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Primele două ghiduri specifice pentru POR 2014 – 2020,
lansate în consultare publică!

Vineri, 31 iulie, Autoritatea»
de Management pentru programul
operaţional Regional (poR) din cadrul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei publice, a lansat primele
două ghiduri specifice în consultare
publică pentru poR 2014 – 2020!

este vorba despre ghidul specific pentru prio-
ritatea de investiţie 2.1, intitulat ghidul Solicitan-
tului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor
în cadrul Axei prioritare 2 „Îmbunătăţirea compe-
titivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prio-
ritatea de investiţie 2.1 „Promovarea spiritului an-
treprenorial, în special prin facilitarea exploatării
economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării
de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de
afaceri” – Apelul de proiecte 2.1.A. – Microîntre-
prinderi şi ghidul specific pentru prioritatea de in-
vestiţie 6.1, intitulat ghidul Solicitantului. Condiţii
specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei 6
„Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de impor -
tanţă regională”, prioritatea de investiţie 6.1 „Sti-

mularea mobilităţii regionale prin conectarea no-
durilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-
T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

eventualele observaţii sau comentarii la cele
două ghiduri pot fi transmise la adresa de e-mail:
info@mdrap.ro, până în data de 31 august a.c., ora
16:00.

ghidurile specifice pentru priorităţile 2.1 şi
6.1 sunt destinate potenţialilor solicitanţi pentru
respectivele priorităţi de investiţii, indiferent de
apelurile de proiecte, versiunile finale urmând să
fie publicate la finalizarea procesului de consul-
tare publică.

În utilizarea ghidului specific, prevederile sa -
le se vor completa, acolo unde este cazul, cu pre-
vederile ghidului general al poR 2014 - 2020, in-
titulat „Ghidul solicitantului – Condiţii generale de
accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 – 2020”.

Cele două ghiduri pot fi consultate pe website-ul
nostru – www.adrmuntenia.ro, secţiunea Planifica -
re regională şi parteneriate > Programul Operaţional
Regional 2014 – 2020, link: http://www.adrmun-
tenia.ro/static/832/programul-operational-regio-
nal-2014--2020.html.

http://www.adrmuntenia.ro/static/832/programul-operational-regional-2014--2020.html
http://www.adrmuntenia.ro/static/832/programul-operational-regional-2014--2020.html
http://www.adrmuntenia.ro/static/832/programul-operational-regional-2014--2020.html
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Agenţia pentru Dezvoltare Re-
gională Sud Muntenia pregăteşte
„Strategia pentru Specializare In-
teligentă în Regiunea Sud Munte-
nia”. 

În prezent, documentul de
planificare – instrument inovativ
dedicat dezvoltării economice re -
gio nale – se află în stadiul de revi-
zuire a variantei draft rezultată du -
pă un proces de consultare publică
com plex, ce a inclus şapte evenimente regionale
organizate în toate judeţele din regiunea Sud Mun-
tenia, în perioada 19 mai – 2 iunie, şi nouă ateliere
de lucru ale celor trei grupuri de lucru tematice,
în perioada 25 iunie – 9 iulie. 

Aşadar, în urma acestor întâlniri de lucru a fost
selectat un număr limitat de domenii, ţinând cont
de propriile atuuri, de avantajele competitive şi
de sectoarele unde există cel mai ridicat potenţial
de inovare pentru un impact de durată, după cum
urmează:

1. Construcţia de maşini, componente şi echi-
pamente de producţie;

2. Agricultura şi industria alimentară;
3. turismul şi identitate culturală;
4. Bioeconomie: dezvoltarea economiei circu-

lare;
5. Localităţi inteligente: locuinţă, mobilitate,

energie, utilităţi, deşeuri;
6. Industria de înaltă tehnologie.
În cadrul ultimei întâlniri, ce avut loc la jumăta -

tea lunii iulie, au participat aproximativ 30 de mem -

bri ai celor trei grupuri de lucru
tematice: grupul 1 „Industria con -
strucţiilor de maşini şi de înaltă
teh nologie”, grupul 2 „Agricultu -
ră şi domenii conexe” şi grupul 3
„Turism şi domenii conexe”.

toate opiniile şi ideile facto-
rilor implicaţi în acest proces - re -
prezentanţi ai instituţiilor publi -
ce, mediului acade mic şi al celui
privat - au fost adunate şi atent

analizate, pentru a avea un fundament corect pen-
tru di recţiile de specializare inteligentă. Cu aceas -
tă oca zie au fost supuse dezbaterii varianta draft
a docu mentului şi planul de acţiu ne regional, ce
conţine metodele de implementare, evaluare şi
monitorizare a acestei strategii. 

