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În data de 29 ianuarie, ministrul dezvoltării re-
gionale și administrației publice, Liviu Dragnea, îm-
preună cu directorul Agenției pentru Dezvoltare re-
gională Sud Muntenia, Liviu Mușat, și primarul mu-
nicipiului ploiești, iulian Bădescu, au semnat un nou
contract de finanțare pentru reabilitarea termică
a blocurilor de locuințe în cadrul programului re-
gio, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării dura-
bile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul
major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investiţiilor
în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”. 

Astfel, unitatea Administrativ-Teritorială plo-
iești a devenit beneficiara contractului cu numărul
5.000 în cadrul programului regio. proiectul cu titlul
„Reabilitare termică blocuri în municipiul Ploieşti
Bloc 14A, B-dul Republicii, nr. 114, Bloc 14B1-14B2,
B-dul Republicii, nr. 114, bloc 14C, B-dul Republicii,
nr. 112” are o valoare totală de 2.750.876,39 lei, din
care valoarea totală eligibilă reprezintă 2.692.162,65
lei (fonduri fEDr – 1.324.544,22 lei; valoare neram-
bursabilă din bugetul național – 290.753,57 lei; cofi-
nanțarea eligibilă a beneficiarului – 1.076.865,06 lei). 

Blocul pentru care municipalitatea a solicitat
finanțare nerambursabilă prin prezentul proiect a
fost construit în anul 1978, având un regim de înăl -
țime p+10, în care locuiesc 158 de familii (scara
14A – 40 de apartamente; scara 14B1-B2 – 80 de
apartamente; scara 14C – 38 de apartamente). 

proiectul, ce se va implementa pe o perioadă
de 11 luni, vizează realizarea de lucrări de reabili-
tare, pentru îmbunătățirea condițiilor de confort
termic interior, reducerea pierderilor de căldură și
a consumurilor energetice, precum și a costurilor de
întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum.

Acesta este cel de-al doilea contract de finan-
țare semnat de Municipiul ploiești pentru reabili-
tarea termică a blocurilor de locuințe. primul pro-
iect pentru care a primit fonduri nerambursabile
în cadrul programului regio este „Reabilitarea ter-
mică blocuri în municipiul Ploieşti bloc 13B1,
13B2, B-dul Republicii, nr. 108”, în valoare de
1.539.053,96 lei, din care 1.506.143,75 lei repre-
zintă valoarea totală eligibilă. 

În total, la nivelul regiunii Sud Muntenia au fost
depuse în cadrul programului regio nouă cereri de
finanțare pentru reabilitarea termică de blocuri de
locuințe, ce au o valoarea totală de aproximativ 23
de milioane de lei, dintre care au primit fonduri
nerambursabile europene șase proiecte din muni-
cipiile Călărași și ploiești, ce au o valoare totală de
peste 11 milioane de lei. 

În ceea ce privește cele 5.000 de contracte de
finanțare semnate la nivel național în cadrul pro-
gramului regio, prin acestea s-au obținut următoa-
rele rezultate:

10.462.081 de locuitori beneficiază de imple-•
mentarea planurilor integrate de Dezvoltare ur-
bană, din care 553.800 sunt în Sud Muntenia; 

1.536 km de drumuri județene, străzi urbane•
și șosele de centură reabilitate și modernizate, din
care 437,91 km din regiunea Sud Muntenia;

38 de structuri de afaceri create la nivel na-•
țional, din care 7 sunt înființate în Sud Muntenia; 

1.576 de microîntreprinderi sprijinite, din•
care 271 din regiunea noastră;

7.208 locuri de muncă create la nivel națio-•
nal, din care 1.243 din Sud Muntenia;

166 de unități medicale și centre sociale din•
țară reabilitate și echipate, din care 15 din regiu-
nea Sud Muntenia;

166 de unități de învățământ din românia rea-•
bilitate și echipate, din care un număr de 27 de in-
stituții școlare din regiunea noastră.
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ADR Sud Muntenia spijină şomerii
cu vârsta de peste 50 de ani,
prin proiectul MYBUSINESS

Agenția pentru Dezvoltare»
regională Sud Muntenia, în calitate
de lider de proiect, a organizat, în data
de 29 ianuarie, un focus grup pentru
sprijinirea șomerilor seniori din județul
Călărași, cu experiență pe piața muncii,
care doresc să devină antreprenori. 

Evenimentul, ce s-a desfășurat la sediul primă -
riei Cuza-vodă din județul Călărași, a fost organizat
în cadrul proiectului „MYBUSINESS - Îmbunătăţirea
abilităţilor antreprenoriale şi stimularea şomerilor
cu vârsta peste 50 de ani” („Empowering entrepre -
neurial skills and unleashing potential of unemplo -
yed seniors”). 

Acest focus grup a avut drept scop identifica-
rea problemelor pe care șomerii cu vârsta de peste
50 de ani le întâmpină în încercarea lor de a se
reintegra pe piața muncii, prin educarea și stimu-
larea acestora pentru a-și crea propria afacere.

Agenția pentru Dezvoltare regională Sud Mun-
tenia, în calitate de lider de proiect, la sfârșitul a -
nului trecut, a semnat contractul de finanțare pen-
tru proiectul „MYBUSINESS – Îmbunătăţirea abilită-
ţilor antreprenoriale şi stimularea şomerilor con-
venţionali”. proiectul se derulează în perioada sep-
tembrie 2014 – august 2016, fiind implementat de
către șase parteneri – autorități locale și regionale
și instituții private din șase state membre ale uniu -
nii Europene: românia, irlanda, Belgia, Grecia, Spa -
nia și Austria.

proiectul este finanțat în cadrul programului
Erasmus+, Acțiunea Cheie 2 – Parteneriate strate-
gice pentru educaţia adulţilor, având o valoare to-
tală de 157.540 de euro. Obiectivul principal al
proiectului este de a promova antreprenoriatul și
de a încuraja persoanele în vârstă, cu vastă ex pe -
riență, să rămână active pe piața forței de muncă,
cu scopul de a genera diferite avantaje economice
și sociale întregii societăți.

