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În perioada 11 - 15 mai, o delegaţie a Agenţiei
pentru dezvoltare regională Sud muntenia, formată
din reprezentanţi ai structurilor implicate în gestio-
narea programului Operaţional regional, precum şi
în coordonarea proiectelor de dezvoltare şi coope-
rare ale Agenţiei, au participat la prima vizită de
studiu în cadrul proiectului „Implementarea flu-
entă şi eficace a instrumentelor structurale, de că-
tre angajaţii ADR Sud Muntenia, prin schimb de
experienţă şi transfer de bune practici”.

evenimentul a fost organizat la Copenhaga, da-
nemarca, având ca obiectiv realizarea unui schimb de
experienţă şi transfer de bune practici de la instituţii
omoloage din State membre ale uniunii europene,
care ar putea fi utilizate ca modele de către Agenţie
pentru regiunea Sud muntenia, precum şi de celelalte
regiuni de dezvoltare din românia. Acest schimb de
experienţă va determina implementarea fluentă şi
eficace a instrumentelor structurale, îmbunătăţirea
regulilor procedurale de lucru şi, totodată, îmbună-
tăţirea în general a funcţionării Adr Sud muntenia,
precum şi stabilirii priorităţilor şi definirii politicilor
publice şi proiectelor, în contextul pregătirii noilor
programe de dezvoltare de după 2013.

totodată, prin acestea, s-a urmărit îmbunătă -

ţirea regulilor procedurale de lucru şi a funcţionă-
rii, în general, a Adr Sud muntenia, precum şi sta-
bilirea priorităţilor şi definirii politicilor publice şi
proiectelor, în contextul pregătirii noilor programe
de dezvoltare de după 2013.

Începând cu luna ianuarie, Agenţia pentru dez-
voltare regională Sud muntenia, în calitate de bene-
ficiar, derulează proiectul „Implementarea  fluentă
şi eficace a instrumentelor structurale, de către an -
gajaţii ADR Sud Muntenia, prin schimb de experienţă
şi transfer de bune practici”. Contractul este finan -
ţat prin programul Operaţio nal Asistenţă tehnică, în
cadrul facilităţii de Asis tenţă tehnică, Lot iii – trans-
fer de expertiză. valoa rea totală a contractului este
de 265.157,50 de lei, cu tvA, iar durata de imple-
mentare este de 22 de săptămâni.

proiectul are ca obiectiv general sprijinirea au -
torităţilor publice locale, în vederea îmbunătăţirii
cadrului de planificare şi programare financiară.
rezultatul de impact al proiectului urmăreşte in-
tensificarea cooperării între instituţiile/organis-
mele de dezvoltare regională din ţările vizitate şi
aprofundarea cunoştinţelor legate de implemen-
tarea fondurilor structurale şi de coeziune nece-
sare pentru perioada de programare 2014 - 2020.
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Seminarul internaţional privind
sisteme eficiente de control pentru prevenirea

fraudei cu fonduri structurale şi de investiţii
institutul pentru politici publice, cu sprijinul

Comisiei europene – european Anti-fraud Office
(OLAf) a organizat în perioada 13 – 14 mai, la Bu-
cureşti, Seminarul internaţional „Sisteme efici ente
de control pentru prevenirea fraudei cu fonduri
structurale şi de investiţii în noile state membre”. 

Scopul organizării eveniment a fost de a rea-
liza o amplă dezbatere privind mecanismele şi po-
liticile de prevenire a situaţiilor de fraudă cu fon-
duri nerambursabile, în vederea consolidării capa-
cităţii sistemului instituţional din românia de iden-
tificare, prevenire şi sancţionare a fraudelor îm-
potriva intereselor financiare ale ue. 

Seminarul a reunit reprezentanţi din conduce -
rea tuturor autorităţilor româneşti cu atribuţii în
domeniul managementului, dar şi controlul utiliză -
rii resurselor europene nerambursabile, alături de
omologi din Croaţia şi Bulgaria. Astfel, au participat
directori din cadrul structurilor specializate în pre-
venirea şi combaterea fraudei în fonduri structura -
le din românia, Croaţia şi Bulgaria, reprezentanţi
ai ministerului fondurilor europene, precum şi ai
Agenţiilor pentru dezvoltare regională din ţară. 

românia va participa la proiectul pilot al unui
nou instrument de detectare la nivel european a
riscurilor în achiziţii, numit Arachne, pentru care
va începe o instruire cu experţi europeni în curând,
conform declaraţiilor mihaelei toader, director în
cadrul ministerului fondurilor europene. 

„Am identificat, în Acordul de Parteneriat, ca -
pacitatea administrativă drept o adevărată provo -
care pentru România. În plus, un sistem eficient de
achiziţii publice este condiţionalitate ex-ante pen -
tru derularea fondurilor europene”, a spus mihae -
la toader, la seminarul organizat de institutul pen-
tru politici publice. 

În acest sens, se lucrează la transpunerea di-
rectivelor europene şi reorganizarea instituţiilor
cu atribuţii în domeniu. „Prin transpunere se asi-
gură crearea cadrului stabil; urmărim şi scoaterea
din legislaţia primară a unor norme care nu fac
decât să îngreuneze; mergând până la partea de
îndrumare, de colaborare”, a explicat toader. „Be-

neficiarii trebuie să ştie cu claritate regulile şi să
le şi respecte. De la beneficiar porneşte intenţia
de a implementa, aşadar trebuie să ştie regulile
clar şi ferm”.

