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În data de 7 iunie, directorul AdR Sud Muntenia,
Liviu Muşat, a participat la şedința extraordinară a
filialei județene Teleorman a Asociației Comunelor
din România (ACoR), ce a avut loc la Alexandria.

Cu această ocazie, directorul Liviu Muşat a pre-
zentat stadiul implementării Programului operațio -
nal Regional 2007 – 2013 în Sud Muntenia şi în special
la nivelul județului Teleorman, precum şi cele şapte
priorități de finanțare pentru următoarea perioadă
de programare, 2014 - 2020, cu accent pe domeniul
prioritar „Dezvoltarea rurală şi agricultura”. Măsu-
rile propuse pentru acest domeniu sunt următoarele:
revitalizarea comunităților rurale; conservarea şi îm -
bunătățirea mediului înconjurător a comunităților ru -
rale şi protejarea moştenirii culturale; diversificarea
economiei rurale şi creşterea competitivității aces-
teia; dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infra -
structurii de sprijin a agriculturii şi silviculturii; di-
versificarea şi dezvoltarea sectorului agricol şi agro-
alimentar; instruire şi consultanță în agricultură.

Agricultura, sector important al economiei re-
gionale, este prezentă în toate județele regiunii Sud
Muntenia, ponderea cea mai mare fiind deținută de

cele patru județe din sudul acesteia - Ialomița, Că-
lăraşi, Giurgiu şi Teleorman. Sub aspect spațial, ju-
dețele cu cea mai mare pondere a suprafeței me-
diului rural sunt Argeş (6.431 m²) şi Teleorman (5.369
m²). Spațiul rural prezintă o mare diversitate, având
în general aceleaşi caracteristici şi probleme, cum
ar fi: venituri mai scăzute, populație îmbătrânită,
dependență ridicată de agricultură, mai puține op-
țiuni de angajare şi, nu în ultimul rând, servicii mai
slab plătite. 

dezvoltarea şi amenajarea rurală este una din-
tre cele mai complexe teme discutate în zilele noas-
tre, deoarece, în esența sa, presupune realizarea
unui echilibru între cerința de conservare a spațiului
rural economic, ecologic şi social-cultural al țării,
pe de o parte, şi tendința de modernizare a vieții
rurale, pe de altă parte. 

La şedința extraordinară a filialei județene Te-
leorman a Asociației Comunelor din România au par-
ticipat preşedintele Consiliului județean Teleorman,
Adrian Ionuț Gâdea, preşedintele ACoR, emil dră-
ghici, europarlamentarul Vasilica Viorica dăncilă,
precum şi alți parlamentari din județul Teleorman.

Liviu Muşat, directorul AdR Sud Muntenia, a participat la şedința extraordinară a filialei județene Teleorman a ACoR

Priorităţile de finanţare pentru dezvoltarea rurală
în perioada 2014 - 2020, prezentate la şedinţa

Filialei Judeţene Teleorman
a Asociaţiei Comunelor din România

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Vineri, 7 iunie, Agenția pentru dezvoltare Re-
gională Sud Muntenia a organizat o întâlnire de lu-
cru cu beneficiarii de fonduri nerambursabile Regio
- autorități publice locale, precum şi cu diriginții
de şantier responsabili de lucrările de construcții
realizate în cadrul proiectelor implementate în re-
giunea noastră cu finanțare europeană. 

evenimentul, la care au participat peste 120
de persoane, a avut loc la sediul Agenției din Că-
lăraşi. Scopul organizării acestei întâlniri a fost de
a prezenta stadiul implementării Regio în Sud Mun-
tenia, a contractelor de execuție de lucrări pentru
proiectele finanțate din Regio, a decontării acestor
contracte de lucrări şi Instrucțiunea AM PoR nr.
105, privind mecanismul decontării cererilor de
plată. Totodată, s-au purtat discuții tehnice legate
de problemele apărute în implementarea contrac-
telor de finanțare, precum şi despre neregulile
identificate şi corecțiile financiare aplicate.

Problemele ce apar în implementarea con-
tractelor se datorează schimbărilor în tehnologia
de execuție sau a materialelor, erorilor sau omi-
siunilor în elaborarea documentațiilor tehnice,
schimbărilor soluțiilor tehnice de realizare a obiec-
tivelor de investiții sau din cauza necorelării între

planşele şi listele de cantități din PT.
Prioritatea Agenției pentru dezvoltare Regio-

nală Sud Muntenia este prevenirea unor astfel de
probleme întâmpinate în proiectele aflate în im-
plementare în acest moment.

dezbaterile ce au avut loc în data de 7 iunie
au avut ca scop sprijinirea beneficiarilor în finali-
zarea cu succes a implementării proiectelor, în ve-
derea creşterii gradului de absorbție a fondurilor
nerambursabile alocate regiunii Sud Muntenia prin
programul Regio.