„Strategia pentru Specializare Inteligentă în
Regiunea Sud Muntenia” reprezintă o continuare
a Strategiei de Inovare Regională 2008 - 2013 şi vi-
zează identificarea potenţialului de inovare şi reo-
rientarea structurilor industriale şi de cercetare că -
tre pieţele naţionale şi internaţionale. Realizarea
acestui document are ca termen începutul lunii
septembrie 2015. 

ADR Sud Muntenia, în colaborare cu firma de
consultanţă SC tDp pARtneRS SRL, se află în plin
proces de implementare a contractului de achiziţie
publică de prestări de servicii pentru elaborarea „Stra -
tegiei pentru Specializare Inteligentă în Regiunea
Sud Muntenia”, finanţat prin intermediul poR, Axa
prioritară 6, DMI 6.1 „Sprijinirea activităţilor pentru
implementarea, managementul şi evaluarea POR”.
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Aurelian Dabu
• 12 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 28 iulie, colegul nostru Aurelian Dabu, şef Birou Control financiar,
a împlinit 12 ani de activitate neîntreruptă în cadrul organizaţiei.

Cu această ocazie dorim să îl felicităm şi să îi mulţumim pentru întreaga
activitate desfăşurată până în prezent, pentru colegialitate şi experienţa pro-
fesională!

La Mulţi Ani cu împliniri pe toate planurile!

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Fonduri europene, în ritm accelerat:
propuneri pentru creşterea absorbţiei

Cum pot fi sprijiniţi potenţialii»
beneficiari ai fondurilor structurale
disponibile în perioada 2014 - 2020,
astfel încât sumele absorbite
să fie mai mari decât cele din perioada
anterioară?

pintre soluţiile propuse se numără simplifica-
rea procedurilor administrative pentru depunerea
şi evaluarea cererilor de finanţare, aplicarea unei
rate a cofinanţării de 2% pentru beneficiarii şi par-
tenerii ong, universităţi, sindicate şi alte organi -
za ţii nonprofit, creşterea ratei de prefinanţare pen -
tru aceste organizaţii, simplificarea procedurilor
de raportare şi rambursare, astfel încât rambursa-
rea să se facă în termen de 20 de zile şi motivarea
financiară a funcţionarilor din instituţii publice im -
plicaţi în derularea unui proiect, după finalizarea
acestuia.

Despre toate acestea au discutat doamna Sevil
Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale şi admi nis -
traţiei publice, împreună cu un grup format din ofi -
ciali ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Admi -
nistraţiei publice (MDRAp), şefi ai structurilor care
gestionează fonduri europene, la întâlnirea ce a
avut loc vineri, 24 iulie, la sediul MDRAp, cu repre -
zentanţii Coaliţiei naţionale pentru Absorbţia fon-
durilor Structurale. Reuniunea a avut ca scop o pri -
mă discuţie şi analiză a propunerilor făcute de Coa -
liţie pentru accelerarea utilizării acestor fonduri.

„Cred că este prima noastră întâlnire oficială
la acest nivel şi, cum vedeţi, am venit cu o echipă
destul de impresionantă. Propunerile sunt con-
crete, constructive şi le-am analizat cu cea mai
mare seriozitate, împreună cu echipa de manage-
ment a programelor europene gestionate de mi-
nister“, a declarat doamna ministru Sevil Shhai-
deh.

„Propunerea creşterii prefinanţării este foar -
te bună, cu menţiunea că aceasta poate viza doar
domeniile care nu sunt eligibile pentru rambur-
sare (salarii etc.). În acelaşi timp, ONG-urile ar
trebui să ia în considerare faptul că va fi necesar
un instrument de garantare pentru acordarea fi-
nanţării nerambursabile pentru implementarea

proiectului”, a afirmat ministrul Shhaideh.
„Suntem de acord şi cu rambursarea cheltu-

ielilor în termen de 20 de zile, cu condiţia ca be-
neficiarul să îndeplinească toate condiţiile. La o ce -
rere de rambursare pentru un proiect de infras-
tructură, de exemplu, se verifică achiziţiile până
la nivel de şuruburi… Toate acestea durează, de
aceea, din experienţa mea, la proiectele comple -
xe, de obicei, rambursarea întârzie. Acest lucru es -
te valabil mai ales pentru Programul Operaţional
Regional 2014-2020, deoarece la Programul Ope -
raţional Capacitate Administrativă, unde proiec-
tele nu reprezintă investiţii mari, scurtarea ter-
menului de rambursare este posibilă.