principalele activități ale proiectului sunt ur-
mătoarele: promovarea antreprenoriatului și încu-

rajarea persoanelor în vârstă să rămână active pe
piața forței de muncă, cu scopul de a genera dife-
rite avantaje economice și sociale întregii socie -
tăți; studierea în profunzime a situației și a per-
spectivelor locurilor de muncă în Europa pentru
șomerii cu vastă experiență în câmpul muncii; cer-
cetarea și analizarea abilităților șomerilor cu vâr-
sta de peste 50 de ani și promovarea antrepreno-
riatului senior, precum și promovarea efectelor so-
cio-economice benefice care vor apărea ulterior:
motivarea și îmbunătățirea calității vieții acestora,
crearea de locuri de muncă și dezvoltarea socială;
elaborarea și implementarea unei strategii de co-
municare, axată pe rolul antreprenoriatului senior
în dezvoltarea economică și socială.
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Prima întâlnire privind modul de utilizare
a instrumentului CLLD, la ADR Sud Muntenia

Miercuri, 4 februarie, la sediul ADr Sud Munte nia va
avea loc prima întâlnire de informare privind modul de
utilizare de către comunitățile locale a instrumentului de
dezvoltare teritorială - acțiuni de dezvoltare locală pla-
sate sub responsabilitatea comunității (CLLD), ce va fi fo-
losit în cadrul Axei prioritare 9 - Sprijinirea regenerării
economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din me-
diul urbandin programul Operațional regional 2014 - 2020
și Axei prioritare 5 – Dezvoltare locală plasată sub respon-
sabilitatea comunităţiidin programul Operațional Capital
uman 2014 – 2020. Cele două programe operaționale vor
pune la dispoziție alocări financiare necesare implemen-
tării strategiilor integrate de dezvoltare locală pentru
orașe cu o populație de peste 20.000 de locuitori. 

Evenimentul face parte din campania de informare

asupra modului de utilizare a instrumentului CLLD de
către comunitățile locale, demarată de Ministerul Dez-
voltării regionale și Adminis trației publice și Ministerul
fondurilor Europene. procesul de  informare asupra aces-
tui mecanism trebuie să demareze cât mai curând posibil,
având în vedere perioada lungă de timp necesară demer-
surilor premergătoare depunerii proiectelor - înființarea
Grupurilor de Acțiune Locală, consultarea partenerilor
relevanți de la nivel local, elaborarea strategiei de dez-
voltare locală și a portofoliului de proiecte aferente etc..

pentru informații suplimentare, experții Direcției
Dezvoltare și Comunicare sunt la dispoziția dumnea-
voastră, persoană de contact fiind doamna Daniela Tra-
ian, director adjunct, tel.: 0728/026.713, e-mail: pro-
grame@adrmuntenia.ro.

Actualizarea Planului Integrat de Dezvoltare
al Polului de Creştere Ploieşti, cu sprijinul experţilor Băncii Mondiale

Agenția pentru Dezvoltare regională Sud Munte-
nia, prin Biroul Coordonator pol de Creștere ploiești, a
semnat, la începutul lunii ianuarie, „Acordul de pres-
tare servicii de consultanţă” cu Banca Mondială, prin
care va actualiza planul integrat de Dezvoltare al po-
lului de Creștere ploiești, în cadrul proiectului „Sprijin
pentru coordonarea implementării Planului Integrat
de Dezvoltare al Polului de Creştere Ploieşti”, proiect
finanțat din fonduri fEDr, prin pOAT 2007 - 2013. 

prin acest Acord, experții Băncii Mondiale vor ana -
liza și evalua impactul socio-economic al inves tițiilor
realizate în polul de creștere în perioada 2007-2013
și vor identifica/propune o strategie de dezvoltare și
un set de proiecte prioritare ce vor putea fi finanțate
în următoarea perioadă de programare, în contextul
principalelor priorități și obiective ale Strategiei Eu-
ropa 2020. 

Experții vor oferi sprijin pentru analiza cadrului
necesar stabilirii direcțiilor strategice de dezvoltare
pentru polul de Creștere ploiești, inclusiv pentru o
analiză a strategiilor principale și o examinare a pro-
ceselor ce au stat la baza elaborării acestor docu-
mente, pentru a determina rolul de jure și de facto
al mai multor actori implicați (de ex. Biroul de Coor-
donare al polului de Creștere, autoritățile publice

aflate în componența polului de creștere, societatea
civilă, grupuri marginalizate etc.).

Având în vedere „Memorandumul de înţelegere
dintre Guvernul României şi Banca Mondială privind
parteneriatul şi sprijinul pentru implementarea fon-
durilor structurale şi de coeziune ale UE în România
şi modernizarea administraţiei publice”, aprobat prin
HG nr. 240/2012, precum și studiile/analizele de fun-
damentare relevante pentru polii de creștere din ro-
mânia realizate deja de către experții Băncii Mondiale
(„Polii de creştere – Faza următoare”; „Evaluarea
strategică a PID-urilor”; „Oraşe Competitive – Remo-
delarea economiei geografice a României”; „Conso-
lidarea capacităţii de planificare spaţială, condiţie
pentru dezvoltarea urbană sustenabilă”; „Facilitarea
asistenţei dinamice şi directe acordată solicitanţilor
şi beneficiarilor POR 2014-2020”; „Îmbunătăţirea efi -
cienţei energetice în Ploieşti-România”) s-a considerat
oportună și fundamentată folosirea acestei expertize.

