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Prima hotărâre a Consiliului pentru»
Dezvoltare Regională (CpDR) Sud muntenia
din acest an vizează aprobarea listei
de proiecte prioritare ce urmează să fie
propuse spre finanțare în cadrul
Programului Operațional Regional (POR)
2014 – 2020, Axa prioritară 6 „Stimularea
mobilităţii regionale prin conectarea
infrastructurii rutiere regionale la reţeaua
TEN-T” din viitorul POR 2014 – 2020. 

Odată cu adoptarea hotărârii, a fost aprobată
şi harta cu drumurile prioritare ce vor fi finanțate
din POR. Prioritizarea s-a făcut ținând cont de le-

găturile la magistrala de transport tEn-t şi, de ase -
menea, de master Planul General de transport al
Ro mâniei. Astfel, cele trei trasee din regiunea Sud
muntenia propuse pentru finanțare prin POR 2014 –
2020 totalizează aproximativ 350 de kilometri lun-
gime, acestea fiind următoarele:

Traseul 1: Dj504 – Giurgiu (GR) – Alexandria•
(tR) – vulpeşti (AG)/ lungime aproximativă: 113 km;

Traseul 2: Dj720 – limită județ Prahova – mo-•
reni – Gura Ocniței; Dj720B – Gura Ocniței – Ulmi;
Dj711 – târgovişte – Dobra – Cojasca; Dj101B –
Dn1A – niculeşti – limită județ ilfov (DB); Dj720 –
limită județ Dâmbovița – Dn1 (PH)/ lungime apro-
ximativă: 77 km;

(continuare în pagina 3)
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Harta proiectelor de drumuri prioritizate pentru finanțarea prin POR 2014 - 2020
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(continuare din pagina 2)
Traseul 3: Dj102K – Urlați – mizil; Dj100C – mi-•

zil – Sălcii; Dj102D – limită județ ialomița (PH);
Dj101 – jilavele – Dridu – limită județ ilfov; Dj302 –
Dridu – movilița – Drăgoeşti – Dj402 – Hagieşti – Lilieci
– Sineşti (iL); Dj302 – limită județ ialomița – măriuța;
Dj402 – măriuța – Belciugatele – Fundulea – Curcani
– Dn4 (CL)/ lungime aproximativă: 160 km.

Pentru stabilirea acestor proiecte prioritare de
modernizare a drumurilor din regiunea noastră cu
fonduri din viitorul Program Operațional Regional
2014 – 2020, a fost organizată o serie de întâlniri
cu reprezentanții Comisiei Regionale pentru elabo-
rarea criteriilor de selecție a proiectelor strategice
ale regiunii Sud muntenia pentru 2014 – 2020.

Prin Axa prioritară 6 dedicată infrastructurii
de transport se vor finanța modernizarea drumuri -
lor județene, constituirea de noi sectoare de drum
județean pentru conectarea la rețeaua de autos-
trăzi sau drumuri expres şi, inclusiv, lucrări de artă
specifice. indicatorul orientativ propus la nivelul
celor opt regiuni de dezvoltare pentru Axa 6 este
de 2.220 km modernizați şi 52 km nou construiți,
lungimea drumurilor propuse ca proiecte strate-
gice fiind de până în 3.500 km la nivel național.

Regiunea Sud muntenia este traversată de 3
Axe prioritare ale rețelei europene de transport
(tEn-t), respectiv: Axa prioritară 7 (rutieră); Axa
prioritară 18 (fluviul Dunărea); Axa prioritară 22
(feroviară). 

În ceea ce priveşte accesibilitatea regiunii la
rețeaua tEn-t, aceasta se realizează prin două ti-
puri de conectivitate: directă (drumuri legate di-
rect de rețea) sau indirectă (legate de rețea prin
intermediul unui drum național modernizat).

În Sud muntenia, rețeaua rutieră de bază (tEn-t
Core) este reprezentată de următoarele coridoare:

Autostrada A1 (E81): comuna Bolintin Deal•
(Giurgiu) – Piteşti (Argeş);

Autostrada A2 (E81): Fundulea (Călăraşi) –•
Feteşti (ialomița) – legătura cu Constanța;

Autostrada A3: limita județului ilfov – Ploieşti•
(Prahova) – legătura cu Braşov;

E60 şi E577: comuna Gorgota (Prahova) – Ploieşti•
(Prahova) – mizil (Prahova) – legătura cu Buzău;

E70 şi E85: Adunații Copăceni (Giurgiu) – Giur-•
giu – legătura cu Ruse (Bulgaria); 

E70: mihăileşti (Giurgiu) – Alexandria (teleor-•
man) – Roşiorii de vede (teleorman) – comuna măl-

dăeni (teleorman) – legătura cu Craiova;
E81: Piteşti (Argeş) – comuna Deduleşti (Ar -•

geş) – legătura cu Sibiu.  
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud mun -

tenia este organismul regional deliberativ al Re-
giunii Sud muntenia, fiind format din 28 de mem -
bri. Consiliul funcționează pe principii parteneriale
la nivelul regiunii noastre, în scopul coordonării ac -
tivităților de elaborare şi monitorizare ce decurg
din politicile de dezvoltare regională. Consiliul
pentru Dezvoltare Regională Sud muntenia este al-
cătuit din preşedinții consiliilor județene şi din
câte un reprezentant al fiecărei categorii de con-
silii locale municipale, orăşeneşti şi comunale din
cele şapte județe ale regiunii (Argeş, Călăraşi, Dâm -
bovița, Giurgiu, ialomița, Prahova şi teleorman).
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14 ianuarie, Călăraşi / Cea de-a iv-a reuniune de lucru
a Comisiei Regionale pentru elaborarea criteriilor de selecție
a proiectelor strategice ale regiunii Sud muntenia pentru

22 ianuarie, Gâlma, jud. Dâmbovița / Întâlnire de lucru pentru
prioritizarea proiectelor de modernizare a drumurilor cu
finanțare din POR 2014 - 2020
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Conferinţa naţională pentru diseminarea celor
trei instrumente de planificare şi dezvoltare urbană,
elaborate în cadrul proiectului „Platformă pentru

dezvoltare urbană durabilă și integrată”
În data de 17 februarie,»

ADR Sud muntenia, prin experții
Serviciului Comunicare, a participat, la
Bucureşti, la Conferința națională pentru
diseminarea celor trei instrumente de
planificare şi dezvoltare urbană, elaborate
în cadrul proiectului „Platformă pentru
dezvoltare urbană durabilă și integrată”. 