Întâlnirea a fost destinată beneficiarilor de fonduri Regio

Scopul întâlnirii a fost prezentarea stadiului implementării Regio în Sud Muntenia, a contractelor de execuție a lucrărilor
şi a Instrucțiunii AM PoR nr. 105

Întâlnire de lucru destinată autorităţilor
publice locale - beneficiari de fonduri Regio

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Liviu Dragnea, la Craiova: „Dacă păstrăm
actualul sistem, transformăm România

într-o ţară de prinţi şi cerşetori”
O nouă dezbatere publică»

cu privire la procesul de regionalizare -
descentralizare, organizată de
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice în plan local,
a avut loc joi, 6 iunie, la Craiova.
Dezbaterea a fost prezidată de
viceprim-ministrul Liviu Dragnea
şi de oficialii locali.

„Discutăm astăzi (n.r.: 6 iunie) despre ce în-
seamnă regionalizare şi de ce avem nevoie de re-
gionalizare. Din păcate, în ultimii 23 de ani actua-
lul sistem administrativ a creat o dezvoltare de-
zechilibrată a acestei ţări – judeţe mai bogate,
mai sărace şi foarte sărace. Sunt judeţe în care o
mare parte din populaţie nu are acces la minimum
de condiţii de civilizaţie, la dezvoltare. Dacă păs-
trăm actualul sistem, transformăm România într-o
ţară de prinţi şi cerşetori. Facem regiuni ca să
avem o repartizare echilibrată a resurselor către
toţi cetăţenii României”, a declarat viceprim-mi-

nistrul Liviu dragnea, la începutul dezbaterii.
Ministrul dezvoltării regionale şi administrației

publice a prezentat rezultatele primelor studii şi
analize cu privire la acest proces, partea a doua a
dezbaterii fiind rezervată dialogului cu participan-
ții. „Principalele obiective ale regionalizării sunt:
asigurarea unui standard minim de trai, descen-
tralizarea competenţelor administrative, simpli-
ficarea sistemului administrativ şi reducerea bi -
rocraţiei, ridicarea gradului de absorbţie a fondu-
rilor europene, stimularea colaborării şi cooperă-
rii.”, a mai spus ministrul dezvoltării regionale.

dezbaterea de la Craiova este cea de-a doua
din seria de consultări organizate de MdRAP în fie-
care regiune de dezvoltare. Prima dezbatere s-a
desfăşurat în luna mai la Iaşi. dezbaterile în plan
local reprezintă una dintre etapele procesului de
pregătire a proiectului de regionalizare - descen-
tralizare.

Informații suplimentare cu privire la proces
sunt disponibile pe site-ul ministerului, în secțiu-
nea dedicată Regionalizării.

Sursa: www.mdrap.ro

Viceprim-ministrul Liviu dragnea a explicat la Craiova necesitatea existenței regiunilor, şi anume repartizarea echilibrată a resurselor către
toți cetățenii României

http://www.mdrap.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Regionalizarea conduce la reducerea
distanţelor administrative pentru cetăţean

Procesul de regionalizare, însoţit»
de descentralizare, va conduce la
reducerea distanţelor administrative.
Aceasta este una dintre concluziile
dezbaterii organizate în data de 7 iunie
de MDRAP, la Timişoara, cea de-a treia
acţiune în plan local de acest fel.

„Regionalizarea este un proces care se desfă-
şoară numai împreună cu descentralizarea. Ac-
tuala structură instituţională este, în mare parte,
rigidă, chiar agresivă cu cetăţeanul. Regionalizarea
şi descentralizarea urmăresc să rupă acest ghem
de putere concentrat în prezent de administraţia
publică centrală.”, a declarat viceprim-ministrul
Liviu dragnea.

Participanții au avut posibilitatea de a susține
propriile observații şi propuneri, de a adresa între-
bări şi de a completa formularele pentru propuneri

puse la dispoziție de MdRAP.
În acest fel, ministerul difuzează, în plan local,

principalele aspecte ale procesului şi asigură con-
sultarea publică a grupurilor interesate: reprezen-
tanți ai administrației publice locale, ai mediului
academic şi universitar, parlamentari şi societatea
civilă.

„Suntem obişnuiţi ca toată dezvoltarea să fie
gândită mereu de la centru. Oricât ar fi de bun,
niciun ministru nu poate gândi bine, unitar, de la
Bucureşti pentru toată ţara, nu poate cunoaşte
specificul din fiecare localitate. Birocraţia are ca
izvor principal centralizarea. În momentul în care
descentralizăm, reuşim să facem un concept des-
pre care s-a vorbit ca de o himeră – GHIŞEUL UNIC.”,
a adăugat ministrul dezvoltării regionale şi admi-
nistrației publice, vorbind despre unul dintre avan-
tajele procesului – reducerea distanțelor adminis-
trative.

