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ADR Sud Muntenia a participat, la Atena,
la cea de-a doua întâlnire transnaţională

în cadrul proiectului MYBUSINESS
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-

tenia implementează, în calitate de lider, proiectul
„MYBUSINESS - ÎMBUNĂTĂȚIREA ABILITĂȚILOR AN-
TREPRENORIALE ȘI STIMULAREA ȘOMERILOR CON -
VENȚIONALI”. Proiectul este finanţat în cadrul pro-
gramului Erasmus+, Acţiunea Cheie 2 – Partene-
riate strategice pentru educaţia adulţilor şi este
implementat de un consorţiu din care fac parte şi
organizaţii ce activează în domeniul instruirii pen-
tru adulţi din Austria, Belgia, grecia, irlanda şi Spa-
nia.

În perioada 11 - 12 februarie, şeful Serviciului
Strategii, Dezvoltare, Cooperare din cadrul ADR
Sud Muntenia, gilda niculescu, a participat la cea
de-a doua întâlnire transnaţională organizată în
cadrul acestui proiect, la Atena. 

Întâlnirea a avut drept scop prezentarea ac -
tivităţilor de management ale proiectului, precum
şi analizarea calitativă a focus grupului organizat
la sfârşitul lunii ianuarie la Cuza-vodă, destinat
şomerilor cu vârsta de peste 50 de ani, cu experien -
ţă pe piaţa muncii. totodată, cu acest prilej s-a sta -
bilit şi conţinutul raportului de analiză, ce urmează
a fi elaborat de fiecare partener.

Întâlnirea a fost organizată la sediul institutu -

lui privat de instruire vocaţională DiMitRA itD din
grecia.

Obiectivul principal al proiectului MYBUSINESS
este de a promova reintegrarea pe piaţa muncii a
şomerilor în vârstă de peste 50 de ani, care au o vas -
tă experienţă pe piaţa muncii, prin educarea şi sti-
mularea acestora pentru a-şi crea propria afacere. 

Proiectul îşi propune:
promovarea antreprenoriatului şi încurajarea•

persoanelor în vârstă să rămână active pe piaţa
forţei de muncă, cu scopul de a genera diferite a -
vantaje economice şi sociale întregii societăţi;

studierea în profunzime a situaţiei şi a pers pec -•
tivelor locurilor de muncă în Europa pentru şomerii
cu vastă experienţă în câmpul muncii;

cercetarea şi analizarea abilităţilor şomerilor•
cu vârsta de peste 50 de ani şi promovarea antre-
prenoriatului senior, precum şi promovarea efec-
telor socio-economice benefice care vor apărea ul-
terior: motivarea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii
acestora, crearea de locuri de muncă şi dezvolta-
rea socială;

elaborarea şi implementarea unei strategii de•
comunicare axată pe rolul antreprenoriatului se-
nior în dezvoltarea economică şi socială.

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


În perioada 12 - 13 februarie, reprezentanţii
Agenţiei pentru Dez voltare Regională Sud Muntenia
au participat la cea de-a doua întâlnire a proiec-
tului New Start – Life coaching and mentoring em-
powerment for women for a new start (In struirea
femeilor victime ale violen ţei domestice, în vederea
unui nou început prin îmbunătăţirea abilită  ţilor de
mentorat și de coaching), în care Agenţia este par-
tener în proiect, alături de autorităţi locale şi re-
gionale şi instituţii private din state membre ale
uniunii Europene (irlanda, Belgia, grecia, Spania,
franţa şi italia).

Întâlnirea de lucru a fost organizată în Atena,
grecia, la sediul partenerului DiMitRA. La această
întâlnire au participat reprezentanţii instituţiilor
care fac parte din consorţiul proiectului:

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-•
tenia (România);

Dimitra (grecia);•
Le Monde des Possibles (Belgia);•
Promidea (italia);•
Cooperative Sud Concept (franţa);•
institutul tehnologic Cork (irlanda);•

institutul pentru femei (Spania).•
În prima zi s-au discutat aspec te legate de ma-

nagementul şi implementarea proiectului şi s-au sta-
bilit atribuţiile fiecărui partener din proiect referi-
toare la elaborarea Programului de Mentoring şi Coa-
ching, precum şi la implementarea acţiunilor pilot.

În a doua zi a întâlnirii de lucru au fost prezen -
tate politicile elaborate şi implementate de muni-
cipalitatea din Atena pentru combaterea violenţei
împotriva femeilor. De asemenea, a fost organizată
o vizită de studiu la Centrul pentru femei abuzate
din Atena.
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a participat la reuniunea de lucru

a proiectului NEW START
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S-a publicat varianta oficială
a POR 2014 – 2020,

transmisă spre negociere Comisiei Europene
Draftul Programului Operaţional»

Regional (POR) 2014-2020, varianta
ianuarie 2015, publicat în prima
jumătate a lunii februarie, este supus
spre negocieri cu reprezentanţii
Comisiei Europene.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia, în calitate de Organism intermediar pentru
Programul Operaţional Regional, a publicat pe site-
ul www.adrmuntenia.ro varianta oficială a POR
2014 - 2020, document supus spre negociere cu re-
prezentanţii Comisiei Europene de către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

POR 2014 - 2020 se adresează atât regiunilor
sau zonelor mai sărace ale ţării, în scopul recupe-
rării decalajelor de dezvoltare, cât şi regiunilor

mai dezvoltate, pentru a le valorifica potenţialul
competitiv, într-o măsură cât mai mare, având la
bază nevoile comune de dezvoltare ale regiunilor,
identificate în Planurile de Dezvoltare Regională.

În perioada de programare 2014 - 2020, Pro-
gramului Operaţional Regional îi sunt alocate apro-
ximativ 7,9 miliarde de euro, din care 6,7 miliarde
de euro reprezintă sprijinul uE, prin fondul Euro-
pean pentru Dezvoltare Regională, respectiv circa
1,2 miliarde de euro contribuţia naţională, asigu-
rată din fonduri publice naţionale (buget de stat,
bugete locale).

Documentul poate fi consultat pe website-ul
Agenţiei, secţiunea Planificare regională şi par te -
ne riate > Programul Operaţional Regional 2014 -
2020, link: http://www.adrmunte nia.ro/ima gini/up -
 load/por_2014_2020_ian2015.pdf.

http://www.adrmuntenia.ro/imagini/upload/por_2014_2020_ian2015.pdf
http://www.adrmuntenia.ro/imagini/upload/por_2014_2020_ian2015.pdf
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Corina Creţu: Adoptarea Programului
Infrastructură Mare şi POR,

nu mai devreme de mai – iunie
Comisarul european Corina Creţu»

a declarat de curând, într-un interviu,
că adoptarea oficială a Programului
infrastructură Mare şi a Programului
Operaţional Regional va avea loc nu mai
devreme de mai - iunie, dar România
poate lua între timp măsuri de consolidare
a capacităţii administrative. 

Comisarul european pentru Politică Regională,
Corina Creţu, a precizat că, la momentul actual,
Programul de infrastructură Mare este „încă în dis-
cuţii cu un număr limitat de observaţii din partea
Comisiei” şi este posibil ca în aprilie să fie înche-
iat.

