea abilităţilor
de muncă independentă, conectarea copiilor la resur-
sele necesare pentru participarea la şcoală (rechizite,
îmbrăcăminte, încălţăminte, alimente) etc.;

3. disponibilitatea de a coopta şi implica voluntari
care să ofere copiilor sprijin în pregătirea temelor (no-
ţiuni elementare de scris, citit şi socotit) şi dezvoltarea
abilităţilor de socializare şi de implicare comunitară;

4. dezvoltarea colaborării cu instituţiile de învă-
ţământ prin înregistrarea şi monitorizarea prezenţei
şcolare, încurajararea participării la cursuri a elevilor,
promovarea exemplelor de bună practică în stimula-
rea şi încurajarea participării active a copiilor în pro-
cesul de învăţământ, dezvoltarea unui model de co-
laborare eficientă şcoală – copil - părinte etc.;

5. creşterea implicării părinţilor în asigurarea ac-
cesului la educaţie, dezvoltarea abilităţilor parentale
în educaţia pozitivă a copiilor, încurajarea părinţilor de
a menţine şi dezvolta relaţii de colaborare cu şcoala etc.;

6. promovarea alfabetizării în rândul părinţilor şi
asigurarea contextului pentru activităţi periodice co-
mune părinte - copil etc.

2. INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ

angajarea în muncă pentru tineri şi adulţi - cazuri•
sociale. Lipsa actelor necesare, nivelul de educaţie
redus, lipsa suportului material şi a orientării către
cursuri profesionale fac ca un număr mare de tineri/
adulţi proveniţi din familii dezavantajate/ cu dizabi-
lităţi/ persoane fără adăpost să nu aibă oportunitatea
pregătirii şi accesului pe piaţa muncii. Astfel, vom sus-
ţine proiecte ce urmăresc:

1.asigurarea asistenţei specializate în vederea ob -
ţinerii de documente de identitate şi alte documente
legale necesare pentru angajarea în condiţii optime;

2. creşterea accesului tinerilor sau adulţilor aflaţi
în dificultate la servicii de consiliere în carieră specia-
lizate, incluzând activităţi de identificare a interese-
lor, precum şi activităţi de pregătire pentru angajare;

3. creşterea accesului tinerilor sau adulţilor aflaţi
în dificultate/cu dizabilităţi/persoane fără adăpost la
servicii de formare profesională;

4. creşterea oportunităţilor de angajare a bene-
ficiarilor asistaţi prin dezvoltarea de parteneriate cu
companii, agenţii de ocupare a forţei de muncă, pre-
cum şi implicarea voluntarilor;

5. obţinerea de rezultate concrete cu privire la
integrarea pe piaţa muncii a tinerilor/ adulţilor care
nu au loc de muncă etc.;

6. asigurarea sprijinului necesar în vederea men-
ţinerii locului de muncă.

3. SĂNĂTATE

asigurarea serviciilor medicale de bază, creşte-•
rea accesului la acestea şi programe de prevenţie pen-
tru categorii sociale dezavantajate: copii, tineri şi
adulţi, persoane vârstnice, persoane fără adăpost,
persoane cu dizabilităţi etc..

Sănătatea precară, bolile cronice sau nedepista-
rea precoce a unor afecţiuni fac ca perioada de recupe -
rare să fie mai lungă şi mai costisitoare, afectând si-
tuaţia socio-economică a familiilor şi educaţia copiilor.

1. programe de prevenţie – prevenirea şi depis-
tarea unor probleme de sănătate înainte ca acestea
să devină boli cronice sau care să afecteze situaţia
economico-socială a familiei;

2. asigurarea nevoilor materiale de bază: hrană
sănătoasă, medicamente, adăpost etc. şi promovarea
unui stil de viaţă sănătos (competiţii sportive, activi-
tăţi recreative etc.);

3. creşterea accesului la servicii sociale primare şi
de specialitate a membrilor familiilor dezavantajate;

4. creşterea accesului la servicii de recuperare
psiho-motorie pentru persoane provenind din familii
defavorizate.