Sursa: www.mdrap.ro

La Timişoara, vicepremierul Liviu dragnea a afirmat că regionalizarea şi descentralizarea „urmăresc să rupă acest ghem de putere concentrat
în prezent de administraţia publică locală”

http://www.mdrap.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Rata de absorbţie
a fondurilor europene

a crescut cu 32%
în acest an,

respectiv cu 103%
faţă de aprilie 2012
Rata de absorbție a fondurilor europene a a -

juns la sfârşitul lunii mai a.c. la 15,18%. Comparativ
cu aprilie 2012, rata de absorbție a crescut cu 103%.
În acelaşi timp, suma totală atrasă de Româ nia din
fondurile structurale şi de coeziune a ajuns la pes -
te 2,9 miliarde de euro la sfârşitul lunii mai a.c., în
creştere cu 32% față de valoarea înregistrată în de-
cembrie 2012, respectiv cu 103% față de aprilie 2012.

„Rata de absorbţie a fondurilor europene şi,
implicit, valoarea fondurilor atrase de România
au crescut cu 32% în acest an faţă de sfârşitul anu-
lui trecut. Totodată, rata de absorbţie este în pre-
zent dublă faţă de cea înregistrată la sfârşitul lu-
nii aprilie 2012, fapt ce demonstrează că măsurile
adoptate în această perioadă de Guvernul Româ-
niei au avut impact. Ministerul Fondurilor Euro-
pene şi celelalte instituţii ale statului român im-
plicate în utilizarea banilor europeni vor continua
să implementeze toate măsurile necesare pentru
a asigura accelerarea ratei de absorbţie a fondu-
rilor UE”, a declarat ministrul fondurilor europe -
ne, eugen Teodorovici.

În ultimele zile din luna mai a.c., Comisia eu-
ropeană a rambursat României noi fonduri în va-

loare de aproximativ 155 de milioane de euro.
Suma menționată a fost încasată prin intermediul
a trei programe: Programul operațional Sectorial
Mediu – peste 116,4 milioane de euro, Programul
o perațional Sectorial dezvoltarea Resurselor uma -
ne – peste 37,7 milioane de euro, respectiv Progra-
mul operațional Asistență Tehnică – aproximativ
0,7 milioane de euro.

eugen Teodorovici, ministrul fondurilor europene, a comunicat
că rata de absorbție a fondurilor europene a crescut cu 32%

Evoluţia ratei de absorbţie şi a sumelor atrase
de România din fondurile structurale şi de coeziune
alocate de UE în actuala perioadă de programare:

• Evoluţia ratei de absorbţie:
- 30 aprilie 2012: 7,46%
- 31 decembrie 2012: 11,47%
- 31 mai 2013: 15,18%
• Evoluţia fondurilor europene atrase de Ro-

mânia: rambursări de la Comisia Europeană:
- 30 aprilie 2012: 1,43 mld. euro
- 31 decembrie 2012: 2,20 mld. euro
- 31 mai 2013: 2,91 mld. euro

Sursa: www.fonduri-ue.ro

http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Ministerul Fondurilor Europene a transmis Comisiei
Europene documentul consultativ pentru

elaborarea Acordului de Parteneriat 2014 - 2020
În data de 6 iunie, Ministerul»

Fondurilor Europene (MFE) a transmis
Comisiei Europene prima versiune
a documentului consultativ pentru
elaborarea Acordului de Parteneriat
2014 - 2020, în cadrul dialogului
informal care are loc în scopul
pregătirilor pentru utilizarea
fondurilor alocate României.

Tot miercuri, Mfe a publicat acest document
pe pagina oficială de web www.fonduri-ue.ro, în
vederea demarării consultării publice naționale.

Ministerul fondurilor europene, în spiritul
principiului parteneriatului şi al transparenței in-
stituționale, încurajează partenerii de dialog să
contribuie cu propuneri şi observații, astfel încât
Acordul de Parteneriat 2014 - 2020 să devină un
document de programare care să asigure sustena-
bilitatea investițiilor din fondurile Structurale şi
de Investiții.

documentul a fost elaborat respectând prin-

cipalele elemente prevăzute în proiectul de docu-
ment metodologic propus de Comisia europeană şi
cuprinde o primă viziune strategică privind utili-
zarea fondurilor europene Structurale şi de Inves-
tiții 2014 - 2020, care a rezultat din analiza nevoi-
lor de dezvoltare şi a potențialului de creştere,
precum şi o propunere indicativă privind alocarea
fondurilor, respectiv elemente privind cadrul insti-
tuțional de implementare.

În prezent, cadrul legislativ european pentru
implementarea fondurilor Structurale şi de Inves-
tiții 2014 - 2020 nu este finalizat, fiind în desfăşu-
rare negocieri în cadrul trialogului între Comisia
europeană, Consiliul uniunii europene şi Parlamen-
tul european. Având în vedere acest context, do-
cumentul publicat va fi revizuit în funcție de evo-
luția negocierilor şi de rezultatele procesului na-
țional de consultare publică.

uniunea europeană a alocat României pentru
perioada 2014 - 2020 fonduri în valoare de peste 34
miliarde de euro, din care aproximativ 22 miliarde
de euro sunt cele aferente politicii de coeziune.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Polonia va asista Guvernul român
la reorganizarea administrativă

şi absorbţia fondurilor UE
Ministerul dezvoltării regionale şi administra-

ției publice şi instituția cu atribuții similare din Po-
lonia vor semna un acord în baza căruia autorită-
țile de la Varşovia vor asista Guvernul de la Bucu-
reşti în procesul de reorganizare administrativ-te-
ritorială şi de absorbție a fondurilor ue.

