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Conferinţa Internaţională
„Dezvoltarea Regională și Disparitățile Teritoriale”

» În perioada 15 – 16 octombrie,
Centrul de Geografie Regională din cadrul
facultății de Geografie, universitatea
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în
colaborare cu adR Sud Muntenia și
Colectivul de Geografie al academiei
Române - filiala Cluj au organizat, la Cluj,
cea de-a 7-a ediție a Conferinței
Internaționale „Dezvoltarea Regională și
Disparitățile Teritoriale”.

La acest eveniment au participat cadre didactice universitare, cercetători, practicieni, factori
de decizie, doctoranzi, dar și persoane interesate
de aspectele complexe și provocările ridicate de
dezvoltarea regională, de identificarea și gestionarea disparităților teritoriale sau de amenajarea și
planificarea teritoriului.
În cadrul conferinței au fost dezbătute aspectele complexe și provocările ridicate de dezvoltawww.adrmuntenia.ro

rea regională, de identificarea și gestionarea disparităților teritoriale sau de amenajarea și planificarea teritoriului. Evenimentul, de talie internațională, a fost dedicat stabilirii, împreună cu participanții prezenți, a unei platforme comune privind fenomenul dezvoltării regionale în următorii ani, prin
anticiparea viitoarelor provocări. Cu această ocazie,
cadre didactice, specialiști, practicieni din varii domenii și reprezentând diferite instituții au participat cu lucrări și comunicări științifice, pentru a împărtăși experiența acumulată, pentru a crea sau reînnoi
parteneriate și pentru a reflecta împreună asupra
situației actuale a diferitelor teritorii existente și
asupra trecutului și viitorului dezvoltării regionale.
din partea agenției pentru devoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de coorganizator al
acestui eveniment, au participat directorul Liviu
Mușat, daniela traian, director adjunct dezvoltare
și Comunicare, precum și Gilda Niculescu, șef Serviciu dezvoltare.
(continuare în pagina 3)
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
directorul agenției, Liviu Mușat, care a făcut
parte din comitetul științific, a susținut o comunicare despre aspectele privitoare la circulația turistică
religioasă, prezentând ca studiu de caz Mănăstirea
Nucet din județul dâmbovița. Obiectivul turisticreligios ales în această cercetare sociologică este
definitoriu pentru peisajul cultural de profil, aici
desfășurându-se, în fiecare an, în luna mai, un important pelerinaj creștin-ortodox cu ocazia Izvorului tămăduirii. atracția centrală a acestui pelerinaj
o reprezintă fântâna de Leac, aflată în apropierea
acestei mănăstiri, care a fost ctitorită la începutul secolului al XIv-lea, de către ucenici ai Sfântului Nicodim.
despre exemple de bună practică pentru atragerea și reținerea capitalului uman înalt calificat în regiunea Sud Muntenia a vorbit directorul adjunct daniela traian, care a prezentat proiectul Working4Talent,
implementat de agenție, în calitate de partener, în
perioada 2012 – 2014. Prin acest proiect s-a urmărit
elaborarea unui mecanism care să faciliteze schimbul de informații și de experiență între regiunile și
orașele partenere, în legătură cu atragerea și păstrarea persoanelor talentate, în special în domenii
precum cercetarea și inovarea. În acest sens, scopul proiectului a vizat îmbunătățirea politicilor locale și regionale, precum și a programelor de acțiune, pentru a genera noi locuri de muncă pentru persoanele cu înaltă calificare și pentru a îmbunătăți
cunoștințele autorităților de la nivel local și regional, cu privire la o piață a muncii conectată la fluxurile de inovare.
Gilda Niculescu a susținut o prezentare ce a avut ca temă Specializarea inteligentă – demers nou
de politică regională, Specializarea inteligentă în
regiunea Sud Muntenia. Lucrarea a vizat noua abordare a politicii de dezvoltare regională, care a fost
adoptată de Comisia Europeană în cadrul perioadei
de programare 2014 - 2020. această prezentare a
fost susținută ca argument pentru necesitatea acestei abordări, în lumina noilor provocări ale societății, prin ilustrarea procesului de elaborare a Strategiei de specializare inteligentă 2014 - 2020 în regiunea Sud Muntenia.
Conferința internațională, ce s-a desfășurat pe parcursul a două zile, s-a axat pe următoarele teme:
1. Rezultate privind dezvoltarea regională
(din trecut în prezent) – subiectele de discuție au
abordat cadrul teoretic și aplicativ al dezvoltării
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regionale, transpus prin intermediul impactului
dezvoltării regionale în teritoriu, a tipologiilor disparităților regionale prezente și a gestionării optime a disfuncțiilor existente.
2. Provocări şi scenarii privind viitorul dezvoltării regionale – tema de discuții a fost destinată unei perspective particulare asupra viitorului
dezvoltării regionale, ținându-se cont de principalele provocări din domeniu și de politicile implementate de factorii de decizie responsabili, în vederea creării unei dezvoltări durabile sau a identificării unei identități regionale specifice.
totodată, pe agenda conferiței s-au aflat și alte
sub-teme ce au vizat: Interdisciplinaritatea în dezvoltarea regională, disparități regionale, analize spațiale regionale, dezvoltare regională și provocări urbane (gentrificare, expansiune urbană, mobilitate etc.),
Economie creativă, Bune practici în guvernanța regională, Orizonturi urbane și regionale (de ex. zonele
metropolitane), „Stilul de viață” regional sau leadership în dezvoltarea regională, precum și Restructurarea „Dreptului Regiunilor” - perspective provenite de la diverși actori locali: ONG-uri, cercetători,
factori de decizie etc..
http://regio.adrmuntenia.ro
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Întâlnirea anuală a membrilor Reţelei REGIO
Sud Muntenia