Finanţarea UWRo se face pentru o perioadă de doi
ani: ianuarie 2016 – decembrie 2017, pentru servicii în
Bucureşti, Cluj-napoca şi timişoara. Plafonul general de
finanţare este de 200.000 ROn pentru proiectele imple-
mentate în Bucureşti şi zonele imediat limitrofe (comu-
nele: Vidra, Berceni, Popeşti-Leordeni, Glina, Panteli-
mon, dobroieşti, Voluntari, tunari, Otopeni, Mogoşoaia,
Chitila, Chiajna, Ciorogârla, domneşti, Bragadiru, Măgu-
rele, jilava) şi 100.000 ROn pentru proiectele implemen-
tate în timişoara şi Cluj-napoca. Proiectele vor fi redac-
tate în formularul online, împreună cu anexele electro-
nice, până la sfârşitul zilei de 16 decembrie 2014. Fiecare
aplicaţie va primi o confirmare de primire prin e-mail.
În cazul în care nu primiţi niciun mesaj de confirmare,
vă rugăm să ne contactaţi la office@unitedway.ro pentru
a vă asigura că aplicaţia a fost înregistrată. Anexele ce
nu pot fi scanate şi încărcate în formu larul electronic vor
putea fi depuse, separat, la sediul UWRo până în data de
17 decembrie 2014, ora 17:00.

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 7 decembrie 2014, la sediul
Agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 1.304 proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Ope-
raţional Regional), Planul integrat de dezvoltare Ur-
bană pentru Polul de dezvoltare (PidU) – Municipiul

Piteşti, Pid-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
integrate de dezvoltare Urbană pentru 12 centre ur-
bane. Până în această dată au fost semnate 738 de
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.339.576.672,08 lei. din cele 738 de
contracte semnate, 44 de proiecte au fost reziliate.

IN
FO

 REG
IO

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.

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

PID-uri
depuse

Nr.
proiecte
depuse

Nr.
pro-
iecte

retrase

Stadiul proiectelor Valoare
asistenţă
financiară

neranbursabilă
solicitată

- mil. Euro -

Suma alo-
cată /

disponibilă
Regiunii

Sud
Muntenia

- mil. Euro -

Res-
pinse

În
eva-
luare

Pre-
con-
trac-
tate

În
re-

zervă

Con-
trac-
tate

Axa
1

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -
centre urbane 12 35 0 10 0 0 0 25 86,55 58,20

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -
poli de creştere 1 20 2 2 0 0 0 16 108,10 97

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -
poli de dezvoltare 1 15 3 0 0 0 0 12 33,69 38,80

1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe

9 cereri /
31 de proiecte 0 0 11 14 0 3 2,71 22,80

Axa
2

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

39 3 10 0 0 7 19 231,68 122,26

Axa
3

3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea insfrastructurii
serviciilor de sănătate 12 1 1 0 2 0 10 40,53 35,7

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale 60 10 14 0 0 5 31 22,25 13,88

3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă 3 0 0 0 0 0 3 13,81 15,43

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

100 5 3 4 0 31 57 99,00 39,73

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

67 7 6 0 7 0 47 43,52 24,62

Axa
4

4.1 dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire
a afacerilor de importanţă regională şi locală 26 7 7 0 1 0 12 48,77 37,11

4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate
şi pregătirea pentru noi activităţi 0 0 0 0 0 0 0 - fonduri

realocate

4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 520 41 110 0 0 0 336 61,22 52,54

4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - martie 2012 317 5 168 0 0 0 144 53,75 13,55

Axa
5

5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultu-
ral, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe 30 1 5 0 0 9 15 90,23 30,80

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

32 4 15 0 1 0 12 61,20 35,64

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

Pentru domeniul major de intervenţie 5.3 „Pro movarea potențialului turistic și crearea
infrastructurii necesare în scopul creșterii a tractivității României ca destinație 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.