Proiectul este implementat de ministerul Dez-
voltării Regionale şi Administrației Publice, prin Di-
recția Generală Dezvoltare Regională, Direcția
Strategii şi Politici Regionale, şi abordează integrat
trei componente principale:

Instrumente de planificare și dezvoltare ur-•
bană în sprijinul elaborării şi implementării politi-
cilor urbane integrate (Ghid metodologic privind
dezvoltarea și implementarea de politici integrate,
Metodologie de intervenţie privind regenerarea ur-
bană pentru anumite tipuri de teritorii și Metodolo-
gie de parteneriat public – privat pentru proiecte de
dezvoltare urbană);

Pregătirea profesională privind formularea şi•

implementarea politicilor urbane a unui număr de
430 de funcționari publici din domeniul urbanis-
mului şi dezvoltării locale, precum şi din domeniile
relevante dezvoltării teritoriale, din cadrul auto-
rităților administrației publice locale cu populația
stabilă sub 50.000 de locuitori;

Elaborarea a 5 proiecte pilot – modele de politici•
de dezvoltare urbanintegrată în 5 oraşe din România.

Obiectivul principal al proiectului este întări-
rea capacității administrației locale din oraşele sub
50.000 de locuitori de a dezvolta şi implementa
politici urbane integrate, în vederea asigurării con-
dițiilor de dezvoltare spațială durabilă şi a abor-
dării integrate a problematicilor sectoriale de pla-
nificare şi dezvoltare urbană.

necesitatea implementării unei abordări inte-
grate în politicile urbane este subliniată atât prin
Carta de la Leipzig privind Oraşele Europene Dura-
bile (2007), cât şi prin Declarația de la toledo pri-
vind regenerarea urbană integrată (2010), docu-
mente aprobate de toți miniştrii țărilor membre UE
responsabili cu dezvoltarea urbană şi coeziunea te-
ritorială.

(continuare în pagina 5)
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(continuare din pagina 4)
mai mult, dezvoltarea unei

a bordări integrate în politicile
urbane reprezintă o precondiție
esențială pentru implementarea
cu succes a Strategiei Europene
pentru Dezvoltare Durabilă şi a
Strategiei Europa 2020.

Planificarea urbană inte-
grată reprezintă un proces, care
implică gruparea eforturilor de
planificare specifică de nivel şi
sectorială, ce permite un proces
decizional strategic. În contextul
planificării urbane integrate, fac -
torii economici, sociali, ecologici
şi culturali sunt utilizați în comun
şi îmbinați pentru a dirija deci-
ziile de utilizare a terenurilor şi
a obiectivelor, în vederea unei
dezvoltări urbane durabile.

O abordare integrată a poli-
ticilor de la nivelul oraşelor pre-
supune implicarea actorilor, atât
din mediul public, cât şi privat, per -
mițând astfel cetățenilor să fie im -
plicați direct în modelarea condi -
țiilor de viață şi în procesele de
luare a deciziei.

Printre beneficiile implemen -
tării unei politici urbane integrate
se numără:

o analiză a problemelor cu•
care se confruntă oraşul şi stabi-
lirea oportunităților şi limitelor
intervențiilor;

dezvoltarea unei viziuni şi a•
unor obiective la nivelul oraşului;

coordonarea diferitelor planuri•
şi politici sectoriale de la nivelul ora-
şului pentru atingerea viziunii;

asigurarea unei dezvoltări•
echilibrate a oraşu lui, prin plani-
ficarea investițiilor şi stabilirea
oportunităților;

o mai bună coordonare şi•
transparență a resur selor finan-
ciare prin implicarea cetățenilor
şi a partenerilor economici.

Luni, 16 februarie,»
a avut loc întâlnirea
Grupului de Lucru Educaţie
Vocaţională și Instruire
din cadrul PA8 SUERD,
eveniment ce s-a
desfăşurat la Bucureşti,
la sediul ministerului
Economiei, Comerțului
şi turismului. 

La această întrunire, la ca -
re au participat experți ai Ser-
viciului Comunicare din cadrul
ADR Sud muntenia, s-au purtat
discuții pe teme legate de: sta-

bilirea echipei de coordonare a
grupului de lucru; identificarea
unui proiect fanion care să fie
promovat la Forumul Anual de la
Ulm; discutarea modalităților
de participare la evenimentele
organiza te în SUERD; analizarea
propune rilor de proiecte; stabili-
rea de mă suri pe termen scurt şi
mediu pen tru activitatea grupu-
lui de lucru.

În cadrul şedinței a fost a lea -
să ideea de proiect „Reţeaua na-
ţională de învăţământ dual pre -
universitar/universitar” ca pro-
iect fanion care să fie promovat la
Forumul Anual de la Ulm.

Întâlnirea Grupului de Lucru
Educaţie Vocaţională și Instruire

din cadrul PA8 SUERD
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Cooperarea transnaţională
în contextul SUERD:

Rezultate 2007 - 2013,
perspective 2014 – 2020

ministerul Dezvoltării Regio-
nale şi Administrației Publice, în
calitate de Autoritate națională
şi Punct național de Contact pen-
tru programele de cooperare trans -
națională Sud-Estul Europei (2007-
2013) şi Dunărea (2014-2020), orga -
nizează o serie de evenimente pen -
tru a prezenta rezultatele progra -
melor implementate în perioada
2007 - 2013 şi perspectivele coope -
rării transnaționale în perioada
2014 - 2020, în cadrul Strategiei
Uniunii Europene pentru Regiu-
nea Dunării (SUERD).

Primul eveniment a avut loc la
Bucureşti, în data de 18 februarie.
Întâlnirea a vizat prezentarea re-
zultatelor înregistrate de benefi -
ciarii români în cadrul Programu-
lui de cooperare transnațională
Sud-Estul Europei 2007-2013 şi a
prevederilor viitorului program
transnațional Dunărea 2014-2020,
precum şi a premiselor de coope-
rare create de Strategia UE pen-
tru Regiunea Dunării.

La întâlnire au participat pes -
te 100 de reprezentanți ai actua-
lilor şi potențialilor beneficiari ai
proiectelor de cooperare trans-
națională din cadrul autorităților
publice, societății civile şi mediu -
lui de afaceri. Următoarele întâl-
niri se vor desfăşura la iaşi (3 mar -
tie), Sibiu (10 martie), Constanța (18
martie) şi timişoara (24 martie).

În perioada 2007 - 2013, Ro-
mânia a participat la Programul
de Cooperare transnațională Sud-
Estul Europei (SEE), ce a urmărit

îmbunătățirea procesului de in-
tegrare teritorială, economică şi
socială şi creşterea coeziunii, sta -
bilității şi competitivității state-
lor partenere, prin dezvoltarea
parteneriatelor transnaționale în
domenii ca: inovare, protecția me -
diului, accesibilitate şi dezvolta -
re durabilă.