În plus, românia va participa la faza pilot pen-
tru implementarea proiectului Arachne al Comisiei
europene - o aplicaţie informatică a Comisiei eu-
ropene pentru a veni în ajutorul Autorităţilor de
management în ceea ce priveşte măsurile anti-
fraudă.

mihaela toader a mai spus, joi, că pentru a răs -
punde nevoilor sesizate, mfe a decis crearea uni -
tăţii de Coordonare metodologică: „O unitate pen-
tru interpretare unitară a documentelor, direct în
subordinea Ministrului, cu rol de a strânge acele
speţe care au generat cele mai multe corecţii, în
plus, a stabili o interpretare unitară şi a publica
ghiduri pentru cei din sistem. Nu putem strânge
orice speţă, dar măcar la nivelul celor mai rele-
vante cazuri”, a spus directorul din mfe.

tot pe zona de achiziţii a fost stabilit un grup
de lucru comun cu dg piaţă internă şi dg regio
(Comisia europeană), fiindcă este nevoie de ex-
pertiza Comisiei pentru a aborda problemele din
sistem.
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Sesiune de consultări publice
privind elaborarea

„Strategiei pentru Specializare Inteligentă
în regiunea Sud Muntenia”

Agenţia pentru dezoltare regională»
Sud muntenia va organiza,
în perioada 19 mai – 2 iunie,
o sesiune de consultări publice
privind elaborarea „Strategiei pentru
Specializare Inteligentă în Regiunea
Sud Muntenia”. 

procesul de consultare îşi propune să aducă la
masa de discuţii reprezentanţi ai instituţiilor pu-
blice, mediului academic şi al celui privat, pentru
a găsi împreună soluţii pentru o mai bună colabo-
rare în vederea creşterii impactului investiţiilor
publice şi private. 

Astfel, Adr Sud muntenia realizează un studiu
privind potenţialul de specializare inteligentă al
regiunii. Stabilirea unor priorităţi regionale, ba-
zate pe avantajele competitive locale şi pe fruc-
tificarea potenţialului de inovare al regiunii noas-
tre, reprezintă cheia utilizării eficiente a resurse-
lor pentru dezvoltare existente.

Cu această ocazie va fi adus în atenţia parti-

cipanţilor conceptul de Specializare inteligentă,
vor fi analizate avantajele competitive identificate
la nivelul regiunii, punctele tari şi punctele slabe,
prin intermediul unei analize SWOt, precum şi sec-
toarele cu potenţial de specializare inteligentă.

toate opiniile şi ideile prezentate în această
sesiune vor fi atent analizate, pentru a avea un fun -
dament corect pentru direcţiile de specializare in-
teligentă.

evenimentele de consultări publice privind
elaborarea „Strategiei pentru Specializare inteli-
gentă în regiunea Sud muntenia” vor fi organizate
astfel:

19 mai, ora 10:00: Călăraşi, sediul Agenţiei;•
20 mai, ora 10:00: Alexandria, sediul Cj tele-•

orman;
26 mai, ora 10:00: ploieşti, sediul Cj prahova;•
27 mai, ora 10:00: piteşti, ramada Hotel;•
28 mai, ora 10:00: giurgiu, sediul Cj giurgiu;•
29 mai, ora 10:00: Slobozia, sediul Cj ialo-•

miţa;
2 iunie, ora 10:00: târgovişte, sediul Cj dâm-•

boviţa.
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Victorina Ligia Dragu
• 11 ani de activitate

în cadrul
ADR Sud Muntenia!

În data de 13 mai, colega noastră victorina
Ligia dragu, şef Serviciu financiar-Contabil, a
împlinit 11 ani de activitate în cadrul Agenţiei
pentru dezvoltare regională Sud muntenia! 

Cu această ocazie dorim să o felicităm şi să
îi mulţumim pentru colegialitate şi expertiza
profesională dovedite, precum şi pentru spriji-
nul acordat tuturor colegilor din Agenţie! 

La mulţi Ani cu împliniri pe toate planurile!

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Ministerul Fondurilor Europene
aplică recomandările specifice

de ţară propuse de către
Comisia Europeană

ministerul fondurilor»
europene continuă
demersul privind eforturile
de a reduce cât mai mult
birocraţia asociată
implementării proiectelor
fSe, pentru un flux al
cererilor de rambursare
simplificat, bazat pe
sistemul electronic,
dar şi consolidarea
măsurilor pe piaţa muncii
pentru tinerii care
nu se află în evidenţele
autorităţilor/şomerii
pe termen lung. 

Astfel, cu privire la tinerii ne -
înregistraţi, mfe reiterează inten -
ţia de a lansa, în luna iunie, un
prim apel de proiecte dedicat ti-
nerilor care nu urmează un pro-
gram de educaţie, formare şi nici
nu au un loc de muncă (tineri ne-
ets, conform definiţiei Ce), care
vor fi înregistraţi la AnOfm ca ti-
neri neets şomeri, pentru a bene -
ficia de sprijin din programul Ope -
raţional Capital uman (pOCu) 2014-
2020. 

Se menţionează ca măsurile
prevăzute prin pOCu vor fi furni-
zate sub forma unor pachete inte-
grate personalizate, incluzând, în
mod obligatoriu (după înregistra-
rea tinerilor neets inactivi care
devin astfel tineri neets şomeri):

furnizarea unui card profesio -•
nal (care cuprinde background-ul

educaţional şi profesional al tână -
rului);

realizarea profilului indivi-•
dual, informare, orientare şi con-
siliere;

alte măsuri în funcţie de şan -•
sele de angajare ale fiecărui tâ-
năr.

totodată, măsurile care pot
fi furnizate vizează inclusiv ac -
ţiuni de stimulare a angajatorilor
(care vor fi finanţate în confor-
mitate cu prevederile legislaţiei
în domeniul ajutorului de stat):

formare profesională speci-•
fică pentru competenţe necesare
la un anumit angajator;

stimulente financiare pen-•
tru angajarea tinerilor;

sprijin financiar pentru an-•
gajatori pentru derularea de pro-
grame de ucenicie şi stagii.

