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În data de 21 ianuarie, experţi din
cadrul Serviciului Dezvoltare al ADR Sud
Muntenia vor participa la şedinţa Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea
IMM-urilor pentru anul 2016, la Bucureşti, unde se vor discuta proiectele procedurilor de implementare a programelor naţionale de sprijinire a înfiinţării şi
dezvoltării IMM-urilor în acest an. Proiectele procedurilor ce vor fi dezbătute
sunt afişate pe site-ul www.aippimm.ro,
secţiunea Programe > Proiecte proceduri
implementare 2016. eventualele propuneri şi observaţii pot fi transmise până în
data de 20 ianuarie, ora 14:00, la adresa
de e-mail: directia.imm@imm.gov.ro.
Şedinţa de lucru va avea loc la sediul
Ministerului economiei, Comerţului şi
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.
Comitetul Consultativ pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
a fost înfiinţat în vederea identificării şi
dezbaterii problemelor din sectorul IMM,
pentru elaborarea de recomandări necesare dezvoltării acestui sector, având
rol consultativ în aprobarea programelor
şi măsurilor de stimulare a înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Marilena Baron
• 16 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

www.adrmuntenia.ro

ANIVERSĂRI

În data de 17 ianuarie, colega noastră Marilena Baron,
expert Serviciul Monitorizare proiecte PoR, Biroul judeţean
Prahova, a împlinit 16 ani de activitate în cadrul ADR Sud
Muntenia!
Pe această cale dorim să o felicităm şi să îi mulţumim
pentru implicarea şi expertiza sa profesională dovedite în
implementarea atât a programului PHARe, cât şi a Programului operaţional Regional în Sud Muntenia!
La Mulţi Ani cu împliniri pe toate planurile!

EVENIMENTE VIITOARE

Şedinţa Comitetului Consultativ
pentru Dezvoltarea IMM-urilor în 2016
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Comisarul pentru politică regională, Corina
Creţu, a prezentat joi Comisiei pentru Dezvoltare
Regională a Parlamentului european, în cadrul primei întâlniri din acest an, Comunicarea Comisiei europene adoptată în decembrie 2015 privind contribuţia fondurilor Structurale şi de Investiţii europene
(eSI) la strategia de creştere a ue, Planul de Investiţii
şi priorităţile Comisiei pentru următorul deceniu.
„Prin această Comunicare, prezentăm pentru
prima dată angajamentele statelor membre în
ceea ce priveşte obiectivele pe care şi le-au propus
pentru utilizarea fondurilor politicii regionale disponibile în perioada 2014-2020. Este, de asemenea, pentru prima oară când putem să spunem nu
doar câţi bani urmează să investim, ci şi ce anume
ne-am propus să obţinem la finalul acestei perioade”, a afirmat Corina Creţu.
Conform Comunicării, fondurile Structurale şi
de Investiţii europene sunt orientate către performanţă, fiind totodată în acord cu recomandările
din cadrul semestrului european, dar şi cu cele specifice fiecărei ţări. Aceste fonduri sunt direcţionate spre patru sectoare-cheie care generează creştere economică: cercetarea şi inovarea, tehnologiile digitale, sprijinul acordat economiei cu emisii
reduse de dioxid de carbon şi întreprinderilor mici.
În faţa membrilor Comisiei pentru Dezvoltare
Regională a Pe, Corina Creţu şi-a exprimat convingerea că rezultatele estimate la încheierea exerciţiului bugetar 2014 - 2020 vor fi atinse, reamintind că programele finanţate cu fonduri europene
vizează în principal îmbunătăţirea vieţii de zi cu
zi a cetăţenilor europeni.
„De exemplu, în perioada 2014 - 2020, 121 de
miliarde de euro vor fi investiţi în cercetare şi inovare; 2 milioane de întreprinderi vor primi finanţare
europeană pentru a deveni mai competitive; 14 milioane de locuinţe vor fi conectate la reţeaua de internet de mare viteză; 7.500 de kilometri de cale
ferată vor fi realizaţi, din care 5.200 de kilometri
în cadrul reţelei TEN-T; 10 milioane de şomeri vor
fi sprijiniţi să îşi găsească locuri de muncă, alte 3
milioane de cetăţeni europeni vor putea să obţină
o calificare în muncă, iar 40 de milioane de persoane
vor beneficia, la sfârşitul perioadei, de servicii mewww.adrmuntenia.ro

Corina Creţu, comisarul european pentru politică regională

dicale mai bune”, a afirmat comisarul european.
Comunicarea pe care comisarul european Corina Creţu a prezentat-o joi Comisiei pentru Dezvoltare Regională a Pe include şi rezultatele negocierilor cu toate statele membre cu privire la Acordurile de Parteneriat şi la programe, precum şi provocările-cheie pentru fiecare ţară.
„Mă bucur că discuţiile privind Acordul de Parteneriat, precum şi cele legate de Programele Operaţionale pentru perioada 2014 - 2020 au condus
la o imagine clară privind prioritizarea investiţiilor, creşterea finanţărilor pentru cercetare şi inovare, o abordare echilibrată a investiţilor în domeniul transporturilor şi stabilirea unor obiective
în conformitate cu ţintele naţionale pentru 2020
şi cu recomandările din Semestrul European”, a
mai spus Corina Creţu în ceea ce priveşte România.
Reamintind potenţialul enorm de combinare a
fondurilor eSI şi a fondului european pentru Investiţii
Strategice al Planului de Investiţii pe care autorităţile
locale şi regionale nu reuşesc întotdeauna să îl aibă
în vedere, comisarul european a anunţat că, împreună cu vicepreşedintele jyrki Katainen, va publica
în curând orientări referitoare la complementaritatea fondurilor, pentru a se asigura că statele membre
valorifică cu adevărat această oportunitate.