O altă propunere, pe care am analizat-o îm-
preună cu echipa, este salarizarea celor implicaţi
în gestionarea proiectelor. Se lucrează acum la o
lege a salarizării bugetarilor şi, împreună cu Mi-
nisterul Fondurilor Europene, încercăm să ne gân-
dim la o soluţie care să lege performanţa de nive-
lul salarizării în domeniul public”, a adăugat doam -
na ministru.

„În ceea ce priveşte propunerea legată de asi-
gurarea transparenţei şi a integrităţii, suntem deja
parteneri cu Ministerul Afacerilor Interne şi cu unul
din membrii Coaliţiei - Asociaţia pentru Implemen-
tarea Democraţiei (AID) – într-un proiect cofinanţat
din Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii
Administrative - PODCA 2007 –2013, prin care acor-
dăm asistenţă tehnică autorităţilor administraţiei
publice locale pentru implementarea măsurilor cu-
prinse în Strategia Naţională Anticorupţie 2012 -
2015. Încurajez orice propunere în această zonă,
iar dacă putem introduce elemente de cadru ge-
neral privind transparenţa şi buna guvernare, sun-
tem de acord. De altfel, am decis ca toate docu-
mentele de aplicare pentru Programul Operaţional
Regional 2014 - 2020 şi Programul Operaţional Ca-
pacitate Administrativă să fie depuse online. Se lu-
crează acum la un sistem care să permită înregis-
trarea şi vizualizarea acestora prin Internet, ca să
eliminăm, pe cât posibil, documentele tipărite”,
a subliniat, în final, ministrul dezvoltării regionale
şi administraţiei publice.

Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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În relaţia financiară cu UE,
România iese în câştig:

plus 18 miliarde de euro
Începând din 2007, anul ade-

rării, până la 30 iulie, România a
primit de la ue fonduri de 35,5 mi -
liarde de euro şi a contribuit la bu -
getul uniunii cu 11,7 mld. euro,
rezultând un sold pozitiv de 18,7
mld. euro.

În ciuda aspectului pozitiv, lu -
crurile nu sunt îmbucurătoare pen -
tru că, din totalul fondurilor pri-
mite, doar 10 miliarde de euro re -
prezintă fondurile structurale –
adică jumătate din ce i s-a oferit
României în exerciţiul financiar
2007 – 2013.

În primul semestru din 2015,
România a luat 3,5 mld. euro şi a
contribuit la bugetul ue cu 861
mil. euro, rezultând un sold pozi -

tiv de 2,6 mld. euro. Însă cea mai
mare parte din sumă reprezintă
plăţile directe către fermieri, 1,3
mld. euro, în vreme ce rambursă -
rile din fonduri structurale şi de
coeziune au reprezentat doar 1,1
mld. euro. Rambursările din fon-
durile pentru dezvoltare rurală şi
pescuit au fost de 861 mil. euro.

gradul de realizare a preve-
derilor cuprinse în programul pe
anul 2015 este de doar 34% pen-
tru totalul sumelor primite de la
ue. Însă variază pentru principa-
lele fonduri de la 17% în privinţa
rambursărilor din fondurile struc -
turale la 86% rambursări pe plă-
ţile directe.

Sursa: zf.ro

Au fost publicate procedurile pentru trei
programe naţionale dedicate IMM-urilor!

Departamentul pentru Între-
prinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de
Afaceri şi turism (DIMMMAt) a pu-
blicat pe 28 iulie 2015 documen-
tele aferente următoarelor pro-
grame pentru 2015:

programul unCtAD/eMpReteC•
România pentru sprijinirea dez vol -
tării întreprinderilor mici şi mijlo cii;

programul naţional multianual•
de înfiinţare şi dezvoltare de incu -
batoare tehnologice şi de afaceri;

programul naţional multia-•
nual pentru dezvoltarea culturii
antreprenoriale în rândul femei-
lor manager din sectorul între-
prinderilor mici şi mijlocii.

Sursa: fonduri-structurale.ro

Se prelungeşte termenul
de depunere a dosarelor
pentru contractarea
de împrumuturi de către
UAT-uri pentru finanţarea
corecţiilor sau pentru
cofinanţarea proiectelor

guvernul a aprobat de curând o or-
donanţă prin care se prorogă, de la
31 iulie 2015 la 1 octombrie 2015, ter -
menul de depunere a dosarelor pen-
tru contractarea de către unităţile ad -
ministrativ-teritoriale a unor împru-
muturi din venituri din privatizare. es -
te vorba despre împrumuturi în limita
sumei de 400 milioane de lei solici-
tate în temeiul oug nr. 2/2015, pen-
tru finanţarea corecţiilor aplicate pro -
iectelor realizate din fonduri externe
nerambursabile şi/sau pentru asigu-
rarea cofinanţării proiectelor deru-
late prin programele naţionale.

