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Programul România - Serbia 2014 - 2020 a fost aprobat: 88 de
milioane de euro pentru dezvoltarea zonei de graniţă româno-sârbă

Catalogul surselor de finanţare
nerambursabilă - august 2015

Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia, prin direcţia dezvoltare şi Comunicare, a edi-
tat Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
pentru luna august 2015. Scopul editării acestei pu-
blicaţii este de a veni în sprijinul potenţialilor be-
neficiari de fonduri nerambursabile din regiunea
Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite in-
vestiţii. Astfel, în acest document sunt prezentate
oportunităţile de finanţare din programele opera-
ţionale şi schemele de grant, ce se derulează în pre-
zent în România, precum şi oportunităţile din Pro-
gramul Naţional pentru dezvoltare Rurală 2014 – 2020, INtERREG V-A şi uRBACt III. Publicaţia elec-
tronică poate fi accesată pe site-ul Agenţiei, www.adrmuntenia.ro, secţiunea Bibliotecă - Documente
utile, link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/66/documente-utile.html.

Programul Interreg IPA de Cooperare transfrontalieră
România – Serbia a fost aprobat de către Comisia Euro-
peană în data de 6 august 2015, primul apel de proiecte
fiind estimat a fi lansat în luna septembrie a.c..

Programul continuă finanţarea cooperării transfron-
taliere în zona de graniţă româno-sârbă, prin intermediul
Instrumentului de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II), cu
sprijinul uniunii Europene şi al guvernelor celor două state.

În perioada imediat următoare va fi demarată im-
plementarea efectivă a programului. Astfel, va fi întrunit
Comitetul Comun de Monitorizare al programului, pentru
a aproba documentele aferente. Printre acestea se află şi
Ghidul Aplicantului pentru primul apel de propuneri de
proiecte, ce se estimează a fi lansat în luna septembrie
2015. Apelul se referă la propuneri de proiecte pe axele
1-4, cu un buget IPA alocat în valoare de 27,8 milioane de
euro, respectiv propuneri de proiecte strategice cu buget
IPA alocat de 22,4 milioane de euro.

Bugetul total al programului este de 88.124.999 de
euro, din care 74.906.248 de euro reprezintă finanţare
nerambursabilă din fondurile uniunii Europene. În pe-
rioada 2014 - 2020 vor putea fi finanţate proiecte pe 4 axe
prioritare, în domeniile:

promovarea ocupării forţei de muncă şi serviciilor pen -•
tru o creştere favorabilă incluziunii - 18 milioane de euro;

protecţia mediului şi managementului riscurilor - 21•

milioane de euro;
mobilitate şi accesibilitate sustenabile - 21 milioane•

de euro;
atractivitate pentru turism sustenabil - 18 milioane•

de euro.
Aria eligibilă a programului este constituită din jude -

ţele timiş, Caraş Severin şi Mehedinţi (din România) şi dis-
trictele Severno Banatski, Srednje Banatski, južno Banat -
ski, Braničevski, Borski, Podunavski (din Republica Serbia).

România îndeplineşte în continuare rolul de Autori-
tate de Management (prin Ministerul dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice), Autoritatea Naţională fiind sta-
bilită în cadrul Biroului de Integrare Europeană - Guvernul
Republicii Serbia, iar Secretariatul tehnic Comun este or-
ganizat la timişoara, în cadrul Biroului Regional pentru Co-
operare transfrontalieră timişoara, fiind sprijinit de An-
tena StC stabilită la Vršac, Republica Serbia. Auditul la ni-
velul programului va fi realizat de către Autoritatea de Au-
dit de pe lângă Curtea de Conturi din România, iar atribu -
ţiile de certificare vor fi îndeplinite de către Autoritatea
de Management. Potenţialii beneficiari, precum şi toţi cei
interesaţi de cooperarea transfrontalieră româno-sârbă în
cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare transfron-
talieră România - Serbia pot obţine mai multe informaţii
accesând site-urile: brct-timisoara.ro şi romania-serbia.net.

Sursa: mdrap.ro
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Cooperarea româno-bulgară în domeniul dez-
voltării teritoriale durabile înregistrează progrese
concrete, în baza unui proiect cu cofinanţare eu-
ropeană. Intitulat SPAŢIAL - Strategie comună de
dezvoltare teritorială durabilă a zonei transfron-
taliere România - Bulgaria, proiectul reprezintă
iniţiativa celor două ministere din România şi Bulga -
ria responsabile cu planificarea teritorială şi dez-
voltarea regională.

Studiul de prefezabilitate pentru al treilea pod
peste dunăre între România şi Bulgaria, o strategie
comună de dezvoltare teritorială a celor două ţări, o
bază de date comună şi un atlas al peisajelor dună -
re ne sunt câteva dintre rezultatele acestui proiect.

„Succesul acestui proiect, odată finalizat, depin -
de foarte mult de utilizarea rezultatelor sale con-
crete. Practic, rezultatele proiectului SPAŢIAL servesc
întocmirii unor viitoare proiecte româno-bulgare
de dezvoltare a zonei de graniţă. Primăriile şi alte
organizaţii din zonă au la dispoziţie o serie de date
extrem de utile, iar noi ne dorim ca participanţii
la această conferinţă să le folosească pentru a de-
mara noi proiecte de cooperare transfrontalieră
româno-bulgară”, a declarat Sirma Caraman, se-
cretar de stat în Ministerul dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, în deschiderea conferinţei.