„Există multă compatibilitate între sistemul
regional din Polonia şi modelul pe care îl constru -
im acum în România, atât în ceea ce priveşte com-
petenţele ce trebuie să fie atribuite regiunilor,
cât şi în ceea ce priveşte mărimea regiunilor, re-
laţia dintre regiuni – judeţe – localităţi. Pe de altă

parte, vor fi modalităţi prin care absorbţia fon-
durilor europene să dea rezultate în ceea ce pri-
veşte dezvoltarea, să nu cheltuim fonduri europe -
ne numai de dragul de a le cheltui”, a spus minis-
trul dezvoltării regionale şi administrației publice,
Liviu dragnea, aflat la Varşovia.

Reprezentanții Guvernului polonez vor veni la
Bucureşti în septembrie – octombrie, inclusiv pen-
tru a prezenta public modelul aplicat de Polonia
privind reorganizarea administrativă şi absorbția
fondurilor europene.

Sursa: www.mediafax.ro

http://www.mediafax.ro
http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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APDRP: Beneficiarii PNDR vor derula achiziţiile
private direct pe pagina de internet a APDRP

Agenţia de Plăţi pentru»
Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP)
pune la dispoziţia beneficiarilor
de fonduri europene pe pagina de
internet a instituţiei, o secţiune
specială în care pot publica online
invitaţiile de participare şi anunţurile
de atribuire pentru licitaţiile
organizate în cadrul proiectelor
finanţate prin Programul Naţional
de Dezvoltare Rurală (PNDR). 

noua secțiune, denumită „Achiziţii benefici -
ari privaţi PNDR”, poate fi accesată începând cu
5 iunie 2013 şi oferă informații şi documente ne-
cesare pentru achizițiile de servicii, bunuri sau lu-
crări realizate de către beneficiarii privați ai fondu -
rilor europene nerambursabile acordate prin PndR.

Astfel, beneficiarii privați pot opta fie pentru
desfăşurarea achizițiilor conform prevederilor Ma-
nualului de Achiziții pentru beneficiari privați ai
APdRP (prin publicarea documentelor specifice pe
pagina de internet a APdRP – www.apdrp.ro), fie
pentru aplicarea legislației naționale în domeniul
achizițiilor publice, conform ouG nr. 34/2006 şi
HG nr. 925/2006, cu modificările şi completările
ulterioare (prin publicarea în Sistemul electronic
de Achiziții Publice SeAP – www.e-licitatie.ro).

„Fondurile nerambursabile se acordă benefi-
ciarilor privaţi care încheie contracte de achiziţie
de lucrări, bunuri sau servicii, doar dacă obiectul
contractului de achiziţii corespunde cu parametrii
de performanţă şi productivitate prevăzuţi în do-
cumentaţia tehnică şi financiară a proiectului. De
asemenea sunt condiţii foarte clar menţionate, in -
clusiv pe pagina de internet în secţiunea nou creată,
care au rolul de a asigura egalitatea de şan se, dar şi
transparenţa necesară şi firească unui pro ces de
achiziţii derulat cu fonduri europe ne.” a de clarat
George TuRToI, directorul general al APdRP. 

Pentru beneficiarii care optează pentru publi-
carea conform prevederilor Manualului de Achiziții
pentru beneficiari privați, APdRP pune la dispoziție
documentele necesare, mai exact: Invitația de par -

ticipare pentru licitația de selecție a ofertelor şi
Anunțul de adjudecare a ofertelor. documentele
sunt publicate în secțiunea Informații utile – Achi -
ziții beneficiari privați PndR.

Pe aceeaşi pagină va fi disponibil pentru toate
persoanele interesate un modul de arhivare şi cău-
tare facilă a tuturor invitațiilor transmise, precum
şi a anunțurilor de adjudecare.

Beneficiarii privați trebuie să respecte cerin -
țele APdRP stabilite prin „Instrucţiunile privind
achiziţiile publice pentru beneficiarii PNDR” (din
Manualul de proceduri pentru achizițiile publice a
proiectelor PndR) şi vor aplica procedurile de lici -
tație prin cerere de ofertă, licitație deschisă etc.,
în funcție de pragurile valorice impuse de legislația
națională. 

Contractele mai mari de 15.000 de euro (va-
loarea fără TVA) trebuie adjudecate prin procedura
de selecție de oferte, cu condiția publicării pe site-
ul www.apdrp.ro a invitației de participare şi a do-
sarului cererii de oferte şi a primirii de către be-
neficiarul privat a cel puțin trei oferte conforme
din punct de vedere tehnic şi financiar. 