În ceea ce priveşte Programul Operaţional Re-
gional, comisarul a declarat că acesta este „unul
dintre cele mai complexe programe din cele su-
puse Comisiei în această perioadă” şi este „absolut
normal în acest caz să existe un număr important
de observaţii, dar procesul este pe un drum pozi-
tiv”.

„Pentru ambele programe, adoptarea lor ofi-
cială se va face odată ce procedura de schimbarea
a cadrului financiar multianual va fi terminată,
ceea ce depinde de votul Consiliului și al Parla-
mentului. Cu siguranţă nu mai devreme de mai -
iunie. Comisia va emite scrisori de confort la mo-
mentul în care toate aspectele programului au fost
clar definite și se așteaptă doar formalizarea adop-
tării acestuia. Astfel, statele membre vor avea un
semnal clar că pot practic trece în faza de imple-
mentare a programului”, a afirmat Creţu.

Întrebată dacă România, dar şi alte ţări riscă să
repete situaţia din actualul cadru financiar în con-
diţiile în care programele operaţionale nu sunt a -
probate şi acest proces mai durează, comisarul pen -
tru Politică Regională a explicat că se pot lua o se-
rie de măsuri, indiferent de stadiul adoptării pro-
gramelor operaţionale.

„Este vorba de exemplu de măsuri legate de
consolidarea capacităţii administrative. România

are deja o nouă strategie în acest sens, ce a fost
apreciată pozitiv de serviciile Comisiei și care va
contribui în mod determinant la eficientizarea și
profesionalizarea gestiunii fondurilor europene și
naţionale. Alte procese ce conduc la remedierea
erorilor din trecut și care nu au legătură cu momen -
tul adoptării programelor sunt relative la reforma
procesului de achiziţii publice. Există un dialog
continuu, cu întâlniri lunare între serviciile Comi-
siei și Comitetul interministerial al Guvernului
(ultima a avut loc chiar la sfârșit de ianuarie). În
ultima perioadă s-au înregistrat progrese, dar aș-
teptăm mai multă implicare din partea ANRMAP și
o alocare de resurse umane mai consistentă pe a -
cest subiect, deoarece este unul complex și impor -
tant”, a precizat Corina Creţu.

totodată, comisarul european a subliniat că Ro -
mânia poate pregăti, până la data adoptării progra -
melor, „o listă de proiecte mature, gata de imple-
mentat”.

„Dacă această listă este pregătită, derularea
programelor de la momentul adoptării lor va fi
mult mai rapidă. Lipsa unor proiecte mature a fost
una dintre carenţele importante ale României în
perioada 2007 – 2013”, a declarat comisarul euro-
pean pentru Politică Regională.

În decembrie 2014, Comisia Europeană a adop -
tat primele două programe operaţionale 2014-2020
pentru România, Programul Operaţional Asistenţă
tehnică, în valoare de 251 milioane de euro, şi Pro-
gramul Operaţional Competitivitate, de 1,58 mili -
arde de euro.

În perioada de programare 2014 – 2020, Româ-
nia beneficiază de fonduri europene în valoare de
aproximativ 43 miliarde de euro, din care peste 22
miliarde de euro sunt alocate pentru politica de
coeziune.

Programul cu cea mai mare alocare este Pro-
gramul Operaţional infrastructură Mare - 9,41 mi-
liarde de euro. Programul naţional pentru Dezvol-
tare Rurală are alocate 8 miliarde de euro, iar Pro-
gramul Operaţional Regional, 6,7 miliarde de euro.

Sursa: mediafax.ro
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Comisarul european pentru politica regională
dă undă verde pentru investiţii transfrontaliere

România – Bulgaria de 216 milioane de euro
noul program transfrontalier Interreg pentru Ro -

mânia şi Bulgaria a fost adoptat de comisarul euro -
pean pentru politica regională Corina Creţu. Acest
program va îmbunătăţi condiţiile de viaţă, de stu-
diu şi de muncă în cele 15 regiuni de frontieră din
România şi Bulgaria, sporindu-le astfel atractivita-
tea atât pentru turişti, cât şi pentru investitori. va -
loarea totală a investiţiilor din cadrul programului
se ridică la peste 258 de milioane de euro, contri -
buţia uniunii Europene fiind de aproape 216 mi-
lioane de euro din fondul European pentru Dezvol-
tare Regională.

Programul se va concentra pe următoarele cinci
priorităţi:

regiune bine conectată;•
regiune verde;•
regiune sigură;•
regiune incluzivă cu mână de lucru calificată;•
regiune eficientă.•
Corina Creţu, comisarul european pentru poli -

tica regională, a declarat: „Locuitorii acestor regiuni
de frontieră din România și Bulgaria vor beneficia
în mod direct de programul pe care l-am adoptat.
Aceste regiuni constituie o zonă a Europei unde
buna colaborare și încercarea de a rezolva proble-
mele comune sunt esenţiale. Zona oferă, de aseme -
nea, oportunităţi considerabile datorită proxi mi -
tăţii cu fluviul Dunărea și cu Marea Neagră. Progra -
mul și proiectele aferente vor ajuta comunită ţi le lo-
cale să exploateze oportunităţile menţio nate.”

Dumneaei a mai adăugat: „Anul acesta sărbă-
torim 25 de ani de programe UE de cooperare trans -
frontalieră și transregională Interreg. Prin urmare
sunt foarte încântată să anunţ lansarea acestui nou
program, proiectele noastre de cooperare fiind una
dintre dovezile concrete de acţiune UE.”

Câteva rezultate preconizate:
îmbunătăţirea navigabilităţii pe Dunăre şi Ma-•

rea neagră în zona transfrontalieră;
crearea unui nou model de utilizare durabilă a pa-•

trimoniului natural şi cultural din zona transfrontalieră;
îmbunătăţirea gestionării comune şi protejării•

siturilor nAtuRA 2000;

sporirea capacităţii de prevenire şi gestionare•
a riscurilor de dezastre în zona transfrontalieră;

integrarea zonei transfrontaliere din punctul de•
vedere al ocupării şi mobilităţii forţei de muncă;

îmbunătăţirea relaţiilor de cooperare şi a efi ci -•
enţei instituţiilor publice din zona transfrontalie ră.

Context

Cele 15 regiuni vizate de programul Interreg
V-A România-Bulgaria sunt: 

Bulgaria: vidin, Montana, vratsa, Pleven, ve-•
liko tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich

România: Constanţa, Călăraşi, giurgiu, tele-•
orman, Dolj, Mehedinţi, Olt.

Bugetul total alocat programului de coope-
rare: 258,5 milioane de euro.

Contribuţia totală a UE (FEDR): 215,7 mi-
lioane de euro.

Programul este gestionat de Ministerul român
al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Cea de-a cincea perioadă de programare a in-
terreg 2014-2020 dispune de un buget de 10,1 mi-
liarde de euro, reprezentând investiţii în cadrul a
peste 100 de programe de cooperare între regiuni
şi partenerii teritoriali, sociali şi economici. Buge-
tul respectiv include, de asemenea, sumele fEDR
alocate statelor membre, în vederea participării
la programele de cooperare la frontierele externe
ale uE, sprijinite de alte instrumente:

60 programe de cooperare transfrontalieră•
(Ctf) – Interreg V-A, de-a lungul a 38 de frontiere
interne ale uE. fEDR: 6,6 miliarde de euro;

15 programe transnaţionale – Interreg V-B,•
care acoperă zone de cooperare mai vaste, precum
Marea Baltică, regiunea Alpilor şi regiunea Mării
Mediterane. fEDR: 2,1 miliarde de euro.