În cadrul programului au fost
aprobate şi implementate apro-
ximativ 140 de proiecte, o parte
dintre acestea fiind considerate
„proiecte fanion” în cadrul Stra-
tegiei Uniunii Europene pentru
Regiunea Dunării (SUERD).

Pentru România, succesorul
Programului SEE în perioada 2014
- 2020 este Programul transna țio -
nal Dunărea 2014 - 2020, ce va
sus ține integrarea politicilor din
domeniile: inovare şi responsa -
bilita te socială, mediu şi cultură,
conec tivitate şi responsabilitate
ener getică, guvernanță, în ma-
croregiunea Dunării, conform pre -
vede rilor comunitare comune şi
Regulamentului Fondului Euro-
pean de Dezvoltare Regională, în
strânsă legătură cu obiectivele
SUERD.

Persoanele interesate să
participe la evenimente sunt ru-
gate să completeze formularul
de participare, indicând eveni-
mentul la care se doreşte înscrie-
rea.

vă rugăm să transmiteți formu -
larele la adresa de e-mail: eve-
nimente-mdrap-t@gsgroup.ro.

Sursa: mdrap.ro

Un nou împrumut
pentru plata beneficiarilor
de fonduri europene

Guvernul României a aprobat în şedința
din data de 18 februarie, un nou împrumut
de la trezoreria Statului pentru a pune la
dispoziția Autorităților de management ale
programelor operaționale resursele nece-
sare pentru plata facturilor către benefi-
ciarii de fonduri europene.

„Guvernul României a aprobat un nou
împrumut cu o valoare de 800 milioane de
lei, sumă ce va fi folosită pentru plata be-
neficiarilor. Obligaţia statului român este
să asigure resursele necesare pentru plata
beneficiarilor la timp, fapt ce facilitează
implementarea proiectelor și asigură pre-
misele necesare pentru absorbţia fonduri-
lor UE. Ulterior, sumele achitate benefi-
ciarilor de către statul român vor fi ram-
bursate României de către Comisia Euro-
peană. Atenţionez, din nou, că implemen-
tarea proiectelor din cadrul tuturor pro-
gramelor trebuie accelerată semnificativ
în acest ultim an în care mai putem atrage
fondurile alocate pentru perioada de pro-
gramare 2007 – 2013”, a declarat ministrul
fondurilor europene, Eugen teodorovici.

noile fonduri vor fi folosite pentru efectua-
rea de plăți către beneficiarii proiectelor im-
plementate în cadrul a trei programe. Astfel,
pentru efectuarea de plăți către beneficiarii
Programului Operațional mediu au fost alo-
cate fonduri cu o valoare de 400 milioane de
lei, iar pentru achitarea facturilor către be-
neficiarii Programului Operațional Regional a
fost prevăzută o sumă de 250 milioane de lei.
În acelaşi timp, pentru efectuarea de plăți că-
tre beneficiarii Programului Operațional Sec-
torial Creşterea Competitivității Economice a
fost alocată o sumă de 150 milioane de lei.

Sursa: fonduri-ue.ro

IMM-urile vor primi bani de
la BEI prin Fondul European
de Investiţii Strategice

Consiliul de Administrație al Băncii Euro-
pene de investiții (BEi) a luat o decizie con-
form căreia firmele şi antreprenorii cu idei ino -
vatoare vor putea obține prefinanțare pentru
proiectele lor înainte de începerea verii.

Aceşti bani care vor fi acordați imm-urilor
provin din Fondul European de investiții, parte
a BEi, pentru a scădea riscurile asociate tran-
zacționării prin intermediarii ce furnizează fi-
nanțarea până la intrarea în funcțiune a Fon-
dului European de investiții Strategice (FEiS),
principalul instrument de implementare a
planului de investiții pentru Europa. FEiS va fi
funcțional cel târziu în luna septembrie 2015.

Proiectele de infrastructură vor putea be-
neficia şi ele de prefinanțare, înainte ca FEiS
să devină complet operațional, însă ulterior
proiectelor pentru imm-uri.

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
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Guvern: A fost semnat
programul transnaţional
DUNĂREA 2014 - 2020

Guvernul a aprobat, printr-un
memorandum, negocierea şi sem -
narea de către România a Progra-
mului transnațional DUnĂREA 2014 -
2020, un instrument de finanțare
ce are ca scop susținerea integră -
rii politicilor din domeniile selec-
tate în macroregiunea Dunării.
Prin acest program se urmăreşte
obținerea unui grad mai ridicat de
integrare teritorială a regiunii ete -
rogene a Dunării.

Aria eligibilă pentru acest pro -
gram este compusă din 14 state,
respectiv nouă state membre ale
UE - Austria, Bulgaria, Croația, Re -
publica Cehă, Ungaria, Germania
(landurile Baden-Wurttemberg şi
Bayern), România, Slovacia şi Slo -
venia - şi cinci state nemembre -
Bosnia şi Hertegovina, Republica
moldova, muntenegru, Serbia şi
patru provincii din Ucraina -, cu-
prinzând 69 de aşa-numite „re-
giuni NUTS-2” (nomenclature of
Units for territorial Statistics, ni-
velul 2, care pentru România sunt
reprezentate de cele opt regiuni
de dezvoltare).

Pentru perioada financiară
2014-2020, programul DUnĂREA es te
finanțat din FEDR (202.095.405
euro) şi instrumentul de Preade-
rare (19.829.192 de euro) pentru
perioada financiară 2014 - 2020.
Partenerii din statele membre,
inclusiv România, au la dispoziție
doar bugetul FEDR – României îi
va reveni aproximativ 75,4 mili -
oane de euro -, fondurile iPA fiind
alocate statelor candidate şi po-
tențial candidate. În ceea ce pri-
veşte alocările Eni (European ne-

ighbourhood instrument), desti-
nate partenerilor din Republica
moldova şi Ucraina, acestea nu
au fost încă transmise de către
CE. Cofinanțările naționale sunt
prevăzute la aproximativ 37,5 mi -
lioane de euro, România urmând
a contribui cu 14,01 milioane de
euro. 

Programul DUnĂREA 2014-2020
va opera sub patru obiective te-
matice, cuprinse în cadrul axelor
prioritare, anume:

Axa prioritară 1: inovare şi•
responsabilitate socială în Regiu-
nea Dunării

Axa prioritară 2: Responsa-•
bilitatea față de mediu şi cultură
în Regiunea Dunării

Axa prioritară 3: Conectivi-•
tate şi responsabilitate energe-
tică în Regiunea Dunării

Axa prioritară 4: Guvernan -•
ța în Regiunea Dunării.

De asemenea există şi o Axă
prioritară 5 - Asistență tehnică,
dedicată finanțării structurilor
de management ale programului.