Contribuţia financiară europeană a proiectului
a fost asigurată prin Programul de Cooperare trans-
frontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013. Proiec-
tul a fost implementat în perioada 2012 - 2015 de
un grup de parteneri din cele două ţări, sub coor-
donarea MdRAP.

Prin proiectul SPAŢIAL au fost înregistrate re-
zultate ce pot fi promovate ca exemple de bună
practică în cooperarea transfrontalieră la nivel eu-
ropean, cum ar fi:

baza de date comună – date actualizate şi ar-•
monizate privind acoperirea terenurilor în toată
zona transfrontalieră, realizată în conformitate cu
standardele impuse de legislaţia europeană;

Strategia comună de dezvoltare teritorială du-•
rabilă a zonei transfrontaliere România-Bulgaria pro -
pune o viziune de dezvoltare, obiective strategice,
operaţionalizate în politici şi programe în vederea
unei dezvoltări durabile a zonei transfrontaliere.

Sunt de asemenea propuse proiecte de interes comun
care să fie implementate în perioada următoare;

Atlasul peisajelor din zona transfrontalieră, edi -•
tat în limbile română, bulgară şi engleză, ce con-
ţine, pe lângă un inventar al peisajelor dunărene,
şi o serie de recomandări tehnice concrete pentru
autorităţile publice locale de valorificare a peisa-
jelor din zonele pe care le administrează.

de asemenea au fost realizate progrese în ceea
ce priveşte anumite priorităţi comune: în domeniul
transporturilor, de exemplu, a fost realizat, în cadrul
proiectului, studiul de prefezabilitate (SPF) pentru
un al treilea pod peste dunăre între România şi Bul-
garia. Studiul a identificat patru posibile amplasa-
mente, dintre care două (turnu Măgurele-Nicopole
şi Călăraşi-Silistra) au fost propuse pentru realiza-
rea unui studiu de fezabilitate şi construire efec-
tivă, eventual în cadrul unor programe din gene-
raţia 2014-2020 care beneficiază de fonduri euro-
pene nerambursabile. Conform SPF, ruta turnu Mă-
gurele-Nicopole de traversare a dunării ar presu-
pune lucrări pe 9,7 km, din care podul propriu-zis
ar avea circa 2 km, iar ruta Călăraşi-Silistra – 10,2
km, din care podul propriu-zis – 1,68 km. datele
urmează să fie detaliate în viitorul studiu de feza-
bilitate. Construirea de poduri peste dunăre re-
prezintă o prioritate nu doar pentru că îmbunătă-
ţeşte transportul şi cooperarea economică româ -
no-bulgară, ci şi pentru colaborarea socio-cultu-
rală dintre cele două ţări. Memorandumul de înţe-
legere între Guvernul României şi Guvernul Bulga-
riei privind implementarea studiilor de fezabilitate
pentru construirea de noi poduri peste dunăre a fost
semnat în octombrie 2014.

Rezultatele au fost prezentate în cadrul con-
ferinţei de închidere a proiectului, ce a avut loc
joi, 6 august, la Bucureşti.

Cooperarea bilaterală dintre cele două state în
domeniul dezvoltării regionale iniţiată prin acest pro -
iect va fi consolidată prin alte acţiuni comune. În acest
sens menţionăm proiectul „Amenajarea spaţiului
maritim în zona transfrontalieră România-Bulga-
ria”, finanţat printr-un grant de către Comisia Euro -
peană, care va demara în luna septembrie 2015.

Sursa: mdrap.ro
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Cooperare româno-bulgară în domeniul
dezvoltării teritoriale, prin proiectul SPAȚIAL
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Programe de finanţare nerambursabilă
în domeniul cercetării

Anul acesta, persoanele fizice, instituţiile pu-
blice sau ONG-urile din România au la dispoziţie
mai multe oportunităţi de finanţare (granturi, dar
şi fonduri structurale) pentru proiecte în domeniul
cercetării:

Apel pentru proiecte europene comune de•
cercetare în domeniul apelor – se acordă fonduri
pentru proiecte ce prevăd tratarea, reutilizarea,
reciclarea şi desalinizarea apei, managementul re-
surselor de apă; termen limită de depunere 14 sep-
tembrie 2015;

Orizont 2020: Modalităţi inovative de a face•
cariera şi educaţia ştiinţifică atractive pentru ti-
neri – se acordă fonduri pentru proiecte ce prevăd
metode inovatoare şi măsuri pentru a face carie-
rele ştiinţifice şi tehnologice atractive pentru ti-
nerii studenţi; termen limită de depunere 16 sep-
tembrie 2015;

Orizont 2020: Sensibilizare publică paneuro-•
peană – expoziţii care să angajeze cetăţenii în şti-
inţă – se acordă fonduri pentru organizarea de ex-
poziţii de sensibilizare a publicului şi evenimente
participative în întreaga Europă pentru angajarea
cetăţenilor în domeniul ştiinţei; termen limită de
depunere 16 septembrie 2015;

Sponsorizare EIBuRS din partea Băncii Euro-•
pene de Investiţii – se acordă fonduri pentru des-
făşurarea unor activităţi variate (cercetare, orga-
nizarea de cursuri şi seminarii, stabilirea de con-
tacte, difuzarea rezultatelor etc.), care vor face
obiectul unui acord contractual cu BEI; termen li-
mită de depunere 30 septembrie 2015;