Aceste împrumuturi se acordă în con -
diţii foarte avantajoase, ceea ce a fă-
cut ca autorităţile de management ale
programelor operaţionale să primeas -
că un număr foarte mare de solicitări
pentru eliberarea documentelor jus-
tificative necesare unităţilor adminis-
trativ-teritoriale. prelungirea timpu-
lui necesar pentru întocmirea şi de-
punerea documentaţiilor la direcţiile
generale regionale ale finanţelor pu-
blice şi pentru înaintarea acestora la
Comisia de autorizare a împrumuturi -
lor locale a impus prorogarea terme-
nului de depunere a dosarelor. pe ca -
le de consecinţă, actul normativ mo-
difică şi termenul de analiză a solici-
tărilor de către Comisia de autorizare
a împrumuturilor locale, de la 15 au-
gust la 15 octombrie 2015.

http://www.fonduri-structurale.ro
http://www.zf.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


guvernul a aprobat, prin hotărâre, alocarea temporară
din venituri din privatizare, de către Ministerul finanţelor
publice, a sumei de 830 de milioane de lei, în echivalent
euro, în scopul asigură rii necesarului de finanţare pentru
luna august 2015 al Autorităţilor de management pentru pro-
gramele operaţionale finanţate din fonduri structurale în
cadrul obiectivului Convergenţă.

Suma de 830 de milioane de lei va fi re par tiza tă astfel:
250 milioane de lei pentru programul ope raţional•

Sectorial Mediu;
200 milioane de lei pentru programul ope raţional•

Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”;
230 milioane de lei pentru programul ope raţional•

Sectorial Dezvoltarea Resurselor umane;
150 milioane de lei pentru programul ope raţional•

Regional.
Autorităţile de management pentru programele ope-

raţionale au obligaţia efectuării plăţilor în contul benefi-
ciarilor, din sumele trans ferate de Autoritatea de certifi-
care şi plată, în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de
data de 31 august 2015.

Sumele alocate autorităţilor de management din ve-
nituri din privatizare vor fi rambur sate Ministerului finan -
ţelor publice în euro, din sumele restituite cu această des -
tinaţie de către Comisia europeană, până la data de 30
noiembrie 2015.

Sursa: fonduri-structurale.ro
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Fonduri alocate temporar
pentru programe de finanţare europene

Înscrieri pentru stagii plătite
în instituţiile europene

Dacă vrei să efectuezi un»
stagiu plătit de cinci luni în cadrul
instituţiilor europene, mai ai timp
să te înscrii până în luna august

Stagiul practic va avea loc în perioada
martie – iulie 2016, iar aplicanţii vor avea
ca termen limită de înscriere data de 31 au-
gust 2015 (21:00, ora locală din Bruxelles).

Detalii despre aceste stagii găsiţi aici:
http://ec.eu r o p a . e u / s t a g e s / i n  -
dex_en.htm.

Sursa: Pagina FB Regio
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http://www.facebook.com/MinisterulDezvoltarii

http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

până în data de 3 august 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
3.382.033.376,10 lei. Din cele 757 de contracte
semnate, 60 de proiecte au fost reziliate.

IN
FO

 REG
IO

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

PID-uri
depuse

Nr.
proiecte
depuse

Nr.
pro-
iecte

retrase

Stadiul proiectelor Valoare
asistenţă
financiară

neranbursabilă
solicitată

- mil. Euro -

Suma alo-
cată /

disponibilă
Regiunii

Sud
Muntenia

- mil. Euro -

Res-
pinse

În
eva-
luare

Pre-
con-
trac-
tate

În
re-

zervă

Con-
trac-
tate

Axa
1

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

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

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

1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe 9 cereri 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 0 0 10 40,53 35,7

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale 60 11 14 0 0 4 31 22,25 13,88

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

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

100 7 3 0 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 0 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 14 6 0 0 0 12 61,20 35,64

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

pentru Domeniul major de intervenţie 5.3 „Pro movarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii a tractivităţii României ca destinaţie turistică”,
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel naţional.
oRgAnISMuL InteRMeDIAR pentRu tuRISM: Ministerul economiei, Direcţia gestionare fonduri
Comunitare pentru turism - B-dul Dinicu golescu, nr. 38, poarta C, sector 1, cod poştal 010873,
Bucureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

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


până în data de 3 august 2015, la sediul Agen-
ţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au
fost primite spre contractare 450 de proiecte, cu
o valoare totală eligibilă de 674.063.201,02 lei,
prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin
programul operaţional Sectorial „Creşterea
Competi ti vităţii Economice” 2007-2013. Din tota-
lul proiectelor primite de ADR Sud Muntenia pentru
întocmirea contractelor de finanţare, au fost res-
pinse 75 şi retrase 33.