Elaborarea planului integrat de Dezvoltare pen-
tru polul de creștere ploiești pentru perioada 2014 -
2020 va constitui, totodată, și punerea în practică a
studiilor realizate de către experții Băncii Mondiale,
dar și un proiect pilot pentru ceilalți poli de creștere
din românia.
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ADR Sud Muntenia, beneficiara
a două contracte pentru îmbunătăţirea cadrului
de planificare şi programare financiară, prin POAT

În cea de-a doua jumătate a lunii»
ianuarie, ADr Sud Muntenia a devenit
beneficiara a două contracte de servicii
finanțate prin programul Operațional de
Asistență Tehnică, Axa prioritară 1, DMi
1.1 „Sprijin pentru managementul şi
implementarea Instrumentelor
Structurale” - facilitatea de Asistență
Tehnică. Cele două contracte au o valoare
totală de aproximativ 340 mii de lei, fără
TvA.

Contractul de prestări servicii „Consolidarea
iniţiativelor teritoriale integrate de la nivelul re-
giunii Sud Muntenia, prin organizarea unui semi-
nar pentru factorii de decizie şi instituţiile res-
ponsabile din regiune” a fost semnat între Minis-
terul fondurilor Europene și SC GO Business Solu-
tion SrL. Obiectivul contractului, ce se va derula
pe o perioadă de 4 săptămâni, constă în prestarea
de servicii pentru sprijinirea autorităților publice
locale, în vederea îmbunătățirii cadrului de plani-
ficare și programare financiară.

Astfel, în cadrul contractului se va organiza
un eveniment pentru stabilirea priorităților și de-
finirea politicilor publice și proiectelor, în contex-
tul pregătirii noilor programe de dezvoltare regio-
nală. În cadrul acestui seminar vor fi diseminate
politicile de succes din statele membre ale uniunii
Europene, în domeniul dezvoltării urbane, rurale
și ale programelor Operaționale și care ar putea fi
utilizate ca modele de către regiunea Sud Munte-
nia, precum și de celelalte regiuni de dezvoltare
din românia.

Cel de-al doilea contract de prestări servicii
este „Implementarea fluentă şi eficace a instru-
mentelor structurale, de către angajaţii ADR Sud
Muntenia, prin schimb de experienţă şi transfer
de bune practici”, semnat între Ministerul fondu-
rilor Europene și SC AGrAfiCS Communication SrL.
prin acest contract vor fi prestate servicii pentru
sprijinirea autorităților publice locale, în vederea

îmbunătățirii cadrului de planificare și programare
financiară, prin asigurarea unui schimb de expe-
riență și transfer de bune practici de la instituții
omoloage din state membre ale uniunii Europene,
care ar putea fi utilizate ca modele de către ADr
Sud Muntenia, pentru regiunea Sud Muntenia, pre-
cum și de celelalte regiuni de dezvoltare din ro-
mânia. Astfel, prin acest contract, ce se va derula
pe o perioadă de 8 luni, se urmărește implemen-
tarea fluentă și eficace a instrumentelor structu-
rale, îmbunătățirea regulilor procedurale de lucru
și, în general, a funcționării Agenției, precum și
stabilirea priorităților și definirea politicilor pu-
blice și proiectelor, în contextul pregătirii noilor
programe de dezvoltare regionale. Totodată, con-
tractul vizează intensificarea cooperării între in-
stituțiile/ organismele de dezvoltare regională din
țările vizate și aprofundarea cunoștințelor legate
de implementarea fondurilor structurale și de co-
eziune necesare pentru următoarea perioadă de
programare.
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Eugen Teodorovici:Am discutat, la Bruxelles,
despre soluţiile pentru optimizarea utilizării

fondurilor europene şi pentru accelerarea absorbţiei
Ministrul fondurilor europene, Eugen Teodoro-

vici, s-a aflat în data de 27 ianuarie a.c. într-o vizi -
tă oficială la Bruxelles. În cadrul acestei vizite s-a
întâlnit cu Corina Crețu, Comisarul European pen-
tru politică regională, și a participat la întâlnirea
anuală dintre Autoritățile de Management din ro-
mânia și serviciile Comisiei Europene.

„Am discutat astăzi despre soluţiile pentru op -
timizarea utilizării fondurilor europene şi pentru
accelerarea absorbţiei. În principal optimizăm uti -
lizarea fondurilor europene prin fazarea proiecte -
lor în cazul cărora există riscul să nu fie finalizate
până la sfârşitul acestui an, iar prin această solu -
ţie degrevăm bugetul de stat de suportarea cheltu -
ielilor ce vor fi efectuate după 31 decembrie 2015.

Proiectele vor fi împărţite în două etape de im -
plementare, pentru a solicita decontarea cheltu-
ielilor eligibile făcute până la finalul anului 2015
din fondurile alocate pentru perioada de progra-
mare 2007 – 2013. Sumele cheltuite în a doua eta -
pă a implementării acestor proiecte vor fi rambur -
sate din fondurile alocate României pentru peri -
oada de programare 2014 – 2020. În acelaşi timp,
pentru a accelera absorbţia în acest an, ultimul în
care mai putem cheltui fondurile alocate Româ-
niei pentru perioada de programare 2007 – 2013,
identificăm proiecte finanţate din surse publice,
ce pot fi finalizate până la sfârşitul anului 2015,
pentru a solicita decontarea acestora din fondu-
rile UE. Subliniez că această soluţie este permisă
de regulamentele europene şi a fost folosită şi de
alte state membre. Am aplicat deja această solu -
ţie la nivelul Programului Operaţional Sectorial
Transport şi la nivelul Programului Operaţional Sec -
torial Mediu, iar acum intenţionăm să extindem
abordarea prin identificarea tuturor proiectelor
autorităţilor publice locale, ce sunt în implemen-
tare şi care respectă regulile şi principiile europe -
ne. Pentru a cointeresa primarii să sprijine aceas -
tă soluţie, propunerea mea este ca autorităţile
publice locale care vin cu proiecte ce vor fi decon-
tate din fonduri europene să primească o parte
importantă din suma rambursată de Comisia Eu-

ropeană. Tot din perspectiva decontărilor retro -
spective, vrem să identificăm noi categorii de chel -
tuieli eligibile, în scopul amendării programelor
operaţionale 2007 – 2013, pentru a putea solicita
Comisiei rambursarea de fonduri suplimentare.
Avem datoria de a găsi soluţii pentru a atrage o
sumă cât mai mare din fondurile alocate ţării noas -
tre. Nu în ultimul rând, vreau să subliniez că apre-
ciez iniţiativa doamnei comisar Corina Creţu de a
crea iniţiativa Task Force, care va ajuta statele
membre cu o rată de absorbţie redusă să inves-
tească o parte cât mai mare din fondurile rămase
din perioada 2007 – 2013 şi să adopte măsuri stra-
tegice pentru exerciţiul 2014 - 2020”, a declarat
ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici.