Sursa: fonduri-structurale.ro
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CE a lansat două
noi mecanisme
de finanţare pentru
eficienţă energetică
şi protecţia mediului

Aceste două noi mecanisme lansate de
Comisia Europeană, în parteneriat cu Ban -
ca Europeană de investiții (BEi), sunt Fi-
nanțarea Privată pentru Eficiența Energe-
tică (PF4EE) şi Facilitatea de Finanțare a
Capitalului natural (nCFF).

PF4EE va stimula băncile să crească cre -
ditarea pentru proiectele de eficiență e -
nergetică, prin acordarea de împrumuturi
pe termen lung cu costuri reduse şi prin
protecția intermediarilor financiari în le-
gătură cu riscul de credit, precum şi prin
îmbunătățirea expertizei de creditare în
acest sector. Contribuția CE şi BEi este de
80 de milioane de euro şi se aşteaptă ca,
până la terminarea programului, la sfâr-
şitul anului 2017, să aibă un efect de mul-
tiplicare de opt ori.

nCFF va urmări proiectele ce au în ve-
dere infrastructura „verde”, prin care se
conservă ecosistemele şi care contribuie
la adaptarea la schimbările climatice. Se
vor finanța proiecte ce au în vedere in-
frastructura de protecție contra inunda-
țiilor, reciclarea apei de ploaie, proteja-
rea pădurilor, reducerea poluării apelor şi
a solului, conservarea biodiversității şi eco -
turismul. Contribuția CE şi BEi este de apro -
ximativ 125 milioane de euro.

Obiectivul ambelor mecanisme este de
a atrage investițiile publice şi private,
prin combinarea împrumuturilor BEi cu
fondurile disponibile în cadrul programu-
lui UE LiFE. Ele sunt complementare planu -
lui de investiții pentru Europa, contribu ind
la eliminarea barierelor de pe piața inter -
nă, prin investiții în proiectele cu o valoa -
re adăugată reală pentru întreaga econo-
mie europeană.

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
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Comisia Europeană: Studenţii Erasmus+
vor putea beneficia de credite bancare

La sugestia Comisiei Europene»
şi a Fondului European de investiții,
băncile din România şi din celelalte
state membre au decis să vină în ajutorul
bursierilor Erasmus+, care doresc să
studieze într-o universitate din România.

mai exact, masteranzii înscrişi în programul
Erasmus+ care vor dori să studieze într-unul din
statele europene vor obține mai uşor banii pentru
a-şi finanța studiile. Începând cu anul 2015, stu-
denții vor beneficia de o schemă de finanțare cu
o valoare totală de 3 miliarde de euro. 

Până în anul 2020 se preconizează că vor be-

neficia de aceste credite peste 200.000 de studenți
din întreaga Europă, acest lucru contribuind la
dezvoltarea lor profesională şi la adaptarea lor la
climatul internațional al pieței muncii din Uniunea
Europeană.

tibor navracsics, comisarul european pentru
educație, cultură, tineret şi sport a precizat că in-
stituțiile europene sunt decise să ofere sprijin fi-
nanciar masteranzilor ce fac parte din programul
Erasmus+. De asemenea, acesta a încurajat toate
băncile din orice țară europeană să se înscrie în
această schemă, stimulând astfel creşterea şi dez-
voltarea economică.

Sursa: finantare.ro

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

http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Două oraşe din Grecia
caută parteneri
pe Măsura 2.2 Reţele de orașe

• Municipalitatea din New Smyrni intenționea -
ză să depună, în cadrul programului Europa pentru
Cetăţeni, măsura 2.2 Reţele de orașe, un proiect
al cărui scop este să creeze o rețea europeană nu-
mită PYtHEAS-miGRAnt CitiES.

Rețeaua va reuni localități cu preocupări lega -
te de problema migrației şi va promova atât prac-
ticile dialogului intercultural prin sport şi întâlniri
culturale, cât şi îmbunătățirea condițiilor de inte-
grare.

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

• Municipalitatea Pallini (regiunea Attica) ca -
ută 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: dna irini Kounenaki – primar adjunct
pentru politici sociale, învățare pe tot parcursul vie -
ții şi voluntariat (e-mail: kounenaki@gmail.com) şi
dl Dinos Apergis (e-mail: loutdin@gmail.com, tel.:
+30 210 660 4658, mobil: +30 693 693 1181, website:
www.pallini.gr).

Se caută parteneri
pentru un proiect Orizont 2020
în domeniul managementul apei
pentru soluţii în agricultură

ACmG (L’Association Climatologique de la moyenne-
Garonne et du Sud-Ouest) şi filiala sa Agralis Services
din regiunea franceză Aquitaine, companii pentru
sprijinirea şi consilierea fermierilor, caută parte-
neri pentru un proiect Orizont 2020, domeniul ma-
nagementul apei pentru soluții în agricultura.

titlul cererii de propuneri de proiecte: H2020-
WAtER-4b-2015 „Water management solutions for

agricultural sector, thematic networks”.
Data limită pentru manifestarea interesului:

25 februarie.
Contact pentru manifestarea interesului şi de-

talii: dl jean-François Berthoumieu, Agralis Servi-
ces, jfberthoumieu@agralis.fr/+ 33 (0) 553 77 08
48 sau + 33 (0)553 47 24 00.

Sursa: finantare.ro

Oportunităţi de cooperare
în cadrul programului
EUROPA PENTRU CETĂȚENI

1. Municipalitatea Sianow (Polonia), ca uni-
tate a administrației publice locale, este implicată
în afacerile publice la nivel local, inclusiv inves ti -
ții, cooperarea cu guvernul de stat şi local, coope-
rare internațională, acțiuni culturale, sociale, dez-
voltare economică, educație, sport, siguranță pu-
blică.

municipalitatea invită pe toți cei interesați la
crearea unui nou grup de cooperare internațională
sau doreşte să facă parte dintr-un grup deja exis-
tent, creat pentru implementarea proiectelor co-
mune în perioada de programare 2014 – 2020. Sunt
dispuşi să ofere cooperare în organizarea eveni-
mentelor culturale la scară internațională, inclusiv
schimburi culturale (Festivalul de Film şi Folk, tea-
tru de stradă, concerte etc.), în special pe pe-
rioada verii. De asemenea sunt interesați în schim-
buri de bune practici în domeniile economic, social
şi cooperare în afaceri.

Scopul este de-a stabili cooperări cu noi par-
teneri, utilizare de oportunități comune pentru a
participa la programe europene şi schimburi de
experiență cu instituții din UE.

Persoană şi date de contact: Aleksandra De-
bowska, tel.: +48 94 34 69 528, e-mail: rozwoj@sia-
now.pl, municipality and town SiAnOW, 30 Armii
Polskiej Street, 76-004 Sianow, Poland.