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


Până în data de 7 decembrie 2014, la sediul
Agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost primite 711 proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţio-
nal Sectorial „Creşterea Competitivităţii Econo-
mice” 2007-2013. Au fost evaluate 353 de pro-
iecte, din care 301 au fost propuse spre finanţare

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 contrac -

te de finanţare, cu o valoare nerambursabilă apro-
bată de 300.187.610,31 lei. din cele 313 contrac -
te semnate, 65 de proiecte au fost reziliate.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

AdR Sud Muntenia este
Organism intermediar, pentru
Progra mul 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.

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

proiecte
preluate

Stadiul proiectelor

Evaluare Re-
trase

Res-
pinse

Con-
trac-
tate

Valoare
asistenţă
financiară

nerambursabilă
SOLICITATĂ

- Euro -

Valoare
asistenţă
financiară

nerambursabilă
APROBATĂ

- Euro -

Rezi-
liate

Axa
1

1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabil între
1.065.000 şi 6.375.000 lei pentru întreprinderile
mici şi mijlocii (COntRACtARE)

36
Evaluate

la AM
POSCCE

1 7 28 165.245.981,64 132.329.097,97 5

1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi mij-
locii (EVALUARE)

204 204 2 23 179 140.192.625,09
179 de proiecte

propuse spre finanţare
în alte regiuni

1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi mij-
locii (COntRACtARE)

206
Evaluate în

alte
regiuni

11 22 173 157.008.213,97 157.008.213,97 45

1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor
internaţionale (COntRACtARE)

9
(5 - SM,
4 - Bi)

Evaluate
la AM

POSCCE
0 5 4 583.756,49 583.756,49 3

1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat între-
prinderilor mici şi mijlocii (EVALUARE) 88 88 8 3 77 7.480.717,01

77 de proiecte
propuse spre finanţare

în alte regiuni

1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat între-
prinderilor mici şi mijlocii (COntRACtARE)

102
(28 - SM,
74 - Bi)

Evaluate în
alte

regiuni
3 21 78 7.968.637,42 7.968.637,42 12

Axa
3

3.1.1 - Sprijinirea accesului la internet şi la servi-
ciile conexe (EVALUARE şi COntRACtARE) 66

61
(5 preluate

în etapa
de precon-
tractare)

16 20 30 2.552.572,06 2.297.904,46 0

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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La sfârşitul săptămânii trecute, la Călăraşi a
avut loc o serie de manifestări pentru a marca îm-
plinirea a 130 de ani de existenţă a Colegiului na -
ţional „Barbu Ştirbei”.

În 1884 a fost inaugurată clădirea gimnaziului,
transformat în liceu, construită timp de trei ani,
în care a funcţionat neîntrerupt până în 1962.

La începutul anului şcolar 1962 - 1963, liceul
se mută în actuala clădire. din 1992, liceul preia
numele domnitorului Barbu Ştirbei, întemeietorul
oraşului Călăraşi în secolul al XViii-lea, devenit pa-
tron spiritual al unităţii de învăţământ.

Ca o recunoaştere a tradiţiei liceului şi a ca -
lităţii procesului educativ menţinut de generaţiile
succesive de profesori şi elevi la cote înalte în 1999,
acesta devine Colegiul naţional „Barbu Ştirbei”.

Programul manifestărilor a cuprins, timp de do -
uă zile, vernisarea expoziţiei ce prezintă istoria li-
ceului, lansarea unui număr special al revistei şco -
lii, întâlniri ale elevilor şi profesorilor cu foşti ab -
solvenţi, spectacole şi adunări festive în Centrul cul -
tural judeţean. A fost emisă şi o medalie aniversară
a Colegiului naţional „Ştirbei Vodă” la 130 de ani. 