Sursa: fonduri-ue.ro

Au fost publicate
procedurile de
implementare
pentru programele
de finanţare START
şi COMERŢ 2015!

departamentul pentru Întreprinderi
mici şi mijlocii, mediu de Afaceri şi turism
a publicat în data de 12 mai proiectele
pentru:

• procedura de implementare a progra-
mului de dezvoltare a abilităţilor antre-
prenoriale START 2015;

• procedura de implementare a progra-
mului COMERŢ ŞI SERVICII DE PIAŢĂ 2015;

procedurile de implementare şi anexele
programelor urmează a fi publicate în mo-
nitorul Oficial al româniei, partea i.

Sursa: finantare.ro

POCA 2014 – 2020:
Două ghiduri în consultare
până în data de 29 mai

Alte două ghiduri ale solicitantului pen-
tru programul Operaţional Capacitate Ad-
ministrativă (pOCA) 2014-2020 se află în
consultare publică până până vineri, 29
mai:

• IP2/2015: Sprijin pentru creşterea
transparenţei în administraţia publică, pen -
tru susţinerea mecanismelor administra-
tive, precum şi pentru prevenirea şi com-
baterea corupţiei;

• CP1/2015: Sprijin pentru prevenirea
şi combaterea corupţiei la nivelul admi -
nistraţiei publice locale.

Cele două ghiduri se încadrează în Axa
prioritară 2 a programului - Administraţie
publică şi sistem judiciar accesibile şi
transparente, Obiectivul Specific 2.2. -
Creşterea transparenţei, eticii şi inte gri -
tăţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor
publice.

Contribuţiile la îmbunătăţirea acestor do-
cumente se pot trimite pe adresa de e-mail:
helpdesk.poca@podca.ro.

ghidurile şi anexele lor au fost lansate
în consultare joi, 14 mai, de ministerul
dezvoltării regionale şi Administraţiei pu-
blice, prin Autoritatea de management a
programului Operaţional Capacitate Ad-
ministrativă.

Sursa: mdrap.ro

http://www.mdrap.ro
http://www.finantare.ro
http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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6info Regional Sud muntenia
Buletin Informativ nr. 226 / 11 - 17 mai 2015

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

O
PO

RTU
N

ITĂ
ȚI D

E FIN
A

N
ȚA

RE

Circa 500 de firme vor fi susţinute
de business angels cu 5 - 10

milioane de euro în următorul an
Aproximativ 500 de»

companii ar putea
beneficia în următorul an
de fonduri totale de 5 - 10
milioane de euro din partea
investitorilor de tip
business angels, în urma
adoptării legii, cele mai
interesante fiind afacerile
cu potenţial de creştere din
it, servicii şi turism,
apreciază oamenii de
afaceri.

„Cred că se vizează în jur de
500 de companii pentru investiţii
business angels în următoarele
12 luni şi vor fi implicate sume
cuprinse între 5 şi 10 milioane de
euro global. Când va ajunge la ma -
turitate piaţa, probabil va permi -
te mai mult”, a declarat, marţi,
florin jianu, fostul ministru dele -
gat pentru imm-uri şi turism, la o
conferinţă organizată de Coaliţia
pentru dezvoltarea româniei.

La rândul său, marius ghenea,
unul dintre cei mai cunoscuţi an-
treprenori din românia, aprecia -
ză că investiţiile de tip business
angels se vor grupa pe zonele de
afaceri cu potenţial mare de
creştere şi care au nevoie de ca-
pital, precum cele din domeniile
it şi tehnologie, servicii sau tu-
rism. el a afirmat că toţi cei care
acţionează deja ca business an-
gels vor utiliza legislaţia adop-
tată, însă aceştia sunt foarte pu-
ţini, ţinta reală fiind managerii
de corporaţii sau antreprenorii

care au acumulat fonduri şi au
experienţă, know-how şi viziune
asupra unei afaceri.

Spre exemplu, în prezent sunt
înregistrate la registrul Comer-
ţului 20.131 de companii SrL-d
(debutante), având un ritm de
înfiinţare de 1.000 de firme pe
lună de la începutul anului, po-
trivit datelor prezentate de fos-
tul ministru delegat pentru imm-
uri. din totalul acestora sunt în
funţiune 19.658 de firme, au fost
închise 473 de SrL-d, iar 919 sunt
în curs de înregistrare.

Legea business angels pre-
vede că un investitor persoană fi-
zică poate contribui cu minim
3.000 de euro şi maxim 200.000
de euro la o afacere a unei com-
panii tinere, pentru maxim 49%
din capitalul acesteia. investito-
rul este scutit de impozit pe ve-
niturile din dividende timp de
cinci ani şi pe veniturile din dife-
renţa preţului pe părţile sociale
deţinute atunci când va ieşi din
afacere, dar nu mai devreme de
trei ani de la dobândirea partici-
paţiei.

iniţial, proiectul de lege pre -
vedea ca firma care beneficiază
de investiţie să aibă maxim trei
ani de la înfiinţare, însă jianu a
explicat că a fost o chestiune le-
gată şi de Consiliul Concurenţei,
astfel că a fost eliminată din text.

Oamenii de afaceri spun că
80% dintre companiile din SuA
care se înfiinţează beneficiază
de o investiţie de tip business an-
gels.