(continuare în pagina 10)
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http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 9)
2. Instituţia publică „Vilko Valia” (Lituania)

implementează un proiect susținut de programul
Europa pentru cetăţeni (sub componenta 1 - Me-
moria Europeană) „Fiind un evreu”, în 4 oraşe eu-
ropene diferite - Kaunas (Lituania), Cracovia, Gdansk
(Polonia), Alba iulia (România) şi Kosice (Slovacia).
Evenimentul de închidere a acestui proiect va fi
marcat de o conferință internațională privind edu -
cația Holocaustului în perioada 16 - 17 aprilie 2015.

vilko valia doreşte să continue dezvoltarea
acestui proiect de mare succes şi în 2016. În pre-
zent, o nouă cerere este în curs de pregătire pen-
tru a fi prezentată EACEA înainte de 1 martie 2015.
Prin noul proiect se doreşte organizarea unor eve-
nimente similare: o conferință internațională pri-
vind educația Holocaustului şi în alte țări, în capi-
talele lor sau alte oraşe mari din Europa, cu istorie
bogată a culturii evreieşti şi o istorie dureroasă a
Holocaustului.

Sunt în căutare de noi parteneri din Ungaria,
România, Germania, Polonia, Republica Cehă şi,
eventual, din alte țări, care ar fi dispuse să pună
în aplicare acest proiect în oraşele lor.

Persoană şi date de contact: ms Ruta vanaga -
ite, director, vilko valia vilnius, Lithuania, e-mail:
vanagaite.r@gmail.com, web-site: www.beingajew.com.

3. Municipalitatea din New Smyrni (Grecia)
intenționează să depună, la măsura 2.2 Reţele de
orașe, un proiect al cărui scop este să creeze o re-
țea europeană numită PYtHEAS-miGRAnt CitiES.
Rețeaua va reuni localități cu preocupări legate de
problema migrației şi va promova atât practicile
dialogului intercultural prin sport şi întâlniri cultu-
rale, cât şi îmbunătățirea condițiilor de integrare. 

Persoană şi date de contact: dl Polidoros Siri-
gos, e-mail: sirigosycp.gr, tel.: +30 210 770 0583.

4. Municipalitatea Pallini (regiunea Attica,
Grecia) caută parteneri pentru depunerea unui pro -
iect numit „Participatory social policies at local
level” (Politicile sociale participative la nivel lo-
cal), la măsura 2.2 Reţele de orașe. 

Persoane şi date de contact:
dna irini Kounenaki - primar adjunct pentru•

politici sociale, învățare pe tot parcursul vieții şi
voluntariat, e-mail: kounenakicimail.com;

dl Dinos Apergis, e-mail: loutdin@gmail.com,•
tel.: +30 210 660 4658, GSm: +30 693 693 1181, web-
site: www.pallini.gr.

5. Municipalitatea din Milos (Grecia) pregă -
teşte un proiect cu titlul: Reţea a orașelor cu ape
termale și terapeutice. Proiectul se referă la crearea
unei rețele de oraşe menite să promoveze sănătatea
prin avantajele comparative ale oraşelor cu apa ter-
mală din Grecia, cu municipalitățile scan dinave în
sectorul izvoare terapeutice (thermalisme).

Persoană şi date de contact: Liana Lekanidi,
e-mail: lekanidi@milos.gr, tel.: 0030 228 736 0117,
website: www.milos.gr

6. O organizaţie din Italia, regiunea Veneto,
caută parteneri pentru un proiect în cadrul pro-
gramului Europa pentru cetăţeni.

The Consortium of European Re-enactment
Societies (C.E.R.S.) din regiunea veneto, italia –
organizație fondată în 1997 pentru a sprijini auto-
ritățile locale în prezervarea şi promovarea moş-
tenirii culturale şi de patrimoniu, caută parteneri
pentru realizarea unui proiect în cadrul „Europa
pentru cetăţeni”, măsura 1 „Memorie europeană”.

titlul propunerii: „Conflict și pedeapsă” – pro-
iect cultural pentru salvarea memoriei istorice eu-
ropene, bază pentru dezvoltarea unei noi comuni-
tăți de „cetăţeni europeni”.

Obiectivul general: contribuție la înțelegerea
istoriei şi diversității Uniunii pentru promovarea unui
cadru de pace şi bunăstare.

Parteneri căutați: autorități locale, OnG-uri, in -
stituții de cercetare, asociații, muzee, organizații de
educație non-formală, şcoli etc..

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 1
martie 2015.

Contact pentru detalii şi manifestarea interesu -
lui: dl Andreoli massimo, e-mail: presidente@cer-
sonweb.org, GSm: +39.345.7583298.

Sursa: finantare.ro

milos, Grecia

http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Continuă investiţiile Regio în sistemul educaţional:
150 de elevi argeşeni vor învăţa

în condiţii mai bune de la toamnă
joi, 19 februarie, la sediul ADR Sud muntenia

s-a semnat un nou contract de finanțare pentru îm-
bunătățirea infrastructurii educaționale din jude-
țul Argeş în cadrul programului Regio 2007 - 2013.

Beneficiarul, Unitatea Administrativ-terito-
rială Căldăraru, primeşte finanțare nerambursabilă
europeană pentru proiectul „Extindere Şcoala Ge-
nerală cu clasele I-VIII parter, comuna Căldăraru”
în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infras-
tructurii sociale”, Domeniul major de intervenție
3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și
echiparea infrastructurii educaţionale preuniver-
sitare, universitare și a infrastructurii pentru for-
mare profesională continuă”. valoarea totală a
contractului este de 564.896,66 lei, din care va-
loarea totală eligibilă reprezintă 213.478,80 lei
(fonduri FEDR – 181.456,98 lei; fonduri de la buge-
tul de stat – 27.752,24 lei; cofinanțarea eligibilă a
beneficiarului – 4.269,58 lei). 

Obiectivul general al acestui proiect, a cărui
durată de implementare este de 4 luni, vizează îm-
bunătățirea calității în educație prin reabilitarea
şi consolidarea Şcolii Generale cu clasele i-viii din
comuna Căldăraru, în vederea asigurării unui pro-

ces educațional la standarde europene şi dezvol-
tării locale durabile. Cu ajutorul fondurilor neram-
bursabile Regio se vor executa lucrări de reabili-
tare şi modernizare a unității de învățământ. Pen-
tru reabilitarea şcolii se va realiza o extindere a
acesteia, se vor face renovări exterioare şi inte-
rioare, se va înlocui şi extinde acoperişul, se vor
schimba instalațiile termice, sanitare şi electrice,
respectând cerințele impuse de normele în vigoare
aliniate la standardele europene. De îmbunătăți-
rea calității infrastructurii educaționale vor bene-
ficia 150 de elevi argeşeni înscrişi în clasele i - viii.