Sursa: stiripesurse.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Corina Creţu a prezentat Comisiei
pentru Dezvoltare Regională a PE priorităţile CE
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263 proiecte
de infrastructură
primesc 12,77 miliarde
de euro

263 de proiecte de infrastructură de transport vor beneficia
de finanţare europeană în valoare totală de 12,77 miliarde de
euro pentru creşterea mobilităţii
în uniunea europeană într-o manieră ecologică şi sigură.
violeta Bulc, comisarul european pentru transport, a declarat: „Mă bucur că investiţia
cea mai importantă făcută vreodată de UE în domeniul transportului devine realitate astăzi. Toate aceste proiecte vor îmbunătăţi conectivitatea Europei şi vor
stimula competitivitatea, creşterea economică şi crearea locurilor de muncă. Contribuind la decarbonizarea sectorului transporturilor prin utilizarea de combustibili ecologici şi integrarea
sa digitală, proiectele vor avea
un aport la realizarea a două priorităţi ale Comisiei Europene: Uniunea energetică şi Agenda digitală”.
www.adrmuntenia.ro

Proiectele implică toate modurile de transport şi sunt puse
în practică în toate statele membre ue, asigurând astfel o dimensiune cu adevărat europeană. ele
sunt, în principal, axate pe reţeaua centrală de transport transeuropeană. 43 dintre acestea, cu o
valoare cumulată de 4,6 miliarde
de euro, vor fi puse în practică
integral în ţările ue ce beneficiază de finanţare prin fondul de
Coeziune. De asemenea, sunt
sprijinite proiectele inovatoare
de gestionare a traficului, precum şi promovarea unor soluţii
durabile de mobilitate. Agenţia
executivă pentru Inovare şi Reţele (Innovation and networks
executive Agency – IneA) a semnat, în data de 7 ianuarie, acordurile de investiţii pentru ultima
serie de proiecte selectate din
cadrul facilităţii pentru Conectarea europei (Cef).
Sursa: finantare.ro

2016 aduce în acest an o serie de finanţări de la stat cuprinse între 120.000 şi
250.000 de lei pentru finanţarea afacerii.
Procedurile se află în dezbatere publică.
• 125.000 de lei de la stat pentru afaceri la sate
Antreprenorii vor putea obţine, în acest
an, finanţări nerambursabile de la stat de
până la 125.000 de lei (circa 27.700 de
euro), pentru mici afaceri deschise la
sate, în cadrul noului Program pentru firmele mici şi mijlocii din mediul rural.
• 250.000 de lei, ajutor de stat pentru făbricuţe IMM (circa 55.000 de euro)
făbricuţelor private, într-un nou program
de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii, destinat microindustrializării. Cel
puţin 244 de microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) vor primi bani.
• 135.000 de lei, ajutor de stat pentru firmele cu cel puţin 2 ani vechime,
în Programul Comerţ 2016.
• 120.000 de lei de la stat pentru noile
afaceri, în noul Program START 2016. firmele mici şi mijlocii aflate la început de
drum vor putea lua un ajutor nerambursabil de până la 120.000 de lei (26.000 de
euro) de la Guvern, pentru investiţii, prin
noul Program StARt 2016.
Direcţia Politici Antreprenoriale din Ministerul economiei aşteaptă observaţii,
propuneri şi sugestii la adresa de e-mail:
direcţia.imm@imm.gov.ro.
Sursa: finantare.ro

POSDRU: Sistemul informatic
Actionweb este funcţional

Sistemul informatic Actionweb este
funcţional, anunţă Ministerul fondurilor europene. Astfel, beneficiarii proiectelor finanţate din PoSDRu pot să
utilizeze sistemul informatic Actionweb pentru transmiterea cererilor de
rambursare aferente cererilor de lichidare şi cererilor de plată.
totodată, beneficiarii proiectelor
finanţate din PoSDRu pentru care cererile de rambursare aferente cererilor de lichidare şi cererilor de plată au
fost depuse la autoritatea de management/organismele intermediare în format de hârtie (hard copy), sunt rugaţi
să depună la AM/oI evidenţa cheltuielilor generată din sistemul Actionweb,
însoţită de raportul de audit. Sistemul
nu a funcţionat din data de 13.01.2016,
din cauza unor probleme tehnice.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Lista finanţărilor de la stat
pentru afaceri în 2016
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Comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, a primit, la Bruxelles, o delegaţie a Ministerului fondurilor europene din România, condusă de
ministrul Aura Carmen Răducu. Principalele teme de
discuţie au vizat situaţia implementării proiectelor din
perioada de programare 2007 - 2013, finanţate prin Politica de Coeziune, priorităţile României pentru anul
2016, în vederea implementării cu succes a programelor din perioada 2014 - 2020, şi includerea României
într-un proiect pilot privind dezvoltarea regiunilor.
„Implementarea proiectelor din perioada de
programare 2007 - 2013, prima pe care România a
experimentat-o că nou stat membru al Uniunii Europene, a avut un start slab, dar progresele au fost vizibile în a doua parte a perioadei”, a apreciat Corina
Creţu în întâlnirea cu ministrul fondurilor europene
din România. Înaltul oficial european s-a declarat
mulţumit că, în urmă măsurilor propuse de Grupul de
lucru pentru o mai bună implementare, România a
reuşit să evite, în 2015, dezangajarea sumei de un
miliard de euro, pe care ţara a avut-o la dispoziţie
prin fondul european pentru Dezvoltare Regională şi
fondul de Coeziune.
„Grupul de lucru pentru o mai bună implementare, pe care l-am iniţiat anul trecut, a avut peste 30
de întâlniri cu autorităţile române în 2015, în urma
cărora s-au stabilit planuri de acţiune pentru programele de Mediu, Transport, Competitivitate şi pentru
Programul Operaţional Regional. Au fost identificate
80 de proiecte ce urmează să fie fazate şi ne aşteptăm
ca România să trimită la începutul acestui an mai mult
de 40 de solicitări de modificare de proiecte, tocmai
ca urmare a acceptării fazării. Totodată, Comisia Europeană a aprobat până în prezent 7 proiecte majore
de transport retrospective sau alternative pentru România, în valoare de 776 milioane de euro, iar alte 5
proiecte din cadrul Programului Operaţional de Transport, în valoare de peste 190 de milioane de euro,
sunt în evaluare la nivelul Comisiei.”
La întâlnirea cu delegaţia Ministerului român al
fondurilor europene, comisarul Corina Creţu a subliniat importanţa alocării de către România, în 2016, a
resurselor financiare şi umane necesare finalizării în
www.adrmuntenia.ro