» agenția pentru dezvoltare
Regională Sud Muntenia a organizat,
în data de 11 octombrie, la Călărași,
prima Întâlnire anuală a Rețelei de
Informare REGIO Sud Muntenia, în contextul
perioadei de programare 2014 - 2020.

În cadrul acestui eveniment au fost prezentate
oportunitățile de finanțare și condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile europene alocate Sud
Munteniei prin Programul Operațional Regional 2014 –
2020, cu accent pe liniile de finanțare lansate până în
prezent.
totodată, în cadrul acestei întâlniri a membrilor Rețelei REGIO au fost prezentate cele mai utile
și de impact instrumente de comunicare utilizate de
agenție în vederea promovării Programului Operațional Regional în Sud Muntenia, atât pentru perioada de programare 2007 – 2013, cât și pentru actualul exercițiu financiar, 2014 - 2020.
Cu această ocazie s-au purtat discuții libere
privind așteptările, precum și propunerile comunicatorilor REGIO pentru consolidarea Rețelei de
informare și pentru îmbunătățirea metodelor de
comunicare în contextul Programului Operațional
Regional 2014 - 2020.
Întâlnirea anuală, la care au participat peste
www.adrmuntenia.ro

30 de persoane, a fost organizată cu sprijinul axei
prioritare 12 „Asistență tehnică”, finanțată din Regio
2014 - 2020, aceasta având scopul de a disemina
oportunitățile de finanțare ale Programului Operațional Regional, precum și de a facilita un schimb de
experiență între membrii Rețelei de Informare REGIO
Sud Muntenia.
Până în prezent, Rețeaua REGIO este constituită din aproximativ 80 de membri, reprezentanți ai
autorităților publice locale, ai direcțiilor deconcentrate, ai organizațiilor non-guvernamentale, ai Organismelor Intermediare, ai Camerelor de comerț, ai
instituțiilor academice și ai asociațiilor profesionale.
adR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio 2014 - 2020 și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai
multe detalii despre posibilitățile de finanțare din
Regio puteți obține contactând experții Serviciului
Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru
POR 2014 - 2020 şi are responsabilităţi delegate pentru
implementarea acestui program. Mai multe detalii
despre posibilităţile de finanţare din POR 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.

http://regio.adrmuntenia.ro
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Peste 140 de proiecte depuse
în cadrul POR 2014 - 2020 pentru Sud Muntenia

» Marți, 11 octombrie, agenția pentru
dezvoltare Regională Sud Muntenia a
organizat, la Călărași, o conferință de
presă cu scopul de a prezenta Programul
Operațional Regional 2014 – 2020, cu
accent pe oportunitățile de finanțare pe
care le au atât mediul public, cât și cel
privat din regiunea Sud Muntenia.

totodată, cu această ocazie, jurnaliștii au
aflat informații despre liniile de finanțare active
în prezent în cadrul programului, condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile europene alocate Sud Munteniei prin POR 2014 – 2020, precum
și detalii despre stadiul depunerii aplicațiilor la nivelul regiunii noastre.
directorul adR Sud Muntenia, Liviu Mușat, a
declarat privitor la stadiul derulării POR 2014 –
2020 în regiunea noastră următoarele:
„Programul Operațional Regional 2014 - 2020 a
demarat cu mai multă consistență spre jumătatea
acestui an. În prezent, în cadrul programului sunt o serie de linii de finanțare deschise, prin care potențialii beneficiari pot depune proiecte pentru a obține
fonduri nerambursabile, și anume: Prioritatea de
investiții 2.1 A, destinată microîntreprinderilor;
Prioritatea de investiții 3.1 A, prin care pot fi realizate proiecte pentru reabilitarea termică a clădirilor
rezidențiale; Prioritatea de investiții 5.1, ce vizează
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural; Prioritatea de investiții 5.2, pentru revitalizarea orawww.adrmuntenia.ro