Orizont 2020: Guvernanţa inteligentă, rezi-•
lienţa reţelelor şi furnizare simplificată de inovare
a infrastructurii – se acordă fonduri pentru spriji-
nirea cercetării şi inovării, în scopul de a integra
resursele şi infrastructura de transport într-un sis-
tem de transport european uşor de utilizat; termen
limită de depunere 15 octombrie 2015;

Orizont 2020: Premiul pentru Femeile Inova-•
toare – se acordă fonduri femeilor care doresc să
îşi cultive spiritul inovator; termen limită de de-
punere 20 octombrie 2015;

Programul de granturi post-doctorale Ful-•
bright 2016-2017 – se acordă granturi pentru acti-

vităţi de cercetare în universităţile din SuA; ter-
men limită de depunere 6 noiembrie 2015;

ERC Starting Grants – se acordă granturi tine-•
rilor care au idei şi doresc să realizeze o cercetare
independentă; termen limită de depunere 17 no-
iembrie 2015;

Oportunităţi de finanţare prin POC – Progra-•
mul Operaţional Competitivitate 2014-2020:

- Acţiunea 1.1.1 Clustere de inovare – termen
limită de depunere 18 august 2015;

- Acţiunea 1.1.1 Investiţii pentru departamen-
tele de CD ale întreprinderilor – termen limită de
depunere 18 august 2015;

- Acţiunea 1.1.1 Proiecte de investiţii pentru
instituţii publice CD/ universităţi – termen limită
de depunere 25 august 2015;

- Acţiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu com -
petenţe avansate din străinătate – termen limită
de depunere 1 septembrie 2015;

- Acţiunea 1.2.1 Întreprinderi inovatoare de
tip start-up şi spin-off – fără termen limită;

Schema de ajutor de stat pentru investiţiile în•
CdI – termen limită de depunere 31 decembrie 2020;

Schema de minimis pentru start-up-uri şi spin-•
off-uri – termen limită de depunere 31 decembrie
2020.

Sursa: finantare.ro
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Programul transnaţional
Dunărea se lansează

în septembrie
la Budapesta

Autoritatea de»
Management a Programului
transnaţional DUNĂREA
organizează la Budapesta
(ungaria), în perioada 23-24
septembrie a.c., conferinţa
de lansare a programului
transnaţional DUNĂREA.
Cu acelaşi prilej va avea loc
şi lansarea primului apel
de propuneri de proiecte.

Parteneri din întreaga regiu -
ne sunt invitaţi să prezinte pro-
puneri cu privire la diferitele te -
me identificate. Propunerile tre-
buie să urmărească atât realiza-
rea unor obiective importante, cu
impact real în regiune, cât şi creş -
terea cooperării dincolo de gra -
ni ţe. (înscrierile pentru participa -
re la eveniment se fac pe pagina
www.dtpevent.eu).

de asemenea, în cadrul con-
ferinţei se vor aborda şi subiecte
ce au ca scop sprijinirea poten ţia -
lilor beneficiari în pregătirea pro -
punerilor de proiecte. Astfel, tema -
tica abordată va fi:

discutarea prezentului şi vii-•
torului cooperării teritoriale eu-
ropene;

realizarea unei imagini de•
ansamblu a Programului transna -
ţional DUNĂREA şi a rolului său în
regiune;

explicarea legăturilor şi dife -•
renţelor faţă de Strategia uniunii
Europene pentru Regiunea dunării;

stimularea dialogurilor şi si-•

nergiilor între programe, inclusiv
prezentarea unor exemple de co-
operare anterioară;

diseminarea informaţiilor re -•
feritoare la asistenţa financiară
oferită în cadrul primului apel de
propuneri de proiecte;

explicarea şi promovarea su -•
biectelor tematice de interes pen -
tru PO DUNĂREA (axe prioritare);

stimularea generării de pro-•
iecte şi propuneri inovative;

furnizarea unei platforme de•
colaborare, în scopul identificării
oportunităţilor, schimbului de
bune practici şi experienţe, pre-
cum şi crearea de parteneriate.

Conferinţa va reuni aproxima-
tiv 500 de participanţi din ce le 14
state partenere în program, repre-
zentanţi ai institu ţii lor europene, ai
instituţiilor regionale şi naţionale,
experţi şi instituţii inte resate să par-
ticipe în proiectele de cooperare. 

Programul transnaţional du-
NăREA este succesorul Programu-
lui de Cooperare transnaţională
Sud-Estul Europei. Programul be-
neficiază de un buget de 202,3
de milioane de euro din Fondul
European pentru dezvoltare Re-
gională şi 19,8 milioane – prin IPA
II (Instrumentul pentru Asistenţă
de Preaderare) pentru proiecte
transnaţionale în bazinul dunării.
Partenerii eligibili provin din 9
ţări uE: Austria, Bulgaria, Croa-
ţia, Republica Cehă, Germania
(Baden-Württemberg şi Bayern),
ungaria, România şi Slovacia.

Sursa: mdrap.ro

Comisia Europeană
acordă României
100 de milioane de euro
pentru migraţie

Comisia Europeană alocă 2,4 mili -
arde de euro pentru migraţie, prin 23
de programe multianuale. România
va primi din partea Comisiei aproape
100 de milioane de euro.

Astfel, ţara noastră va avea la
dispo ziţie 98,5 milioane de euro, prin
ISF, peste 61 de milioane prin com -
ponen ta Frontiere şi vize şi peste 37
de mili oane de euro prin componenta
de Cooperare poliţienească a progra-
mului.