La finele anului 2014 a fost lansată o altă ce-
rere de propuneri de proiecte pentru sprijin ne-
rambursabil cofinanţat din fondul european pentru
Dez voltare Regională. Acest apel de proiecte a fost
deschis pentru operaţiunea 1.1.1 - Sprijin pentru
consolidarea şi modernizarea sectorului productiv
prin investiţii tangibile şi intangibile pentru între-
prinderi. Depunerea aplicaţiilor s-a desfăşurat în
perioada 27 octombrie 2014 - 25 noiembrie 2014.
transmiterea dosarului cererii de finanţare s-a
efectuat online, pe platforma destinată depunerii
aplicaţiei - disponibilă pe pagina web a MSI oIpSI,
la adresa http://fonduri.mcsi.ro.

Bugetul total al acestei cereri de propuneri de

proiecte este de 267 milioane de lei (contravaloa-
rea a 60 de milioane de euro). Cursul valutar va fi
cel afe rent momentului estimat pentru efectuarea
cheltuielii, respectiv 4,45 lei (conform previziunii
de curs de schimb mediu anual al Comisiei naţio-
nale de prognoză, valabil în 2015).

toate proiectele depuse în cadrul acestui apel
de proiecte au fost evaluate din punctul de vedere
al conformităţii administrative, eligibilităţii, tehnico-
economic, au fost selectate şi propuse spre finanţare
în cadrul AM poS CCe. După publicarea listelor afe-
rente proiectelor acceptate spre finan ţare, începând
cu data de 20.02.2015, oI poS CCe din cadrul ADR
Sud Muntenia a primit spre întocmi rea contractului
de finanţare un număr de 31 de proiecte cu o valoare
totală de 142.789.765,12 lei. Dintre acestea, 29 au
contracte semnate şi sunt în etapa de imple mentare,
2 s-au retras în etapa de contractare.

până în prezent, la nivelul ADR Sud Muntenia au
fost semnate 342 de contracte de finanţare, cu o va -
loare nerambursabilă aprobată de 363.738.459,26 lei.

Din cele 342 de contracte semnate, 90 de proiec -
te au fost reziliate - asistenţă financiară nerambur -
sabilă solicitată în valoare de 100.418.374,91 lei.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

POS CCE 2007-2013

N
r.

 p
ro

ie
ct

e
pr

el
ua

te Valoare totală
ELIGIBILĂ

- Lei -

Stadiul contractelor
Valoare

asistenţă
financiară

nerambursabilă
CONTRACTATĂ

- Lei - N
r.

 c
on

tr
ac

te
re

zi
lia

te
Valoare

asistenţă
financiară

nerambursabilă
REZILIATĂ

- Lei -
Subdomeniu/Domeniul Retrase Respinse Contrac-

 tate

Axa
1

1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabil
între 1.065.000 - 6.375.000 lei pentru
întreprinderi mici şi Mijlocii

36 264.573.922,13 1 7 28 132.329.097,97 12 54.582.968,38

1.1.1.a.2 - Sprijin financiar
nerambursabil de până la 1.065.000
lei pentru întreprinderile mici şi
Mijlocii

206 274.348.157,32 11 22 173 157.008.213,97 51 42.848.474,86

1.1 - operaţiunea „Sprijin pentru
consolidarea şi modernizarea sectorului
productiv prin investiţii tangibile şi
intangibile” pentru întreprinderi

31 111.406.425,48 2 0 29 49.976.476,43 0 0.00

1.1.2 - Sprijin pentru implementarea
standardelor internaţionale 9 2.150.053,87 0 5 4 583.756,49 3 556.650,68

1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă
acordat întreprinderilor mici şi mijlocii 102 15.924.711,33 3 21 78 7.968.637,42 24 2.430.280,99

Axa
3

3.1.1 - Sprijinirea accesului la
Internet şi la serviciile conexe 66 5.659.930,89 16 20 30 2.297.904,46 0 0,00

TOTAL 450 674.063.201,02 32 75 342 350.164.086,74 90 100.418.374,91

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.