șelor; Prioritatea de investiții 6.1, pentru modernizarea rețelei de drumuri; Prioritatea de investiții
7.1, prin care pot fi realizate proiecte pentru infrastructura de turism în stațiuni balneare, climatice și
balneoclimatice; Prioritatea de investiții 8.1 – Obiectivul specific 8.3, ce vizează dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale. Restul liniilor de finanțare
din POR sunt în diferite etape, fie ghidurile solicitantului sunt în consultare publică, fie se află în stadiul de pregătire, urmând ca și acestea în perioada
următoare să se lanseze.
Până în acest moment, în regiunea Sud Muntenia s-au depus proiecte doar în cadrul a trei
priorități de investiții. În total au fost depuse 143
de proiecte la nivelul regiunii noastre, în valoare totală de aproximativ 400 de milioane de lei, din care
valoarea eligibilă a acestora este de peste 370 de milioane de lei. Cererile de finanțare vizează investiții
pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
(Prioritatea de investiții 2.1 A – Microîntreprinderi:
133 de proiecte depuse), dezvoltarea patrimoniului
natural și cultural (Prioritatea de investiții 5.1: 9
proiecte depuse), precum și pentru modernizarea
rețelei de drumuri județene (Prioritatea de investiții
6.1 – un proiect depus).”
Conferința de presă, la care au participat aproximativ 20 de jurnaliști, a fost organizată cu sprijinul axei prioritare 12 „Asistență tehnică”, finanțată
din Regio 2014 - 2020, aceasta având scopul de a
crește gradul de transparență și de conștientizare a
opiniei publice privind oportunitățile de finanțare
ale Programului Operațional Regional 2014 - 2020.
http://regio.adrmuntenia.ro
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» adR Sud Muntenia continuă
Caravana POR 2014 – 2020, destinată
mediului public din regiunea noastră.

Săptămâna trecută au fost organizate seminarii de informare pentru potențialii beneficiari ai
Programului Operațional Regional 2014 – 2020 din
județele dâmbovița și Ialomița.
Săptămâna viitoare, începând de marți, Caravana
de informare POR va ajunge în argeș, Prahova și teleorman.
dacă sunteți interesați să aflați detalii despre
condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile
disponibile prin liniile de finanțare active în prezent
în cadrul acestui program, vă invităm să vă înscrieți
prin formularul disponibil aici - https://goo.gl/forms/MjlpvQqEmujEZvk73.
Reamintim că această caravană de informare,
cea de-a treia organizată în acest an, are ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare asupra oportunităților de accesare a fondurilor nerambursabile
pentru investiții ce vizează sprijinirea eficienței energetice în clădirile rezidențiale (Prioritatea de
investiții 3.1, Operațiunea a) și în clădirile publice
(Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – varianta draft); dezvoltarea patrimoniului natural și
cultural (Prioritatea de investiții 5.1); revitalizarea
orașelor (Prioritatea de investiții 5.2); modernizarea rețelei de drumuri județene (Prioritatea de
investiții 6.1); investiții în infrastructura de turism
în stațiuni balneare, climatice și balneoclimatice
(Prioritatea de investiții 7.1); infrastructura serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice (Prioritatea de investiții 8.1 – Obiectivul specific 8.3). astfel, vor fi prezentate condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile din cadrul acestor linii de
finanțare din POR 2014 – 2020, conform Ghidurilor
specifice aferente.
următoarele trei seminarii de informare se vor
desfășura conform calendarului de mai jos:
• 18 octombrie, ora 11:00 – municipiul Pitești,
sediul Cj argeș;
• 19 octombrie, ora 11:00 – municipiul Ploiești,
sediul Centrului de afaceri multifuncțional „Lumiwww.adrmuntenia.ro

târgoviște, 12 octombrie

târgoviște, 12 octombrie

Slobozia, 13 octombrie

na Verde”;
• 20 octombrie, ora 11:00 - municipiul alexandria, sediul Cj teleorman.
Menționăm că pe site-ul http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR 2014 – 2020 > Știri, precum
și pe pagina fB a agenției - www.facebook.com/adrsudmuntenia/ vor fi postate în timp util informații actualizate privind Caravana de promovare POR 2014 - 2020.
http://regio.adrmuntenia.ro
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POR 2014 – 2020: Seminarii de informare
pentru potenţialii beneficiari din judeţele
Dâmboviţa şi Ialomiţa!
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În data de 13 octombrie, autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din
cadrul Ministerului dezvoltării Regionale și administrației Publice, a publicat modificările pentru Ghidul
General POR 2014-2020 și pentru Ghidurile specifice priorităților de investiții lansate până în prezent: 2.1.a, 3.1.a, 5.1, 5.2, 6.1 și 7.1.
Ghidurile actualizate pot fi consultate pe website-ul agenției dedicat implementării POR - http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR 2014 – 2020,
link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/,
precum și pe pagina de internet a programului –
www.inforegio.ro.
ADR Sud Muntenia este Organism
Intermediar pentru POR 2014 - 2020
şi are responsabilităţi delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilităţile de
finanţare din POR 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.