Fondurile sunt acordate pentru sus-
ţinerea eforturilor naţionale pentru
îmbunătăţirea managementului şi su-
pravegherea graniţelor prin tehnolo-
gie modernă.

Sursa: finantare.ro

MFE: Noi apeluri
de proiecte
vor fi lansate
începând din septembrie

Reprezentanţii Ministerului Fondu-
rilor Europene susţin faptul că legis -
laţia pentru programele pe perioada
2014-2020 este finalizată şi că, înce-
pând cu luna septembrie, vor fi lan-
sate noi apeluri de proiecte.

Mai mult, pentru evitarea greşeli-
lor în noul exerciţiu financiar 2014-
2020, Autoritatea de Management şi
Organismele Intermediare POSdRu au
avut o serie de întâlniri cu beneficia-
rii de fonduri.

În acest context s-a discutat despre
problemele întâmpinate de benefi-
ciari: numărul mare de instrucţiuni
emise de AM şi termenele de imple-
mentare ale acestora, întârzierile sur -
venite în procesarea cererilor de pla -
tă şi de rambursare, necesitatea unui
help-desk pentru beneficiari, birocra-
ţia sporită etc.

Reprezentanţii AM şi-au însuşit as-
pectele discutate, iar la nivelul Minis-
terului Fondurilor Europene au înce-
put deja demersuri spre a rezolva
parte dintre acestea şi, mai ales, spre
a evita situaţii similare în implemen-
tarea proiectelor ce vor fi cofinan-
ţate prin Programul Operaţional Ca-
pital uman 2014-2020.

Sursa: finantare.ro
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Se caută parteneri
pentru proiecte pe Măsura 2.2

Reţele de oraşe
• Oraşul Primošten (Croaţia) caută parteneri

pentru un proiect la Măsura 2.2 Reţele de oraşe,
depus la termenul limită din 1 septembrie 2015.
Ideea proiectului este crearea unei reţele cu ora -
şe interesate să exploreze soluţii şi instrumente
pentru implicare democratică şi participare civică
mai proactive pentru dezvoltarea locală într-o
perspectivă mai largă europeană şi pentru a des-
chide perspective pe termen lung de schimburi
cetăţeneşti, învăţare reciprocă, cooperare şi crea -
re de reţele.

domeniile de interes sunt turism durabil, agri -
cultură şi dezvoltare rurală, implicarea tinerilor în
inovarea socială şi dezvoltarea locală, cultură şi
sport. Sunt dorite în proiect oraşe europene mici
de până în 10.000 de locuitori.

Posibilii parteneri interesaţi de cooperare sunt
rugaţi să contacteze direct municipalitatea Primoš -
ten cât mai curând.

detalii mai multe pot fi obţinute la următoa-
rele date de contact: Općina Primošten, adresa:
Sv. josipa 7, 22202 Primošten, tel.: +385 22 571 900,
fax: +385 22 571 902, e-mail: info@primosten.hr.

• Oraşul Poznan (Polonia) caută parteneri pen -
tru un proiect la Măsura 2.2 Reţele de oraşe, de-
pus la termenul limită din 1 septembrie 2015. Sco-
pul proiectului este schimbul de experienţă între
oraşe cu privire la posibilele şi cele mai eficiente
metode de comunicare cu locuitorii, prin utiliza-
rea instrumentelor informatice, pentru a-i infor -
ma cu privire la situaţia socio-economică a ora -
şului şi pentru a interacţiona cu ei. Sunt dorite în
proiect oraşe europene cu peste 150.000 de lo-
cuitori, cu experienţă în cel puţin una dintre cele
trei componente tematice: Componenta 1 - Ora -

şul inteligent şi componentele sale, Componenta 2 -
Informaţiile publice ca parte a unei guvernări in-
teligente, Componenta 3 - Consultare publică prin
utilizarea TIC.

Poznan are o mare experienţă în implemen-
tarea de proiecte europene, inclusiv pe programul
Europa pentru cetăţeni. Posibilii parteneri inte-
resaţi de cooperare sunt rugaţi să contacteze di-
rect persoana indicată mai jos.

date de contact: Poznan City Hall, adresa:
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, POLANd, tel./
fax: +48 61 87 85 695, web-site: www.poznan.pl,
persoană de contact: Iwona Matuszczak-Szulc, e-
mail: iwona_matuszczak@um.poznan.pl, tel.: +48
61 87 85 695.
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Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie –
IRES a realizat în perioada 5 mai – 16 iunie a.c. un
sondaj de opinie desfăşurat pe un eşantion de
4.020 de respondenţi la nivel naţional (din care 493
de la nivelul regiunii Sud Muntenia), cu privire la
Programul Operaţional Regional în România.

La nivel naţional, Regio se bucură de un nivel
ridicat de notorietate, mai bine de 4 din 10 per-
soane intervievate declarând că au auzit de acest
program. Categoriile de populaţiei în rândul cărora
gradul de notorietate a Regio este mai ridicat sunt:
respondenţii de gen masculin, cei de vârstă medie,
cei cu studii superioare, care locuiesc în regiunile
nordice ale ţării sau în mediul urban. 

Încrederea respondenţilor în acest program este
ridicată, observându-se rezultate uşor pozitive din acest
punct de vedere în rândul categoriilor de populaţie
unde notorietatea programului este mai ridicată.

din totalul persoanelor intervievate în cadrul acestui
studiu, 43% declară că au auzit de Regio sau Programul
Operaţional Regional (39% la nivelul regiunii Sud Muntenia).

dintre acestea, majoritatea îşi autoevaluează
gradul de informare drept slab – 57% sau drept
aproape inexistent – 15%. În acelaşi timp, 23% spun
că sunt bine informate, iar 3% foarte bine informa -
te. unul din doi respondenţi este interesat (42%)
sau foarte interesat (8%) în legătură cu Regio. 