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


primăria Călăraşi doreşte contractarea unei fi-
nanţări rambursabile interne în valoare de 25.000.000
de lei, pe o perioadă de 20 de ani, din care 3 ani
perioada de tragere şi 17 ani perioada de rambur-
sare, se arată într-un proiect de hotărâre aflat pe
ordinea de zi a şedinţei ordinare din 29 iulie.

Contractarea unei finanţări rambursabile in-
terne în sumă de 25.000.000 de lei se propune a
se efectua pentru realizarea următoarelor obiec-
tive de investiţii: modernizare străzile Cornişei şi
progresul – 2.900 mii de lei; execuţie hală orizont
- 800 mii de lei; construire grădiniţă cu 8 grupe –
1.800 mii de lei; modernizare străzi în municipiul
Călăraşi – 19.500 mii de lei.

În ceea ce priveşte modernizarea străzilor în
municipiul Călăraşi, valoarea estimată de 19.300 mii
de lei se raportează la standardele de cost existen -
te conform Hg nr. 363/2010 sau la documentaţii
tehnico-economice.

pe perioada derulării împrumutului bancar,
obiectivele de investiţii finanţate din împrumutul
bancar pot suporta modificări de sume sau chiar
înlocuirea lor, în funcţie de priorităţi, cu aprobarea
autorităţilor deliberative şi a Comisiei de Autori-
zare a Împrumuturilor din cadrul Ministerului de
finanţe.

Datoria publică angajată de Municipiul Călă-
raşi la 30.06.2015 este de 2.503.236 de lei, repre-
zentând soldul creditului contractat în anul 2009
şi pentru care se plăteşte lunar o rată de 131.749

de lei. Lunar, primăria Municipiului Călăraşi are de
rambursat o dobândă variabilă aferentă creditului
amintit de aproximativ 3.700 de lei.

pentru împrumutul ce se propune a fi contrac-
tat ar rezulta o rată de credit lunară de 122.549
de lei, timp de 17 ani, 3 ani fiind perioada de gra-
ţie. Dobânda medie lunară, în perioada de tragere,
ar fi de aproximativ 110.000 de lei. totalul dato-
riilor anuale ar fi de aproximativ 2.800.000 de lei,
reprezentând  4 – 5% din veniturile proprii anuale.

Sursa: obiectiv-online.ro
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PIDU Curtea de Argeş, în faza finalăArgeş

Anunţul oficial a fost făcut de către autorităţi -
le locale din Curtea de Argeş  zilele trecute. Atunci
s-a anunţat că s-au montat cele 16 camere de la
sistemul de supraveghere, s-au asfaltat cele 47 de
străzi şi că s-au finalizat lucrările la fostul Dispen-
sar tBC, unde se va amenaja Centrul de zi pentru
bătrâni, dar şi la cele două clădiri de la Valea Sa-
sului ce vor fi puse curând la dispoziţia persoanelor
cu dizabilităţi. În faza finală se află şi lucrările de

la Ambulatoriul Spitalului Municipal, împreună cu
dotarea aferentă. Au demarat lucrările pentru par-
cul fotovoltaic de 0,5 MW şi s-au ţinut licitaţiile
pentru începerea lucrărilor de reabilitare şi mo-
dernizare a unor clădiri din unităţi şcolare (Liceul
Auto, cu Şcolile „Sf. Andrei” şi noapteş, plus Liceul
Agricol - imobilul de la intrarea din Bulevardul Ba-
sarabilor, care a găzduit Seminarul teologic).

Sursa: atitudineinarges.ro

Primăria Călăraşi doreşte să contracteze
un împrumut de peste 5 milioane de euro

pentru patru mari obiective

Călăraşi

http://atitudineinarges.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.obiectiv-online.ro


Cele 23 de micro-
buze şcolare au ajuns
la giurgiu săptămâna
trecută. Într-o scurtă
ceremonie, prefectul ju -
deţului, nina Carmen
Crişu, a înmânat prima -
rilor cheile noilor micro -
buze care, din toamnă,
vor uşura accesul la şcoa -
lă elevilor din comune -
le: Băneasa, Buturugeni, frăteşti, găiseni, gogoşari,
gostinu, grădinari, Isvoarele, Izvoarele, Malu, Răsu -
ceni, Stăneşti, Vărăşti, Adunaţii Copăceni, Comana,
Bucşani, Hotarele, prundu, ulmi, Mihai Bravu şi Co-
libaşi. Şi primarul din Mihăileşti, Mihai Dobre, a pri-
mit cheile unui astfel de microbuz, dar şi o unitate
şcolară din municipiu beneficiază de acest ultim
lot de mijloace de transport şcolare alocat jude-
ţului giurgiu. este vorba despre Seminarul teolo-
gic.