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul regiunii Sud Muntenia
şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile, în data de 14 octombrie 2016
REGIuNEa Sud MuNtENIa

axă

Prioritate
de investiții

apel

data
închidere
apel

alocare
regională
apel
- mil. euro -

Nr. proiecte
depuse

27.01.2017,
36,85
ora 12.00
16.11.2016,
3
3.1
POR/2016/3/3.1/a/1
57,34
ora 10.00
25.11.2016,
5
5.1
POR/2016/5/5.1/1
38,53
ora 12.00
25.11.2016,
5
5.2
POR/2016/5/5.2/1
14,16
ora 12.00
16.11.2016,
6
6.1
POR /2016/6/6.1/1
125,09
ora 12.00
02.12.2016,
7
7.1
POR/2016/7/7.1/1
15,32
ora 12.00
Informațiile referitoare la cererile de finanțare depuse în cadrul
începerii evaluării conformității administrative și eligibilității
2

2.1

2.1.a/2016

144
0

PROIECtE dEPuSE

valoare
totală
- mil. Lei -

valoare
eligibilă
- mil. Lei -

valoare
solicitată
- mil. Lei -

0,000

0,000

0,000

154,727

129,011

0,000

9

124,255

122,827

120,368

1

130,105

129,722

127,022

0
0

0,000
0,000

0,000
0,000

PI 2.1 vor fi disponibile în momentul

0,000
0,000

Nr. proiecte
respinse
0
0

PROIECtE RESPINSE

valoare
totală
- mil. Lei -

valoare
eligibilă
- mil. Lei -

valoare
solicitată
- mil. Lei -

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2

29,498

28,519

27,949

1

130,105

129,722

127,022

0
0

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

EvaLuaRE
Nr. proiecte în
selecție
144
0
7
0
0
0

alocare
regională
apel
- mil. Lei -

164,296
255,650

Procent
acoperire
alocare
regionalăl

0,0%
0,0%

171,786

53,87%

557,714

0,0%

63,132
68,304

0,0%
0,0%

• Curs Inforeuro octombrie 2016: 4,4505 lei
• Valoare totală este formată din cofinanțare uE (fEdR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHE), precum și
cheltuielile neeligibile ale proiectului.
• Valoarea eligibilă este formată din cofinanțare uE (fEdR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHE).
• Valoarea solicitată este formată din cofinanțare uE (fEdR) și cofinanțarea de la bugetul de stat (BS).
• Alocare apel este suma solicitată confom Ghidului solicitantului calculată în lei la cursul Inforeuro din luna raportării.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Noi modificări aduse Ghidului general
şi ghidurilor specifice pentru liniile de finanţare
lansate în cadrul POR 2014 - 2020
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Ministerul fondurilor Europene (MfE) a deschis
apelul de proiecte „Stagii de practică pentru elevi și
studenți, în sectorul agroalimentar, industrie și servicii”, cu o alocare totală de peste 47,8 milioane de
euro din Programul Operațional Capital uman (POCu).
fondurile europene destinate acestui apel au ca
obiectiv creșterea numărului absolvenților integrați pe
piața muncii, prin susținerea programelor de învățare
la locul de muncă pentru elevii din învățământul gimnazial, liceal și post-liceal, inclusiv școli de maiștri.
„O școală ruptă de practică e bună doar pentru
diplome fără valoare. Am fost recent la Alba-Iulia și
Oradea, unde am vorbit cu investitori ce se plâng că
forța de muncă nu e bine pregătită. Prin această linie
de finanțare, oamenii vor fi formați direct în companii, prin parteneriate între acestea și licee”, a declarat Cristian Ghinea, ministrul fondurilor Europene.
Pot depune proiecte în cadrul acestui apel in-

stituțiile din piața educațională (Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice prin agenții și
organisme subordonate sau coordonate, școli acreditate, publice și private), în parteneriat de practică și formare cu angajatori (companii de practică), asociații profesionale, Camere de Comerț și Industrie, organizații neguvernamentale, furnizori de
orientare și consiliere profesională.
acțiunile proiectelor se vor desfășura în cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României. un proiect selectat poate primi între 75.000 și 500.000 de euro, iar
perioada maximă de implementare este de 24 de luni.
Ghidul solicitantului a fost lansat în consultare
publică în urmă cu o lună și varianta finală a integrat
observații și propuneri din partea factorilor implicați.
Proiectele se depun prin sistemul informatic MySMIS 2014 până în data de 9 decembrie 2016, ora 16:00.