Interesul cu privire la Regio 2014-2020 este ri-
dicat, jumătate dintre intervievaţii care au auzit
de acest program spunând că sunt interesaţi sau
foarte interesaţi. O proporţie similară din rândul
tuturor respondenţilor declară că ar dori să afle
mai multe informaţii despre Regio 2014-2020.

Informaţiile cu privire la Regio 2014 - 2020 ce
suscită cel mai ridicat grad de interes în rândul
persoanelor intervievate sunt cele cu privire la ci -
ne poate aplica pentru un proiect în cadrul acestui
program – răspuns dat de 67% dintre respondenţi. 

Principalele surse de informare preferate de
respondenţi cu privire la aspecte ce ţin de Regio 2014-
2020 sunt televiziunea, radio şi pliantele şi broşurile.

Principalele surse de informare cu privire la
acestea aspecte ar trebui să fie Guvernul Români ei,
Ministerul Fondurilor Europene, respectiv Minis te rul
dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Principalele aspecte ce ar urma să se îmbună tă -
ţească în România prin proiectele Regio, în viziu nea
persoanelor intervievate, sunt spitalele, drumu rile as-
faltate, precum şi reţelele de apă şi canalizare.

Principalii beneficiari ai finanţărilor prin Regio
pe care îi văd participanţii la anchetă sunt admi -
nistraţia publică locală (consilii locale, consilii ju -
deţene, primării), administraţia centrală (ministe -
re, agenţii), dar şi asociaţiile de dezvoltare inter-
comunitară (judeţe, oraşe, municipii, comune etc.).

Sugestiile pe care cei mai mulţi dintre inter -
vievaţi le fac cu privire la îmbunătăţirea activităţii
de informare sau conştientizare a publicului cu pri-
vire la Regio 2014 – 2020 sunt să se facă mai multă
reclamă, o promovare mai intensă, respectiv să exis -
te emisiuni televizate sau dezbateri pe această temă.

Raportul de cercetare cantitativă poate fi con -
sultat accesând următorul link: http://www.info-
regio.ro/images/IRES_Regio_Raport%20Anchet%C4
%83_public%20general_iun%202015.pdf.

Raport IRES: Cercetare cantitativă privind
Programul Operaţional Regional în România

http://www.inforegio.ro/images/IRES_Regio_Raport%20Anchet%C4%83_public%20general_iun%202015.pdf
http://www.inforegio.ro/images/IRES_Regio_Raport%20Anchet%C4%83_public%20general_iun%202015.pdf
http://www.inforegio.ro/images/IRES_Regio_Raport%20Anchet%C4%83_public%20general_iun%202015.pdf
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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În data de 11 august, Autoritatea de Manage-
ment pentru Programul Operaţional Regional (AM
POR) din cadrul Ministerului dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice a emis o adresă prin care
anunţă beneficiarii să depună un raport de progres
lunar în formă simplificată, conform modelului pu-
blicat pe site-ul AdR Sud Muntenia dedicat exclusiv
progrmului Regio (link: http://regio.adrmunte-
nia.ro/imagini/upload/modelraportlunarsimplifi-
catbeneficiar.docx), în termen de trei zile de la fi-
nalizarea fiecărei luni calendaristice.

Informaţiile primite de la beneficiari vor fi co-
lectate şi verificate de Organismul Intermediar
(AdR Sud Muntenia), care le va transmite ulterior
în termen de cinci zile lucrătoare, astfel încât să
existe o imagine realistă şi asumată a gradului de

implementare a proiectelor finanţate în exerciţiul
financiar 2007 – 2013, care are ca dată de finali-
zare 31 decembrie 2015. Raportul va cuprinde in-
formaţii despre stadiul finalizării achiziţiilor pu-
blice, stadiul execuţiei contractului de lucrări,
precum şi despre graficul de depunere a cererilor
de rambursare actualizat, dacă este cazul.

Beneficiarii sunt rugaţi, prin prezenta adresă
AM POR, să completeze raportul cu mare atenţie
şi rigurozitate. Prezentarea unei situaţii defor-
mate, care nu corespunde realităţii, poate atrage
după sine consecinţe negative asupra derulării con-
tractului şi responsabilitatea părţii care le susţine.

Prezenta adresă poate fi consultată accesând
următorul link – http://regio.adrmuntenia.ro/ima -
gini/up load/adresa67712din11august2015.pdf.