De asemenea, în cadrul reuniunilor s-a discu-
tat și despre continuarea măsurilor de simplificare
la nivel sistemic, respectiv despre întărirea siste-
mului de monitorizare a proiectelor cu risc de ne-
finalizare până la sfârșitul anului 2015. De aseme-
nea au fost apreciate efectele benefice ale pre-
luării de către Ministerul fondurilor Europene a
Autorităților de Management pentru programul O -
perațional Sectorial Dezvoltarea resurselor umane
și pentru programul Operațional Sectorial Crește -
rea Competitivității Economice, într-o primă fază,
iar recent și a Autorităților de Management pentru
programul Operațional Sectorial Mediu și pentru
programul Operațional Sectorial Transport.

Sursa: fonduri-ue.ro
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Eugen Teodorovici, ministrul fondurilor europene
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În lunile următoare
se vor lansa mai multe

ghiduri şi apeluri de proiecte
recent, în cadrul unei emi-

siuni tv, ministrul Eugen Teodoro-
vici a vorbit despre stadiul pre -
gătirii fondurilor europene pe no -
ul exercițiu financiar, dar și des-
pre finanțările disponibile pentru
iMM-uri în 2015.

Astfel, întrebat de întârzie-
rea deschiderii liniilor de finan-
țare pentru perioada 2014-2020,
Teodorovici ne garantează că în
lunile următoare se vor lansa mai
multe ghiduri și măsuri de finan-
țare, ceea ce va recupera oa re -
cum timpul pierdut în 2014.

Nemulțumirile privind întâr-
zierea vin în principiu din partea
consultanților, și nu a beneficia -
ri lor. Toate statele sunt în aceeași
situație. Acordul de parteneriat
a fost aprobat în august, românia
fiind al 11-lea stat membru sem -
natar. Am lansat ghiduri pentru
consultare publică, iar până în fe -
bruarie-martie se vor lansa marea
parte a ghidurilor, dar și apelurile
pentru depunerea de proiecte.
românia se află în grupul frunta-
șilor în ceea ce înseamnă noul
cadru financiar.

Antreprenorii care conduc start -
up-uri și iMM-uri vor avea noi opor -
tunități de finanțare în 2015, iar
birocrația se va reduce semnifi-
cativ, susține ministrul: „Pentru
IMM-uri vor fi alocate peste 4 mi -
liarde de euro, iar finanţările vor
fi rapide, pe un sistem foarte sim -
plu. Nu se mai cer atât de multe
lucruri, se va renunţa la condiţii -
le de cofinanţare, iar o declara-
ţie pe propria răspundere va fi
suficientă. Avem în plan să înfi-

inţăm o Bancă de Dezvoltare, pre -
văzută de noile reglementări de
finanţare. De asemenea ne pro-
punem să ducem bani din Fondul
Social European către zona de pia -
ţă, privată. Vom merge în continua -
re cu programul România Start-up,
care s-a adresat tinerilor pentru
a-şi înfiinţa ideile de afaceri şi
care a fost de real succes.”

La finalul 2014, rapoartele au
spus că programul Operațional de
Capital uman și Competitivitate
au înregistrat cea mai mare creș-
tere, arătând că cei din zona pri-
vată se reîntorc către fondurile
europene.

În ceea ce privește timpul de
evaluare a proiectelor, ministrul
susține că se fac mari eforturi pen-
tru reducerea lui semnifi cativ:
„Timpul de evaluare s-a redus
foarte mult, în unele situaţii fi-
ind necesară aproximativ o lună
jumătate, ca şi medie, pentru se -
lecţie. Plata se va face în maxim
5 zile, iar acest aspect va fi sti-
pulat în lege”.

Sursa: finantare.ro

Noi documente
PNDR 2014 - 2020
au fost publicate
spre consultare

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
rurale a publicat, spre consultare,
HG Cadru Național de implementare
(versiunea ianuarie 2015), Studiul re-
feritor la potențialul socio-economic
al zonelor rurale (versiunea ianuarie
2015), precum și versiunea finală a
indicilor de calcul ai producției Stan-
dard (Standard Output/SO), necesa -
ră stabilirii tipologiei fermelor agri-
cole.

Sursa: finantare.ro

Lansarea concursului
„Destinaţii Europene
de Excelenţă” – EDEN

Autoritatea Națională pentru Turism
anunță lansarea concursului „Desti-
naţii Europene de Excelenţă” – EDEN,
cu tema turismul și gastronomia lo-
cală.

proiectul „Destinaţii Europene de
Excelenţă” – EDEN a fost lansat de Co -
misia Europeană în anul 2006 și urmă -
rește creșterea vizibilității destinații-
lor, creșterea conștientizării asupra
diversității și calității ofertei turistice
europene, reducerea sezonalității,
stimularea dezvoltării turismului du-
rabil, crearea unei rețele între desti-
nații.

În acest scop, autoritățile națio na -
le de turism din fiecare țară organi-
zează un concurs de proiecte pentru
desemnarea destinației de excelență
a țării respective, conform temei sta-
bilite în cadrul Comitetului Consulta-
tiv pentru Turism, întrunit la nivel eu-
ropean.