Ministerul fondurilor Europene, împreună cu Ministerul afacerilor Externe, prin departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, au deschis, în data de 12 octombrie, apelul pentru Programul „Diaspora Start-up”, cu o alocare de 30 milioane
de euro din POCu 2014-2020. În prima etapă, administratorii de schemă de antreprenoriat depun propunerile de proiecte în valoare de maximum 5.000.000
de euro, prin care se angajează să pregătească viitorii
antreprenori și să le acorde acestora subvenții pentru
lansarea afacerilor în țară. Entitățile care intră în parteneriat pentru crearea administratorilor de schemă
de antreprenoriat pot fi: furnizori de formare Profesională Continuă autorizați, publici și privați; organizații sindicale și patronate; membri ai Comitetelor
Sectoriale și Comitete Sectoriale cu personalitate juridică; autorități ale administrației publice locale (unități administrativ-teritoriale); asociații profesionale;
camere de comerț și industrie; ONG-uri; universități;
Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de afa-

ceri și instituții/ agenții/ organizații subordonate/ coordonate de acesta; parteneriate între categoriile mai sus
menționate. Propunerile de proiect pot fi depuse până
în data de 29 noiembrie, ora 16:00. În cea de-a doua
etapă, cetățenii români eligibili, care doresc să își înființeze o companie, pot accesa fonduri în valoare maximă de 40.000 de euro și pot urma programe de formare antreprenorială de tip e-learning, prin intermediul
administratorilor de schemă de antreprenoriat. Sunt
eligibili cetățenii români cu vârsta minimă de 18 ani,
care fac dovada rezidenței sau a domiciliului în străinătate
de minim 12 luni și doresc să înființeze o afacere în
România. MaE - dPRRP are în vedere facilitarea contactului dintre entitățile din România care doresc să
colaboreze cu organizații ale românilor din străinătate. Organizațiile din diaspora interesate de acest program sunt invitate să trimită date de contact, până în data de 30 octombrie, la adresa: diaspora@mae.ro, pentru a fi incluse într-o listă pusă la dispoziția entităților
Sursa: fonduri-ue.ro
din România.

Sursa: fonduri-ue.ro

Programul Diaspora Start-up: Se deschide apelul
pentru propuneri de scheme de grant

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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MFE finanţează legătura între învăţământ
şi piaţa muncii: 47,8 de milioane de euro
pentru stagii de practică plătite
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Hotărârea privind acordarea
unui ajutor de minimis pentru
fermierii, crescători de bovine, a
fost publicată joi, 13 octombrie,
în Monitorul Oficial. de la data
publicării acestui act normativ și
până la termenul limita de 11 noiembrie 2016, fermierii români pot
să depună cererile pentru accesarea acestor fonduri.
valoarea totală a schemei de
ajutor de minimis este de 18.150.000
de lei și se asigură integral de la
bugetul de stat.
Cunatumul sprijinului financiar:
a) maximum 5.000 de lei/cap
junincă din rasă de taurine de lapte;
b) maximum 6.000 de lei/cap
junincă din rasă de taurine de carne;
c) maximum 4.500 de lei/cap
junincă din specia bubaline;
d) maximum 8.000 de lei/cap
de taur de reproducție din rase de
carne.
valoarea totală a ajutoarelor de
minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu
poate depăși echivalentul în lei al sumei de 15.000 de euro pe durata a
trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două
exerciții financiare precedente.
În cazul nerespectării prevederilor, beneficiarii schemei de
minimis sunt obligați la restituirea
contravalorii sprijinului financiar,
la care se adaugă penalități și dobânzi, de la dată încasării acestuia,
cu respectarea prevederilor legale.
Schema de ajutor de minimis
se acordă întreprinderilor din domeniul zootehnic care-și desfășoară activitatea în sectorul producției primare în vederea ameliorării valorii genetice a șeptelului
de animale:
a) pentru achiziționarea de
www.adrmuntenia.ro

juninci din rase de taurine de lapte sau carne și/sau
b) pentru achiziționarea de
juninci din specia bubaline și/sau
c) pentru achiziționarea de tauri de reproducție din rase de carne.
Beneficiarii schemei sunt întreprinderile/ întreprinderile unice:
a) crescători de taurine/bubaline, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite
potrivit Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu
modificările și completările ulterioare;
b) crescători de taurine/bubaline, persoane fizice care dețin
atestat de producător emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014
pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieței produselor
din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
c) crescători de taurine/bubaline, persoane juridice, precumși orice
forme asociative cu personalitate juridică constituite conform legii.
Pentru a fi eligibili schemei de
ajutor de minimis privind achiziționarea de juninci din rase de taurine, beneficiarii trebuie să dețină
minimum 3 capete și maximum 10
capete de vaci/ beneficiar.
achiziționarea de juninci din
rase de taurine se realizează pentru atingerea unei dimensiuni minime de 10 capete bovine femele/
beneficiar, iar numărul maxim de
juninci din rase de taurine pentru
care se acordă ajutor de minimis
este de 10 capete/beneficiar.
Sursa: finantare.ro

România este prima ţară care
semnează memorandumurile
pentru Granturile SEE şi
Norvegiene 2014 - 2021,
de 502,5 milioane de euro