Până în prezent, prin programul Regio, la nivelul
județului Argeş s-au semnat 37 de contracte de finan-
țare pentru îmbunătățirea infrastructurii de învăță-
mânt, a căror valoare totală a fondurilor nerambur-
sabile solicitate este de peste 97 de milioane de lei. 

ADR Sud muntenia este Organism intermediar
pentru Regio şi are responsabilități delegate pen-
tru implementarea acestui program. mai multe de-
talii despre posibilitățile de finanțare din Regio pu-
teți obține contactând experții Serviciului Comu-
nicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

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

Până în data de 22 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

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 752 de
contracte de finanțare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.370.679.709,89 lei. Din cele 752 de
contracte semnate, 45 de proiecte au fost reziliate.
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ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi 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 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 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 şi modernizarea rețelei de drumuri
județene, străzi urbane - inclusiv construcția/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 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 şi echiparea
infrastructurii educaționale 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 educaționale 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 1 0 53 43,52 24,62

Axa
4

4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire
a afacerilor de importanță 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 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 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 calității serviciilor turistice

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

5.3 Promovarea potențialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare, în scopul creşterii
atractivității României ca destinație turistică

Pentru Domeniul major de intervenție 5.3 „Pro movarea potenţialului turistic și crearea
infrastructurii necesare în scopul creșterii 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 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


Am POSCCE a publicat lista primelor 450 de
proiecte depuse şi evaluate pentru Apelul aferent
Operațiunii 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea și
modernizarea sectorului productiv prin investiţii
tangibile și intangibile” din cadrul Axei prioritare 1
„Un sistem de producţie inovativ și ecoeficient”.

Conform Ghidului solicitantului, „proiectele
ce întrunesc un punctaj de minimum 80 de puncte
vor fi acceptate pentru finanţare fără a se mai aș-
tepta evaluarea tuturor proiectelor depuse în ca-
drul ape lului.”

Solicitanții vor primi din partea Autorității de
management notificările cu rezultatul evaluării.

Pentru celelalte proiecte, Am POSCCE va pu-
blica lista cu rezultatul evaluării în cel mai scurt
timp.
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ADR Sud Muntenia este Organism intermediar, pentru
Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivităţii
Economice” şi 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.
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Lista primelor proiecte depuse şi evaluate
pentru apelul destinat investiţiilor

Modelul
contractului

de finanţare –
Operaţiunea 111

Am POSCCE a publicat forma -
tul Contractului de finanțare afe-
rent Apelului de proiecte POS-
CCE-A1-Dm 1.1 – Operațiunea 1.1.1
(„Sprijin pentru consolidarea și
modernizarea sectorului produc-
tiv prin investiţii tangibile și in-
tangibile”) din 2014.

Sursa: fonduri-ue.ro

http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Până în data de 22 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 „Creșterea 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 şi 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
„Creșterea Competitivităţii
Economice” şi 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 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 finanțare
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
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 şi 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 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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Muzeul Goleşti,
în reabilitare cu fonduri Regio

Argeş

Zilele trecute s-a semnat contractul de execu-
ție a lucrărilor de reabilitare pentru clădirea Cona -
cului Goleştilor, muzeul etnografic, zidul de incintă
cu patru turnuri de colț, ce vor fi realizate cu spri-
jin financiar nerambursabil Regio în cadrul Axei
prioritare 5, Dmi 5.1. Se vor amenaja, de aseme-
nea, parcul alăturat incintei şi din jurul conacului
şi aleile din jurul acestuia. Lucrările de reabilitare
trebuie să fie gata până la sfârşitul anului în curs.

Proiectul „Amenajarea Complexului Muzeal Go-
lești - reabilitarea, conservarea și punerea în valoare”
a fost propus ca obiectiv important al anului 2015 în
agenda de lucrări a Cj Argeş. Pentru ca acest proiect
să demareze, marți, autoritățile publice județene au
semnat contractul de execuție a lucrărilor de reabilitare
pentru clădirea Conacului Goleştilor, muzeul etnografic,
zidul de incintă cu patru turnuri de colț şi amenajarea
parcului alăturat incintei şi din jurul conacului, precum
şi aleile din jurul acestuia. „Am primit asigurări și îmi

doresc ca până la sfârșitul anului proiectul să aibă o fi-
nalitate frumoasă și Muzeul Golești să ne reprezinte
din punct de vedere turistic, cultural și istoric”, a con-
cluzionat preşedintele Cj Argeş, Florin tecău.

termenul de finalizare pentru contractul de reabi-
litare este 31 decembrie 2015. Firma câştigătoare a lici-
tației este Romconstruct Holding, iar valoare totală a pro-
iectului este de 10.929.649,88 lei. muzeul viticulturii şi
Pomiculturii Goleşti include un ansamblu arhitectural me-
dieval, din care fac parte un conac fortificat şi alte clădiri
clasate ca monumente istorice clasa A. muzeul viticulturii
şi Pomiculturii este considerat valoare de patrimoniu cul-
tural de interes național şi monument istoric de valoare
națională excepțională. Obiectivul general al proiectului
constă în conservarea, reabilitarea şi protejarea Comple-
xului muzeal Goleşti, un ansamblu arhitectural medieval,
în vederea valorificării potențialului turistic cultural local
pe piața turistică națională şi internațională.

Sursa: curier.ro

Asociere între primărie şi CJ Călăraşi
pentru construirea unei parcări subterane
de 300 de locuri în centrul municipiului

Călăraşi

Proiectul regenerării urbane a centrului munici-
piului Călăraşi de care s-a tot vorbit în ultimii doi ani
va demara, în ceea ce priveşte amenajarea unei par-
cări subterane sub platoul prefecturii, la kilometrul
zero, şi transformarea zonei supraterane într-una pie-
tonală. miercuri, 18 februarie, primarul Călăraşiului,
Daniel Drăgulin, s-a întâlnit cu preşedintele Consiliului
județean, Răducu Filipescu, pentru a discuta acest pro-
iect. Filipescu a fost cel care a dezvăluit decizia luată
de cei doi, într-o conferință de presă.