Dosarele de participare la concurs
vor putea fi transmise până în data
de 15 martie 2015, la următoarea
adresă: Autoritatea Națională pentru
Turism, bd Dinicu Golescu nr. 38, sec-
tor 1, București, cod poștal 010873,
cu mențiunea pentru Direcția de Dez-
voltare Teritorială – proiectul EDEN.

persoană de contact: iulia Dăngulea,
e-mail: iulia.dangulea@mturism.ro,
iulia.dangulea@gmail.com, tel.: 0372/
144.056.

Sursa: turism.gov.ro

http://turism.gov.ro
http://www.finantare.ro
http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Cel de-al doilea apel în cadrul»
proiectului COfASp „Cooperarea în
pescuit, acvacultură şi procesarea
fructelor de mare” va fi lansat în data de
15 februarie 2015. Acest proiect ErA-NET
urmărește realizarea unor acțiuni directe
în domeniile pescuitului, acvaculturii și
fructelor de mare, fiind o componentă a
strategiei Europa 2020.

Depunere până în data de 17.06.2015
Buget alocat: 500.000 de euro
Temele vizate sunt următoarele:
Optimizarea resurselor, cartografierea și re-•

ducerea amprentei ecologice, durabilitatea me-
diului de acvacultură, pescuit, procesarea fructe-
lor de mare și interacțiunea cu alte produse;

rentabilitatea producției de fructe de mare•
pe termen lung; trasabilitatea unor specii noi și a
produselor din fructe de mare de cea mai mare
preferință pe piață;

Acvacultură – sănătate, bolile animalelor și bio-•
protecția în acvacultură;

pescuit – sisteme eficiente de management,•
„multi-stakeholder” pentru gestionarea incertitu-
dinii în implementarea unui ecosistem bazat pe
management.

proiectul are 26 de parteneri din 15 țări euro-
pene și își propune următoarele obiective princi-
pale:

Stabilirea bazelor de exploatare în concordan -•
ță cu principiile de precauție și creșterea inovației
și a competitivității în sectoarele primare ale pes-
cuitului și acvaculturii, iar, ulterior, și în cadrul pro -
cesării fructelor de mare și distribuției lor către
consumator;

Definirea documentelor științifice, a informa-•
țiilor și a datelor necesare pentru a susține actua-
lizarea/ revizuirea politicilor Comune pentru pes-
cuit (Cfp), asigurând implementarea acestora  cu
succes, prin programe naționale de cercetare com-
plementare și sisteme de monitorizare, informare
și „data sharing” necesare.

pe durata implementării proiectului COfASp

se vor lansa trei apeluri. Acesta este cel de-al ii-lea
apel și presupune o singură etapă pentru care pre-
înregistrarea este obligatorie.

Consorțiile de proiect sunt considerate eligi-
bile dacă sunt alcătuite din cel puțin trei țări par-
tenere în cadrul proiectului COfASp, țări care fi-
nanțează apelul. instituțiile de cercetare, publice
sau private, și companiile private care aplică pen-
tru finanțare, trebuie să fie eligibile conform re-
gulilor naționale de finanțare ale țărilor din care
fac parte. Bugetul româniei pentru acest apel este
de 500.000 de euro. propunerile de proiecte se în-
carcă în sistemul electronic COfASp până în data
de 17 iunie 2015. pre-înregistrarea în sistemul elec -
tronic este obligatorie și trebuie făcută până în
data de 15 aprilie 2015. 

Persoane de contact: Domnica Coteț, e-mail:
domnica.cotet@uefiscdi.ro, tel.: 021/302.38.80;
Andreea popa, e-mail: andreea.popa@uefiscdi.ro,
tel.: 021/307.19.18.

Ghidul solicitantului va fi publicat în momen-
tul lansării apelului, în data de 15 februarie a.c..

Sursa: finantare.ro

Fonduri nerambursabile pentru proiecte
de cercetare în domeniile pescuit şi acvacultură

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


O agenție regională pentru inovare din franța,
numită Aquitaine Développement Innovation, cau -
tă parteneri pentru 4 proiecte ce ar putea fi cofinan -
țate prin programele iNTErrEG (obiectivul tematic
Competitivitatea iMM-urilor) sau Orizont 2020, Axa
principală „Leadership industrial”, cererea Peer
learning of innovation agencies.

propunerile au la bază următoarele tematici:
Acceleratoarele – instrumente pentru dezvol-•

tarea economică; 
Sprijin pentru iMM-uri în domeniul planificării•

(design); 
Metodologii pentru tranziția digitală a iMM-•

urilor;

interclustering.•
Aquitaine Développement innovation poate să

fie lider de proiect sau partener. În funcție de pro-
punere, sunt căutați parteneri precum: universități,
clustere și organizații de sprijin pentru clustere,
iMM-uri, agenții pentru inovare, living labs (inițiative
locale în rețea care regrupează colectivități locale,
actori publici, privați, asociații, companii legate de
utilizarea noilor tehnologii), institute de cercetare
TiC etc..

Contact pentru detalii și manifestarea intere-
sului: dna Mariangela romanazzi, europe@aqui-
taine-dev-innov.com, tel.: +33(0)557 85 99 91.