condiţii cât mai bune a programelor din 2007 - 2013
şi demararea celor din perioada bugetară 2014 - 2020.
„La fel ca orice alt stat membru al Uniunii Europene care a experimentat pentru prima oară finanţarea europeană, România a avut nevoie de timp
pentru a se adapta provocărilor. Cu toate acestea,
rezultatele investiţiilor realizate în ţară în perioada
2007 - 2013, prin Politica de Coeziune, sunt bune. Au
fost create peste 8.100 de noi locuri de muncă, dintre
care mai bine de 600 în domeniul cercetării, iar mai
mult de 1.250 de IMM-uri au beneficiat de granturi
directe. Totodată, au fost îmbunătăţite semnificativ
infrastructura de transport şi accesibilitatea, prin
construirea a 124 km de autostradă şi reabilitarea a
peste 900 km de drumuri naţionale. Banii europeni
au mai fost folosiţi pentru modernizarea a 400 de
spitale, şcoli şi alte infrastructuri sociale, precum şi
pentru asigurarea de servicii la standarde europene
în aceste domenii.”
oficialul european a recomandat autorităţilor române să acorde atenţie sporită demarării la timp a implementării noii perioade de programare 2014 - 2020,
precum şi în privinţa stabilirii unor mecanisme eficiente de monitorizare. „Îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante în domeniul achiziţiilor publice, al managementului deşeurilor, al infrastructurii de sănătate
şi al Master Planului de transport este de maximă importanţă pentru România. Iar elementele cheie ce vor
influenţa implementarea programelor noii perioade
sunt nivelul de pregătire al administraţiei publice şi
buna guvernanţă”, a subliniat Corina Creţu.
La aceeaşi întâlnire, comisarul european pentru
politica regională şi-a exprimat speranţa demarării în
scurt timp a proiectului pilot pentru dezvoltarea regiunilor, propus recent de Direcţia Generală pentru
Politica Regională (DG ReGIo). Două regiuni din România, cea de nord-est şi nord-vest, alături de alte două
din Polonia, au fost incluse în proiect. Acesta urmăreşte să identifice şi să analizeze factorii ce duc la decalaje sistemice în dezvoltarea regiunilor, precum şi
să găsească soluţii pentru îmbunătăţirea performanţelor acestora în privinţa folosirii fondurilor europene.

Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Corina Creţu: România a folosit, în 2015,
toate fondurile europene alocate
prin Politica de Coeziune

5

Info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 258 / 11 - 17 ianuarie 2016

6

» Guvernul României şi Banca
Mondială semnează un memorandum
de înţelegere (Mou) pentru a se continua
acordarea de servicii de asistenţă tehnică
instituţiilor publice româneşti până în anul
2023, în contextul continuării reformelor
structurale şi creşterii eficienţei
administraţiei publice.

„Salutăm sprijinul acordat României de către
experţii Băncii Mondiale pentru modernizarea autorităţilor naţionale şi locale, astfel încât cetăţenii să beneficieze de servicii publice de calitate.
Ca şi în perioada memorandumului precedent
(2012 - 2015), semnat cu Banca Mondială şi alte
instituţii financiare (Banca Europeană de Investiţii
şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare), Ministerul Fondurilor Europene va oferi
direcţia strategică şi coordonarea activităţilor din
cadrul memorandumului şi dorim ca experienţa pe
care a acumulat-o în colaborare cu toţi partenerii
săi să ducă la realizarea împreună a unor acţiuni
concrete pentru dezvoltarea economică şi socială”, a declarat Aura Răducu, ministrul fondurilor europene.
Instituţiile publice vor fi principalul beneficiar
al acestor servicii de asistenţă ce vor fi finanţate
din fondurile Structurale şi de Investiţii europene
(eSIf) din cadrul perioadei de programare 2014 2020. Din 2010, aproape 20 de instituţii publice au
beneficiat de programul Băncii Mondiale din România, prin care s-au pus bazele unei administraţii
publice moderne. Programul a inclus domenii precum: incluziunea socială şi reducerea sărăciei, agricultura, schimbările climatice, politica în domeniul concurenţei, educaţia, integrarea romilor,
transporturile şi planificarea urbană. Ca urmare a
succesului programelor din ultimii ani, guvernul a
convenit extinderea serviciilor de asistenţă tehnică
pentru toate fondurile europene structurale şi de
investiţii, inclusiv fondul european de Agricultură
şi Dezvoltare Rurală şi fondul european de Acvawww.adrmuntenia.ro

cultură, Piscicultură şi Pescuit.
În cadrul memorandumului anterior (2012 - 2015)
între România şi Banca Mondială au fost încheiate
26 de acorduri de servicii finanţate din Programul
operaţional Asistenţă tehnică (PoAt) 2007 - 2013
sau din axele de asistenţă tehnică ale programelor
operaţionale, pentru 12 instituţii publice centrale
din România, în valoare totală de aproximativ 31
milioane de euro.
„În ultimii cinci ani, autorităţile locale şi naţionale, prin parteneriatul pentru servicii de
asistenţă, au beneficiat de expertiza internaţională şi cunoştinţele Băncii Mondiale. Acest parteneriat de succes s-a dezvoltat în mod considerabil,
ca urmare, România are cel mai mare program de
acest tip din cadrul Băncii cu rezultate importante
în domenii cheie”, a declarat Cyril Muller, vicepreşedintele BM pentru europa şi Asia Centrală.
„Experienţa şi cunoştinţele generate fac din România un model demn de urmat de către alte ţări.”
un exemplu în ceea ce priveşte utilizarea expertizei oferite de Banca Mondială îl constituie indicatorii de performanţă furnizaţi în cadrul Acordului de servicii „Crearea unui sistem de evaluare
a performanţei funcţionarilor din administraţie
care gestionează fondurile UE”, încheiat cu Ministerul fondurilor europene. Aceşti indicatori au stat
la baza elaborării procedurii de evaluare semestrială a activităţii/ performanţelor profesionale individuale ale personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară pentru aproximativ 2.000 de funcţionari publici din cadrul Ministerului fondurilor europene, Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului finanţelor Publice (mai precis din Autoritatea de Certificare şi Plată şi Autoritatea
naţională pentru Achiziţii Publice), organismelor
intermediare din cadrul Ministerului Muncii, familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor vârstnice, Ministerului educaţiei naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerului energiei şi Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională.
Sursa: fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Banca Mondială şi România
continuă Parteneriatul pentru reformele structurale
şi modernizarea administraţiei publice
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„Ceulaj” – centru de activităţi şi resurse pentru formarea şi informarea tinerilor din Mollina
(Malaga), Spania, caută parteneri, organizaţii active în domeniul tineretului, pentru un proiect de
mobilitate Erasmus+, componenta „Tineret”.
Centrul este deopotrivă cadrul adecvat pentru organizarea de întâlniri şi schimb de experienţă între organizaţiile de tineret şi instituţiile publice
din domeniu.
În fiecare an, institutul de tineret este vizitat
de mii de tineri din diferite ţări, precum şi de specialişti şi politicieni care lucrează în domeniul tineretului.
Prezenta propunere are ca obiectiv reunirea
a 40 de tineri + 4 lideri de grup din 3 ţări diferite
pentru a dezbate următoarele puncte de interes:
• pieţe de nişă şi surse de locuri de muncă;
• surse de auto-ocupare a forţei de muncă;
• utilizarea tIC în responsabilizarea şi activarea şomerilor în căutare de locuri de muncă;
• oportunităţile pe care ue le oferă în ceea ce
priveşte mobilitatea;
• ajutoare publice şi private pentru antreprenoriat.
Sunt, de asemenea, avute în vedere în cadrul
mobilităţii vizite la companii care au posibilitatea
oferirii de noi locuri de muncă.
Mobilitatea este prevăzută pentru luna septembrie 2016 şi are ca grup ţintă tinerii între 18
şi 30 de ani.
Data limită de înscriere este 26 ianuarie 2016.
Contact pentru detalii: Angel Campillo Rebollo, juventud@mollina.es.