Programul de cooperare interregională (IN-
TERREG VC) şi cele 3 programe pentru constituirea
de reţele (Urbact III, Interact III şi ESPON) acoperă
toate cele 28 de state membre ale uE. Acestea asi-
gură cadrul necesar schimburilor de experienţă în-
tre autorităţile regionale şi locale din diferite ţări. 

Sursa: ec.europa.eu

http://ec.europa.eu
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Apel pentru proiecte
de cercetare transnaţionale

în domeniul ştiinţei
şi ingineriei materialelor

În cadrul proiectului interna -
ţional M-ERA.NET a fost lansat a -
pelul pentru proiecte de cerceta -
re transnaţionale de colaborare
în domeniul ştiinţei şi ingineriei
materialelor. Acest proiect repre -
zintă o reţea europeană de orga-
nizaţii de finanţare publice şi pro -
grame de finanţare din domeniul
ştiinţei şi ingineriei materialelor,
creată pentru beneficiul indus-
triei europene şi al societăţii.

Status: ACtiv.
Depunere până la:09.06.2015.
Buget alocat: 25 mil. de euro.
Acest apel comun va implica

34 de organizaţii de finanţare din
22 de ţări europene, dar şi taiwan,
Korea, Brazilia şi Rusia.

Solicitanţi eligibili: institu-
ţiile care pot aplica pentru finan-
ţare trebuie să fie eligibile con-
form regulilor naţionale de finan-
ţare ale ţărilor din care fac par -
te. Pot participa parteneri de ti-
pul: companii (iMM-uri, întreprin -
deri mari), organizaţii de cerce-

tare (institute de cercetare, uni-
versităţi etc.). Consorţiul va cu-
prinde cel puţin trei instituţii din
două ţări (din care o ţară euro-
peană) participante la apel. Echi -
pe de cercetare din ţări care nu par-
ticipă la apelul comun pot veni cu
fonduri proprii.

Proiectele vor fi finanţate pe
o perioadă de maximum 3 ani.

Condiţii de finanţare: Ape-
lul este finanţat din fondurile na-
ţionale ale ţărilor/regiu nilor par-
ticipante care sprijină implicarea
în proiecte comune de cercetare.

Procedura de aplicare con-
sistă din două etape: pre-propu-
nere şi propunere finală.

Data limită pentru depune-
rea pre-propunerilor este de 9
iunie 2015 (12:00, prânz, ora Bru -
xelles).

Persoană de contact UEFISCDI:
Andreea DiMitRiu, e-mail: an-
dreea.dimitriu@uefiscdi.ro, tel.:
+4021 30 23 852.

Sursa: finantare.ro

Caravana pentru
promovarea Programului
Operaţional pentru
Dezvoltarea Capacităţii
Administrative

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Admi-
nistraţiei Publice, prin Direcţia pentru Dez-
voltarea Capacităţii Administrative, a de-
marat la giurgiu Campania de informare
„Caravana PODCA vine în regiunea voas-
tră”.

Obiectivul campaniei îl reprezintă orga-
nizarea a 14 evenimente de informare în
diferite localităţi din România. Cele 14 lo-
calităţi care vor fi vizitate de Caravana
PODCA sunt: giurgiu, Craiova, iaşi, Piatra
neamţ, Constanţa, galaţi, focşani, Sinaia,
Râmnicu vâlcea, timişoara, Cluj napoca,
Satu Mare, Sibiu, Braşov. Campania are în
vedere promovarea Programului  Operaţio-
nal pentru Dezvoltarea Capacităţii Admi-
nistrative (PODCA), scopul reprezentându-l
furnizarea de informaţii clare şi relevante
beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari,
în vederea implementării şi elaborării de
către aceştia a unor proiecte de calitate,
atât în perioada de programare 2007-2013,
cât şi în viitoarea perioadă de programare
2014-2020.

Sursa: radiovocescampi.ro

A apărut, spre consultare,
prima versiune
a Programului
Operaţional pentru
Pescuit şi Afaceri
Maritime 2014 - 2020

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
(MADR) - Direcţia generală Pescuit – Autori-
tatea de Management pentru Programul Ope-
raţional pentru Pescuit (DgP - AMPOP) au
anunţat publicul interesat asupra iniţierii pro-
cesului de elaborare a primei versiuni a Pro-
gramului Operaţional pentru Pescuit şi Afa-
ceri Maritime 2014-2020 (POPAM) şi depunerii
notificării la Ministerul Mediului, Apelor şi Pă-
durilor (MMAP), pentru obţinerea avizului de
mediu pentru planul mai sus menţionat. 

informaţiile privind potenţialul impact
asupra mediului al planului propus pot fi
consultate la sediul MADR, Bucureşti, Bld
Carol i, nr. 2-4, sector 3, în zilele de luni
- vineri, orele 08:30 – 16:30, sau pe site-ul
www.madr.ro, precum şi pe site-ul MMAP,
www.mmediu.ro. Observaţiile publicului
interesat se primesc zilnic la sediul Minis-
terului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi
la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
în termen de 15 zile calendaristice de la
data de 10 februarie 2015.

Sursa: fonduri-structurale.ro

http://www.fonduri-structurale.ro
http://www.radiovocescampi.ro
http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Pregătirea metodologiei pentru deschiderea
primelor măsuri de finanţare prin PNDR 2020

Agenţia pentru finanţarea»
investiţiilor Rurale (AfiR) elaborează
metodologia specifică accesării
fondurilor europene pentru a pregăti
deschiderea primelor măsuri de finanţare
din cadrul Programului naţional
de Dezvoltare Rurală (PnDR) aferent
perioadei de programare financiară
2014 – 2020.

„PNDR 2020 este în etapa de aprobare de către
Comisia Europeană, urmând ca în perioada imediat
următoare să comunice acordul de principiu pentru
ca Ministerul Agriculturii să poată lansa primele
măsuri de finanţare din cadrul PNDR 2020. Agenţia
este pregătită din punctul de vedere al proceduri-
lor de lucru specifice, astfel încât imediat ce Co-
misia Europeană ne va comunica acordul de prin-
cipiu, vom publica spre consultare publică Ghidu-
rile Solicitantului, după care vom putea deschide
primele sesiuni de cereri de proiecte pentru finan -
ţarea investiţiilor prin PNDR 2020”, a declarat di-
rectorul general al AfiR, David Eugen Popescu.

Precizăm că în acest moment nu există docu-
mente oficiale în variantă finală, pe baza cărora
să se poată întocmi cereri de finanţare. Astfel, e ne -
cesară publicarea ghidurilor Solicitantului pentru
a putea demara pregătirea dosarului cererii de fi -
nanţare. fişele măsurilor disponibile pe www.madr.ro
şi www.afir.info conţin informaţii provizorii ce pot
suferi modificări, dar care pot oferi o imagine de
ansamblu privind aria de finanţare specifică noii
perioade de programare.

AfiR pune la dispoziţia tuturor persoanelor
care sunt interesate să acceseze fonduri europene
pentru dezvoltarea agriculturii şi a mediului rural,
informaţiile provizorii disponibile în acest moment
cu privire la PnDR 2020, prin intermediul paginii
web (www.afir.info), telefonic (031-860.11.00) sau
direct la sediile Agenţiei.