Sursa: mediafax.ro

Au fost publicate
ghidurile pentru
programele
naţionale
cu finanţare
de la bugetul
de stat

dimmmAt a publicat ghidurile şi
anexele pentru 7 programe care pri-
mesc finanţare de la bugetul de stat,
dedicate imm-urilor sau tinerilor an-
treprenori:

• programul pentru dezvoltarea
abilităţilor antreprenoriale în rândul
tinerilor şi facilitarea accesului la fi-
nanţare – StArt;

• programul pentru stimularea în-
fiinţării şi dezvoltării microîntreprin-
derilor de către întreprinzătorii de-
butanţi în afaceri;

• programul naţional pentru susţi-
nerea meşteşugurilor şi artizanatului;

• programul naţional „Femeia ma-
nager”;

• programul de dezvoltare şi mo-
dernizare a activităţilor de comercia-
lizare a produselor şi serviciilor de
piaţă – Comerţ 2015;

• programul unCtAd/empreteC
românia 2015;

• programul naţional multianual de
înfiinţare şi dezvoltare de incuba-
toare tehnologice şi de afaceri.

Încă nu a fost anunţată perioada de
înscriere în cadrul acestor programe.

Sesiune de informare
cu privire
la programele finanţate
de la bugetul de stat

În cadrul sesiunii de informare vor
fi prezentate programele cu finan-
ţare nerambursabilă de la bugetul de
stat gestionate şi derulate de către
ministerul energiei, Întreprinderilor
mici şi mijlocii şi mediului de Afaceri,
disponibile pentru imm-uri şi tineri în-
treprinzători în 2015.

evenimentul va avea loc în data de
20 mai, ora 10:00, la sediul romania
Hub, situat în strada poteraşi, nr. 11,
sector 4, Bucureşti.

Înscrierile se fac la adresa de e-
mail: romania_hub@imm.gov.ro sau
la telefon 021/335.26.32.

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://www.mediafax.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Întrevedere de lucru la Bruxelles a ministrului
fondurilor europene cu doamna Corina Creţu,
comisarul european pentru Politică Regională

ministrul fondurilor europene, marius nica, a
avut marţi, 12 mai, o întrevedere de lucru la Bruxelles
cu doamna Corina Creţu, Comisar european pentru
politică regională. principalele teme abordate au vi-
zat eficientizarea şi transparentizarea sistemului de
fonduri europene din românia şi implementarea în
parametri optimi a cadrului financiar 2014 - 2020. to-
todată, cei doi oficiali au discutat şi despre task-
force-ul înfiinţat la Bruxelles pentru a veni în sprijinul
statelor cu un nivel redus de absorbţie.

„România apreciază grupul de lucru iniţiat de
către comisarul european Corina Creţu, a cărui acti-
vitate vine în sprijinul a 8 state membre ale Uniunii
Europene cu o rată de absorbţie mai mică de 60%.
Acest efort comun, al ambelor părţi, este unul de o
importanţă deosebită şi îşi propune indentificarea
unor căi eficiente pentru mărirea ratei de absorbţie
pe actualul cadru financiar. Munca depusă în toată
această perioadă va avea rezultate pozitive şi acestea
se vor putea observa în rata de absorbţie, în a doua
parte a acestui an”, a declarat ministrul fondurilor
europene, marius nica.

Oficialul român s-a arătat încrezător că românia

va avea rezultate mult mai bune în perioada de pro-
gramare 2014 - 2020, pentru simplul motiv că ţara
noastră a căpătat experienţa lecţiilor din perioada
2007 - 2013. de asemenea a menţionat că în tot acest
timp relaţia cu Comisia europeană s-a consolidat, ast-
fel că astăzi putem să ne armonizăm tot mai bine cu
cerinţele oficialilor de la Bruxelles.

„Discuţia cu doamna comisar Creţu a fost una
foarte productivă şi am convingerea că sprijinul său
va fi unul extrem de important în evoluţia României
ca şi stat membru al Uniunii Europene”, a mai decla-
rat marius nica.

Sursa: fonduri-ue.ro

Ștampila ar putea dispărea de la 1 iulie 2015,
la solicitarea oamenilor de afaceri

Oamenii de afaceri cer simplificări în zona ad-
ministrativă şi vor eliminarea ştampilei. ministrul
finanţelor le-a promis eliminarea acesteia de la 1
iulie 2015, scrie Agerpres.

„Odată cu acest nou Cod Fiscal, zona de fis-
calitate este cumva acoperită. Cred că pasul logic
următor ar fi cel al simplificării administrative.
Aici vorbim de lucruri extrem de concrete: de ce
este nevoie de ştampilă? (...) Nu ştiu dacă ne pu-
tem imagina o Românie fără ştampilă, dar e deja
o realitate în Republica Moldova. Ne-a luat-o îna -
inte, de trei luni au această reglementare, au scos
ştampila. Cred că mai sunt două ţări în Uniunea
Europeană în acest caz: România şi Bulgaria”, a
declarat florin jianu, fost ministru delegat pentru

imm-uri.
Omul de afaceri dragoş Anastasiu susţine că

ştampila „va dispărea, aşa ne-a promis Ministerul
de Finanţe, că de la 1 iulie dispare” şi subliniază
că în multe dintre ţările uniunii europene „oame-
nii nu ştiu ce e aia ştampilă”.

Aceştia mai cer şi reglementări în ceea ce
priveşte capitalul social minim al unei firme, care
este prea mic în prezent, iar controalele AnAf ar tre-
bui anunţate din timp şi simplificate. O altă referire
este făcută pentru necesitatea modernizării trezo-
reriei pentru fluidizarea fluxului de plăţi, prin accep-
tarea plăţilor online şi la depunerea unei singure
declaraţii pentru toate taxele datorate statului.