oportunităţi de cooperare
în cadrul programului
Europa pentru Cetăţeni

1. Agenţia pentru Dezvoltarea Cooperării
Internaţionale din Extremadura (Guvernul Regional Extremadura) din Spania caută parteneri
pentru un proiect ce va fi depus în cadrul Măsurii
2.3 Proiecte ale societăţii civile prin programul
Europa pentru cetăţeni, având ca termen limită
1 martie 2016. Proiectul îşi propune să întărească
dezbaterile despre stigmatizarea imigranţilor şi
dialogul intercultural.
Posibilii parteneri interesaţi de cooperare
sunt rugaţi să contacteze direct persoana indicată
până în data de 27 ianuarie 2016.
Persoană şi date de contact: Gema González
jiménez.
Adresă: Avda. valhondo, s/n (edificio Mérida
III Milenio) Módulo 1 - Planta 2ª, localitate: Mérida
(Badajoz), cod po;tal: 06800, e-mail: gema.gonzalez@gpex.es, tel.: (0034) 924 170196.
(continuare în pagina 8)
extramadura, Spania

Sursă: finantare.ro

www.adrmuntenia.ro
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tinerii între 18 şi 30 de ani
pot deveni parteneri
într-un proiect Erasmus+
în Spania
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Sursă: finantare.ro

o şcoală din Italia
caută profesori
parteneri
pentru programul Erasmus +
„Learning in Progress”

Şcoala publică secundară „Duca degli Abruzzi-Libero Grassi” din Sicilia, Italia, caută parteneri şi coordonator de proiect pentru propunerea
Erasmus + „Learning … în Progress”. Şcoala îşi propune să implice cadrele didactice în formarea în

www.adrmuntenia.ro

străinătate sau în schimburi de formare profesională legate de antreprenoriat, persoanele cu nevoi speciale, utilizarea It în educaţie, abandonul
şcolar, studiul diferitelor tehnici artistice şi a stilurilor arhitecturale de construcţie în ţările europene, marketing-ul pentru orientarea profesională a elevilor etc.
Parteneri căutaţi: şcoli, companii, centre de
formare, instituţii publice şi private.
Data limită de înscriere: cât de repede se
poate.
Contact pentru detalii: dr. Marcello Cammarata, marcellocammarata@gmail.com, tel.: (039)
3208790796 sau (039) 3407051906.

Se caută parteneri
într-un proiect
de mobilitate,
Erasmus +, în Italia

Sursă: finantare.ro

Asterisco, asociaţie nonprofit din Sicilia, Italia, specializată în resurse umane şi proiecte de
dezvoltare personală, doreşte să se implice şi să
devină partener în proiecte de mobilitate erasmus+. Asociaţia are experienţă în sistemul de formare profesională, partener intermediar sau
gazdă pentru mobilităţi, proiecte europene, cooperare transnaţională, vizite de studii specializate pentru adulţi etc..
Parteneri căutaţi: şcoli, organizaţii.
Pentru detalii poate fi contactată veronica
Laguardia, project manager, mobility@asterisco.sicilia.it, tel.: 0039 091 6268334, website: www.asterisco.sicilia.it, website departamentul de proiecte europene: www.in-sicilia.org, oficiul Regiunii Sicilia la Bruxelles, ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be.

Sursă: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 7)
2.Oraşul Kalajoki (Finlanda) caută parteneri
pentru un proiect în cadrul Măsurii 2.2 Reţele de
oraşe a programului Europa pentru Cetăţeni, cu
termen limită de depunere 1 martie 2016. Proiectul vizează dezvoltarea rurală prin incluziune, integrare şi internaţionalizare.
Posibilii parteneri interesaţi de cooperare sunt
rugaţi să contacteze direct persoana indicată.
Persoană şi date de contact: William o’Gorman, e-mail: william_o_gorman@edu.kalajoki.fi,
tel.: 0444691226; 0444691226; website: www.kalajoki.fi.
3. Organizaţia neguvernamentală WALK din
Irlanda caută parteneri pentru un proiect ce vizează promovarea voluntariatului PeeR mentor,
ce va fi depus în cadrul Măsurii 2.3 Proiecte ale
societăţii civile a programului Europa pentru
cetăţeni, până la data de 1 martie 2016, termen
limită de depunere a aplicaţiilor.
Posibilii parteneri interesaţi de cooperare sunt
rugaţi să contacteze direct persoana indicată.
Persoană şi date de contact: Austin o'Sullivan;
e-mail: austin@walk.ie; tel./fax: 4650388/4607899,
website: www.walk.ie.