Contractele mai mici de 15.000 de euro (valoa -
rea fără TVA) pot fi adjudecate folosind procedura
cu o singură ofertă sau, dacă beneficiarul doreşte
să asigure o transparență mai mare, poate aplica pro -
cedura de selecție de oferte, menționată mai sus.

noua secțiune a site-ului APdRP poate fi accesată
din data de 5 iunie 2013

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Revista Regio nr. 22
numărul 22 al revistei Regio, luna mai 2013,

este intitulat „Transportul public în sprijinul tra-
ficului urban nepoluant”. Avem obligația de a asi-
gura economiei - celei globale, europene, nu doar ce -
lei din România - o infrastructură de transport viabilă,
care să constituie un motor al schimburilor comer-
ciale rapide. Viteza de mişcare a devenit, fără doar
şi poate, un factor hotărâtor în morişca economică
mondială. Mărfurile şi - de ce nu? - oamenii trebuie
să ajungă la capătul celălalt al euro pei, dacă se poa -
te, în câ teva ore. La acest capitol mai avem de lucrat.

Astfel, în secțiunea Regio în România puteți
citi despre:

„Problema transportului ţine de oameni, nu•
de tehnologie”- interviu cu domnul Laurie Pickup,
profesor la universitatea din Aberdeen;

foaie de parcurs către o zonă unică de Trans-•
port european;

Peste 10 milioane de euro pentru reabilitarea•
malurilor canalului Bega din Timişoara;

extensia rețelei de troleibuz în oraşul Sărbă-•

torii Castanelor;
„Lifting” pentru infrastructura de transport•

public în Capitala olteniei;
drumul de centură în zona Ploieşti nord, rea-•

lizat prin Regio;
Ştiri regionale;•
de ce bucureştenii ar trebui să aleagă trans-•

portul în comun.
din secțiunea Bani europeni în uniunea euro-

peană aflați despre:
Londra - Cu telegondola peste Tamisa;•
49 de milioane de euro de la uniunea euro-•

peană, pentru Barcelona - Culoarul de autostrada
Bus - HoV va contribui la fluidizarea traficului în
zona catalană.

Revista poate fi găsită la sediul Ministerului
dezvoltării Regionale şi Administrației Publice,
Punctul de informare, strada Apolodor, nr. 17, la-
tura nord, sector 5, Bucureşti sau pe site-ul
www.mdrap.ro, la secțiunea Comunicare, subsec-
țiunea Publicații.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor depuse
la nivelul regiunii Sud Muntenia

ADR Sud Muntenia este Organism
Intermediar pentru Regio şi 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.

Până în data de 10 iunie 2013, la sediul Agenției
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 890 de proiecte, prin care se solicită finan-
țare nerambursabilă prin Regio (Programul operațio-
nal Regional), Planul Integrat de dezvoltare urbană
pentru Polul de dezvoltare (PIdu) – Municipiul Piteşti,

PId-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri Integrate
de dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane. de
asemenea au fost semnate 490 de contracte de fi-
nanțare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de
2.887.298.246,46 lei. din cele 489 de contracte
semnate, 35 de proiecte au fost reziliate.

Pentru domeniul major de intervenție 5.3
„Pro movarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii a -
tractivităţii României ca destinaţie turistică”,
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de
euro este distribuită la nivel național.

* * *
oRGAnISMuL InTeRMedIAR PenTRu TuRISM:

Ministerul economiei, direcția Gestionare fonduri
Comunitare pentru Turism - Blvd. dinicu Golescu,
nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal 010873, Bu-
cureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001,
e-mail: adita.stanca@mturism.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Ministrul fondurilor europene,
Eugen Teodorovici: „Estimăm că POSCCE

va fi deblocat în cel mai scurt timp”
Ministrul fondurilor europene, eugen Teodo-

rovici, a luat parte la reuniunea Comitetului de
Monitorizare a Programului operațional Secto-
rial Creşterea Competitivității economice (PoS
CCe).

Acest program este în continuare presuspen-
dat, însă Ministerul fondurilor europene, împreună
cu Autoritatea de Management şi organismele In-
termediare PoSCCe implementează toate măsurile
necesare pentru reluarea plăților de către Comisia
europeană.

„Estimăm că Programul Operaţional Sectorial
Creşterea Competitivităţii Economice va fi deblo-
cat în cel mai scurt timp. În prezent, acest program

ocupă penultimul loc în clasamentul celor şapte
Programe Operaţionale din punctul de vedere al
ratei de absorbţie – 6,77%, însă plăţile către be-
neficiari reprezintă peste 24% din alocarea UE”, a
declarat ministrul fondurilor europene, eugen Teo-
dorovici.