Sursa: b1.ro

http://www.b1.ro
http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Premiul Lorenzo Natali, ediţia 2015
„Reportajele de azi ne pot schimba viitorul”

este motto-ul sub care se desfăşoară ediţia din a -
cest an a premiului Lorenzo natali pentru jurna-
lism pe tema dezvoltării şi eradicării sărăciei. ter-
menul-limită pentru înscrierea în concurs a mate-
rialelor - publicate în presa online şi scrisă, la ra-
dio, televizor şi pe bloguri – este data de 31 august
2015.

premiul le oferă reporterilor şi jurnaliştilor o
ocazie unică de a-şi demonstra angajamentul cu
privire la eradicarea sărăciei la nivel mondial şi de
a-i încuraja pe oameni să contribuie la îmbună -
tăţirea condiţiilor de viaţă ale membrilor propriilor
comunităţi. toate materialele înscrise în concurs
trebuie să fie publicate în perioada 1 septembrie
2014 – 31 august 2015.

pentru prima dată, concursul din acest an va
fi deschis şi jurnaliştilor amatori, inclusiv bloggeri -
lor, pentru care va exista o categorie separată.

premiul Lorenzo Natali va fi decernat câte
unui jurnalist amator şi unuia profesionist, prove-
nind din una dintre următoarele cinci regiuni: eu-
ropa, Africa, Orientul mijlociu, America Latină şi
Caraibe, precum şi Asia şi pacific. fiecare dintre
cei 10 câştigători va primi un trofeu şi un premiu
în valoare de 5.000 de euro.

materialele tuturor câştigătorilor vor fi eva-

luate de un juriu independent, în vederea decer-
nării marelui premiu, şi el în valoare de 5.000 de
euro. dezvăluirea numelui câştigătorilor şi premie-
rea lor vor avea loc în cadrul unei ceremonii orga-
nizate la Bruxelles, în luna decembrie 2015.

Persoane de contact pentru presă:
Alexandre pOLACK (+32 2 299 06 77)•
Sharon ZArB (+ 32 2 29 92256)•

Sursa: ec.europa.eu

Asociaţia La Tierra Verde (din insulele Ca-
nare, Spania) doreşte să participe la proiecte în
parteneriat pe măsura 2.3, în cadrul programului
Europa pentru Cetăţeni, cu implicarea unor per-
soane tinere, vârstnice sau care provin din grupuri

dezavantajate pe teme de protejarea mediului şi
a patrimoniului cultural.

Persoană şi date de contact: juan francisco
rodriguez Baez, e-mail: info@latierraverde.com,
tel.: +34678847463

Asociaţia La Tierra Verde (din Insulele Canare, Spania)
doreşte să participe la proiecte în parteneriat pe Măsura 2.3
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http://ec.europa.eu
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Instrucţiunea nr. 133/2015, privind asumarea răspunderii
beneficiarilor cu privire la lucrările/bunurile/serviciile

solicitate la rambursare
În data de 14 mai, Autoritatea de management din cadrul ministerului dezvoltării regionale şi

Administraţiei publice a publicat instrucţiunea nr. 133/2015, privind asumarea răspunderii bene-
ficiarilor cu privire la lucrările/bunurile/serviciile solicitate la rambursare de către beneficiari şi
executate/livrate/prestate de către contractori.

prezenta instrucţiune poate fi consultată pe website-ul dedicat exclusiv programului regio -
http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea Clarificări utile, link: http://regio.adrmuntenia.ro/im-
agini/upload/instructiunea133.pdf.

9info Regional Sud muntenia
Buletin Informativ nr. 226 / 11 - 17 mai 2015

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

IN
FO

 REG
IO

Studii de evaluare POR 2007-2013:
Impact pozitiv în cinci domenii majore

de intervenţie
dat fiind faptul ca programul Operaţional re-

gional 2007-2013 se apropie de final, ministerul
dezvoltării regionale şi Administraţiei publice a
transmis primele rezultate ale evaluării acestuia.

ultimele proiecte aflate în derulare vor fi finali-
zate până la 31 decembrie 2015, iar mdrAp, împreună
cu Autoritatea de management a programului (Am
pOr) vor să măsoare în această perioadă impactul pro-
gramului asupra dezvoltării regionale din românia.

rapoartele au relevat faptul că regio a con-
tribuit la creşterea calităţii vieţii în oraşele care
au beneficiat de acest sprijin, iar centrele urbane
au devenit mai atractive atât din punctul de ve-
dere al mediului de afaceri, cât şi din punctul de
vedere al persoanelor active.

Studiile de evaluare contrafactuală au fost
realizate în perioada martie 2014 - aprilie 2015.
printre rezultate se numără: 

DMI 4.3 - Microîntreprinderi: beneficiarii pro-•
iectelor au cu 2,4 mai multe locuri de muncă per
întreprindere decât non-beneficiari, au o capaci-
tate mai crescută de a exploata oportunităţile de
piaţă, cele care au beneficiat de sprijin şi-au mărit
personalul în medie cu 3 angajaţi;

DMI 1.1 - Oraşe – Poli de dezvoltare urbană: nu -•
mărul mediu al persoanelor angajate este mai ma -
re cu 8,31%, iar rata şomajului mai mică cu 0,89%,
dublarea ratei imigraţiei, creştere a ratei născuţi-
lor vii cu 5,5%, atractivitate pentru investitori;

DMI 3.4 - Infrastructura educaţională: îmbu-•
nătăţirea infrastructurii educaţionale, mai ales în
localităţile sărace, facilitatea accesului la educa-
ţie în special a celor din mediul rural şi a celor cu
cerinţe speciale şi dizabilităţi;

DMI 3.2 - Servicii sociale: a crescut calitatea•
serviciilor sociale oferite, a crescut numărul anga-
jaţilor echivalenţi cu normă întreagă în unităţile
finanţate prin regio;

DMI 5.2 - Turism: proiectele cele mai efi-•
ciente sunt cele implementate în oraşele mari şi
în staţiunile turistice de interes naţional şi local,
creşterea numărului locurilor de cazare cu 28,25
camere/beneficiar imm.