Sursa: finantare.ro
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O agenţie regională pentru inovare din Franţa
caută parteneri pentru 4 proiecte IN
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Stadiul absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune
la nivelul ţării / 23 ianuarie 2015

Proiecte depuse
45.073

Plăţi interne beneficiari
(/alocat 2007-2013)

51,78%

Plăţi rambursate de CE (total)
(/alocat 2007-2013)

55,86%

Contracte semnate
15.258
Rata de absorbţie curentă

(/alocat 2007-2013)
51,87%

Sursa: M
inisterul fondurilor Europene

Un ONG din Croaţia caută parteneri
pe Măsura 2.3 - Europa pentru cetăţeni

un ONG din vukovar
(Croația), Center for peace,
Legal Advice and psycho-
social Assistance, caută par -
teneri pentru un proiect ce
va fi depus la Măsura 2.3
„Proiecte ale societăţii ci-
vile”, programul Europa pen -
tru cetățeni.

parteneri pot fi organizații din zone rurale ca -
re se ocupă de drepturile omului și implicarea ce-
tățenilor și care au relații bune cu autoritățile lo-
cale respective. proiectul se va concentra pe zo-

nele rurale și va avea
drept țintă cetățenii care
locuiesc în mediul rural și
la care informațiile des-
pre procesele democra-
tice din uE nu ajung de-
loc și care nu reușesc să
vadă nicio schimbare în
ceea ce privește partici-

parea lor la procesul democratic.
potențialii parteneri interesați sunt rugați să

contacteze direct organizația.
Sursa: finantare.ro

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

până în data de 2 februarie 2015, la sediul
Agenției pentru Dezvoltare regională Sud Muntenia
au fost depuse 1.304 proiecte, prin care se solicită
finanțare nerambursabilă prin regio (programul Ope-
rațional regional), planul integrat de Dezvoltare ur-
bană pentru polul de Dezvoltare (piDu) – Municipiul

pitești, piD-ul polului de Creștere ploiești și planuri
integrate de Dezvoltare urbană pentru 12 centre ur-
bane. până în această dată au fost semnate 751 de
contracte de finanțare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.370.470.500,67 lei. Din cele 751 de
contracte semnate, 45 de proiecte au fost reziliate.

IN
FO

 REG
IO

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din regio puteți obține contactând experții 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 creștere 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 investițiilor în eficiența
energetică a blocurilor de locuințe

9 cereri /
31 de proiecte 0 0 11 12 0 6 2,71 22,80

Axa
2

2.1 reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri
județene, străzi urbane - inclusiv construcția/reabilitarea
șoselelor 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 și echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale 60 10 14 0 0 4 32 22,25 13,88

3.3 Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor
operaționale pentru intervenții în situații de urgență 3 0 0 0 0 0 3 13,81 15,43

3.4 reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea
infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare
și a infrastructurii pentru formare profesională continuă

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

3.4 reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea
infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare
și 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 2 0 52 43,52 24,62

Axa
4

4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire
a afacerilor de importanță regională și locală 26 7 7 0 1 0 12 48,77 37,11

4.2 reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate
și pregătirea pentru noi activități 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 și valorificarea durabilă a patrimoniului cultu-
ral, precum și 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 și
creșterea calității serviciilor turistice

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

5.3 promovarea potențialului turistic și crearea
infrastructurii necesare, în scopul creșterii
atractivității româniei ca destinație turistică

pentru Domeniul major de intervenție 5.3 „Pro movarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii a tractivităţii României ca destinaţie turistică”,
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel național.
OrGANiSMuL iNTErMEDiAr pENTru TuriSM: Ministerul Economiei, Direcția Gestionare fonduri
Comunitare pentru Turism - B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, poarta C, sector 1, cod poștal 010873,
București, 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 2 februarie 2015, la sediul
Agenției pentru Dezvoltare regională Sud Muntenia
au fost primite 711 proiecte, prin care se solicită
finanțare nerambursabilă prin programul Operațio-
nal Sectorial „Creşterea Competitivităţii Econo-
mice” 2007-2013. Au fost evaluate 353 de pro-
iecte, din care 301 au fost propuse spre finanțare

la nivel național, inclusiv Sud Muntenia. 
Din totalul proiectelor primite de ADr Sud

Muntenia au fost respinse 101 și retrase 41.
până în prezent au fost semnate 313 contrac -

te de finanțare, cu o valoare nerambursabilă apro-
bată de 300.187.610,31 lei. Din cele 313 contrac -
te semnate, 77 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 Operațional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii
Economice” și are responsabilități
delegate pentru implementarea
acestui program. Mai multe detalii
despre posibilitățile de finanțare
din pOS CCE puteți obține
contactând experții 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 și 6.375.000 lei pentru întreprinderile
mici și mijlocii (CONTrACTArE)

36
Evaluate

la AM
pOSCCE

1 7 28 165.245.981,64 132.329.097,97 8

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

204 204 2 23 179 140.192.625,09
179 de proiecte

propuse spre finanțare
în alte regiuni

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

206
Evaluate în

alte
regiuni

11 22 173 157.008.213,97 157.008.213,97 47

1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor
internaționale (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 consultanță acordat între-
prinderilor mici și mijlocii (EvALuArE) 88 88 8 3 77 7.480.717,01

77 de proiecte
propuse spre finanțare

în alte regiuni

1.3.2 - Sprijin pentru consultanță acordat între-
prinderilor mici și mijlocii (CONTrACTArE)

102
(28 - SM,
74 - Bi)

Evaluate în
alte

regiuni
3 21 78 7.968.637,42 7.968.637,42 19

Axa
3

3.1.1 - Sprijinirea accesului la internet și la servi-
ciile conexe (EvALuArE și 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


joi, 29 ianuarie, la sala de ședințe a»
Consiliului județean Călărași a avut loc
conferința de încheiere a proiectului
„Reabilitarea, Modernizarea şi Echiparea
Ambulatoriului Spitalului de Psihiatrie
Săpunari, judeţul Călăraşi” – beneficiar
Consiliul județean Călărași.

proiectul finanțat prin programul Operațional
regional – Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infras-
tructurii sociale”, Domeniul major de intervenție
3.1 „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infras-
tructurii serviciilor de sănătate” contribuie la îm-
bunătățirea calității infrastructurii serviciilor me-
dicale oferite în ambulatoriu, adresate unei anu-
mite categorii de populație, respectiv persoane cu
probleme de sănătate mintală.

prin activitățile de reabilitare și modernizare
a clădirii ambulatoriului și a utilităților generale și

specifice ale acestuia, concomitent cu achizițio-
narea de aparatură medicală, proiectul contribuie
la creșterea accesibilității serviciilor de îngrijiri
medicale de calitate pentru grupurile vulnerabile.