„Aș vrea să vă comunic că am stabilit cu domnul
primar Drăgulin să pornim o treabă împreună, este
vorba de parcarea pe care am spus că o vom face sub-
teran între Consiliul judeţean și Prefectură. Am spus
că vom pune fiecare jumătate din aproximativ 2 mi-
lioane de euro, nu e clar încă ce calcule economice
ies. Din bugetul nostru, din fonduri europene, de la
CNI. Ideea e conturată în așa fel încât să nu mai existe

în centru mașini parcate pe toate străzile, acolo va
fi o zonă frumoasă pietonală, de jur-împrejurul Pre-
fecturii, chiar să închidem și Bd 1 Mai, strada de la
cofetărie, să avem o zonă pietonală. Ar fi o parcare
de 320 de locuri, o lărgim pe un singur nivel”, a pre-
cizat preşedintele Cj Călăraşi. Urmează, potrivit edi-
lului județean, începerea paşilor legali în acest sens,
ce se va concretiza într-o asociere între cele două in-
stituții. Daniel Drăgulin a declarat că susține acest
proiect, pentru ca zona centrală să devină una pie-
tonală: „Sunt de acord cu acest proiect, cu amena-
jarea acestei parcări subterane de 300 de locuri. Zona
centrală se va transforma astfel într-o piaţetă, unde
călărășenii își vor putea petrece timpul liber”.

În şedința ordinară a Consiliului județean de joi,
a fost introdus un amendament la buget prin care au
fost alocați 130.000 de lei pentru SF-ul acestei parcări.

Sursa: obiectiv-online.ro

http://www.obiectiv-online.ro
http://www.curier.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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În data de 18 februarie, preşedintele Consi-
liului județean Dâmbovița, Adrian țuțuianu, a pre-
zentat o parte dintre obiectivele de investiții ce
vor fi finanțate pe Ordonanța 28. Astfel, 30 de mi-
lioane de lei vor fi alocate acestor proiecte, iar or-
dinele pentru începerea lucrărilor ar trebui să fie
date până la 1 martie, pentru că se doreşte ca la
rectificarea bugetară, județului Dâmbovița să i se
mai aloce fonduri.

iată care sunt obiectivele propuse pentru fi -
nan țare:

reabilitare şi consolidare Şcoala Generală nr.•
2 din comuna Lungulețu;

Şcoala Gimnazială din satul Româneşti, co-•
muna Potlogi;

reabilitare şi consolidare Şcoala Gimnazială•
„Iosif Gârbea” din comuna văleni, Dâmbovița;

Grădinița cu program normal, sat merişu, co-•
muna Costeştii din vale;

construire Grădinița „Căpșuna” din comuna•
Cobia;

extindere şi modernizare Grădinița nr. 2 din•
comuna Doiceşti;

construire Grădinița nr. 2, grupe P+m, comuna•
mogoşani, sat mogoşani;

Liceul tehnologic „Udrea Băleanu” din co-•
muna Băleni;

reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele i-•
viii din teiş, Corp A şi Corp B, comuna Şotânga;

reabilitare Şcoala Gimnazială cu clasele i-viii•
din comuna Brăneşti;

reabilitare şcoală din satul Fierbinți, comuna•
Şelaru;

construire grădiniță cu două săli de clasă în•
satul Dâmbovicioara, comuna Braniştea;

finalizare construcție grădiniță cu două clase•
în satul Petreşti, comuna Petreşti;

extindere la Şcoala cu clasele i-viii din co-•
muna morteni;

reabilitare Şcoală Generală, comuna Pietrari,•
sat Pietrari;

construire sediu pentru Primăria Cobia;•
grădinița cu program prelungit nr. 2 din oraşul•

titu;
modernizare Grădinița nr. 2 din comuna Şo -•

tânga;
extindere rețea de apă în oraşul Răcari;•
reabilitare sistem de alimentare cu apă în sa-•

tul Cândeşti, comuna Cândeşti;
extindere rețele de canalizare menajeră în•

comuna i.L. Caragiale;
rețele canalizare şi stație de epurare în co-•

muna Dragomireşti;
rețele canalizare menajeră şi stație de epu-•

rare în localitatea Gura Şuții;
canalizare menajeră şi stație de epurare în•

comuna Perşinari.
La acestea se adaugă trei unități sanitare în

comunele Bucşani, Răzvad şi Şotânga.
Sursa: dambovitanews.ro

Peste 20 de obiective de investiţii
din Dâmboviţa,

finanţate pe Ordonanţa 28

Dâmboviţa

http://dambovitanews.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Camerele de Comerț din Ungaria şi România
pot deveni un liant între relațiile mediului de afa-
ceri din cele două țări, iar cu municipiul Giurgiu
se pot dezvolta relații de colaborare în domeniul
turismului, sportului şi culturii la Dunăre, a afirmat,
marți, ambasadorul Ungariei la Bucureşti, Zakonyi
Botond, la o întâlnire cu primarul municipiului
Giurgiu, nicolae Barbu. 

„Camerele de Comerţ din Ungaria și România au
relaţii bune de colaborare dezvoltate atât între cele
două capitale Budapesta și București, cât și cu alte ju-
deţe, cum ar fi orașe din estul Ungariei și Prahova, sau
în domeniul transfrontalier și credem că acestea pot
fi un liant între relaţiile mediului de afaceri din Un-
garia și România și că pe lângă aceste relaţii de cola-
borare existente se pot dezvolta relaţii și cu orașele
care sunt pe lângă Dunăre. În esenţă, Dunărea repre-

zintă o posibilitate de recreaţie, de sport, de cultură
pentru Budapesta și Giurgiu, care pot colabora în viitor
în domeniile de recreaţie, sport, sănătate, cultură,
turism.”, a declarat, în sala de consiliu a Primăriei mu-
nicipiului Giurgiu, ambasadorul Zakonyi Botond. 

Autoritățile locale au prezentat, cu această
ocazie, oportunitățile de dezvoltare, vorbind des-
pre proiectele transfrontaliere şi proiectele de
dezvoltare a portului turistic şi de mărfuri la Du-
năre. totodată, autoritățile şi-au anunțat intenția
de reluare a unor activități de înfrățire a munici-
piului Giurgiu cu oraşe din Ungaria.

În final, oaspeții din Ungaria au fost invitați în
Zona Liberă Giurgiu, unde au vizitat o firmă pro-
ducătoare de panouri voltaice şi o firmă cu activi-
tăți în domeniul petrolier cu capital unguresc.

Sursa: administratie.ro

Ambasadorul Ungariei
crede în dezvoltarea relaţiilor turistice

cu municipiul Giurgiu

Giurgiu

În urmă cu câteva zile, Consiliul județean ia -
lomița a organizat prima dezbatere publică legată
de bugetul anului 2015. Potrivit declarațiilor ofi-
ciale, acest buget are o secțiune de dezvoltare cu
o valoare dublă față de anul 2014. Principalele di -
recții de dezvoltare vizează finalizarea investițiilor
aflate în derulare, precum şi funcționarea la stan-
darde de calitate a tuturor instituțiilor publice fi -
nanțate din bugetul județului. marea surpriză fa ță
de anii precedenți o constituie „pregătirea porto-
foliului de proiecte pentru exerciţiul de fi nan ţare
europeană nerambursabilă 2014-2020”.