Cu această ocazie s-a desfăşurat un dialog în-
tre generaţii pe arii de interes - ateliere de lucru.
Astfel, s-a creat o punte între generaţiile de ab-
solvenţi, profesori şi elevi, prin discuţii libere, fie-
care având posibilitatea să îşi aleagă atelierul la
care doreşte să participe: „Adolescenţii într-o so-

cietate în schimbare şi educaţie non-formală”;
„Administraţie Publică şi Proiecte”; „Politehnică,
ASE, Informatică”; „Medicină, Farmacie, Stoma-
tologie, Chimie şi Biologie”; „Generaţii de ieri şi
de azi” (despre istorie şi geografie); „Jurnalism ,
Comunicare, Limbi Străine, Arte”; Prima clasă spe-
cială de matematică, promoţia 1970 - 1974.

În partea a doua a manifestărilor, Colegiul a
pregătit un simpozion aniversar, care s-a desfăşu-
rat la Sala „Barbu Ştirbei”, unde profesorii, alături
de elevi au pregătit momente artistice şi culturale. 

Sursa: jurnalul.ro

Colegiul Naţional „Barbu Știrbei”
din Călăraşi, la 130 de ani

Călăraşi

S-a finalizat proiectul de reabilitare
şi modernizare a parcului Ştrand din Piteşti,

implementat cu fonduri Regio

Argeş

Lucrările de reabilitare şi modernizare a par-
cului Ştrand din Piteşti, unul dintre cele mai vechi
şi mai populare din oraş, s-au terminat. Construc-
torul a predat amplasamentul Consiliului Local Pi-
teşti, iar în perioada următoare va avea loc recep-
ţia investiţiei. Lucrările au fost realizate cu bani
europeni, prin programul Regio, şi au constat în în-
locuirea podurilor vechi din lemn, acoperirea par-

ţială a locurilor pentru spectatori de la teatrul de
Vară, curăţarea lacului, plantarea de noi arbori,
reabilitarea aleilor şi spaţiilor verzi, înlocuirea mo-
bilierului urban, reabilitarea liniei de cale ferată
pentru trenuleţ etc.. Lucrările de la linia de cale
ferată au întârziat proiectul, ce ar fi trebuit să fie
gata la începutul lunii noiembrie.

Sursa: ziarulargesul.ro

http://www.ziarulargesul.ro
http://www.jurnalul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Consilierii municipali au aprobat în unanimita -
te de voturi, într-o şedinţă ex traordinară de luna
trecută, suplimentarea Bugetului de venituri şi
cheltuieli al Primăriei Giurgiu şi a Listei de in ves -
tiţii pe 2014. „Bugetul nostru se rectifică cu suma
de 19 miliarde de lei, bani pe care i-am primit de
la Ministerul Dezvoltării Regionale. Cu această su -
mă vom moderniza punctele termice de distribuţie
a agentului termic în municipiu. Iniţial aveam o ce -
rere pentru o sumă de bani mai mare, dar am pri-
mit doar această sumă care a rămas la dispoziţia
Guvernului, ea nefiind utilizată de alte judeţe. Cu
banii repartizaţi municipiului Giurgiu vom renova
şi moderniza punctele termice, lucrare pentru
care avem deja în studiu o strategie ce vizeză re-

ducerea pierderilor, în aşa fel încât acestea să fie
pe viitor cât mai mici”, a precizat în expunerea sa
de motive edilul-şef nicolae Barbu.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

Primăria Giurgiu modernizează
punctele termice de distribuţie a agentului termic
Giurgiu

Comuna Voineşti a pornit, în ultimii ani, cu
paşi repezi spre statutul de localitate urbană, ce
situează aşezarea dintre dealuri şi livezi în cate-
goria celor europene.

Săptămâna trecută, autorităţile locale au fă-
cut o vizită în teren la debarcarea instalaţiei de
epurare. Staţia de epurare face parte din sistemul
centralizat de canalizare ce se desfăşoară pe o lun-
gime de 7,8 km şi deserveşte satul de centru - Voi-
neşti.