Cristian Ghinea, ministrul fondurilor
Europene, și doamna Elsbeth tronstad,
secretar de stat în cadrul Ministerului
Norvegian al afacerilor Externe, au semnat, în data de 13 octombrie, Memorandumurile de Înțelegere, prin care România beneficiază de 502,5 milioane de euro, fonduri externe nerambursabile prin
Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.
„Datorită eforturilor Guvernului României și ale partenerilor noștri din Norvegia, Islanda și Liechtenstein, am reușit
încheierea acestor acorduri într-un timp
scurt, fapt ce va permite o perioadă mai
extinsă pentru pregătirea și implementarea proiectelor. Așa cum am menționat și cu alte ocazii, consider că Granturile SEE și Norvegiene constituie un model de bune practici în accesarea fondurilor externe nerambursabile, ce pune
accent în primul rând pe rezultate”, a
declarat Cristian Ghinea.
„Este important pentru Guvernul
nostru ca Granturile SEE și Norvegiene să fie utilizate în scopul întăririi
eforturilor și a cooperării pentru dezvoltare economică și progres în Europa. Acest acord, semnat cu România,
va constitui cadrul necesar acestei
colaborări”, a precizat Elisabeth vik
aspaker, ministrul norvegian pentru
SEE și afaceri Europene.
Cele două acorduri încheiate prevăd
atât cadrul instituțional de gestionare, cât și programele stabilite, cu obiectivele principale, alocarea financiară, domeniile speciale de interes.
În acord cu prioritățile României și
ale statelor donatoare, Granturile
SEE și Norvegiene 2014-2021 vor viza
domenii precum dezvoltare locală și
combaterea sărăciei, îmbunătățirea
situației romilor, sănătate publică, inovare, mediu de afaceri și IMM-uri,
sectorul ONG, cercetare și educație,
eficiență energetică, energie regenerabilă și mediu, patrimoniu și schimb
cultural, justiție, servicii corecționale și afaceri interne.
Informații suplimentare pot fi găsite pe paginile www.eeagrants.ro,
www.eeagrants.org și www.fonduriue.ro.
Sursa: fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Fermierii pot cere ajutor de minimis
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Argeş

Circuit pentru biciclişti, la Piteşti
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În ultima perioadă, autoritățile locale din Pitești
s-au axat pe amenajarea cât mai multor piste pentru biciclete, pentru a răspunde astfel cerințelor europene. Sunt acum piste în parcuri și de-a lungul unor
străzi (cum este Calea București) reabilitate în cadrul proiectului de regenerare urbană. Municipalitatea a lansat în lucru și un studiu privind posibile
circuite noi pentru biciclete. „Este destul de greu
să faci piste de bicicletă în Pitești, deoarece orașul
este colinar. Configurația sa este destul de complicată. Totuși, nu ne dăm bătuți. Un prim circuit va fi
pe strada Basarabiei – bulevardul Petrochimiștilor –
strada Târgul din Vale – Parc Ştrand”, a spus primarul Cornel Ionică.
Sursa: ziarulargesul.ro

Acord de cooperare şi înfrăţire
între judeţul Călăraşi şi raionul Călăraşi
din Republica Moldova

Călăraşi

» fiecare localitate din raionul
Călărași va avea avea un corespondent în
județul Călărași. acordul de înfrățire între
raionul și județul cu același nume a fost
semnat miercuri în cadrul festivalului
„Toamna Bogată”, de către președintele
Cj Călărași, vasile Iliuță, și președintele
Consiliului Raional Călărași, Sergiu artene.

Până în prezent funcționa numai un acord de
înfrățire între orașul Călărași din România și Călărași din Republica Moldova. Noul document semnat
vizează cooperarea între toate localitățile din județul din țara noastră și din raionul din Republica
Moldova. Colaborarea dintre raionul și județul Călărași vizează mai multe domenii: schimburi de experiență în domeniul dezvoltării locale; promovarea reciprocă în domeniul economic, ecologic, social, cultural și sport; schimburi interinstituționale
în domeniile lor de competență, în special domeniul social, dezvoltare economică, sport, cultură, învățământ, protecția mediului înconjurător, transport și sănătate publică.
www.adrmuntenia.ro

450 de înfrățiri au fost perfectate între localitățile din România și cele din Republica Moldova
în cadrul Conferinței Reprezentanților Comunităților Locale din România și Republica Moldova, desfășurate în luna aprilie la Palatul Parlamentului din
București. acordurile de înfrățire stabilesc acțiuni
comune pentru dezvoltare în domeniul economic,
educațional, cultural și sportiv al administrației publice locale.

Sursa: radiochisinau.md

http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia

11

Buletin Informativ nr. 297 / 10 - 16 octombrie 2016

A fost dat în folosinţă DJ 702 G,
drum interjudeţean ce leagă Dâmboviţa de Argeş
Dâmboviţa

Reabilitarea și modernizarea drumului județean a fost realizată de Consiliul județean dâmbovița și Ministerul dezvoltării Regionale și administrației Publice, în cadrul Programului Național de
dezvoltare Locală, aprobat prin OuG nr. 28/2013.
au fost executate următoarele lucrări: fundația

drumului, stratul de bază și uzură din mixturi asfaltice pe o lungime de 7,477 km, 3 podețe tubulare, precum și semnalizarea rutieră verticală și orizontală. valoarea totală a acestui obiectiv de investiții este de 8.442.276 de lei, din care suma de
1.873.474 de lei din bugetul local, iar suma de
6.568.802 lei din bugetul de stat. Sectorul de drum
inaugurat asigură legătura între județele dâmbovița și argeș, beneficiari fiind locuitorii din localitățile
Peterești, Ionești, Crângurile și Pătroaia, precum și cetățenii care tranzitează zona dintre cele două județe,
dar și pelerinii care vizitează Mănăstirea Pătroaia deal.