Până în data de 31 mai a.c. au fost încheiate
2.671 de contracte de finanțare pentru utilizarea
fondurilor europene alocate României prin inter-
mediul PoSCCe, în valoare de aproximativ 14 mi-
liarde de lei (3,24 miliarde de euro).

din această sumă, fondurile europene reprezin -
tă 8,26 miliarde de lei (1,92 miliarde de euro).

Sursa: www.finantare.ro

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


În urmă cu câteva zile, la Palatul»
Parlamentului, în cadrul unei manifestări
festive, reprezentanţii Şcolii Gimnaziale
„Nicolae Titulescu” din Călăraşi au primit,
din partea Ministerului Educaţiei,
Certificatul de „Şcoală europeană”.

Titlul de „Şcoală Europeană” reprezintă de
fapt confirmarea activității educaționale de nivel
european realizate de Şcoala „Nicolae Titulescu”
– o şcoală de referință pentru învățământul călă -
răşean. Conferirea acestei distincții a fost sărbă-
torită într-un cadru festiv de reprezentanți ai au-
torităților publice locale, ai AdR Sud Muntenia, par -
lamentari călărăşeni, precum şi colectivul de cadre
didactice şi elevi.

evenimentul a avut loc joi, 30 mai a.c., când
Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” a fost în
plină sărbătoare. Acest eveniment a fost marcat
prin dezvelirea plachetei ce atestă titlul de „Şcoa -
lă Europeană”, dar şi printr-un moment artistic de-
osebit, susținut de elevii şcolii.

Sursa: actualitateacalarasi.ro

12Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 137 / 1 - 7 iunie 2013

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

IN
FO

 JU
D

EŢE

Fonduri pentru reabilitarea termică
a blocurilor din Piteşti

Asociaţiile de proprietari pot»
primi împrumuturi de la Primăria Piteşti
pentru a accesa fonduri Regio de la UE
în vederea reabilitării termice

odată cu încălzirea vremii s-au redeschis şi
mini-şantierele de reabilitare termică a blocurilor
din Piteşti. Multe asociații iau lucrările pe cont pro-
priu, dar există şi alte posibilități. de exemplu sunt
programe guvernamentale ori cu finanțare de la
uniunea europeană prin care se pot face astfel de
reabilitări termice, iar Primăria Piteşti a decis să
vină în sprijinul asociațiilor care vor să recurgă la
programele menționate. Municipalitatea reamin-
teşte că va susține din fonduri proprii cota-parte
din finanțare care revine asociațiilor pentru rea-

bilitare termică, dacă acestea nu au banii nece -
sari, iar apoi suma de bani acordată drept împru-
mut de la bugetul local va fi returnată în tranşe de
către asociații. Conform proiectului elaborat de mu -
nicipalitate, valoarea taxei pentru reabilitarea ter-
mică a blocurilor de locuințe va fi stabilită în func-
ție de sumele avansate din bugetul local al Pite-
ştiului pentru asigurarea cotei de contribuție afe-
rente proprietarilor, în raport cu cotele-părți indi-
vize din proprietatea comună aferentă fiecărei
proprietăți individuale. durata în care vor putea fi
recuperate sumele avansate prin intermediul taxei
va fi decisă prin hotărâre a Consiliului local, dar
nu va depăşi 10 ani. Proiectul vizează doar reabi-
litarea termică cu fonduri europene prin Regio.

Sursa: ziarulargesul.ro

Argeş

Activitatea fructuasă a Şcolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” a
fost confirmată prin acordarea titlului de „Şcoală Europeană” de
către Ministerul educației

Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu”
a sărbătorit conferirea titlului de „Şcoală Europeană”
Călăraşi

http://www.ziarulargesul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.actualitateacalarasi.ro
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Liceul „Petru Cercel” a intrat
în rândul şcolilor târgoviştene aduse

la standarde europene
Liceul „Petru Cercel” este gata să-şi primeas -

că elevii în toamnă într-o clădire reabilitată şi mo-
dernizată la standarde europene, grație unui pro-
iect prin care Primăria municipiului Târgovişte a
atras fonduri nerambursabile prin Regio pentru 10
unități de învățământ târgoviştene.

Cei peste 600 de elevi ai liceului vor avea din
această toamnă toate condițiile necesare desfă -
şurării procesului de învățământ, toate sălile de
clasă fiind reabilitate şi, în plus, tinerii se vor bu-
cura de o bibliotecă, laboratoare de informatică
moderne, dar şi de o sală de sport spațioasă şi mo-
dernă, dar şi de un teren de sport cu nocturnă.