Proiectul, în valoare de circa 4 milioane de
lei, este realizat în proporţie de 97% şi a fost fi-
nanţat prin Administraţia Fondului de Mediu - 95%
şi sume de la bugetul local - 5%. investiţia are ter-
men de finalizare luna decembrie 2015, dar la Voi-
neşti se lucrează intens şi cu simţ de răspundere,
astfel că va fi gata mult mai repede, respectiv în
martie 2015. de sistemul de canalizare vor bene-
ficia circa 400 de gospodării din satul Voineşti.

„Suntem mulţumiţi de această ralizare care
apropie şi mai mult viaţa voineştenilor de cea de
la oraş. Avem canalizare, apă potabilă, gaze, mai
rămâne să definitivăm programul de asfaltare to-
tală a căilor rutiere de pe teritoriul Voineştiului

şi avem toată infrastructura necesară unui trai ci-
vilizat, european”, a declarat primarul dănuţ Ga-
briel Sandu.

Sursa: incomod-media.ro

Staţie de epurare
pentru comuna Voineşti

Dâmboviţa

http://incomod-media.ro
http://www.jurnalgiurgiuvean.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Crearea Centrului Comunitar pentru»
Vârstnici reprezintă o acţiune concretă în
efortul desfăşurat la nivel local şi regional
de îmbunătăţire a calităţii serviciilor
sociale, în vederea asigurării unui mediu
de viaţă activ pentru această categorie
vulnerabilă, acordându-se asistenţă şi
sprijin specializat pentru informare
socială, terapie ocupaţională şi petrecerea
timpului liber, precum şi pentru reducerea
unor situaţii vulnerabile pentru persoanele
vârstnice şi creşterea gradului de
sensibilizare şi participare a comunităţii
locale, pentru susţinerea persoanelor de
vârsta a treia la o viaţă autonomă şi demnă.

Centrul comunitar are înscrişi până în prezent
476 de beneficiari, capacitatea medie pentru des-
făşurarea de activităţi simultane fiind de 23 de lo-
curi, iar capacitatea maximă (ex: vizionarea unui
material video) fiind de 50 de locuri.

Prin crearea „Centrului comunitar al persoane -
lor în vârstă” s-a realizat un spaţiu plăcut, ospi ta -
lier, familiar, cu încăperi destinate serviciilor de con -
siliere juridică, consiliere psihologică, asistenţă me -
dicală, asistentă socială, jocuri de club şi vizionare
tV. Astfel, până la această dată au fost consiliaţi
juridic cinsprezece persoane, psihologic un număr
de unsprezece persoane, iar la cabinetul de prim
ajutor au fost 520 de persoane, consult prin medi-
cină tradiţional chinezească un număr de 250 de
persoane, iar pentru masaj kinetoterapeutic un nu-
măr de 63 de persoane.

Se ştie că cel mai mare supliciu al vârstnicilor
este singurătatea, iar comunitatea nu totdeauna
îi include în relaţiile interumane, şi atunci centrul
comunitar le oferă socializare, comunicare, noi
prieteni şi activităţi unde beneficiarii sunt impli-
caţi direct.

Activitatea centrului este diversificată, astfel:
un atelier de croitorie, pentru ajustări, retuşuri sau
mici reparaţii; o mică bibliotecă, dotată cu litera-
tură beletristică sau cărţi de specialitate, care dă

posibilitatea membrilor să se documenteze; sală
de informatică cu 10 calculatoare, unde internetul
oferă posibilitatea de a avea informaţii la zi din
toată lumea, dar şi activităţi de informare prin ci-
tirea presei, toate ducând la creşterea tonusului
de viaţă, făcându-i mai activi şi autonomi; aparatul
electronic de măsurarea tensiunii arteriale, cu o
evi denţă la zi, dă posibilitatea cunoaşterii  fluc -
tuaţiilor acesteia; jocurile de societate (rummy,
şah, table) antrenează un număr mare de benefi-
ciari, fapt pentru care sunt organizate numeroase
concursuri; în ziua de joi au loc activităţi specifice
femeilor în care se fac schimburi de reţete culina -
re, gimnastică medicală şi impărtăşirea experien -
ţelor de viaţă. 