„Recomandăm tuturor potenţialilor benefici -
ari ai măsurilor de finanţare ca până la publicarea
Ghidului Solicitantului și a anexelor aferente, să cla -
rifice o serie de aspecte ce ţin de etapa premergă -

toare realizării proiectului propriu-zis, pentru a
economisi timp în depunerea unei cereri de finan -
ţare prin PNDR 2020”, a subliniat directorul gene-
ral al Agenţiei pentru finanţarea investiţiilor Ru-
rale, David Eugen Popescu.

În acest sens este recomandat să se clarifice
forma de proprietate asupra terenului pe care ur-
mează să se dezvolte investiţia pentru care se so-
licită finanţare. De asemenea, potenţialii benefi-
ciari pot să-şi asigure sursa de cofinanţare (dacă es -
te cazul) şi să identifice o societate de consultanţă
cu care să întocmească documentaţia aferentă şi
să implementeze proiectul.

Pentru noua perioadă de programare finan-
ciară, 2014 – 2020, Agenţia pentru finanţarea in-
vestiţiilor Rurale a îmbunătăţit modul de accesare
şi de implementare a fondurilor europene, în pri-
mul rând prin specializarea personalului pe tipuri
de investiţii. AfiR a dezvoltat o abordare pe ver-
ticală a fluxului procedural, astfel încât un proiect
poate fi urmărit în cadrul aceluiaşi departament,
de la depunere până la autorizarea ultimei plăţi.

Printre măsurile luate privind simplificarea
documentaţiei şi a procedurilor în noul program,
menţionăm că AfiR implementează sistemul de de-
punere online a tuturor cererilor de finanţare, dar
şi a ofertelor pentru achiziţii specifice beneficia-
rilor privaţi.

O altă îmbunătăţire a sistemului o reprezintă
devansarea decontării plăţilor aferente cheltuie-
lilor eligibile.

Prin schimbarea procedurilor de organizare a
sesiunilor de depunere a proiectelor, solicitanţii de
fonduri vor putea depune cereri de finanţare pe toa -
tă durata anului, cu rapoarte de selecţie lunare sau
trimestriale. Astfel, se va reduce perioada de eva-
luare de până la un an, la cel mult trei – patru luni
în noua perioadă de programare.

toate aceste măsuri au fost luate de Agenţie
în baza experienţei acumulate în Programul ante-
rior şi a solicitărilor primite din partea beneficia-
rilor PnDR, cu scopul de a sprijini în mod real be-
neficiarii investiţiilor în agricultură şi în dezvolta-
rea mediului rural.

Sursa: www.afir.info

http://www.afir.info
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Ioan Rus: Vom aproba în Guvern
Master Planul de Transport,

iar până la 15 martie îl prezentăm Comisiei Europene
Master Planul general»

de trans port va fi aprobat
săptămâna viitoare în
guvern, iar până la 15 mar -
tie îl vom prezenta în faţa
Co mi siei Europene, după
care va fi implementat, a
declarat, marţi, mi nistrul
transporturilor, ioan Rus,
după întâlnirea cu membrii
comisiilor pentru
transporturi din Senat şi
Camera Deputaţilor.

„Am prezentat în faţa celor
două comisii (pen tru transporturi
- n.r.) Master Planul în forma se-
mifinală, adică draftul Master Pla -
nului într-o for mă aproape fina -
lă, variantă la care dânșii au a -
vut unele observaţii, corecturi per -
tinente, care pot fi făcute fă ră
să modifice fundamental ceva,
diverse detalii pe care putem să
le operăm. Săptămâna viitoare
vom aproba în Guvern acest do-
cument, urmând ca imediat du pă
această aprobare să ne ducem la
Bruxelles și să îl prezentăm și în
faţa Comisiei Europene, după
care el devine un document ce se
finanţează și se implementea -
ză”, a precizat Rus.

Potrivit ministrului, atât timp
cât există un acord al celor două
comisii de specialitate din Parla-
ment, nu este nevoie de un acord
politic.

„Există un acord politic, să
spunem, în cele do uă comisii. Nu
este nevoie de acord politic. Da -

că există și un acord politic, este
cu atât mai bine. (...) Directiva
eu ropeană ar spune că acest
Master Plan trebuie aprobat de
auto ri tă ţile române. Au torită ţi -
le române sunt Guvernul. Ca să
avem o di men siune mai clară a
susţinerii - de aceea am făcut
aceste discuţii și în cele două co-
misii, pentru a a vea și susţinerea
Parlamentului. Nu e gratuită dis -
cuţia, pentru că ne-a fost de ma -
re folos. Am pre zentat acest Mas-
ter Plan și domnu lui preșe dinte
Iohannis”, a spus el.

Șeful de la transporturi a a -
pre ciat că până la 15 martie va-
rianta actuală a Master Planului va
fi pre zentată Comisiei Europene.

„Anexa cu implementarea o
vom discuta în Guvern și la Co-
misia Europeană. După ce avem
acordul Comisiei Europene înce-
pem să lucrăm pe acordul fin:
înal te, joase, bași. De la Guvern
mer  gem la Bruxelles, de la Bru-

xelles acasă și apoi implemen-
tare. Sper ca miercurea viitoare
să luăm aprobarea Guvernului,
după care, vedem cum ne putem
programa la CE. Oricum, până la
15 martie cu siguranţă vom fi la
Bruxelles cu el”, a subliniat ioan
Rus.

La rândul său, preşedintele
Co misiei pentru transporturi şi
energie din Senat, Mihai fifor, a
afirmat că membrii celor două co -
misii parlamentare de speciali-
tate susţin în unanimitate Master
Planul de transport. „Noi am avut
astăzi o ședinţă comună a celor
două comisii din Senat și din Ca-
mera Deputaţilor. Ieri (luni - n. r.)
ne-am mai întâlnit o dată la Par-
lament, într-o dezbatere preli-
minară. Am luat în discuţie Mas-
ter Planul General de Trans port.
Astăzi am continuat cu întrebări
adresate domnului ministru și e -
chipei sale.

(continuare în pagina 10)

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 9)
Cred că foarte multe dintre

întrebările colegilor senatori și
de putaţi au căpătat un răs puns as -
tăzi. În final, concluzia ce lor două
comisii a fost aceea de a susţine
acest Master Plan și demersul pe
care îl face Guvernul României în
acest moment. A fost un vot în una -
nimitate pentru un acord pentru
ca astfel Guvernul României să
poată face mai departe demersu-
rile ne cesare pentru ca Master
Planul să devină ope ra ţio nal cât
mai repe de”, a spus senatorul.

Acesta a subliniat că dis cu -
ţiile pe marginea acestui docu-
ment vor continua în comisii.

„Discuţiile vor continua. Noi
vom continua să lucrăm în comi-
sii și după ce ministrul Rus se în-
toarce de la Bruxelles cu acest do -
cument. Sunt foarte multe lucruri
de discutat. Sunt chestii legate de
detalii tehnice, dar pe ca re în pe-
rioada următoare în ambele co-
misii le vom lua din nou în dezba-
tere, pentru că astăzi am discu-

tat despre o strategie, despre un
cadru general care va a vea cu
siguranţă încă foarte-foar te mulţi
pași de făcut de aici înainte”, a
subliniat fifor.