Sursa: targovistenews.ro

Școala Gimnazială nr. 10 din Giurgiu,
parteneră într-un nou proiect european

Giurgiu

» În data de 12 octombrie, Primăria
Giurgiu a fost gazda unui grup de profesori
din franța, Italia și Grecia.

aceștia au fost însoțiți de cadre didactice de
la Școala nr. 10, care au venit la Giurgiu în urma
unui proiect ERASMUS, în care este inclusă și scoala
giurgiuveană mai sus menționată. La sediul Primăriei Giurgiu au avut loc discuții legate de proiect
și unele schimburi de idei și păreri.
Primarul Nicolae Barbu s-a arătat încântat atât
de vizita profesorilor, cât și de noul proiect în care
Școala Gimnazială nr. 10 este din nou părteneră:
„Felicit cadrele didactice de la Şcoala nr. 10, care reprezintă un model în accesarea de proiecte. Vă
felicit și în calitate de primar al acestui oraș și vreau
să vă asigur în continuare de tot sprijinul. Vă urez
succes în continuare în tot ceea ce vreți să întreprindeți. Vreau să vă spun că mă bucură foarte mult
această vizită și sper ca atunci când vă întoarceți
să vedeți un Giurgiu mai dezvoltat și mult mai frumos”, a adăugat primarul Nicolae Barbu.
Prin activitățile proiectului au fost propuse
două produse finale: un jurnal cultural digital și un
muzeu de artă, cu lucrări realizate de elevii școlii,
după operele unor pictori și sculptori români cewww.adrmuntenia.ro

lebri. astfel, în săptămâna 10-14 octombrie, la Școala Gimnazială nr. 10 din Giurgiu s-a desfășurat reuniunea transnațională de proiect, programată pentru întâlnirea din România. delegația străină va participa în tot acest timp la activități de informare și
documentare cu privire la sistemul de învățământ
românesc și prezentarea proiectelor pe care Școala
Gimnazială nr. 10 le-a derulat în ultimii ani.

Sursa: primariagiurgiu.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Inaugurarea sectorului de drum
Ionești – Pătroaia deal – limită cu județul
argeș (dj 702G) a avut loc în data de 7
octombrie, în prezența reprezentanților
autorităților publice locale din județul
dâmbovița.

Info Regional Sud Muntenia
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Sistemul de canalizare
cu staţie de epurare prinde contur la Stelnica

Ialomiţa

» Canalizare și stație de epurare la
Stelnica, a patra comună din Ialomița care
oferă standarde de locuire conform
normelor europene

Proiectele, în valoare de câte 900.000 de
euro, au fost realizate din fonduri guvernamentale
prin Programul Național de dezvoltare Rurală și fondul de Mediu. „Am avut noroc cu un constructor
serios, din județul Călărași, care și-a făcut datoria. Se lucrează în momentul de față la stația de
epurare, care este scoasă la nivelul zero, urmând
să primim echipamente de sumele alocate din Fondul de Mediu. Suntem în grafic cu acest contract
și datorită faptului că Primăria Stelnica este un
partener serios”, a precizat Costel Brateș, inițiatorul investițiilor publice.
Rețeaua are 8,8 km de conducte introduse pe
toate străzile din localitate, urmând ca până anul
viitor să se dea în funcțiune și stația de epurare a
apelor uzate. „Cota noastră a fost de 4.100.000.000
de lei vechi, bani care au fost în fondul de rulment,
www.adrmuntenia.ro

am făcut economii anul trecut și ne-au rămas banii
aceștia pe care i-am folosit și am plătit această
rețea de canalizare. În momentul de față suntem
la zi, în grafic, și nu avem niciun fel de datorie”,
a spus fănica decu, primarul comunei Stelnica.
Primele racordate la sistemul de canalizare
vor fi instituțiile publice din comunitate: școala,
grădinița și primăria, urmând ca, în funcție de solicitări, să se lege la rețea și localnicii. 60% dintre
locuitorii comunei Stelnica au baie în casă și, în
lipsa unei fose septice, deversările se fac în rigolele stradale.
În Ialomița există la acest moment doar trei
sisteme de canalizare funcționale în mediul rural,
la făcăeni, vlădeni și Mihail Kogălniceanu, deși în
majoritate autoritățile locale de la țară au proiecte
pentru canalizare, dar nu au primit finanțare pentru acestea, iar fondurile proprii sunt insuficiente.
termenul limită de aliniere la standardele europene de locuire, cu sisteme centralizate de apă
și canalizare în toate localitățile rurale este 2018.