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea133.pdf
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea133.pdf
http://regio.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

până în data de 17 mai 2015, la sediul Agenţiei
pentru dezvoltare regională Sud muntenia au fost
depuse 1.285 de proiecte, prin care se solicită finan-
ţare nerambursabilă prin regio (programul Operaţio-
nal regional), planul integrat de dezvoltare urbană
pentru polul de dezvoltare (pidu) – municipiul piteşti,

pid-ul polului de Creştere ploieşti şi planuri integrate
de dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane. până
în această dată au fost semnate 757 de contracte de
finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de
3.382.038.270,35 lei. din cele 757 de contracte
semnate, 52 de proiecte au fost reziliate.
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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 0 0 0 0 0 9 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 2 0 31 59 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 0 0 54 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
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ADR Sud Muntenia este Organism intermediar, pentru programul Operaţional Sectorial „Creşterea
Competitivităţii Economice” şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui
program. mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din pOS CCe puteţi obţine
contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0342/100.160, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.
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Lansare de competiţii Axa 1, POC 2014 - 2020
Se lansează competiţiile pentru»

secţiunile A-g ale ghidului unic al
solicitantului, Axei 1 din pOC „CDI în
sprijinul competitivităţii economice şi
dezvoltării afacerilor”.

deschiderea aplicaţiei competitii.research.ro
pentru înregistrarea propunerilor de proiecte va
începe cu data de 27 mai 2015.

Calendar competiţii:
Secţiunea A - investiţii pentru departamen-•

tele de Cd ale întreprinderilor/Apel proiecte A
Secţiunea B - Clustere de inovare/Apel pro-•

iecte B
Secţiunea C - Întreprinderi inovatoare de tip•

start-up şi spin-off/Apel proiecte C
Secţiunea D - Întreprinderi nou-înfiinţate in-•

ovatoare/Apel proiecte d
Secţiunea E - Atragerea de personal cu•

competenţe avansate din străinătate/Apel pro-
iecte e

Secţiunea F - proiecte de investiţii pentru in-•
stituţii publice de Cd/universităţi/Apel f

Secţiunea G - parteneriate pentru transfer de•
cunoştinţe/Apel proiecte g

Sursa: poscce.research.ro

http://poscce.research.ro
http://competitii.research.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


până în data de 17 mai 2015, la sediul Agen-
ţiei pentru dezvoltare regională Sud muntenia au
fost primite 711 proiecte, prin care se solicită fi-
nanţare nerambursabilă prin programul Operaţio-
nal Sectorial „Creşterea Competitivităţii Econo-
mice” 2007-2013. Au fost evaluate 353 de pro-
iecte, din care 301 au fost propuse spre finanţare

la nivel naţional, inclusiv Sud muntenia. 
din totalul proiectelor primite de Adr Sud

muntenia au fost respinse 101 şi retrase 41.
până în prezent au fost semnate 313 contrac -

te de finanţare, cu o valoare nerambursabilă apro-
bată de 300.187.610,31 lei. din cele 313 contrac -
te semnate, 84 de proiecte au fost reziliate.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

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

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

proiecte
preluate

Stadiul proiectelor

Evaluare Re-
trase

Res-
pinse

Con-
trac-
tate

Valoare
asistenţă
financiară

nerambursabilă
SOLICITATĂ

- Euro -

Valoare
asistenţă
financiară

nerambursabilă
APROBATĂ

- Euro -

Rezi-
liate

Axa
1

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

36
evaluate

la Am
pOSCCe

1 7 28 165.245.981,64 132.329.097,97 9

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 50

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 22

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


La dichiseni se realizează o serie»
de proiecte cu impact economic şi social,
menite să aducă economii la bugetul
local. printre toate investiţiile pe care
le-a creionat administraţia locală,
amintim proiectul ce susţine specificul
pescăresc, care este pe cale sa se încheie.

Căminul cultural din Coslogeni este renovat şi
adaptat pentru a găzdui viitoare întruniri pe teme
privind specificul pescăresc. proiectul, finanţat
prin programul Operaţional de pescuit, ce se va fi-
naliza la sfârşitul lunii iunie, are o valoare de 280
de mii de euro. de asemenea, în cadrul acestui
proiect va fi amenajat şi un muzeu cu specific pes-
căresc, dotat cu linie audio şi videoproiector. 

tot în acest domeniu, printr-un parteneriat cu
Cj Călăraşi şi Cj ilfov, s-a înfiinţat un Ong pentru
a realiza proiectul „Căsuţa pescarului”. Se va pune
la dispoziţie un spaţiu în suprafaţă de 500 de metri,
unde va fi loc de camping, vor fi amplasate 4 că-
suţe de lemn, dotate şi utilate pentru cei care do-
resc să vină să pescuiască în această zonă. 

un alt proiect aflat în implementare în dichi-
seni vizează Şcoala cu clasele i – viii, care va fi
consolidată, reabilitată şi extinsă prin programul
regio, având o valoare totală de peste 4,8 milioane
de lei. totodată, şcoala unde învaţă 200 de elevi,
în urma acestei investiţii europene, va fi dotată cu
mobilier şi aparatură necesare procesului de edu-
caţie pentru clasele i – viii şi va avea şi o sală de
sport.

Sursa: actualitateacalarasi.ro

13info Regional Sud muntenia
Buletin Informativ nr. 226 / 11 - 17 mai 2015

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

IN
FO

 JU
D

EȚE

Piteşti - Sibiu
a devenit prioritară

Argeş

veste bună pentru Argeş:»
autostrada Sibiu - piteşti este pusă
în capul listei de proiecte prioritare,
cu un orizont de realizare începând cu
anul 2017, transmise Comisiei europene.
varianta finală revizuită a master planului
general de transport (mpgt), împreună
cu Strategia de implementare a
proiectelor - documentul cheie care
stabileşte proiectele prioritare -
au fost transmise de către ministerul
transporturilor la Comisia europeană.