Și preşedintele Comisiei pen -
tru transporturi şi infrastructură
din Camera Deputaţilor, Mihai Lu -
pu, a apreciat că este foarte im-
portant pentru România să existe
un Master Plan de transport, un
do cument care, practic, „porneș -
te de undeva” şi dă o perspectivă
până în 2030.

„Am convenit cu toţii că pen -
tru România este foarte impor-
tant să existe un element de ba -
ză, acest Master Plan. Nu este un
element complicat, dar este, as-
tăzi, pentru România un docu-
ment ca re, practic, pornește de
undeva și dă o perspectivă până
în 2030. Susţinem acest demers,
vom intra în dezbateri, suntem
conștienţi cu toţii că este per -
fectibil, dar cel mai important
lucru este să pornim de undeva
în așa fel încât să putem accesa
și fonduri europene. Susţinem
toate demersurile ce vin pentru
România și în interesul cetăţe -
nilor”, a declarat Lupu.

În plus, acesta a spus că mem -
brii comisiilor de specialitate au
fost interesaţi de activitatea mi-
nisterului şi de situaţia companii-
lor din subordine.

„Ne-am adunat astăzi toţi mem -
brii comisiilor să facem o analiză
foarte clară a activităţii Ministe-
rului Transporturilor și, în special,
a documente lor care, practic, vor
fi la baza activităţii MT. Ne-a in-
teresat modul în care sunt pregă -
tite companiile care vor fi scoase
la privatizare și faptul că sunt pe
plus este un element important”,
a arătat deputatul.

Sursa: agerpres.ro

Până în 2020,
pentru sectorul IT&C
vor fi alocate fonduri
europene în valoare
de 532 milioane de euro

Pentru perioada 2014 - 2020,
atât firmele, cât şi instituţiile
publice pot accesa fonduri euro-
pene în valoare de 532 milioane
de euro pentru proiecte de it&C
prin PO Competitivitate. Scopul
proiectelor trebu ie să fie spriji-
nirea dezvoltării unor game de
produse/servicii tiC, cu aplicabi -
litate în restul economiei pentru
integrarea pe verticală a soluţii-
lor tiC şi sprijinirea proiectelor
strategice inovatoare cu impact
asupra dezvoltării întregii indus-
trii de tiC la nivel naţional sau
internaţional.

„Celelalte priorităţi de in -
vestiţii și acţiuni din cadrul a -
xei prioritare se adresează pre -
ponderent autorităţilor admi-
nistraţiei publice cu responsa-
bilitate în domeniul TIC, în do-
meniul securităţii cibernetice,
în domeniul educaţiei, sănătă-
ţii, culturii și incluziunii socia -
le și altor autorităţi publice cu
atribuţii în reglementarea în do -
meniul comunicaţiilor, protec-
ţia consumatorului, supraveghe -
rea prelucrării datelor cu carac -
ter personal”, a declarat Bogdan
Hossu, director general al compa -
niei Wise finance Solutions (WfS).

Sursa: finantare.roioan Rus, ministrul transporturilor

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


11info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 213 / 9 - 15 februarie 2015

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

Un liceu din Italia caută parteneri
în cadrul programului Erasmus+,
Acţiunea-cheie 1

Liceul tron din Schio, regiunea veneto, italia,
caută parteneri pentru un proiect Erasmus+, Ac-
ţiunea-cheie 1 „Learning Mobility of Individuals”.

Titlul propunerii: „Learning CLIL”.
Obiectivul proiectului: îmbunătăţirea com-

petenţelor metodologice şi lingvistice ale profe-
sorilor în contextul folosirii CLiL (Content and lan-
guage integrated learning) la clasă şi crearea unei
reţele profesionale locale, naţionale şi internaţio-
nale.

Abordarea CLiL la clasă se bazează pe adăuga -
rea unei a doua limbi (străină sau a doua limbă ma-
ternă/oficială) în procesul de predare şi realizare
a unui proces dual de învăţare pe de o parte a lim-
bii respective, iar pe de altă parte a materiei stu-
diate. CLiL are la bază metodologia „imersiunii ling -
vistice”.

Parteneri căutaţi: şcoli/licee din Europa care
folosesc metodologia CLiL în procesul de învăţa -
re/predare al adolescenţilor (14-18 ani), mai ales
pentru materii ştiinţifice.

Data limită pentru manifestarea interesului:
25 februarie a.c..

Contact direct pentru detalii şi manifestarea
interesului: dna Alessandra Sala, info@tron.vi.it,
alessandra.sala@tron.vi.it.

Se caută parteneri pentru proiecte
de cooperare Erasmus+,
EASI, Horizon 2020, Justiţie – Drepturi,
Egalitate, Cetăţenie

Servizi Sociali la goccia S.C.S. A R.L. din regiu nea
italiană veneto doreşte să coopereze în proiecte
europene pentru cofinanţări prin programele Eras-
mus+, EaSi, Orizont 2020, justiţie – Drepturi, Egali -
tate, Cetăţenie.

tematicile de interes sunt următoarele:

antreprenoriatul social şi cooperarea;•
serviciile de îngrijire la domiciliu pentru per-•

soanele în vârstă şi cu dizabilităţi;
problemele minore legate de sănătatea men-•

tală;
protecţia copilului.•
Contact pentru detalii şi manifestarea inte-

resului: Lisa Moresco/Elisa Zini, euprojects@co-
oplagoccia.eu.

Sursa: finantare.ro

Propuneri de parteneriat din Grecia
pentru Măsura 2.2 Reţele de oraşe

• Municipalitatea din New Smyrni intenţio -
nea ză să depună, la Măsura 2.2 Reţele de orașe,
un pro iect al cărui scop este să creeze o reţea
europeană numită PYtHEAS-MigRAnt CitiES.
Reţeaua va reu ni localităţi cu preocupări legate
de problema mi graţiei şi va promova atât prac-
ticile dialogului intercultural prin sport şi întâlniri
culturale, cât şi îm bunătăţirea condiţiilor de in-
tegrare. 

Datele de contact ale persoanei responsabile:
dl Polidoros Sirigos (e-mail: sirigos@ycp.gr, tel.:
+30 210 770 0583).

• Municipalitatea Pallini (regiunea Attica) cau -
tă parteneri pentru depunerea unui proiect numit
„Participatory social policies at local level” (Poli-
ticile sociale participative la nivel local), la Măsura
2.2 Reţele de orașe.

Contact: irini Kounenaki - primar adjunct pen-
tru politici sociale, învăţare pe tot parcursul vieţii
şi voluntariat (e-mail kounenaki@gmail.com) şi Di-
nos Apergis (e-mail: loutdin@gmail.com, tel.: +30
210 660 4658, mobil:  +30 693 693 1181, web:
www.pallini.gr).

Posibilii aplicanţi interesaţi de parteneriat sunt
rugaţi să contacteze, cât mai curând, direct persoa -
nele indicate.

(continuare în pagina 12)
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(continuare din pagina 11)

Regiunea Extremadura caută parteneri
interesaţi în realizarea de proiecte
cofinanţate prin fonduri europene

guvernul regional al regiunii spaniole Extrema -
dura doreşte să coopereze cu alte regiuni sau ac-
tori interesaţi din Europa în proiecte cofinanţate
prin fondurile europene.