Beneficiarii Regio trebuie să depună
un raport de progres lunar

http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/adresa67712din11august2015.pdf
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/adresa67712din11august2015.pdf
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/modelraportlunarsimplificatbeneficiar.docx
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/modelraportlunarsimplificatbeneficiar.docx
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/modelraportlunarsimplificatbeneficiar.docx
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


9Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 238 / 3 - 16 august 2015

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

Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 17 august 2015, la sediul Agen-
ţiei 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 „Promovareapotenţialuluituristicşicrearea
infrastructuriinecesareînscopulcreşteriiatractivităţiiRomânieicadestinaţieturistică”,
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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Instrucţiunea nr. 18.397 din 30.07.2015,
privind verificarea încadrării beneficiarilor

în condiţiile de eligibilitate POS CCE
Autoritatea de Management pentru Programul

Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice” (AM POS CCE) a emis Instrucţiunea nr.
18.397/30.07.2015, privind verificarea încadrării
beneficiarilor în condiţiile de eligibilitate pentru
care a depus formularul Anexei 2 – Calculul pentru
Întreprinderi partenere sau legate din Legea nr.
346/2004 şi declaraţia privind încadrarea în cate-
goria IMM din cadrul contractelor de finanţare cu
beneficiari privaţi şi în cadrul apelului din octom-
brie 2014 (Apel 5), cu finanţare nerambursabilă

acordată prin POS CCE, Axa prioritară 1 „Un sistem
de producţie inovativ şi eco-eficient”, dMI 1.1, Ope -
raţiunea „Sprijin pentru consolidarea şi moderni-
zarea sectorului productiv prin investiţii tangibile
şi intangibile” pentru întreprinderi.

Instrucţiunea AM POS CCE poate fi consultată
pe website-ul Agenţiei dedicat exclusiv POS CCE -
http://poscce.adrmuntenia.ro, secţiunea documen -
te utile > Informare > Instrucţiuni, link: http://poscce.adr -
muntenia.ro/imagini/upload/instructiunea183-
1438847419.pdf.

http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea183-1438847419.pdf
http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea183-1438847419.pdf
http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea183-1438847419.pdf
http://poscce.adrmuntenia.ro/
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Până în data de 17 august 2015, la sediul
Agenţiei 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.

11Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 238 / 3 - 16 august 2015

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

IN
FO

 PO
S CCE

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
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Se modernizează Transfăgărăşanul!
Va fi circulabil tot anul!

Argeş

drumul Naţional 7C transfăgărăşan va fi reabi -
litat şi modernizat pentru ca circulaţia rutieră să
fie deschisă tot timpul anului şi pe secţiunea de
drum cuprinsă între km 10+000 (Piscul Negru) şi km
130+800 (Cabana Bâlea Cascada). Compania de
drumuri a lansat de curând licitaţia pentru reali-
zarea expertizei tehnice şi a Studiului de fezabili-
tate pentru proiect, contractul având o valoare es-
timată la circa 3 milioane de lei. Compania Naţio-
nală de Autostrăzi şi drumuri Naţionale din Româ-
nia, în calitate de autoritate contractantă, comu-
nică iniţierea procedurii de licitaţie deschisă pen-
tru atribuirea contractului de servicii având ca
obiect: „Realizarea Expertizei Tehnice şi Realizare
Studiu de Fezabilitate pentru Reabilitarea/Moder-
nizarea DN 7C km 0+000 – km 151+955 (Transfăgă-
răşan)”. Potrivit CNAdNR, „proiectul are ca scop
principal reabilitarea şi modernizarea drumului e -
xistent pentru ca circulaţia să fie deschisă tot tim-
pul anului şi pe secţiunea de drum cuprinsă între
km 10+000 (Piscul Negru) şi km 130+800 (Cabana
Bâlea Cascada) prin adoptarea unor soluţii tehnice
corespunzătoare”. Valoarea estimată a contractu-
lui este de 2.995.149,52 lei, fără tVA (cca 670.000
de euro), iar durata contractului este de 12 luni (6

luni elaborare Expertiză tehnică şi Studiu de feza-
bilitate + 6 luni Asistenţă acordată Beneficiarului).
termenul de depunere a ofertelor este 16 septem-
brie 2015. dN 7C este un drum de altitudine ce
leagă sudul României cu transilvania, traversând
Carpaţii Meridionali. Acest drum ajunge la barajul
Vidraru şi este deschis traficului sezonier din iunie
până în noiembrie, fiind un drum turistic de mun -
te. Cu o lungime de 151 km, drumul traversează pe
axa nord-sud Munţii Făgăraş. Porţiunea de la bara-
jul Vidraru până la Cârţişoara traversează un teren
montan la altitudini mari şi a fost construită în pe-
rioada 1970-1974, pe o lungime de aproximativ 91
km. Zona montană înaltă a dN7C este deschisă cir-
culaţiei rutiere în fiecare an, doar de la 30 iunie
până în 1 noiembrie, întrucât drumul este înzăpe-
zit pe timp de iarnă. La aceasta se adaugă riscul că -
derilor de pietre şi al avalanşelor. Vara, restricţiile
cuprind perioada de întuneric (orele 22:00 - 6:00),
deoarece traseul este unul periculos, cu deosebit
de multe viraje şi curbe în ac de păr, fără să fie
prevăzut cu elemente reflectorizante, iar riscul că-
derii în gol este deosebit de mare. Limita de viteză
recomandată este de 40 km/h.

Sursa: argesplus.ro

http://argesplus.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Lucrările de reabilitare, modernizare şi extin-
dere a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orăşe-
nesc Lehliu-Gară se apropie de final. Conform au-
torităţilor publice locale, cel târziu în luna septem -
brie va fi inaugurată această unitate sanitară. 