„După ce am reuşit să recepţionăm şi să adu-
cem la standarde europene Colegiul Naţional ‘C.
Carabella’, Liceul de Arte ‘Bălaşa Doamna’ şi Şcoa -
la ‘Paul Bănică’, acum am recepţionat şi conside-
răm că ne aflăm în etapa în care putem să recep -
ţionăm o lucrare de reabilitare şi consolidare a Li-
ceului ‘Petru Cercel’. Am avut trei obiective impor -
tante aici: reabilitarea corpului principal, acolo
unde 18 săli de clasă au fost cu totul modernizate,

începând cu alimentarea cu apă, canalizarea, sis-
temele electrice, sistemele termice. Totul este
nou: lambriurile, parchetul. Urmează să vină şi
dotările. De asemenea, o sală de sport nouă, cu
sisteme moderne implementate şi, nu în ultimul
rând, teren de sport, cu suprafaţă sintetică, ce va
avea şi iluminat nocturn. În acest moment, Liceul
‘Petru Cercel’, din punctul de vedere al dotării şi
al infrastructurii, pot spune că cel mai modern din
municipiul Târgovişte”, a declarat joi, 6 iunie, pri-
marul Gabriel Boriga, la recepția lucrărilor la Li-
ceul „Petru Cercel”.

La recepția lucrărilor au luat parte şi repre -
zentanți ai autorităşilor publice locale şi ai mass-
media. Valoarea lucrărilor a fost de 7 milioa ne de lei,
din care 98%, fonduri europene nerambursabile.

În acest moment mai sunt şase proiecte afla -
te în derulare, iar primarul municipiului a declarat
că speră ca până la 15 septembrie încă cinci din
aceste proiecte să fie date spre folosință elevilor
şi profesorilor.

Sursa: www.gazetadambovitei.ro

Dâmboviţa

Direcţiile de dezvoltare»
cuprinse în Masterplanul Euroregiunii
Giurgiu – Ruse au fost înscrise
pe mai multe panouri informative
care au fost instalate miercuri
în spaţii publice din cele două
localităţi transfrontaliere,
cu scopul de informare a populaţiei
şi de atragere a investitorilor.

„Pentru realizarea proiectelor de dezvoltare
propuse prin Masterplanul Euroregiunii Giurgiu -
Ruse este necesară atragerea de fonduri neram-
bursabile prin diferite programe de finanţare şi

am speranţa că cel puţin o parte dintre proiec-
tele municipalităţii vor fi incluse în cadrul Stra-
tegiei Naţionale de Dezvoltare Regională”, a de-
clarat miercuri, 5 mai, la inaugurarea panourilor
informative, în Parcul „Mihai Viteazul” din muni-
cipiu, primarul municipiului Giurgiu, nicolae Bar -
bu.

el spune că municipalitatea a început deja
demersurile pentru atragerea de fonduri, înain-
tând către AdR Sud Muntenia, pentru a fi incluse
în Planul de dezvoltare Regională 2014 - 2020,
proiecte ce urmăresc direcțiile de dezvoltare
trasate în Masterplanul euroregiunii Giurgiu -
Ruse.

Sursa: www.administratie.ro

Panouri informative privind
Masterplanul Euroregiunii Giurgiu - Ruse

Giurgiu

http://www.administratie.ro
http://www.gazetadambovitei.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Conferinţa caravanei
„PNDR vine în satul tău!”, la Slobozia

În data de 11 iunie, la Centrul Cultural „Ionel Per -
lea” va avea loc Conferința județeană a caravanei
„PNDR vine în satul tău!“, din cadrul campaniei
„Caravana fondurilor europene pentru un sat euro -
pean“, ce are ca scop acordarea informațiilor spe-
cifice derulării proiectelor finanțate cu fonduri eu-
ropene către fermierii şi agricultorii ialomițeni. În
aceeaşi zi va avea loc, în Piața Revoluției, o ex po zi -
ție de utilaje agricole şi un târg de produse tra di -
ționale.

Caravana „PNDR vine în satul tău!” va fi marca -
tă printr-o conferință de presă, dar şi printr-un târg
expozițional, organizate în municipiul Slobozia.

„La nivelul Ministerului Agriculturii există o
campanie, denumită ‘Caravana fondurilor euro-
pene’ pentru un sat european, desfăşurată în pe-
rioada 1 martie – 30 octombrie 2013, în cadrul că-
reia 15 rulote merg în 380 de localităţi din ţară,
în fiecare dintre acestea având un target de minim
50 de persoane, în speţă fermieri şi agricultori,
pe care îi informează cu privire la accesarea fon-
durilor europene. La noi în judeţ sunt vizate 60 de
localităţi“, a declarat nicolae drogeanu, directo-
rul oficiului județean de Plăți pentru dezvoltare
Rurală şi Pescuit Ialomița.

La conferința de presă, organizată marți, 11
iunie, de la ora 10.00, la Centrul Cultural „Ionel
Perlea”, fermierii au ocazia de a afla noi informații
legate de accesarea fondurilor europene, dar şi as-

pecte legate de cele mai importante realizări ale
Programului național de dezvoltare Rurală în
Ialomița. 

La conferință vor participa reprezentanți ai
autorităților centrale, județene şi locale şi sunt in -
vitați asociații de producători agricoli, societăți de
procesare a produselor agricole şi fermieri din ju -
dețul Ialomița, dar şi persoane interesate de acce -
sarea fondurilor europene.