8
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Cerere de propuneri de proiecte
2016 „Memorie istorică europeană”
a programului Europa pentru cetăţeni

Obiective generale:
• contribuţie la înţelegerea de către cetăţeni
a uniunii, a istoriei şi diversităţii acesteia;
• promovarea cetăţeniei europene şi îmbunătăţirea condiţiilor de participare civică şi democratică la nivelul uniunii.
obiectivele specifice realizate prin acţiuni
transnaţionale sau cu dimensiune europeană:
• sensibilizarea publicului cu privire la memoria, la istoria şi valorile comune ale uniunii şi la
scopul uniunii, şi anume promovarea păcii, a valorilor uniunii şi a bunăstării popoarelor sale prin
stimularea dezbaterii, a reflecţiei şi a dezvoltării
de reţele;
• încurajarea participării democratice şi civice
a cetăţenilor la nivelul uniunii, printr-o mai bună
înţelegere de către cetăţeni a procesului uniunii
de elaborare a politicilor şi prin promovarea oportunităţilor de implicare societală şi interculturală
şi de voluntariat la nivelul uniunii.
Tipuri de acţiuni:
Componenta „Memorie istorică europeană”
sprijină activităţile ce încurajează reflecţia asupra diversităţii culturale europene şi a valorilor comune în sensul cel mai larg al termenului, ţinând
seama de egalitatea de gen. fondurile pot fi puse
la dispoziţie pentru iniţiativele de reflecţie asupra cauzelor regimurilor totalitare în istoria modernă a europei şi cele de comemorare a victimelor acestora.
Această componentă include, de asemenea,
activităţi referitoare la alte momente decisive şi
www.adrmuntenia.ro

puncte de referinţă din istoria europeană recentă. În special, se va acorda preferinţă acţiunilor
ce încurajează toleranţa, înţelegerea reciprocă,
dialogul intercultural şi reconcilierea ca mijloace
de depăşire a trecutului şi de construire a viitorului, în special vizând generaţiile mai tinere.
Pot depune proiecte: autorităţile locale şi regionale, organizaţii non-profit şi ale societăţii civile, asociaţii ale supravieţuitorilor, asociaţii culturale, de tineret, educaţionale şi de cercetare,
asociaţii ale oraşelor înfrăţite.
Bugetul maxim pentru un proiect: 100.000 de
euro.
Alte condiţii:
• se aşteaptă ca proiectele din cadrul acestei
componente să includă diferite tipuri de organizaţii (autorităţi locale, onG-uri, institute de cercetare etc.) sau să desfăşoare diferite tipuri de
activităţi (cercetare, educaţie nonformală, dezbateri publice, expoziţii etc.) sau să implice cetăţeni provenind din diferite grupuri ţintă;
• un proiect trebuie să implice organizaţii din
cel puţin un stat membru;
• se acordă prioritate proiectelor transnaţionale;
• durata maximă a proiectului este de 18 luni.
Data limita pentru depunerea propunerilor:
2 martie 2015 (ora 12:00, Bruxelles).
Pentru toate componentele/măsurile s-a creat
un sistem electronic de depunere a cererilor. Propunerile de proiecte trebuie să fie depuse utilizând formularul electronic de cerere de grant (eformularul).
Cererile pe hârtie, trimise prin poştă, prin fax
sau prin e-mail nu sunt acceptate în vederea evaluării ulterioare.
Programul Europa pentru Cetăṭeni pune accent pe:
• accesul echitabil al tuturor;
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO PARTENERIATE

(continuare în pagina 9)
(continuare din pagina 8)
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evenimentelor;
• costurile de comunicare/publicare legate de
evenimente;
• costuri de coordonare generate de participarea mai multor organizaţii;
• costurile de cercetare şi ale instrumentelor
It necesare acţiunilor pregătitoare în cadrul acţiunilor prevăzute de proiect.

Stadiul absorbţiei fondurilor europene / 23 decembrie 2015

59,63%

Rata de obsorbţie curentă
în 23 decembrie 2015

www.adrmuntenia.ro

Proiecte
depuse

Contracte
semnate

46.995 15.742
Plăţi rambursate
de Comisia europeană

68,38%

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare în pagina 10)
(continuare din pagina 9)
• proiecte transnaţionale (tema transnaţională
sau părţi interesate din mai multe ţări sau solicitanţii vizează publicul din mai multe ţări);
• dialog intercultural;
• promovarea voluntariatului.
Cofinanṭarea pe această componentă poate
ajunge până la 70%. Această rată de finanţare din
partea Comisiei europene este rezultatul unei
analize statistice, nu ar trebui să fie afişată în
aplicaṭie.
Subvenţia se calculează pe baza unei finanţări forfetare care să acopere toate costurile eligibile:
• costurile directe cu personalul implicat în acţiuni;
• cheltuielile de deplasare şi cazare ale participanţilor la evenimente;
• cheltuielile cu privire la/de interpretare/
traducere necesare pentru punerea în aplicare a

Info Regional Sud Muntenia
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S-au publicat centralizatoarele întrebărilor şi răspunsurilor formulate ca urmare a consultărilor publice
privind Ghidurile solicitantului pentru Priorităţile de
investiţii 2.1.A – Microîntreprinderi, 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural şi 3.1 A – Clădiri rezidenţiale.
Documentele pot fi descărcate de pe site-ul

Agenţiei dedicat exclusiv programului Regio http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea PoR 2014
– 2020 > Alte documente, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/, precum şi pe site-ul
programului - www.inforegio.ro, link: http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice2014-2020.html.

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.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Propuneri şi observaţii primite în cadrul
consultărilor publice privind ghidurile specifice
pentru priorităţile de investiţii 2.1, 5.1 şi 3.1

Info Regional Sud Muntenia
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Domeniul/Subdomeniul

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană centre urbane

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Axa poli de creştere
1 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană poli de dezvoltare
1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe

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 3.356.571.741,55 lei. Din cele 757 de
contracte semnate, 78 de proiecte au fost reziliate.