Pentru prezentarea profilului şi experienţelor
regiunii a fost redactat un compendiu intitulat „Ex-
tremadura: Strategic Partner”, document ce cu-
prinde resursele, expertiza, reţelele şi ariile de spe -
cializare pentru proiectele europene.

Compendium-ul promovează activităţile dez-
voltate până în prezent cu implicarea părţilor in-
teresate cheie atât de la nivel public, cât şi din
mediul privat, făcând referire la:

îmbunătăţirea ratelor de participare la iniţiativele•
europene, precum şi în reţelele ştiinţifice şi tehnologice;

exemple de leadership în proiecte europene•
în cinci domenii strategice specifice: industrie agro -
alimentară, energie curată, sănătate, turism şi tiC,
dar şi priorităţile stabilite prin Strategia de Specia -
lizare inteligentă;

expunerea potenţialului sistemului regional•
RDt (Research and technology Development) în ve-
derea creşterii participării entităţilor locale pu-
blice/private în propunerile europene ale progra-
mului Orizont 2020, precum şi în alte iniţiative eu-
ropene relevante;

internaţionalizarea agenţilor regionali RtD•
prin schimbul de bune practici în programele cu fi-
nanţare europeană anterioare.

Contact pentru detalii şi manifestarea intere-
sului: Oficiul Extremadura în Bruxelles, Delegaţia
guvernului Regional al Extremadura în Europa,
tel.: +32 2 7365950, fax: +32 2 7366010, extrema-
dura.bruselas@gobex.es, www.extremaduraeu-
ropa.org, www.gobex.es.

Sursa: finantare.ro

Un oraş din Ungaria caută parteneri
pentru un proiect în cadrul programului
Europa pentru Cetăţeni

Oraşul Kaposvár (ungaria) caută parteneri pen -
tru un proiect în cadrul programului Europa pentru
Cetăţeni, Componenta 1.

Tema: evenimentele istorice de la al Doilea

Război Mondial la revoluţiile europene, în special
la revoluţia maghiară din 1956, iar ca grup ţintă ti-
nerii de 15 - 35 de ani.

Posibilii aplicanţi interesaţi de parteneriat sunt
rugaţi să o contacteze pe dna Petronella Lengyel,
e-mail: lengyel.petronella@kvf.hu.

Sursa: finantare.ro

Cerere de proiecte de prevenire şi pregătire
în protecţia civilă şi poluarea marină

Prezenta cerere de propuneri are ca scop con-
solidarea coordonării în domeniul protecţiei civile
în scopul de a îmbunătăţi prevenirea şi pregătirea
în caz de dezastre naturale şi umane.

Decizia precizează că „rolul autorităţilor regionale
și locale în managementul dezastrelor este de mare im-
portanţă. Prin urmare, autorităţile regionale și locale
trebuie să fie implicate în mod adecvat în activităţile
realizate în temeiul prezentei decizii, în conformitate
cu structurile naţionale ale statelor membre”.

Status: ACtiv 
Depunere până la: 08.04.2015
Buget: 2.800.000 de euro
Obiective specifice:
crearea celei mai bune baze pentru pregătirea•

intervenţiilor de urgenţă;
sensibilizarea opiniei generale faţă de problemele•

de apărare civilă, poluare marină şi de volun tariat;
sprijinirea eforturilor statelor participante de•

a proteja cetăţenii;
schimbul de informaţii şi bune practici.•
Proiectele pot fi finanţate din două posturi bu-

getare distincte, intern şi extern. fondurile postu -
lui bugetar intern pot fi alocate doar dacă proiec-
tele au ca beneficiari statele membre participante
la Mecanism, iar fondurile postului bugetar extern
pot fi alocate pentru proiecte ce se adresează ne-
voilor din ţările aflate în procesul de extindere şi
ţările politicii europene de vecinătate – PEv (ţările
terţe eligibile), dar cu relevanţă pentru uE.

1. PREVENIRE:2.800.000 € buget intern (statemem-
bre participante la Mecanism) şi 1.450.000 € buget extern
(pentru ţările aflate în procesul de extindere şi ţările PEv).

Priorităţi:
Proiecte orientate spre acţiuni de reducere a•

riscurilor pentru investiţiile publice şi /sau private
şi testarea unor instrumente şi metodologii pentru
monitorizarea investiţiilor reziliente;

(continuare în pagina 13)
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Stadiul absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune
la nivelul ţării / 31 ianuarie 2015

Proiecte depuse
45.075

Plăţi interne beneficiari
(/alocat 2007-2013)

52,08%

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

55,86%

Contracte semnate
15.242
Rata de absorbţie curentă

(/alocat 2007-2013)
51,87%

Sursa: M
inisterul fondurilor Europene

(continuare din pagina 12)
Proiecte demonstrative şi pilot privind rezili -•

enţa urbană la dezastrele naturale;
Proiecte de cooperare tehnică, cu obiectivul•

de punere în aplicare la toate nivelurile de guver-
nare a metodologiilor ce vizează dezvoltarea eva-
luărilor multi-pericol ale riscurilor şi capacităţile
de gestionare a riscurilor şi de planificare în mana -
gementul riscurilor, incluzând dimensiunea trans-
frontalieră.

Vor primi finanţare următoarele tipuri de
acţiuni:

Dezvoltarea de noi metode de gestionare a ris-•
curilor;

Elaborarea de instrumente pentru a putea le -•
ga măsurile de prevenire şi cele de răspuns de ur-
genţă şi integrarea într-un complex de gestionare
a riscurilor;

Schimb de bune practici;•
Proiecte de cooperare transnaţională;•
Proiecte pentru a dezvolta principii şi orien-•

tări pentru riscuri cu un impact potenţial grav asu-
pra omului, situaţiilor economice, de mediu şi ge-
nerale.

2. PREGĂTIRE: 2.800.000 € buget intern (sta -
te membre participante la Mecanism) şi 1.450.000
€ buget extern (pentru ţările aflate în procesul de
extindere şi ţările PEv).

Priorităţi:
îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere în•

domeniul protecţiei civile şi al luptei împotriva po-
luării marine, inclusiv la nivel regional, şi consoli-
darea interoperabilităţii;

Consolidarea cooperării operaţionale în cadrul•
Mecanismului;

Pregătirea ţărilor participante la Mecanismul•

european pentru a primi asistenţă internaţională
conform directivelor uE în materie de sprijin în caz
de dezastru.

Printre acţiunile finanţate:
Exerciţii şi simulări la scară mică;•
formare;•
Pregătirea sprijinului psihologic pentru vic-•

time.
Proiectele depuse pentru bugetul intern tre-

buie să aibă minimum 2 parteneri din diferite state
participante la Mecanism.

Proiectele depuse pentru bugetul extern tre-
buie să implice cel puţin o entitate dintr-o ţară
candidată sau a PEv ca beneficiar şi cel puţin o
alta din state participante/ organizaţie internaţio-
nală ca şi coordonator.

Pentru proiectele pe poluare marină, aplican-
tul trebuie să notifice autoritatea naţională.

Durata maximă a implementării nu poate să
depăşească 24 de luni.