Proiectul „Modernizarea Ambulatoriului Inte-
grat al Spitalului Orăşenesc Lehliu-Gară” are o va-
loare totală de 10.383.193,60 lei, din care 6.708.839,11
lei sunt alocaţi prin Fondul European pentru dez-
voltare Regională, 1.025.280,75 lei de la bugetul
naţional, iar 158.632,04 lei reprezintă cofinanţarea
beneficiarului. Valoarea neeligibilă a proiectului es -
te de 2.490.441,70 lei. Prin modenizarea Ambulato -
riului Integrat al Spitalului Orăşenesc Lehliu-Gară
se urmăreşte îmbunătăţirea calităţii infrastructurii
serviciilor de asistenţă medicală, prin asigurarea
unui acces egal al cetăţenilor din oraşul Lehliu-Ga -
ră şi arealul comunelor învecinate la serviciile de
sănătate. unitatea spitalicească din oraşul Lehliu-
Gară asigură servicii medicale pentru toate comu-
nele situate pe o rază de 30 de kilometri în jurul
localităţii călărăşene, fiind totodată centrul me-
dical care preia urgenţele de pe Autostrada Soare-
lui. Modernizarea spaţiilor, confortul sporit, apa-
ratura nouă şi atragerea personalului calificat vor
conduce la creşterea numărului de consultaţii şi la

eficientizarea actului medical. Clădirea Ambula-
torului Integrat, componentă a Spitalului Orăşenesc
Lehliu-Gară, a fost ridicată în 1962, pe baza cerinţe -
lor funcţionale din perioada respectivă, cerinţe ce
nu mai corespund actului medical al momentului
actual. Ştefania Moga, viceprimarul oraşului Lehliu-
Gară, afirmă că lucrările la Ambulatoriu se apropie
de final şi că, până în luna septembrie, această
unitate medicală va fi inaugurată. „Suntem pe final
cu lucrările de reabilitare, modernizare şi extin-
dere la Ambulatoriu. Am fi vrut ca la Zilele Ora-
şului Lehliu-Gară să facem şi inaugurarea Ambu -
latoriului, numai că nu ţine doar de noi, suntem nu -
mai într-un program al proiectului şi atunci poate
că vom mai crea un eveniment ocazionat de dechi -
derea acestei unităţi spitaliceşti. Cel târziu, în luna
septembrie vom tăia panglica la noul Ambulato riu”, ne-
a spus Ştefania Moga, viceprimarul oraşului Lehliu-Gară.
Lucrările de reabilitare, modernizare şi extindere a Am-
bulatoriului Integrat s-au executat pe o suprafaţă con-
struită de 1.180 de metri pătraţi. Anual, peste 50.000
de persoane beneficiază de serviciile medicale ale Am-
bulatoriului: cetăţenii din oraş, persoanele din cele 16
localităţi arondate zonei, precum şi urgenţele provenite
din accidentele produse pe Autostrada Soarelui (A2).

Sursa: observatorcl.info

Ambulatoriul din Lehliu-Gară
ar putea fi inaugurat până luna viitoare

Călăraşi

Recent, s-au încheiat lucrările de modernizare a
spitalului orăşenesc, autorităţile locale afirmând că
acolo s-a făcut o lucrare de excepţie. În perioada ur-
mătoare se vor mai aduce echipamente It, acesta fi-
ind ultimul aspect ce mai trebuie rezolvat. un alt pro-
iect finanţat din fonduri europene este reabilitarea
şi modernizarea Colegiului Naţional „Vladimir Strei -
nu”. Aici au fost probleme pentru că firma care exe-
cuta lucrările a intrat în insolvenţă. Cu toate acestea,
lucrurile au intrat pe un făgaş normal şi autorităţile
fiind de părere că implementarea proiectului va fi fi-
nalizată înainte de începerea noului an şcolar.

„Acum totul se desfăşoară pe baza unui grafic

bine stabilit, astfel încât până când încep copiii şcoa -
la, lucrarea să fie gata. Cu o organizare bună sperăm
să-l încheiem. Proiectul a constat în reabilitarea unui
pavilion cu foarte multe săli de clasă, o extindere cu
o sală de sport şi laboratoare. Sala de sport care era
înainte se transformă într-un amfiteatru şi alături s-
a construit o nouă sală de sport. Aceasta se găseşte
la etaj pentru că la parter sunt laboratoarele. Este
ceva frumos”, a adăugat Gheorghe Grigore.

Contribuţia financiară din bugetul local la aceste
proiecte este de doar 2%, restul fiind fonduri euro-
pene nerambursabile.

Sursa: dambovitanews.ro

Investiţii importante
finanţate din fonduri europene la Găeşti

Dâmboviţa

http://dambovitanews.ro
http://www.observatorcl.info
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Consilierii judeţeni giurgiuveni au aprobat,
săptămâna trecută, proiectul de reabilitare, ame-
najare şi consolidare a clădirii teatrului „Tudor Via -
nu”, prin care se vor executa lucrări în valoare de
1,11 milioane de euro. 

„Este unul dintre proiectele la care ţin foarte
mult pentru că de la înfiinţarea teatrului din anul
1981 nu au mai fost executate astfel de lucrări de
reabilitare, amenajare, modernizare şi consoli-
dare la clădirea teatrului şi ajunsesem în situaţia
ca pe timp de vară nici să nu mai putem intra în
sălile de spectacole pentru că nu există sistem de
ventilaţie, iar pe timp de iarnă sălile erau încăl-
zite cu greu din cauza instalaţiilor învechite, ca
să numai vorbesc de numeroasele lucrări de ame-
najare şi modernizare la sălile de spectacole care
sunt extrem de necesare şi dacă am aprobat pro-
iectul tehnic astăzi, am speranţa că până în iarnă
lucrările să fie demarate”, a declarat preşedintele
Cj, Vasile Mustăţea. 