Nr.
Nr.
Nr.
proPID-uri proiecte
iecte Resdepuse depuse
retrase pinse

Stadiul proiectelor
În
evaluare

Precontractate

În
rezervă

0

0

12

35

0

10

0

1

20

2

2

0

0

1

15

3

0

0

0

0

9 cereri

Suma aloValoare
cată /
asistenţă
disponibilă
financiară
Con- neranbursabilă Regiunii
Sud
tracsolicitată
tate - mil. Euro - Muntenia
- mil. Euro 25

86,55

58,20

0

16

108,10

97

0

0

12

33,69

38,80

0

0

0

9

2,71

22,80

2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri
Axa
judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea
2
şoselelor de centură

39

3

10

0

0

7

19

231,68

122,26

3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea insfrastructurii
serviciilor de sănătate

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale

12

1

1

0

0

0

10

40,53

35,7

3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

60

11

14

0

0

4

31

22,25

13,88

3

0

0

0

0

0

3

13,81

15,43

100

7

3

0

0

31

59

99,00

39,73

67

7

6

0

0

0

54

43,52

24,62

26

7

7

0

0

0

12

48,77

37,11

0

0

0

0

0

0

0

-

fonduri
realocate

168

0

0

0

53,75

13,55

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

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
4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire
a afacerilor de importanţă regională şi locală

Axa 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate
4 şi pregătirea pentru noi activităţi
4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - martie 2012

5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe

520

41

110

30

1

5

317

5

0
0

0
0

0

336

61,22

9

15

90,23

144

52,54
30,80

5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii
de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi
32
14
6
0
0
0
12
61,20
35,64
Axa creşterea calităţii serviciilor turistice
5
Pentru Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovareapotenţialuluituristicşicrearea
infrastructuriinecesareînscopulcreşteriiatractivităţiiRomânieicadestinaţieturistică”,
5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel naţional.
infrastructurii necesare, în scopul creşterii
oRGAnISMuL InteRMeDIAR PentRu tuRISM: Ministerul economiei, Direcţia Gestionare fonduri
atractivităţii României ca destinaţie turistică
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.

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.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIO

Până în data de 18 ianuarie 2016, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 1.285 de proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul
operaţional Regional), Planul Integrat de Dezvoltare
urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDu) – Municipiul

Info Regional Sud Muntenia
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabil
între 1.065.000 - 6.375.000 lei pentru
întreprinderi mici şi Mijlocii
1.1.1.a.2 - Sprijin financiar
nerambursabil de până la 1.065.000
lei pentru întreprinderile mici şi
Mijlocii

Axa
1.1 - operaţiunea „Sprijin pentru
1
consolidarea şi modernizarea sectorului
productiv prin investiţii tangibile şi
intangibile” pentru întreprinderi
1.1.2 - Sprijin pentru implementarea
standardelor internaţionale

1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă
acordat întreprinderilor mici şi mijlocii

Axa 3.1.1 - Sprijinirea accesului la
3 Internet şi la serviciile conexe
TOTAL

Valoare totală
ELIGIBILĂ
- Lei -

Stadiul contractelor
Retrase Respinse

Contractate

Valoare
asistenţă
financiară
nerambursabilă
CONTRACTATĂ
- Lei -

Nr. contracte
reziliate

Subdomeniu/Domeniul

Nr. proiecte
preluate

POS CCE 2007-2013

rea a 60 de milioane de euro). Cursul valutar va fi
cel aferent momentului estimat pentru efectuarea
cheltuielii, respectiv 4,45 lei (conform previziunii
de curs de schimb mediu anual al Comisiei naţionale 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 aferente proiectelor acceptate spre finanţare, începând cu data de 20.02.2015, oI PoS CCe
din cadrul ADR Sud Muntenia a primit spre întocmirea contractului de finanţare un număr de 62 de
proiecte . Dintre acestea, 53 au contracte semnate
şi sunt în etapa de implementare, 7 au fost retrase
în etapa de contractare şi 2 proiecte au fost respinse în etapa de precontractare.
Până în prezent, la nivelul ADR Sud Muntenia au
fost semnate 366 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă aprobată de 408.258.104,61 lei.
Din cele 366 de contracte semnate, 90 de proiecte au fost reziliate - asistenţă financiară nerambursabilă solicitată în valoare de 100.418.374,91 lei.
Valoare
asistenţă
financiară
nerambursabilă
REZILIATĂ
- Lei -

36

264.573.922,13

1

7

28

132.329.097,97

12

54.582.968,38

206

274.348.157,32

11

22

173

157.008.213,97

51

42.848.474,86

62

219.724.431,16

7

2

53

108.070.494,30

0

0.00

9

2.150.053,87

0

5

4

583.756,49

3

556.650,68

102

15.924.711,33

3

21

78

7.968.637,42

24

2.430.280,99

66

5.659.930,89

16

20

30

2.297.904,46

0

0,00

782.381.206,70

38

77

366

481

408.258.104,61

90

100.418.374,91

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.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Până în data de 18 ianuarie 2016, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost primite spre contractare 481 de proiecte,
cu o valoare totală eligibilă de 782.381.206,70
lei, prin care se solicită finanţare nerambursabilă
prin Programul operaţional Sectorial „Creşterea
Competitivităţii Economice” 2007-2013. Din totalul proiectelor primite de ADR Sud Muntenia pentru
întocmirea contractelor de finanţare, au fost respinse 76 şi retrase 38.
La finele anului 2014 a fost lansată o altă cerere
de propuneri de proiecte pentru sprijin nerambursabil
cofinanţat din fondul european pentru Dezvoltare 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 întreprinderi. 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-
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Investiţii la Spitalul Judeţean Argeş

Argeş

achiziţionată o lampă de operaţie de ultimă generaţie, în valoare de 16.000 de euro, iar la celelalte
lămpi au fost înlocuite neoanele. Spălătoarele blocului operator au fost dotate cu instalaţii de apă
sterile, cu celulă fotoelectrică şi uşi batante.
o investiţie de excepţie a blocului operator
constă într-un aparat de endoscopie şi colonoscopie, de ultimă generaţie, în valoare de 2 miliarde
de lei vechi, cu care se poate acţiona în cazul hemoragiilor digestive, suspiciunilor de tumori, cauterizarea focarelor de sângerare interne şi care permite prelevarea probelor pentru biopsii fără a mai
fi necesară incizia. Pentru anul 2016 se doreşte reabilitarea ambulatoriului de specialitate, modernizarea a încă două săli de operaţii, precum şi achiziţionarea de aparatură medicală performantă. De
asemenea, prioritare sunt întocmirea studiilor de
fezabilitate pentru clădirea Spitalului judeţean de
urgenţă Piteşti şi pentru Centrul de Radioterapie,
ce va fi realizat lângă Secţia de oncologie.
Sursa: argesexpres.ro