Cine poate depune proiecte:
entităţi publice;•
entităţi private;•
organizaţii internaţionale.•
În funcţie de tipul acţiunii, trebuie implicaţi

parteneri din ţările aflate în procesul de extindere
şi din ţările politicii de vecinătate. Decizia Parla-
mentului şi a Consiliului recomandă implicarea au-
torităţilor locale şi regionale în proiectele Meca-
nismului.

Bugetul cererii: în funcţie de tipul acţiunii şi
maximum 75% cofinanţare din totalul costurilor eli-
gibile.

Data limită pentru depunerea aplicaţiilor: 8
aprilie 2015.

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Instrucţiunea nr. 130, privind implementarea
mecanismului decontării cererilor de plată

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Regionale / AMPOR a publicat instrucţiunea nr.
130/ 10.02.2015 privind implementarea mecanismului decontării cererilor de plată pentru proiec-
tele depuse în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013. instrucţiunea poate fi descărcată
de pe site-ul dedicat implementării POR 2007 - 2013 în Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, în sec -
ţiu nea Clarificări utile, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea130.pdf.

http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea130.pdf
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 15 februarie 2015, 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 751 de
contracte de finanţare, 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
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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 12 0 6 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 4 32 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 2 0 52 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 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 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 15 februarie 2015, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost primite 711 proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţio-
nal Sectorial „Creșterea 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, 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 Operaţional Sectorial
„Creșterea 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 8

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 47

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 19

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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CNADNR dă liber autostrăzii Sibiu - Piteşti –
s-a atribuit un contract de 6,5 milioane de euro

Argeş

CnADnR a anunţat că a fost desemnat câştigătorul
licitaţiei pentru contractul „Revizuirea/Actualizarea
Studiului  de Fezabilitate pentru Autostrada Sibiu –
Pitești”, acesta fiind Asocierea Spea ingineria Europea
S.A. Milano italia Sucursala Bucureşti – tecnic Consulting
Engineering Romania SRL. valoarea contractului este de
29 milioane de lei (6,5 milioane de euro), fără tvA, pen-
tru revizuirea studiului de fezabilitate al autostrăzii Sibiu
– Piteşti. 

Câştigătorul va fi final după trecerea celor 10 zile
în care pot fi depuse contestaţii. „Studiul de fezabilitate
ce urmează a fi întocmit va lega actuala variantă de oco-
lire a municipiului Sibiu cu actuala variantă de ocolire a
municipiului Pitești. Lungimea proiectului este de apro-
ximativ 120 km”, se arată într-un comunicat al CnADnR. 

Contractul are o durată de 17 luni şi implică reali-
zarea de studii de trafic şi privind alternative de traseu,
investigaţii de teren, activităţi de proiectare, evaluarea
impactului asupra mediului, analiza cost - beneficiu şi

modelul financiar, precum şi pregătirea documentaţiei
de atribuire pentru viitoarele contracte de lucrări. Con-
tractul este împărţit în cinci secţiuni. 

Pentru tronsonul Sibiu – Boiţa (lotul 1) şi Curtea de
Argeş – Piteşti (lotul 5), studiul trebuie realizat în maxi-
mum cinci luni, iar pentru celelalte secţiuni, perioada
de livrare a studiului este de până la 12 luni. 

Autostrada Sibiu – Piteşti, una din cele mai aştep-
tate din România, a figurat în prima variantă a Master
Planului de transport ca viitor drum expres, fiind înca-
drată ulterior, în urma dezbaterilor publice, ca proiect
de autostradă, necesitând o investiţie estimată de 1,67
miliarde de euro. Conform formei finale a Master Pla-
nului pe transport, tronsonul Piteşti- Sibiu va fi realizată
de la început ca autostradă după ce, în perioada cam-
paniei electorale, iniţial se luase în calcul să fie realizată
într-o primă etapă ca drum expres, pentru ca ulterior
să fie finalizată ca autostradă.

Sursa: ziarulprofit.ro

Liceenii din Călăraşi, învăţaţi
cum să devină lideri. Cluburile ecOprovocarea

– un nou proiect educaţional pilot

Călăraşi

viitorPlus – Asociaţia pentru dezvoltare durabilă
anunţă desfăşurarea unui nou proiect pilot, „Cluburile
ecOprovocarea”, în perioada februarie – iunie 2015, în
patru licee din Călăraşi şi Zalău.

După 4 ediţii cu rezultate remarcabile la nivelul co-
munităţilor locale în care s-a desfăşurat şi o distincţie in-
ternaţională (Premiul Energy globe Award 2014), proiec-
tul- concurs ecOprovocarea evoluează şi ia o nouă înfă-
ţişare, transformându-se în Cluburile ecOprovocarea.
„Urmărim formarea de lideri în domeniul protejării me-
diului, prin dezvoltarea unor abilităţi personale, care în
sistemul educaţional formal nu sunt urmărite în mod
explicit, și prin formarea unei atitudini proactive în ceea
ce privește protejarea naturii. Ne dorim ca, împreună
cu membrii Cluburilor ecOprovocarea, să producem
schimbări vizibile în comunităţile noastre”, a declarat
Lucia Cojocaru, coordonatorul proiectului Cluburile ecO-
provocarea.

În etapa pilot a proiectului ce se va desfăşura în pe-
rioada februarie – iunie 2015  vor participa 2 licee din Că-
lăraşi (Liceul teoretic „Mihai Eminescu”şi Colegiul tehnic
„Ștefan Bănulescu”) şi 2 licee din Zalău (Colegiul naţional
„Silvania” şi Liceul tehnologic „Mihai Viteazul”), fiecare
dintre acestea fiind reprezentate de câte un club format
din trei profesori şi 15 - 20 de elevi.  În luna ianuarie 2015,
liderii de club au participat la o conferinţă de pregătire
susţinută de traineri cu experienţă în domeniul educaţiei
şi dezvoltării durabile, în cadrul căreia s-au familiarizat
cu conceptul proiectului şi instrumentele educaţionale
puse la dispoziţie de organizatori pentru întâlnirile de lu-
cru. Elevii şi profesorii au la dispoziţie şi o platformă de
comunicare online, www.ecoprovocarea.ro, unde vor pu-
tea face schimb de idei constructive şi experienţe edu-
caţionale legate de proiect, vor putea accesa informaţii
şi materiale suport pentru întâlnirile Cluburilor.

Sursa: adevarul.ro

http://adevarul.ro
http://ziarulprofit.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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un centru de informare şi promovare turistică
va fi realizat de Primăria târgovişte, în acest an,
cu fonduri europene. investiţia este derulată prin
Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 şi are
o perioadă de implementare de opt luni, respectiv
14.11.2014 - 13.07.2015. 

valoare totală a proiectului este de 593.000
de lei, din care 503.000 finanţare nerambursabilă.
„Am încercat și, spun eu, am și reușit să sprijinim
acest fenomen al promovării turismului prin im-
plementarea acestui proiect. Credem noi că, prin
furnizarea informaţiilor celor interesaţi, va con-
tribui la atingerea obiectivelor pe care ni le-am

propus. Un lucru foarte interesant este acela că,
deși noi am scos pe SEAP lucrările pentru execu-
tarea acestui centru, nicio firmă nu s-a prezentat
pentru a participa la licitaţie. Îi invit, pe această
cale, pe toţi cei interesaţi, pe toţi cei care au
firme de construcţii, din Târgoviște, din Dâmbo-
viţa, din alte judeţe, să vină și să participe la li-
citaţie”, a precizat primarul interimar al târgoviş-
tei, Ciprian Prisăcaru. 