Prin proiectul aprobat de consilierii judeţeni
se vor face consolidări la terase şi pereţii teatrului,
în zona Cafenelei artiştilor, se va instala mobilier
nou în sălile de spectacole, va fi montată o cen-
trală pe gaze naturale, va fi instalat un sistem de

ventilaţie, va fi refăcută tâmplăria exterioară cu
rame de aluminiu, se vor face izolaţii la terase şi
se vor reface trotuarele şi finisajele exterioare ale
clădirii. Întreaga valoare a proiectului înscris în ca-
drul programului de investiţii al Cj Giurgiu pe anul
2015 este de 1,11 milioane de euro.

Sursa: administratie.ro
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Consiliul Judeţean Giurgiu a aprobat
proiectul de reabilitare a Teatrului „TudorVianu”,

în valoare de 1,11 milioane de euro

Giurgiu

Reprezentanţii Primăriei Slobozia au inaugurat
vineri, 14 august, Centrul Naţional de Informare şi
Promovare turistică. Amplasat la intrarea dinspre
Bucureşti a municipiului, obiectivul îşi propune să
le ofere celor interesaţi informaţii despre zonele
cu potenţial turistic din judeţul Ialomiţa. Ideea
unui astfel de proiect a fost iniţiată în urmă cu trei
ani şi s-a materializat abia anul acesta, când
construcţia a fost finalizată şi recepţionată. Lucra-
rea a fost realizată cu fonduri europene şi se ridică
la suma de 600 mii de lei. 

Sursa: independentonline.ro

Centrul de informare turistică
de la Slobozia a fost inaugurat

Ialomiţa

http://www.independentonline.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.administratie.ro
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Veste bună pentru locuitorii
din trei blocuri situate pe Bulevar-
dul Republicii. joi s-a semnat con-
tractul privind reabilitarea blocu-
rilor 14A, 14B1-14B2 şi 14C, ce vor
fi anvelopate din fonduri europene
prin Regio. Conform autorităţilor
publice locale, constructorul va în -
cepe imediat amenajarea şantierului.

Lucrările se vor realiza în ca-
drul proiectului „Reabilitare termică blocuri în
municipiul Ploieşti Bloc 14A, B-dul Republicii, nr.
114, Bloc 14B1-14B2, B-dul Republicii, nr. 114, bloc
14C, B-dul Republicii, nr. 112”, finanţat prin pro-
gramul Regio, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvol-
tării durabile a oraşelor – poli urbani de creş tere”,
domeniul ma jor de intervenţie 1.2 „Sprijinirea in-
vestiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de
locuinţe”. Contractul a fost semnat la sfârşitul lu-

nii ianuarie, unitatea Administra-
tiv-teritorială Ploieşti devenind
atunci beneficiara contractului cu
numărul 5.000 în cadrul progra-
mului Regio. Proiectul are o va-
loare totală de 2.750.876,39 lei,
din care valoarea totală eligibilă
reprezintă 2.692.162,65 lei (fon-
duri FEdR – 1.324.544,22 lei; va-
loare nerambursabilă din bugetul

naţional – 290.753,57 lei; cofinanţarea eligibilă a
beneficiarului – 1.076.865,06 lei).

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

Sursa: ph-online.ro

Trei blocuri din Ploieşti
vor fi reabilitate termic cu fonduri europene

Prahova

Pentru a veni în sprijinul persoanelor vârstnice
singure şi a celor cu grave probleme de sănătate,
Consiliul Local al comunei Saelele a aprobat, în ur -
mă cu doi ani, lansarea unui proiect pentru înfiin-
ţarea în satul Pleaşov a unui modern centru de asis-
tenţă socială. temeinic fundamentat, proiectul
„Centrul social pentru îngrijire bătrâni şi persoane
cu nevoi speciale din comuna Saelele, sat Pleaşov,
judeţul Teleorman” a fost declarat eligibil, acesta
fiind acceptat spre finanţare prin Programul Ope-
raţional Regional 2007-2013, valoarea totală a in-
vestiţiei fiind de 2.587.572,88 lei. Finanţarea vine
de la uniunea Europeană, conform acordului de
parteneriat doar o mică parte din fondurile nece-
sare realizării investiţiei provenind de la Consiliul
judeţean teleorman şi de la Consiliul Local al Comu -
nei Saelele.

Lucrările de construcţie a centrului social din sa-

tul Pleaşov au demarat la începutul acestui an şi ele
se află în plină desfăşurare, urmând a fi finali zate în
luna decembrie 2015. Clădirea în care va funcţiona
noul aşezământ social de la Pleaşov a fost extinsă,
având opt camere de locuit în care exis tă 24 de locuri
pentru cazarea persoanelor vârst nice şi a celor cu
nevoi speciale, centrul fiind dotat cu sală de mese,
cabinet medical, club şi anexe gospodăreşti.

Conform echipei de implementare a proiectu-
lui, în paralel cu lucrările de construire, s-au făcut
demersurile legale şi s-au încheiat deja toate con-
tractele pentru furnizarea de echipamente şi de
achiziţie a dotărilor necesare, pentru ca noii loca-
tari să poată beneficia de toate condiţiile care să
le asigure un trai decent, condiţii pe care mulţi
dintre ei, în propriile gospodării, din păcate, nu
le-au avut până acum. 

Sursa: ziarulmara.ro

Construcţia Centrului social
pentru îngrijire bătrâni de la Pleaşov,

aproape de finalizare

Teleorman

http://www.ziarulmara.ro
http://www.ph-online.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Newsletter-ul „InfoRegionalSudMuntenia”
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 / 17 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