Dezbatere publică la Călăraşi
privind simplificarea cadrului normativ
pentru accesarea fondurilor europene

Călăraşi

Reprezentanţii AfIR ai filialei judeţene s-au întâlnit, în data de 13 ianuarie, cu reprezentanţi ai
societăţiilor de consultanţă, ai patronatelor, asociaţiilor
sau federaţiilor de profil, ai instituţiilor financiar-bancare, primari, precum şi lideri de opinie activi din sectoarele specifice tematicilor discutate, beneficiari ai
Programului naţional de Dezvoltare Rurală.
„Intenţia agenţiei noastre este ca, împreună cu
dumneavoastră, să găsim soluţii privind simplificările ghidurilor care, la jumătatea anului trecut, au
fost comunicate, şi o parte dintre dumneavoastră
au depus proiecte. De-a lungul istoriei accesării fondurilor europene au fost discuţii cu privire la problematica unor elemente de natură complicată.
Sunt foarte multe elemente care sunt cuprinse în
ghid, sunt foarte multe chestiuni pe care noi le considerăm că ar fi inoportune să fie consemnate în
aceste ghiduri. În varianta în care noua conducere
www.adrmuntenia.ro

a ministerului a dat de aceste probleme, s-a ajuns
la concluzia că este binevenită o întâlnire la nivelul
fiecărui judeţ pe această temă ce constă în simplificarea pe cât posibil a normelor din ghidurile respective. Asta nu înseamnă că nu vor fi respectate
regulamentele europene. Pentru eficienţă, pentru
transparenţă şi pentru a accesa banii pe care îi avem
la dispoziţie, este o măsură binevenită şi tocmai de
aceea ne-am întrunit astăzi (n.r. – ieri, 13 ianuarie)
pentru a culege câteva sugestii pentru a fi consemnate şi transmise ministerului în acest sens”, a declarat jenel Şerban, directorul ojfIR Călăraşi.
În cadrul acestui eveniment, discuţiile au fost interactive, iar reprezentanţii firmelor de consultanţă,
fermierii şi primarii călărăşeni şi-au exprimat nemulţumirea vizavi de problemele pe care le-au întâmpinat în
accesarea proiectelor şi atragerea de fonduri europene.

Sursa: radiovocescampi.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Recent, la Spitalul judeţean de urgenţă Piteşti,
reprezentanţi ai conducerii Consiliului judeţean Argeş şi ai unităţii au susţinut o conferinţă de presă, în
cadrul căreia au prezentat clarificări privind situaţia
unităţii sanitare argeşene, precum şi proiectele de
investiţii pentru acest an. totodată, a avut loc recepţia lucrărilor de reabilitare şi dotare cu aparatură
a patru săli de operaţii din cele opt ale blocului operator, investiţie în valoare de peste 4 miliarde de lei
vechi finanţată de Consiliul judeţean Argeş.
Sălile au fost pavate cu parchet antistatic cu
inserţii de cupru, pereţii au fost capitonaţi cu tarchet ignifug antibacterian cu ioni de argint, au fost
înlocuite ghilotinele prin care se introduc în sala de
operaţie instrumentele sterilizate şi s-au achiziţionat şase mese din inox şi dulapuri noi pentru instrumentarul medical. S-au înlocuit integral instalaţiile
sanitare, instalaţia electrică a blocului operator, fiind montate siguranţe automate, precum şi tâmplăria internă şi externă, ferestrele fiind prevăzute cu
folie protectoare heliomată. De asemenea, a fost
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100 milioane de lei vechi,
fonduri europene atrase la Târgovişte

15

Dâmboviţa

Giurgiu

într-un an depăşesc dublul bugetului din venituri
proprii al municipiului. Mai exact, bugetul din venituri proprii al municipiului Târgovişte este undeva la 39 milioane de lei. În anul 2015 au fost
atrase în Târgovişte fonduri în valoare de aproximativ 100 milioane de lei, sumă ce reprezintă nu
mai puţin de jumătate din valoarea totală a fondurilor europene atrase în Târgovişte de când România este membră a Uniunii Europene. Deci, într-un
singur an, în Târgovişte au fost atrase fonduri cât
jumătate din sumele atrase în ultimii 5 ani, ca să
fiu mai explicit”, a declarat primarul interimar
Cristian Stan.
Sursa: jurnaldedambovita.ro

Giurgiu, în topul judeţelor
care produc „energieverde”

În topul judeţelor unde se produce cea mai
multă energie regenerabilă, Giurgiu se află pe locul 3, cu 193 MW, după Constanţa şi tulcea. La polul opus se situează judeţele Sălaj, Ilfov şi Covasna,
unde sunt mai puţin de 10 MW instalaţi, potrivit
unui document al transelectrica.
Astfel, judeţul Constanţa este campion la capitolul energie eoliană, aici fiind instalate turbine
de 1.636 de MW, iar 3,5 MW sunt panouri fotovoltaice. Giurgiu se află pe locul 3 al clasamentului,
în privinţa energiei regenerabile, cu 193 MW.
Producătorii de energie regenerabilă primesc
gratuit certificate verzi, pe care le vând pe o piaţă
specializată, pentru un câştig suplimentar faţă de
energia propriu-zisă. Aceste certificate verzi sunt
plătite de toţi consumatorii din România, inclusiv
de către populaţie, în factura finală la electricitate.
Pentru 2016, cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie,
care beneficiază de sistemul de promovare prin
certificate verzi, este de 12,15% din consumul final
brut de energie electrică, potrivit unei hotărâri
adoptate de Guvern la finele anului trecut.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: giurgiuveanul.ro
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Majoritatea proiectelor cu finanţare europeană din municipiul târgovişte au început să prindă
contur şi încet, încet să se apropie de finalizare.
Stadiul evoluţiei proiectelor cu finanţare externă
se vede foarte clar şi în „statistica” întocmită la
nivelul Primăriei târgovişte privind sumele europene atrase de municipalitate în cursul anului
2015. Potrivit primarului interimar, Cristian Stan,
anul trecut au ajuns în târgovişte aproape 1.000
de miliarde de lei vechi, o sumă colosală ce reprezintă mai mult decât dublul bugetului propriu al
municipiului.
„Pentru prima dată în istoria municipiului
Târgovişte, sumele pe fonduri europene atrase
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Ialomiţa