Durata de implementare a proiectului a fost
de 22 de luni, din care perioada alocată lucrărilor
de construcții și montaj a fost de 13 luni. Clădirea
care a făcut obiectul lucrărilor nu a beneficiat de
mai bine de treizeci de ani, de un program amplu
de reabilitare, lucrările efectuate de-a lungul tim-
pului fiind doar de mentenanță și echipare strict
necesare.

valoarea totală a proiectului a fost 2.095.922,70
lei, din care valoarea eligibilă a proiectului 1.598.633,59
lei, reprezentând 1.566.660,92 lei asistența finan-
ciară nerambursabilă (fonduri fEDr 1.331.661,8 lei
- 85%; fonduri de la Bugetul Național 203.665,92
lei - 13%), contribuția proprie a Cj Călărași fiind
de 149.899,55 lei (7,15% din valoarea totală). 

Sursa: calarasi.ro
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S-a încheiat proiectul de reabilitare
şi dotare a Ambulatoriului Spitalului de

Psihiatrie Săpunari, realizat cu fonduri Regio

Călăraşi

Pârtie de schi, la Molivişu!Argeş

Miercuri, 21 ianuarie, reprezentanții adminis-
trației județene au realizat o vizită la pârtia de schi
de la Molivișu, parte din proiectul viitoarei stațiunii
montane Molivișu.Conducerea Consiliului județean
Argeș, împreună cu președintele Aso ciației de Dez-
voltare intercomunitară ADi Molivișu, pavel Bârlă,
au prezentat jurnaliștilor obiectivele ce urmează
a fi construite în cadrul stațiunii montane Molivișu,
printre acestea numărându-se două pârtii de schi,
dotate cu echipamente pentru producerea zăpezii
artificiale, instalații de transport pe cablu, echi-
pamente de întreținere și anexe, o bază de agre-
ment, instalație de captare, tratare și distribuție
apă potabilă, sistem de canalizare, rețea de distri -
buție electrică, un observator turistic în masivul
Ghițu-Molivișu, precum și amenajarea și valorifi-
carea în scop turistic a Turbăriei Molivișu.

Cu acest prilej, echipele Salvamont Argeș au
efectuat demonstrații de schi la baza pârtiei ce se

întinde pe o lungime de 1.148 m, având un grad de
dificultate mediu.

Sursa: evenimentulmuscelean.ro

http://www.evenimentulmuscelean.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.calarasi.ro
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În perioada 26 - 27 ianuarie,»
în cadrul celei de-a doua ediții
a Conferinței Contributorilor la platforma
urbană pentru regiunea Dunării,
ce s-a desfășurat la viena, primarul
Capitalei, a vorbit despre importanța
consolidării Dimensiunii urbane a regiunii
Dunării, declarând ca aceasta reprezintă
„o preocupare şi o provocare pentru noi
toţi, indi ferent de poziţia deţinută la
nivelul local, naţio nal sau european”.

primarul general al Capitalei a reiterat faptul
că Bucureștiul, alături de orașe precum Giurgiu,
ruse, Tutrakan și Oltenița, are șansa să devină o me -
tropolă dunăreană, în concordanță cu programul
multianual de acțiune al Comisiei Europene pentru
dezvoltarea transportului pe căile interioare de
apă din Europa, ca alternativă mai sigură și mai pu -
țin poluantă: „Interconectarea regiunii Dunării,
prin dezvoltarea căilor navigabile de interior, re-
prezintă o modalitate eficientă şi ra pidă de îmbu -
nătăţire a mobilităţii şi multimo da lităţii”.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

Giurgiu
ar putea deveni,

alături de Bucureşti
şi alte trei localităţi,

metropolă dunăreană!

Giurgiu

La jumătatea lunii ianuarie s-a finalizat pro-
iectul privind consolidarea, reabilitarea, extinde-
rea și modernizarea Şcolii cu cls. i-viii „Coresi” din
municipiul Târgoviște.

proiectul a fost finanțat prin programul Ope -
rațional regional, Axa prioritară 3. perioada de im-
plementare a întregului proiect a fost de 50 de luni,
iar durata contractului de execuție a lucrărilor a

fost de 12 luni de la data emiterii Ordinului de în-
cepere a lucrărilor, respectiv 07.11.2012. valoarea
contractului de lucrări a fost de 9.022.562 de lei
(inclusiv TvA).

Şcoala „Coresi” are în prezent 656 de elevi și
56 de cadre didactice și este cunoscută ca fiind
una din școlile de top din municipiu.

Sursa: dambovitanews.ro

S-a finalizat proiectul de modernizare
a Şcolii „Coresi” din Târgovişte, realizat prin Regio

Dâmboviţa

ialomițenii sunt așteptați»
să participe la cea de-a 6-a ediție
a Târgului Apicol de la Slobozia,
care va avea loc în peri oada 5 - 7
februarie. A nul acesta, locația
de des fășurare este la Stadionul
Municipal, unde vor fi expuse
standurile cu produse, iar seminariile
pe teme apicole vor avea loc
în sala de spectacole
a palatului Copiilor.

Temele abordate țin de dezvoltarea exploa-
tațiilor apicole, importan ța consolidării carac-
terelor de rasă la populațiile de albine, aspecte
legate de impozitarea activităților apicole, ren-
tabilizarea fermei apicole și va lorificarea pro-
duselor apicole în concordanță cu standardele
uE.

A treia zi a Târgului Apicol de la Slobozia es te
rezervată primirii unei delegații de apicultori din
Bulgaria și deplasărilor în teren la Casa Mierii de la
Ciulnița și la unitatea de depozitare și procesare
a mierii „Moş Costache“ de la ion roată.

Deschide rea Târgului apicol va avea loc joi,
5 februarie, începând cu ora 10:30, la stadionul
municipal.