Sursa: ziarulialomita.ro

Centrul pentru persoane vârstnice,
o lumină în viaţa pensionarilor din Slobozia

Ialomiţa

http://www.ziarulialomita.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Obiectivul de investiţii „Reabilitarea drumu-
lui judeţean DJ 504 B, Trivalea Moşteni – Talpa” a
fost recepţionat la sfârşitul lunii noiembrie.

Finanţarea lucrărilor de reabilitare a drumului
judeţean 504B, trivalea Moşteni – talpa, a fost asi-
gurată în proporţie de 97% din fonduri obţinute în
conformitate cu prevederile OUG nr. 28/2013 şi din
fonduri de la bugetul Consiliului judeţean teleor-
man, reprezentând un 3%. Costul lucrării s-a ri dicat
la 7.748.593 de lei (inclusiv tVA), iar pentru pro -
iectare a fost plătită suma de 189.888 de lei. A fost
creată o structură rutieră nouă, s-au executat 14
drumuri laterale, două podeţe noi, au fost montaţi
parapeţi metalici de protecţie, s-au realizat rigole
carosabile, şanţuri dalate, rigole pereate ş.a.. Pro -
iectul a inclus şi un pod nou pentru traversarea pâ-
râului Clăniţa, cu o lungime totală de 20,10 m. „Con -
fortul conducătorilor auto, care se vor afla în de-
plasare pe acest tronson de drum judeţean, va fi
sporit datorită indicatoarelor rutiere ce au fost
montate şi marcajelor longitudinale executate

pentru separarea sensurilor de circulaţie, iar si-
guranţa circulaţiei rutiere va fi mult îmbunătăţi -
tă”, se arată într-un comunicat emis de Consiliul
judeţean teleorman.

Sursa: adevarul.ro

Recepţie la DJ 504 B,
Trivalea Moşteni-Talpa

Teleorman

iarna şi-a intrat în drepturi, iar mii de iubitori
ai sporturilor de iarnă sunt nerăbdători să încerce
zăpada de pe pârtiile din judeţul Prahova. Pârtia
Cazacu pentru începători, din staţiunea Azuga,
având 110 me tri lungime, este prima deschisă în
acest sezon, pe Valea Prahovei. tunurile de zăpadă
artificială au fost puse în funcţiune din vreme. În
săptămânile ur mătoare ar putea fi deschise şi ce-
lelalte pârtii, da că vremea se va menţine rece şi
vor continua ninsorile.

La Buşteni este pregătită să primească schiorii
pârtia Kalinderu 1, având 1.300 de metri lumgime,
după cum preciza administratorul acesteia, Mihai
dobre. Stratul de zăpadă artificială tasată pe pâr-
tie măsoară peste 10 cm, iar pe pârtia Kalideru 2,
stratul de zăpadă are aproximativ 10 – 20 cm.

La Sinaia a nins din abundenţă, iar pe munte
s-a aşezat un strat de zăpadă gros de aproximativ

40-50 cm. Pârtiile Valea dorului 1 măsoară un strat
de zăpadă de aproximativ 15 – 30 cm, la fel ca şi
Valea dorului 2, potrivit datelor prezentate pe
site-ul http://www.alpinexpert.ro.

Sursa: ziarulprahova.ro

Pârtiile din Prahova,
pregătite să primească schiorii

Prahova

http://www.ziarulprahova.ro
http://www.alpinexpert.ro
http://adevarul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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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.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: Piaţa
Vasile Milea, nr. 1, et. iii, cam. 117, mun. Piteşti,
jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@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

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

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 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

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

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 / 8 decembrie 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 ca ractere 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.

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