Liceul Pedagogic din Slobozia
are sală de gimnastică

La sfârşitul anului 2015, autorităţile locale au inaugurat investiţia de 1,28 milioane de lei de la Liceul
Pedagogic „Matei Basarab” din Slobozia. „Singura
investiţie pentru care am putut cere bani europeni
a fost sala de gimnastică de la Liceul Pedagogic. Este
o sală multifuncţională, destinată celor peste 1.000
de elevi care desfăşoară orele de sport la acest liceu.
Regretăm că, din cauze independente de voinţa noastră, celelalte investiţii similare nu au putut fi finalizate!”, a declarat viceprimarul valentin Băcanu.
valoarea contractului s-a ridicat la 1,28 mi-

lioane de lei, dintre care 375 mii de lei au reprezentat fonduri plătite din bugetul local. finanţarea
a fost realizată prin Programul operaţional Regional
2007-2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”. obiectivul acestui proiect a fost
de a îmbunătăţi infrastructura educaţională la nivelul municipiului Slobozia prin construirea unei săli
de gimnastică ce urmează să îndeplinească cele mai
înalte exigenţe educaţionale. Deşi funcţională, sala
urmează să fie utilizată abia după ce autorităţile
locale vor achiziţiona dotările minimale necesare
pentru utilizarea ei în condiţii optime. „Proiectul
nu a asigurat finanţare şi pentru dotări. Adică vestiare, material didactic sau alte dotări necesare
într-un astfel de spaţiu. Urmează ca acestea să fie
realizate pe parcursul acestui an şcolar!”, a mai
precizat viceprimarul valentin Băcanu.
Sursa: independentonline.ro

S-a încheiat proiectul
pentru dezvoltarea domeniului schiabil
Valea Soarelui din Sinaia

Prahova

» Primăria Sinaia anunţă încheierea
proiectului „Dezvoltarea domeniului
schiabil Sinaia – Perla Carpaţilor – realizare
instalaţie de zăpadă artificială
în Valea Soarelui”.

Potrivit autorităţilor locale, durata de implementare a proiectului a fost de 37 de luni (în perioada 08.11.2012 – 07.12.2015), locurile de implementare ale proiectului au fost Bulevardul Carol I,
nr. 47, şi staţiunea Sinaia (valea Soarelui), pe versantul vestic al Munţilor Bucegi, sub vârfurile furnica şi vârful cu Dor, şi vârful cu Dor, între altitudinile de 1.750 şi 2.090 m, iar valoarea totală a contractului de finanţare a fost de 29.183.968 de lei,
din care valoarea eligibilă a proiectului a fost de
23.008.170 de lei (10.606.766,37 lei - fonduri feDR;
897.318,63 lei - fonduri din bugetul naţional).
www.adrmuntenia.ro

Sursa: observatorulph.ro
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» Primăria Slobozia a reuşit să finalizeze
sala de gimnastică a Liceului Pedagogic
„Matei Basarab”. Investiţia a fost demarată
în urmă cu mai bine de 5 ani şi reprezintă
singura finanţare din fonduri europene
pentru campusurile şcolare din oraş.
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Utilizarea excedentului bugetar
de 6,8 milioane de lei
pentru dezvoltarea municipiului Alexandria

Teleorman

Consiliul local al municipiului Alexandria s-a întrunit la sfârşitul săptămânii trecute, în şedinţă
extraordinară pentru aprobarea utilizării excedentului bugetar din anii precedenţi pentru 2016. Municipalitatea a propus ca suma de 6,8 milioane de
lei, care reprezintă excedentul bugetar pe anul
2015, să fie utilizată în proporţie de sută la sută
pentru finanţarea unor obiective de investiţii, pentru dezvoltarea municipiului.
Astfel, cea mai mare parte din suma disponibilă, aproape 2,5 milioane de lei, va fi utilizată pentru continuarea lucrărilor de amenajare peisagistică a Parcului Pădurea vedea şi pentru amenajarea
cinematografului 3D din incinta Casei de cultură.
o altă sumă considerabilă, peste 2 milioane
de lei, este propusă pentru reabilitarea cartierului
cuprins între Ştrand vedea şi strada Bucureşti, a
zonei veterani şi a podului vechi peste râul vedea.
Pentru învăţământ, suma de 1.280.780 de lei
va fi destinată continuării unor lucrări de sistemawww.adrmuntenia.ro

tizare pe verticală, racorduri la utilităţi la Sala de
sport la Colegiul naţional „Al. D. Ghica”, dar şi începerii unor noi lucrări privind amenajarea unor
terenuri sintetice la Colegiul naţional „Al. I. Cuza”
şi Şcoala nr. 7 şi a unui atelier la Liceul tehnologic
nr. 1. De asemenea, s-a propus alocarea unor sume
de bani pentru amenajarea unui loc de joacă la Grădiniţa nr. 1 şi reabilitarea şi extinderea Grădiniţei
nr. 10, dar şi pentru finalizarea documentaţiilor de
audit energetic la clădirile în care funcţionează
unităţile de învăţământ, începute în 2015.
Aproape 910.000 de lei vor fi utilizaţi pentru
amenajarea unei săli de culturism, pentru a sprijini
sportivii din cadrul Clubului Sportiv teleorman,
reactualizarea PuG municipiul Alexandria, amenajarea unui loc de joacă în zona blocurilor AnL, expertiza tehnică a unor imobile vechi din proprietatea municipiului Alexandria, actualizarea PuZ
Parc Industrial.
Sursa: ziarulteleormanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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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, nr. 1, 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
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.

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, Şerban GEORGESCU, Marius
CHIRCĂ, Florentin GEORGESCU, Ionuţ Marian
POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 18 ianuarie 2016
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 caractere
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.