Sursa: guraialomitei.com

A 6-a ediţie
a târgului apicol,

la Slobozia

Ialomiţa

http://www.guraialomitei.com
http://dambovitanews.ro
http://www.jurnalgiurgiuvean.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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reprezentanții Consiliului județean prahova
au inspectat joi lucrările la sensul giratoriu sus-
pendat, ce se execută la ieșirea din ploiești pe DN
1B, la intersecția cu Dj 102, unde au verificat con-
formitatea lucrărilor cu graficul de execuție. În
prezent se lucrează intens la armătura metalică a
rampelor de acces pe sensul giratoriu.

proiectul a fost depus în cadrul programului
Operațional regional 2007 – 2013, valoarea lucră-

rilor fiind de peste 17,7 milioane de euro.
Legătura de acces între cele două drumuri se

va face prin bretele de acces denivelate și un pod
cu o lungime de aproximativ un kilometru. inelul
giratoriului va avea aproximativ 280 de metri.

La finalizarea proiectului, giratoriul va înlocui
intersecția semaforizată existentă în prezent, de-
viind și separând fluxurile de trafic.

Sursa: phon.ro

Stadiul lucrărilor
la giratoriul suspendat de la Păuleşti

Prahova

Bugetul municipiului Alexandria»
pe anul 2015 a fost prezentat de
municipalitate în cadrul unei dezbateri
publice organizate la sediul primăriei
Alexandria. 

Bugetul Alexandriei pe anul 2015 însumează
la capitolul venituri aproximativ 107 milioane de
lei. 36% reprezintă sume defalcate din TvA, 28%
im pozit pe venit și 12% impozite și taxe pe proprie -
tate.

La capitolul cheltuieli, bugetul prevede suma
de 113.495.000 de lei. Şi anul acesta, cei mai mulți
bani se duc către secțiunea de funcționare. 73%
din totalul cheltuielilor înseamnă funcționare și
doar 27% din banii din buget vor fi dirijați către
dezvoltarea municipiului.

Ca să funcționeze în 2015, autoritatea locală
va cheltui peste 83 de milioane de lei, 56% din a -
ceastă sumă reprezentând cheltuieli cu salariile,
iar 25% cheltuieli materiale. Doar 30,2 milioane de
lei merg anul acesta către dezvoltare. 72% din su -
ma destinată dezvoltării merge către lucrări în de-
rulare și doar 17% către lucrări noi.

printre lucrările în derulare pe care municipa-
litatea le va continua anul acesta cu bani de la bu-
get se numără: amenajare infrastructură parc pădu -
rea vedea, rețele tehnico-edilitare, locuințe colec -

tive în regim de închiriere Zona pepinieră ii peco,
infrastructură și utilități pe terenurile de la fosta
unitate miitară, reabilitare și extindere sistem de
apă și canalizare, reabiltare cartier zona 700 - 714,
modernizare strada Mircea cel Bătrân.

Amenajarea cinematografului 3D, împrejmui-
rea celor trei cimitire din oraș, reabilitarea capelei
din cimitirul „Sf. Alexandru”, amenajare peisagis-
tică parc pădurea vedea, construire sală de sport
la Gădinița 7, împrejmuire la Şcoala Generală nr.
7 și Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” sunt câteva dintre
lucrările noi prevăzute în buget.

Municipalitatea va cheltui o sumă importantă
(834.000 de lei) pentru studii de fezabilitate, pro-
iecte tehnice, expertize și detalii de execuție pen-
tru diverse investiții.

„55 miliarde de lei vechi intenţionez să pro-
pun Consiliului local ca şi cheltuieli investiţionale
reparaţii, achiziţii de mobilier, achiziţii de jucării,
tehnică de calcul pentru unităţile de învăţământ”,
a anunțat primarul la dezbaterea bugetului.

Alte aproximativ 33 de miliarde de lei vechi
sunt dirijate tot către școli, prin secțiunea de
funcționare a bugetului și, potrivit primarului vic-
tor Drăgușin, autoritatea locală a depus foarte
multe proiecte ale școlilor, în vederea obținerii de
finanțări guvernamentale și finanțări europene.

Sursa: teleorman24.ro

Bugetul Alexandriei pe 2015:
73% pentru funcţionare şi 27% pentru dezvoltare.

Şcolile, prioritatea anului 2015

Teleorman

http://teleorman24.ro
http://www.phon.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către

Agenție și de către Ministerul Dezvoltării regionale și Administrației publice,
în vederea promovării programului Operațional regional 2007 – 2013.

pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale
rețelei de informare rEGiO Sud Muntenia

și despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în județele regiunii.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADr Sud Muntenia, Biroul județean
Argeș, sediul Consiliului județean Argeș: piața
vasile Milea, nr. 1, et. iii, cam. 117, mun. pitești,
jud. Argeș; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADr Sud Muntenia, Biroul județean
Dâmbovița, sediul Consiliului județean
Dâmbovița: B-dul independenței, nr. 1, et. iv,
cam. 101, mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița
Tel. / 0245/220.647, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / ADr Sud Muntenia, Biroul județean
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 județean
ialomița, piața revoluției, nr. 1, et. iv,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. ialomița
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADr Sud Muntenia, Biroul județean
prahova, B-dul republicii, nr. 2-4, et. vi, cam.
626/627, mun. ploiești, 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, ploiești,
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 județean
Teleorman, sediul Consiliului județean
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, Călărași, jud.
Călărași, 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 - șef 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 / 2 februarie 2015

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care
dumneavoastră le desfășurați. Dacă sunteți interesați

să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne
transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500

de ca ractere cu tot cu spații), împreună cu 1 - 2 poze,
cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie

publicat în viitoarea ediție 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 Agenției (http://regio.adrmuntenia.ro)
și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor

rețelei de informare rEGiO Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru Dezvoltare regională Sud Muntenia,

consiliilor județene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării regionale și Administrației publice,
reprezentanților mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia

și site-urilor dedicate (portalurilor de știri economice),
precum și 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