Sursa: www.observator24.ro

Ialomiţa

Preşedintele Consiliului pentru dezvoltare Re-
gională Sud Muntenia şi al Cj Prahova, Mircea Cosma,
a făcut parte din delegația României prezentă, timp
de trei zile, în Republica Polonă. În perioada 5 - 7 iu-
nie, Mircea Cosma a participat la activitățile prilejui -
te de vizita delegației conduse de premierul Victor
Ponta în Polonia. Preşedintele CpdR Sud Muntenia a
condus, în calitate de prim-vicepreşedinte al Comisi -

ei de mediu, schimbări climatice şi energii regenera -
bile din cadrul Comitetului Regiunilor, lucrările simpo -
zionului european dedicat e nergiilor regenerabile,
care au avut loc în oraşul Łódź. Vineri, Mircea Cosma a
participat, împreună cu ambasadorul României în Repu -
blica Polonă, ovidiu dranga, la simpozionul „Regionali -
zare – Experienţa poloneză” din capitala Poloniei.

Sursa: www.ziarulprahova.ro

Mircea Cosma, preşedintele
CpDR Sud Muntenia, la simpozionul european
dedicat energiilor regenerabile din Polonia

Prahova

Centrul Cultural „Ionel Perlea”, locul unde se va desfăşura
Conferința județeană a caravanei „PNDR vine în satul tău”

http://www.ziarulprahova.ro
http://www.observator24.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Oraşul Videle a împlinit
45 de ani de existenţă

În data de 7 iunie, oraşul Videle din»
judeţul Teleorman a împlinit 45 de ani
de existenţă. Sărbătorirea Zilei oraşului
Videle din acest an a fost cu totul specială
pentru administraţia publică,
dar şi pentru membrii comunităţii locale.
Cunoscut sub denumirea „oraşul
petroliştilor”, Videle a primit statutul
de localitate urbană în anul 1968.

Prin grija administrației publice locale, pe tot
parcursul zilei de vineri s-au derulat acțiuni cultu-

rale şi sportive, la care au participat locuitorii ora-
şului Videle. La Biblioteca orăşenească, cu concur-
sul scriitorului profesor doctor Ştefan Marinescu,
cadru didactic la liceul din localitate, a fost orga-
nizată o amplă expoziție de carte, dezbaterea
„Spirit şi creaţie în cultura teleormăneană” ofe-
rind prilejul pentru iubitorii de literatură din acest
oraş de a dialoga cu unii dintre cei mai cunoscuți
scriitori teleormăneni. La sediul primăriei a fost
organizată o interesantă expoziție de pictură, iar
la sala amfiteatru a Liceului Videle a avut loc un
simpozion literar.

Sursa: www.ziarulmara.ro

Teleorman

Primăria oraşului Videle

http://www.ziarulmara.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Argeşul / 7 iunie 2013

ediția / 7 iunie 2013

Advertising4u.ro / 7 iunie 2013

Arena / 7 iunie 2013

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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finanțare.ro / 7 iunie 2013

Arena / 2 iunie 2013

Curierul zilei / 4 iunie 2013

Gazeta dâmboviței / 6 iunie 2013

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


newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către

Agenție şi de către Ministerul dezvoltării Regionale şi Administrației Publice,
în vederea promovării Programului operațional Regional 2007 – 2013.

Pe lângă aceste noutăți, se doreşte informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale
Rețelei de Informare ReGIo Sud Muntenia

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

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CăLăRAŞI

Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel. / 0242/331.769; 
Fax / 0242/313.167; 
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul județean ARGeŞ

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
Argeş, sediul Consiliului județean Argeş: Piața
Victoriei, nr. 1, et. II, cam. 105, mun. Piteşti,
jud. Argeş
Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul județean dÂMBoVIţA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
dâmbovița, sediul Consiliului județean
dâmbovița: B-dul Independenței, nr. 1, et. IV,
cam. 101, mun. Târgovişte, jud. dâmbovița
Tel. / 0245/220.647
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul județean 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 județean IALoMIţA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
Ialomița, Piața Revoluției, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomița
Tel./fax / 0243/234.806
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul județean PRAHoVA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
Prahova, sediul Consiliului județean Prahova,
B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam. 626/627,
mun. Ploieşti, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro

Biroul județean TeLeoRMAn

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
Teleorman, sediul Consiliului județean
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ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare
săptămână, instituția şi activitățile pe care dumneavoastră le

desfăşurați. dacă sunteți interesați să promovați activitatea instituției
dvs., vă rugăm să ne transmiteți un scurt material de informare

(maxim 1.500 de ca ractere 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) şi va fi distribuit electronic

săptămânal tuturor membrilor Rețelei de Informare ReGIo Sud
Muntenia, membrilor Consiliului pentru dezvoltare Regională Sud

Muntenia, consiliilor județene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării Regionale şi Administrației Publice,

reprezentanților 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.
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