Sursa: guraialomitei.com

http://regio.adrmuntenia.ro
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Prahova

Noi proiecte din fonduri europene,
propuse pentru Ploieşti

13

Conducerea Primăriei Ploiești a organizat, de
curând, o ședință la care a convocat consilierii locali, directorii din aparatul de specialitate și reprezentanții firmei de proiectare contractate pentru pregătirea viitoarelor proiecte europene, autoritățile prezentând, în cadrul acestei întruniri,
principalele obiective pentru care intenționează
să solicite finanțări nerambursabile de la uE în următoarea perioadă. Lista, chiar și în forma ei restrânsă, în care au fost discutate doar câteva dintre
priorități, este una ambițioasă, parcă și mai ambițioasă decât cea din perioada de finanțare 20072013.
Printre proiectele pentru comunitatea locală,
enumerăm: crearea unei noi bretele rutiere, care
să lege Gara de Sud și Gara de vest; construirea
unei parcări subterane, în perimetrul delimitat de
Gara de Sud, stația Coreco, Monumentul vânăto-

Teleorman

rilor și magazinul BIG; reconfigurarea zonei din
fața Gării de Sud, prin crearea unei noi străzi care
s-o lege de Gara de vest, aici discutându-se inclusiv despre introducerea șinelor de tramvai; sistematizarea ieșirii din Ploiești spre târgoviște, prin
zona Podul Înalt, pentru care autoritățile propun
extinderea la patru benzi a șoselei, dar și a podului
rutier din zona Coca-Cola, fiind luată în calcul și
pasarela feroviară; lărgirea șoselei și amenajarea
intersecției cu tronsonul din dN 1a, care deservește Centura de Est a Ploieștiului etc..

Se deschide Târgul de toamnă
la Alexandria

Începând de luni, 17 octombrie, la alexandria sa deschis târgul de toamnă, eveniment expozițional
ce are loc pe platoul din fața Casei de Cultură municipale. târgul este organizat de către Camera de
Comerț, Industrie și agricultură teleorman, cu sprijinul
Primăriei alexandria, și se derulează pe tot parcursul
săptămânii, respectiv până în data de 22 octombrie.
La actuala ediție a târgului de toamnă, teleormănenii vor putea admira și procura totodată
flori naturale la ghivece de exterior și interior, arwww.adrmuntenia.ro
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» Pe lista de obiective de investiții
pentru care Primăria Ploiești vrea să
atragă fonduri europene în următorii ani
se află mai multe unități de învățământ,
parcări pe câteva hectare, o nouă stradă
care să lege principalele gări din oraș, dar
și o parcare subterană, plus reabilitarea
energetică a mai multor imobile. Planurile
sună bine, iar schițele arată pe măsură.

Sursa: telegrama.ro

bori și arbuști ornamentali, material săditor, puieți
de pomi fructiferi, produse tradiționale din carne
și lapte, miere și produse apicole, produse de panificație, dulciuri preparate de casă, fructe și legume, băuturi naturale, obiecte de artizanat și altele.
La această ediție și-au anunțat prezența producători din județele teleorman, dolj, Olt, dâmbovița, argeș, Bistrița-Năsăud, Ilfov, Sibiu, Prahova
și Harghita.
Sursa: ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAȘI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7a,
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean ARGEȘ
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul județean
argeș, sediul Consiliului județean argeș: Piața
vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești,
jud. argeș; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul județean
dâmbovița, sediul Consiliului județean
dâmbovița: Piața tricolorului, nr. 1, et. Iv, cam.
90, 100 și 101, mun. târgoviște, jud. dâmbovița
Tel./fax / 0345/100.018,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul județean
Giurgiu, B-dul Mihai viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean IALOMIȚA
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul județean
Ialomița, Piața Revoluției, nr. 1, et. Iv,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomița
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul județean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. vI, cam.
626/627, mun. Ploiești, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
Newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către
agenție și de către Ministerul dezvoltării Regionale și administrației Publice,
în vederea promovării Programului Operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale
Rețelei de Informare REGIO Sud Muntenia
și despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în județele regiunii.

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul județean
teleorman, sediul Consiliului județean
teleorman: Str. dunării, nr. 178, parter,
mun. alexandria, jud. teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro
Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud.
Călărași, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro
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Website / www.adrmuntenia.ro,
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Data publicării / 17 octombrie 2016
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care
dumneavoastră le desfășurați. dacă sunteți interesați
să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm
să ne transmiteți un scurt material de informare
(maxim 1.500 de caractere cu tot cu spații), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție
a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa
de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletter-ul va fi publicat pe site-ul agenției
(http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit
electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor
județene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării Regionale și administrației
Publice, reprezentanților mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor
dedicate (portalurilor de știri economice), precum
și publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,
fax: 0242/313.167.