Direcțiile standard de dezvoltare vizează rea-
bilitarea infrastructurii rutiere, asistența socială
şi medicală, dar şi funcționarea la standarde de ca -
litate a tuturor instituțiilor publice finanțate din

bugetul județului. Bugetul propriu al județului ia -
lomița se ridică la 146,5 milioane de lei, dintre ca -
re 103,1 milioane de lei reprezintă bugetul de func -
ționare, iar 43,4 milioane de lei reprezintă bugetul
de dezvoltare. Comparativ, în anul precedent, bu-
getul s-a cifrat la 105 milioane de lei, iar bugetul
de dezvoltare s-a ridicat la numai 19,6 milioane de
lei. În noul context, susțin oficialii județeni, fon-
durile aflate la dispoziția județului vor putea fi
direcționate şi către „pregătirea portofoliului de
proiecte pentru exerciţiul de finanţare europeană
nerambursabilă 2014-2020”. Principalul domeniu
în care administrația județeană speră să inves-
tească fonduri europene este infrastructura ru-
tieră. 

Sursa: independentonline.ro

Pentru dezvoltarea judeţului,
autorităţile ialomiţene se bazează

pe fondurile nerambursabile din programele
de finanţare europene în perioada 2014 - 2020

Ialomiţa

http://www.independentonline.ro
http://www.administratie.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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ministrul transporturilor, ioan Rus, a anunțat,
de curând, că lucrările pentru construirea Autostră-
zii Comarnic - Braşov vor fi demarate în acest an,
declarând următoarele: „Construirea Autostrăzii
Comarnic - Brașov începe în acest an. Pe lângă Sibiu
- Pitești, începe Iași - Târgu Neamţ, Târgu Mureș -
Ungheni adică. Sibiu - Pitești este singura gâtuire
pe care o avem acum pe Culoarul 4 European, Năd-
lac - Sibiu - Pitești - București - Constanţa. Deci
acolo avem o problemă și o rezolvăm în anul acesta,
în felul următor: pe actualul Drum Naţional se face
o a treia bandă - și se lucrează deja, pentru că au-
tostradă, indiferent cum face, durează patru ani.
Dar ca să decongestionăm, să rezolvăm parte din
problemă, sunt identificaţi 25 de kilometri care se
pretează la banda a treia, pe Valea Oltului. (...)
Același lucru pe Comarnic - Brașov, până la autos-
trada care durează patru ani și dacă o începem și
mâine dimineaţă. (...) Dar până atunci - șosea de

centură la Comarnic, șosea de centură la Bușteni și
încă câteva sensuri giratorii care să fluidizeze
circulaţia pe DN1. Între DN1 și DN1A, de la Săcele
la Cheia, există Valea Doftanei. În acest moment,
s-au finalizat discuţiile cu Consiliul Judeţean Pra-
hova, cu primarii de comune cărora le aparţine te-
renul. Există aproape finalizat proiectul și se face
încă un drum naţional. Şi atunci, în loc să avem pa-
tru benzi, o să avem șase. Acel drum naţional poate
prelua lejer 4.000 de mașini pe zi, pe toţi cei care
nu se opresc în staţiuni, astfel încât DN1 să fie uti-
lizat doar de cei care se duc la Sinaia, Bușteni, Pre-
deal etc.. Asta se poate termina până anul viitor.
Deci în 2016 putem avea aceste lucruri complet fi-
nalizate. Centurile vor fi gata anul acesta, dacă nu
se întâmplă nimic greșit”, a răspuns ministrul trans-
porturilor, la un interviu acordat zilele trecute în
cadrul unei emisiuni tv.

Sursa: dcnews.ro

Lucrările pentru construirea
Autostrăzii Comarnic - Braşov
vor fi demarate în acest an

Prahova

Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria im-
plementează, în perioada 1.09.2014 - 31.08.2016,proiec-
tul „The Green Schools”, finanțat în cadrul programului
ERASmUS+, Acțiunea Cheie 2, conform contractului nr.
2014-1-tR01-KA201-012188_3 şi care cuprinde patru țări
partenere: turcia, România, Polonia şi italia. Proiectul
are o finanțare de 68.400 de euro, iar liceului în cauză
i-a revenit ca finanțare suma de 16.350 de euro.

În perioada 8 – 13 februarie s-a desfăşurat pri ma
întâlnire transnațională în cadrul proiectului Erasmus+
„The Green Schools”, ce vizează activități de învățare
şi schimb de bune practici pentru elevi şi profesori din
patru țări: turcia, România, Polonia şi italia. Scopul
principal al proiectului este de a oferi elevilor cunoştințe
de bază despre mediul înconjurător şi de a le forma
abilități durabile necesare pentru viața de zi cu zi, for-

marea competenței de a învăța ca element cheie al
educației pentru mediu. La reuniunea de proiect au
participat 13 profesori din țările partenere, profesorul
coordonator din fiecare țară, alți membri ai echipei
de proiect şi elevi din România, Polonia, turcia şi italia.
țara gazdă a reuniunii de proiect a fost italia şi întâl-
nirea a avut loc la Liceul Ştiințific „Augusto Righi” Bo-
logna. Fiecare partener din proiect şi-a prezentat lice -
ul, sistemul de management educațional, proiectele
ecologice demarate la nivelul unităților de învăță mânt.
Elevii participanți la reuniunea transnațională au lucrat
în echipă, realizând un plan de reamenajare ecologică
a curții interioare a liceului italian. S-a punctat core-
larea permanentă a obiectivelor proiectului cu activi-
tățile desfăşurate şi atingerea rezultatelor preconizate.

Sursa: liberinteleorman.ro

Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat”
din Alexandria implementează proiectul

„THE GREEN SCHOOLS”

Teleorman

http://liberinteleorman.ro
http://dcnews.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 şi de către ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice,
în vederea promovării Programului Operațional Regional 2007 – 2013.

Pe lângă aceste noutăți, se doreşte informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale
Rețelei de informare REGiO Sud muntenia

şi 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 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 județean
Argeş, sediul Consiliului județean Argeş: Piața
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 județean
Dâmbovița, sediul Consiliului județean
Dâmbovița: B-dul independenței, nr. 1, et. iv,
cam. 101, mun. târgovişte, 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. 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 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, 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 / 23 februarie 2015

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția şi activitățile pe care
dumneavoastră le desfăşurați. 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)
şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor

Rețelei de informare REGiO Sud muntenia, membrilor
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud muntenia,

consiliilor județene şi locale şi prefecturilor din regiune,
ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice,
reprezentanților 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