Sursa: giurgiu-news.ro

prin fonduri de la Compania naţională de Inves -
tiţii se doreşte construirea unui bazin de înot şi ex-
tinderea Casei de cultură. În atenţia administraţiei
locale sunt şi şase străzi din Cartierul Vaideeasca,
acolo unde există deja apă, canalizare şi asfalt,
după cum declară autorităţile publice locale.

Realizarea unor investiţii importante pentru
comunitatea locală a oraşului dâmboviţean găeşti
reprezintă prioritatea zero a autorităţilor în anul
2015. În acest sens, se depun eforturi susţinute pen -
tru obţinerea oricăror forme de finanţare posibile
de la instituţiile de resort.

un exemplu elocvent în acest sens este Com-
pania naţională de Investiţii, unde primăria găeşti
a depus documentaţiile necesare pentru construi-

rea unui bazin de înot, dar şi pentru extinderea Ca -
sei de cultură.

În prezent, autorităţile aşteaptă să primească
un răspuns pozitiv de la CnI care să îmbogăţească
zestrea urbanistică a localităţii. Administraţia spe -
ră însă inclusiv la obţinerea unor fonduri din partea
Ministerului Dezvoltării Regionale. „Mai avem un con -
tract cu Ministerul Dezvoltării Regionale să asfal-
tăm vreo şase străzi din Cartierul Vaideeasca. Noi
ne-am apucat să reabilităm deja primele străzi.
Acesta era un cartier considerat în trecut lumea a
treia. Acum situaţia s-a schimbat radical. În cartier
există apă, canalizare, asfalt”, a declarat gheor-
ghe grigore, primarul interimar al oraşului găeşti.

Sursa: jurnaldedambovita.ro
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2015, anul investiţiilor la GăeştiDâmboviţa

Microbuze
şcolare noi pentru elevii

din 22 de comune
din Giurgiu

Giurgiu

În weekend, Consiliul judeţean Ialomiţa,
Consiliul Local Amara, Centrul judeţean pentru
Conservarea şi promovarea Culturii tradiţionale
Ialomiţa şi Centrul Cultural uneSCo „Ionel Per-
lea” Ialomiţa au organizat cea de-a 48-a ediţie
a festivalului-concurs naţional de interpretare a
muzicii uşoare româneşti „Trofeul tinereţii” Ama -
ra. ediţia din acest an a fost una de referinţă. 

De 48 de ani, fără întrerupere, „Trofeul
Tinereţii” de la Amara este cel mai longeviv fes-
tival de muzică uşoară din ţară şi reprezintă o
rampă de lansare pentru artiştii tineri care bat
la porţile afirmării. Anul trecut, câştigătorul
acestui trofeu a fost teodor Manciulea, din Bu-
zău, iar Alina Matache, reprezentanta Ialomiţei,
a obţinut un premiu de popularitate. 

prima ediţie a festivalului-concurs a avut loc
în anul 1968 şi a debutat sub denumirea „Por -
tativ Ialomiţean”. 

Sursa: obiectiv.net

Festivalul
„Trofeul tinereţii”

Amara,
la cea de-a 48-a

ediţie

Ialomiţa

http://www.obiectiv.net

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.jurnaldedambovita.ro
http://www.giurgiu-news.ro
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A început reabilitarea şcolilor şi grădiniţelor din
Vălenii de Munte. Imediat ce cursurile şi examenele
s-au încheiat, autorităţile locale au dat ordinul de
începere a lucrărilor de reabilitare, igienizare şi mo-
dernizare la toate unităţile de învăţământ de pe
raza oraşului, atât şcoli, cât şi grădiniţe.

Şi anul acesta, Consiliul Local Vălenii de Munte
a alocat fondurile necesare pentru finanţarea tu-
turor lucrărilor necesare pentru ca în noul an şco-
lar, 2015-2016, şcolile şi grădiniţele să îi primească
pe elevi în cele mai bune condiţii.

Se lucrează, după caz, la înlocuirea pardoselii,
înlocuirea tâmplăriei (uşi şi ferestre), schimbarea
mobilierului deteriorat, izolarea termică a clădirilor,
zugrăveli interioare şi exterioare. Autorităţile locale
dau asigurări că toate lucrările se vor finaliza la timp,
iar elevii şi dascălii se vor putea bucura de cele mai
bune condiţii de studiu încă din prima zi de şcoală.