Centrul va fi construit pe platoul Prefecturii
Dâmboviţa. În cadrul proiectului va fi realizat şi un
portal web cu informaţii turistice despre târgovişte.

Sursa: administratie.ro

Un centru de informare
şi promovare turistică va fi realizat la Târgovişte

cu bani europeni

Dâmboviţa

Consiliul Local Municipal giur-
giu a aprobat joi, 5 februarie, în
şedinţă extraordinară, documen-
taţia tehnică şi parteneriatul Pri-
măriei cu Zona Liberă giurgiu pen-
tru realizarea proiectului „Portul
Verde și de Înaltă Performanţă Giur -
giu”, care ar putea fi cofinanţat de
uE prin Strategia Dunării în propor -
ţie de 85%.

După cum declarau reprezen -
tanţii CL giurgiu, realizarea unui
Port verde şi de înaltă performan -
ţă este un concept nou. giurgiu va fi un port în ca -
re nu se va mai face manipulare şi descărcare pe cheu,
în mediu neprotejat, totul urmând a se face în in-
teriorul unei hale unde utilajele şi maşinile de des-
cărcare vor folosi energia verde, neconvenţională.

Proiectul prevedere realizarea unei hale cu o
lăţime de 40 de metri şi o lungime de două sute de
metri, în interiorul căreia se poate intra la încăr-
cat/ descărcat, cu barja, sau cu vagoanele pe ca-

lea ferată. Conceptul constă în
faptul că manipularea se va face
cu utilaje ce folosesc energia ne-
convenţională. tiR-urile nu vor
mai intra înăuntru, marfa fiind
preluată de un alt mijloc de trans-
port, în timp ce vagoanele vor fi
împinse cu mijloace care nu pro-
duc gaze.

La fel se va întâmpla şi cu
barjele ce vor folosi energii fără
emisii de dioxid de carbon, dez-
voltând în acest mod un alt con-

cept de port. Proiectul va avea mari şanse de reu-
şită la Bruxelles, mai ales că este singurul proiect
de acest tip pe Dunăre. Portul verde şi de Înaltă
Performanţă giurgiu are ca parteneri iLR Logistica
România SRL, industrie Logistik Linz gmbH şi Ad-
ministraţia Zonei Libere giurgiu, şi se ridică la o
valoare de aproape 800.000, cofinanţarea uE pu-
tând ajunge la 85% din valoarea acestuia.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

Consiliul local, asociat
cu Zona Liberă în realizarea

unui „Port Verde de Înaltă Performanţă”

Giurgiu

http://www.jurnalgiurgiuvean.ro

http://www.administratie.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Desfăşurate la sfârşitul săptămânii trecute, în-
tâlnirile dintre producători, specialişti şi reprezen-
tanţi ai instituţiilor statului, cu care apicultorii in-
tră în contact profesional şi economico-financiar
s-au dovedit a fi nu numai interesante, ci şi utile.

Potrivit declaraţiilor organizatorilor, a domnului
Costea Ștefan ion, acest târg Apicol desfăşurat anual
în Slobozia „urmărește promovarea apiculturii și a
consumului de produse apicole în zona Bărăganului
Ialomiţean, dar și dezvoltarea sectorului apicol prin
accesarea fondurilor europene”.

Anul acesta, spre deosebire ce ceilalţi ani, lo-
cul unde apicultorilor li s-a permis a-şi întinde
standuri expoziţionale a fost sala de atletism şi
pista de alergat a Stadionului „1 Mai” al munici-
piului Slobozia. iar locul în care apicultorii s-au în-
tâlnit pentru a participa la discuţii menite a le da
posibilitatea de a afla noutăţile în materie de stu-
părit, cu toate câte ţin de dotare, fabricaţie, expu -
ne re şi vânzare, a fost mica sală de spectacole apar -
ţinând Palatului Copiilor. 

Sursa: ziarulstirea.ro

Târgul
Apicol Slobozia –

ediţia a VI-a

Ialomiţa

O delegaţie a Băncii Mondiale, formată din spe-
cialişti în domeniul dezvoltării sociale, a fost pre-
zentă, joi, la Ploieşti, unde au avut o întrevedere
cu reprezentanţii Consiliului judeţean Prahova.

Misiunea Băncii Mondiale are ca scop imple-
mentarea proiectului de asistenţă tehnică privind
armonizarea şi coordonarea investiţiilor publice
finanţate de la bugetul de stat cu cele finanţate
din fonduri uE. Acest proiect este derulat de
Banca Mondială, în colaborare cu MDRAP, la soli-
citarea guvernului României. În cadrul întâlnirii,
reprezentanţii Băncii Mondiale şi-au exprimat in-
teresul faţă de programele prioritare ale Cj Pra-
hova (cu precădere cele ce ţin de infrastructura
de drumuri, sisteme de apă şi canalizare şi infras-
tructura socială). Cu această ocazie au fost pre-
zentate principalele proiecte de investiţii aflate
în curs de derulare la nivelul forului administrativ
judeţean, dar şi cele ce se vor afla pe lista de
priorităţi în cadrul Planului de Dezvoltare Dura-
bilă a judeţului Prahova în perioada 2014 - 2020.

Sursa: ziarulprahova.ro

Specialişti
ai Băncii Mondiale,

în Prahova

Prahova

Secţia de pediatrie a Spitalului»
din videle a fost reabilitată. Aceasta
cuprinde opt saloane şi 40 de paturi,
iar investiţia de reabilitare şi modernizare
a fost evaluată la suma de 230.000 de lei.
Mare parte din aceşti bani au venit de la
Ministerul Dezvoltării Regionale,
mai exact 75%, iar restul de 25% de la
bugetul local.

După o investiţie de 230.000 de lei, secţia de
pediatrie este mult mai primitoare şi oferă condiţii
normale atât pentru pacienţi, cât şi pentru însoţi-
tori. În cele opt saloane sunt 40 de paturi, iar mi-
cuţii nu se vor simţi ca într-un spital, ci ca într-o
poveste.

Modernizarea secţiei de Pediatrie din Spitalul
videle, unitate ce deserveşte, potrivit primarului
din videle, nicolae Bădănoiu, aproximativ 70.000
de locuitori, se impunea de mai multă vreme, dar
până acum nu s-au găsit fonduri.

Deşi secţia trebuia inaugurată încă de la sfâr-
şitul anului trecut, o problemă minoră, la prima
vedere, a făcut ca tăierea panglicii să fie devan-
sată cu două luni.

După o scurtă inspecţie prin spital, chiar şi
preşedintele Consiliului judeţean teleorman, A -
drian gâdea, s-a declarat mulţumit de noua reali-
zare. Acesta consideră că modernizarea secţiei de
pediatrie din videle reprezintă un pas important
pentru îmbunătăţirea sistemului de sănătate din
judeţ.

Sursa: ziarulmara.ro

Se modernizează spitalul din VideleTeleorman

http://www.ziarulmara.ro
http://www.ziarulprahova.ro
http://www.ziarulstirea.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 / 16 februarie 2015

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