Conform noii strategii de implementare, prio-
ritizarea proiectelor de infrastructură rutieră are
în capul listei autostrada Sibiu - piteşti. Lucrările
sunt planificate să înceapă din 2017, asta pentru
că Studiul de fezabilitate nu este gata, şi pentru
că s-au depus contestaţii în cadrul procedurii de

licitaţie publică. Costul estimat este de 1.674 mi-
lioane de euro, pentru o distanţă de 124 km.

de asemenea, Autostrada piteşti - Craiova este
pe locul 8 în clasamentul priorităţilor, costurile es-
timate fiind de 890 milioane de euro. În ce priveşte
lista proiectelor prioritare de drum expres, pe ul-
timul loc se află piteşti -  Braşov - aflat deja în lu-
cru. Costurile totale ale reabilitării dn 73 sunt de
1.224 milioane de euro. 

proiectele de infrastructură rutieră sunt pro-
puse a fi realizate prin mixul de fonduri europene
- buget - împrumuturi externe. de asemenea, dru-
mul transregio piteşti - rm. vîlcea - racoviţa este
prins în strategie, 67,5 milioane de euro ar costa
şi este pe locul 3 în lista de priorităţi pentru dru-
murile de acest fel. ministerul transporturilor a
transmis, în data de 6 mai, varianta master planu-
lui general de transport care include şi răspunsu-
rile la observaţiile Comisiei europene.

Sursa: curier.ro

La Dichiseni se derulează
proiecte educaţionale, sociale şi de investiţii

pentru comunitate

Călăraşi

http://www.curier.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.actualitateacalarasi.ro
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Compania naţională de Autostrăzi şi»
drumuri naţionale din românia anunţă
iniţierea procedurii de licitaţie deschisă
pentru atribuirea contractului ce are ca
obiect: „Execuţie lucrări pentru lărgire la
patru benzi DN 7 Bâldana – Titu, km 30+950 –
km 52+350”. valoarea estimată a contractului
este de 209.093.610 lei, fără tvA.

Contractul va avea o durată de implementare
de 60 de luni, din care 24 de luni este perioada de
execuţie efectivă, iar 36 de luni reprezintă pe-
rioada de garanţie a lucrărilor. drumul naţional 7
face legătura între localităţile Bucureşti şi piteşti.
traseul propus pentru modernizare se desfăşoară
între localităţile Bâldana şi titu. În prezent, circu-
laţia pe acest tronson se desfăşoară pe două benzi,
una pentru fiecare sens.

extinderea la patru benzi urmăreşte în totali-
tate actualul traseu al dn7. excepţie fac sectoa-
rele din zona celor două poduri de la km: 37+906
şi 51+689, unde este necesar ca lărgirea drumului
să se facă pe o singură parte, şi anume pe partea
pe care va fi amplasată lucrarea de artă, acolo
unde este prevăzută lucrare de artă nouă. 

Autoritatea naţională pentru reglementarea
şi monitorizarea Achiziţiilor publice a emis accep-
tul de publicare al anunţului de participare, acesta

urmând a fi publicat în Sistemul electronic de Achi-
ziţii publice în data de 13 mai.

termenul limită de depunere a ofertelor:
29.06.2015, ora 10:00.

data deschiderii ofertelor: 29.06.2015, ora
12:00.

Sursa: dambovitanews.ro

Patru benzi
pentru DN 7 Bâldana – Titu

Dâmboviţa

ideea aceasta a devenit realitate odată cu de-
cizia consilierilor locali de a aproba un proiect de
hotărâre, gândit de conducerea Administraţiei Zo-
nei Libere, cu scopul de a atrage investitori care
să concesioneze teren aici. prin recenta decizie a
consilierilor locali, orice firmă care vrea să conce-
sioneze parcele în Zona Liberă, în vederea unei in-
vestiţii, beneficiază de o perioadă de graţie de
şase luni la plata redevenţei.

„Aceste facilităţi vizează, în primul rând, fir-

mele ce derulează investiţii cu fonduri europene,
dar se aplică şi celor care vor să demareze o in-
vestiţie în Zona Liberă, cu fondurile proprii”, a
precizat directorul Zonei Libere, răzvan Cuc. 

Acesta spune că facilitatea acordată prin ho-
tărârea de Consiliu local nu se aplică retroactiv,
aceasta însemnând că de „ofertă” pot beneficia
doar investitorii care concesionează teren de-
acum încolo.

Sursa: giurgiu-news.ro

Facilităţi pentru noii investitori
din Zona Liberă

Giurgiu

http://www.giurgiu-news.ro
http://dambovitanews.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Ofensiva dezvoltării europene iniţiată»
de grupurile de acţiune locală (gAL) din
ialomiţa continuă şi în următorul ciclu de
programare. Întărite de experienţele ultimilor
şapte ani, gAL-urile ialomiţene promit noi şi
noi victorii. primul pas a fost deja realizat prin
extinderea numărului de gAL-uri care
activează pe teritoriul judeţului, de la 3 la 4.
esenţială în opinia celor care conduc în prezent
gAL-urile ialomiţene rămâne însă înţelegerea
acestui fenomen la nivelul opiniei publice.