„Sunt mulţumit de rezultatele obţinute de că-
tre elevii din oraşul nostru. Notele bune obţinute
la examene, procentul foarte bun de promovabili-
tate la Evaluarea Naţională şi Bacalaureat demonstrea -
ză faptul că în şcolile din Vălenii de Munte actul de
educaţie este unul de calitate. Îi felicit atât pe
elevi, cât şi pe toate cadrele didactice pentru re-
zultatele obţinute şi le urez o vacanţă frumoasă şi
liniştită. Fie ca anul şcolar ce urmează, 2015 – 2016,
să fie chiar mai bun decât cel care s-a încheiat. De
asemenea, ţin să îi asigur pe elevi, părinţi şi pro-
fesori de tot sprijinul meu şi al Consiliului local.
Domeniul educaţiei este o prioritate pentru noi şi
vom fi aproape tot timpul, cu proiecte, investiţii
menite a duce la îmbunătăţirea condiţiilor în care
se studiază la şcolile şi grădiniţele din Vălenii de
Munte”, a declarat primarul florin Constantin.

Sursa: ph-online.ro

Lucrări de modernizare la toate şcolile
şi grădiniţele din Vălenii de Munte

Prahova

În data de 28 iulie, la sala de conferinţe a Con-
siliului judeţean teleorman a avut loc un schimb
de experienţă pe tema luptei împotriva dezastre-
lor produse de inundaţii în zona transfrontalieră,
activitate desfăşurată în cadrul proiectului „Îmbu-
nătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă
în regiunea transfrontalieră” (IMeS), proiect finan-
ţat din fonduri europene.

La seminarul iniţiat de către Consiliul judeţean
teleorman, în calitate de lider al proiectului, au fost
invitaţi, alături de specialiştii din administraţia ju-
deţului şi reprezentanţii celorlalţi parteneri, respec -
tiv cei ai municipiului Svishtov, Bulgaria, fundaţiei
pentru Democraţie, Cultură şi Libertate – filiala Că -
lăraşi şi ai Inspectoratului pentru Situaţii de urgen -
ţă „A. D. Ghica” al judeţului teleorman. proiectul
este finanţat în cadrul programului de Cooperare
transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013, Axa
prioritară 2 „Utilizarea durabilă şi protejarea resur-

selor naturale şi de mediu şi promovarea unui ma-
nagement eficient al riscului în regiunea transfron-
talieră”, Domeniul major de intervenţie 2.2 „Dez-
voltarea infrastructurii şi a serviciilor comune de
prevenire a crizelor naturale şi tehnologice”.

Dezbaterile au fost conduse de către vicepre-
şedintele Consiliului judeţean teleorman, niculae
Zavera, alături de domnia sa aflându-se Mugur Bă-
ţăuş, director executiv în cadrul Cj, membrii echi-
pei de implementare a proiectului şi reprezentanţii
compartimentului de Asistenţă tehnică. Au fost in-
vitaţi să-şi împărtăşească experienţa în domeniul
managementului situaţiilor de urgenţă reprezen-
tanţi ai Instituţiei prefectului judeţul teleorman,
Inspectoratului pentru Situaţii de urgenţă „A.D.
Ghica” teleorman, Direcţiei pentru protecţie civilă
şi stingerea incendiilor din districtul Veliko târnovo,
Sistemului de gospodărire a Apelor teleorman.

Sursa: ziarulmara.ro

Schimb de experienţă româno-bulgar
privind prevenirea dezastrelor produse de inundaţii

în zona transfrontalieră

Teleorman

http://www.ziarulmara.ro
http://www.ph-online.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

Agenţie şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei publice,
în vederea promovării programului operaţional Regional 2007 – 2013.

pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
Reţelei de Informare RegIo Sud Muntenia

şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în judeţele regiunii.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: piaţa
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. piteşti,
jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
Dâmboviţa: piaţa tricolorului, et. IV, cam. 90,
100 şi 101, mun. târgovişte, jud. Dâmboviţa
Tel./fax / 0345/100.018, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,
mun. giurgiu, jud. giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean IALOMIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Ialomiţa, piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam.
626/627, mun. ploieşti, cod 100066, jud. prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Pol de Creştere Ploieşti
Adresă / Str. Romana nr. 28-30, etaj 1, ploieşti,
jud. prahova (în spatele palatului Administrativ)
Tel. / 031/824.94.71; Fax / 031/824.94.70
E-mail / polploiesti@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
teleorman, sediul Consiliului judeţean
teleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro

Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud.
Călăraşi, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU, Alexandra
GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU, Marius CHIRCĂ,
Florentin GEORGESCU, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 3 august 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