Cele mai multe proiecte aflate în implemen-
tare la Asociaţia gAL „Dunărea de Jos” au aplicat
pentru dezvoltarea infrastructurii fizice de bază,
şi anume 23 de proiecte, valoarea publică a con-
tractelor semnate fiind de 1.454.696 de euro.

programul LeAder reprezintă o abordare care
oferă noi oportunităţi de dezvoltare rurală punând
bazele identificării nevoilor locale, întăririi capaci -
tăţiii de dezvoltare în vederea conservării patrimo -
niului rural şi cultural, dezvoltării mediului econo-
mic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale
comunităţilor locale. valoarea adăugată a abordă-
rii LeAder porneşte din iniţiativele locale ce com-
bină soluţii corespunzătoare problemelor existente
la nivelul comunităţilor locale reflectate prin ac -
ţiuni specifice acestor nevoi. 

partenerii privaţi, precum şi partenerii re pre -

zentanţi ai societăţii civile vor avea o pondere de
cel puţin 51% atât la nivelul parteneriatului, cât şi
la nivel decizional. populaţia din mediul urban va
reprezen ta maxim 25% din totalul populaţiei teri-
toriului. entităţile provenite din mediul urban vor
reprezenta maximum 25% la nivel decizional (or-
ganisme de conducere ale gAL-ului şi comitetul de
selecţie). LeAder-ul se aplică în teritorii coe rente,
cu o populaţie cuprinsă între 10.000 şi 100.000 de lo-
cuitori, inclusiv în oraşele mici cu o populaţie de
maxim 20.000 de locuitori. Asocierea entităţilor
publice din mediul rural şi urban în cadrul partene -
riatelor gAL pe Axa LeAder în perioada 2014-2020
are în vedere faptul că legăturile dintre urban şi
rural reprezintă un instrument foarte important
pentru dezvoltarea unei zone, vizând creşterea in-
cluziunii sociale şi reducerea sărăciei. 

Selectarea strategiilor de dezvoltare locală se
va realiza în baza unei singure proceduri publice
de selecţie în cadrul LeAder 2014 - 2020. Alocările
financiare pentru Strategiile de dezvoltare locală
se vor stabili proporţional astfel:

80% din alocarea totală pentru SdL va fi îm -•
păr ţită în funcţie de populaţia şi suprafaţa totală
a teritoriului eligibil LeAder, rezultînd o valoare
pentru locuitor şi kmp;

0% din alocarea totală pentru SdL se acordă•
SdL-urilor care obţin nivelul cel mai înalt de calita -
te, rezultat ca urmare a procesului de selecţie.

Sursa: independentonline.ro

Ialomiţa este pregătită
pentru un nou ciclu programatic european

Ialomiţa

Camera de Comerţ şi industrie prahova anunţă
inaugurarea oficială a noii fabrici a companiei
mOdpACK SYStem, miercuri, 20 mai, din parcul in-
dustrial ploieşti, o nouă investiţie cu capital inte-
gral românesc, finalizată de curând.

modpack System – firma membră a Camerei de
Comerţ şi industrie prahova - este una dintre cele
mai importante companii româneşti, având în ro-
mânia patru unităţi de producţie – în parcul indus-

trial ploieşti, ploieşti West park, proinvest real es-
tate - Cluj napoca şi paradise noua - Braşov.

modpack System este specializată în furniza-
rea de soluţii complete şi complexe de ambalare
industrială pentru export, relocări industriale, ac -
tivităţi suport de logistică, fiind de asemenea spe-
cializată în producţia ambalajelor din lemn şi fur-
nizarea de materiale de ambalare.

Sursa: ziarulprahova.ro

Investiţii noi în Parcul Industrial:
Se deschide o nouă fabrică în Ploieşti

Prahova

foto: jurnalul24.ro

http://www.ziarulprahova.ro
http://www.independentonline.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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La Alexandria, reprezentanţii»
Consiliului judeţean teleorman şi cei ai
Administraţiei regiunii plevna au avut o
întâlnire oficială bilaterală româno-
bulgară, în cadrul căreia a fost semnată
„Înţelegerea de cooperare între judeţul
Teleorman, România, şi regiunea Plevna,
din Republica Bulgaria”.

iniţiată cu scopul de a facilita şi promova co-
operarea transfrontalieră şi de a întări coeziunea
economică şi socială a regiunilor de graniţă ale ro-
mâniei şi Bulgariei, pentru implementarea progra-
mului Interreg V-A România - Bulgaria 2014 – 2020.

Organizatorii şi-au propus să contribuie la dez-
voltarea relaţiilor bilaterale de cooperare şi de prie-
tenie a celor două regiuni aflate de o parte şi de

alta a graniţei româniei şi Bulgariei, să asigure im-
plementarea corespunzătoare a viitoarelor proiecte
în domeniile: infrastructură, informatică şi comu-
nicaţii, dezvoltarea economică şi socială, situaţii de
urgenţă, cultural, administrativ, turistic, social, sa-
nitar, educativ şi de mediu, urmând priorităţile pro-
gramului Interreg V-A România – Bulgaria.

Obiectivele pe care şi le propun autorităţile
administraţiei publice din cele două regiuni de gra-
niţă sunt impulsionarea dezvoltării proiectelor
transfrontaliere, capabile să genereze efecte be-
nefice locuitorilor din cele două unităţi adminis-
trativ-teritoriale, prin schimbul de delegaţii, vizite
ale experţilor şi specialiştilor şi realizarea unui
schimb de experienţă între structurile administra-
tive aflate în coordonarea celor două părţi, ro-
mână şi bulgară.

Sursa: ziarulmara.ro

Înţelegerea de cooperare
între judeţul Teleorman şi regiunea Plevna,

semnată la Alexandria

Teleorman

http://www.ziarulmara.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 CĂLĂRAȘI
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 ARGEȘ
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 PLOEȘTEANU, Marius CHIRCĂ,
Florentin GEORGESCU, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 18 mai 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

