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Săptămâna trecută, Agenţia pentru dezvoltare
Regională Sud Muntenia a continuat runda de în-
tâlniri de lucru destinate Grupurilor de Parteneriat
Local (GPL) din Sud Muntenia. Astfel, în data de 15
iulie a avut loc întrunirea membrilor Grupului de
Parteneriat Local din Călăraşi , iar miercuri, 17 iu-
lie, s-au întâlnit membrii GPL din Ialomiţa, la Cen-
trul uneSCo „Ionel Perlea” din municipiul Slobo-
zia.

În cadrul întâlnirilor de lucru au avut loc dez-
bateri pe marginea analizei socio-economice a re-
giunii noastre, în urma cărora se vor stabili indica-
torii de monitorizare a Planului, şi, totodată, se
prezintă criteriile la care vor trebui să răspundă
proiectele strategice, ce vor fi anexă la Planul de
dezvoltare Regională.

Toate materialele de programare pot fi con-
sultate pe site-ul nostru, la secţiunea Planificare
regională şi parteneriate, link: http://www.adrmun -
tenia.ro/static/55/planificare-regionala-si-parte-
neriate.html.

Workshop - Călăraşi, 15 iulie 2013

Workshop - Slobozia, 17 iulie 2013

GPL Slobozia, 17 iulie 2013

Întâlniri de lucru ale Grupurilor de Parteneriat
Local din Călăraşi şi Ialomiţa pentru pregătirea

perioadei de programare 2014 – 2020

http://www.adrmuntenia.ro/static/55/planificare-regionala-si-parteneriate.html
http://www.adrmuntenia.ro/static/55/planificare-regionala-si-parteneriate.html
http://www.adrmuntenia.ro/static/55/planificare-regionala-si-parteneriate.html
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Liviu Muşat: „Regionalizarea este o soluţie
pe care noi o aşteptăm de mult timp”

Cu ocazia evenimentului organizat joi, 18 iu-
lie, de Ministerul dezvoltării Regionale şi Admi nis -
traţiei Publice la Ploieşti, directorul AdR Sud Mun-
tenia a declarat într-un interviu televizat că pro-
cesul de regionalizare – descentralizare reprezintă
o soluţie în accesarea fondurilor nerambursabile şi
că foarte important pentru următoarea perioadă
de programare este să existe o acţiune concentrată
în parteneriate public – private, pentru a da şansa
reală dezvoltării economice şi sociale a regiunilor.

„Regionalizarea este o soluţie pe care noi o
aş teptăm de mult timp, în sensul creşterii sinergi -
ei acţiunii. În condiţiile în care resursele sunt din
ce în ce mai limitate, este foarte important să
avem o acţiune concentrată în care judeţele - uni-
tăţile administrativ-teritoriale - să lucreze în par-
teneriat şi, în acelaşi timp, este necesar un parte -
neriat între administraţia locală şi mediul de afa-
ceri, astfel încât banii să fie cât mai bine cheltuiţi
şi să obţinem un maxim beneficiu din ei. Pe a -
ceastă cale îmi exprim convingerea că realizarea
de proiecte care să aibă un impact imediat şi sus-
ţinut asupra mediului economic sunt cele pentru
care va trebui să canalizăm fondurile din viitoa-
rele programe şi în special din Programul Opera-
ţional Regional. Proiectele pentru mediul economic
sunt cele spre care trebuie să ne îndreptăm aten-
ţia în perioada următoare. De asemenea cred că

avem nevoie de uniformizarea expertizei şi a prac-
ticilor în toate judeţele unei regiuni, iar procesul
de regionalizare cred că poate fi o soluţie pentru
acestea.”, a declarat într-un interviu acordat tele -
viziunii Valea Prahovei, directorul Agenţiei pentru
dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat.

Liviu Muşat, directorul AdR Sud Muntenia, a declarat în cadrul
unui interviu acordat televiziunii Valea Prahovei că procesul de
regionalizare reprezintă o soluţie în accesarea fondurilor
europene

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


4Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 143 / 15 - 22 iulie 2013

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

EVEN
IM

EN
TE

Miercuri, 24 iulie,»
la sediul ADR Sud
Muntenia va avea loc
Întâlnirea anuală
destinată Reţelei de
Informare REGIO Sud
Muntenia. 

Scopul acestui eveniment
este de a prezenta stadiul de im-
plementare a Programului ope-

raţional Regional 2007 – 2013 la
nivelul regiunii de dezvoltare Sud
Muntenia, precum şi cele mai
utile instrumente de comunicare
şi promovare a rezultatelor pro-
iectelor finanţate prin Regio. To-
todată, cu această ocazie va fi
prezentat stadiul pregătirii docu-
mentelor de planificare pentru
perioada de programare 2014 –
2020.

Întâlnirea anuală destinată
Reţelei de Informare REGIO

Sud Muntenia

Agenţia pentru dezvoltare
Regională Sud Muntenia va orga-
niza vineri, 26 iulie, cea de-a cin-
cea sesiune de informare desti-
nată organismelor Intermediare
din regiunea Sud Muntenia.

La acest eveniment, ce va
avea loc în municipiul Călăraşi,
la sediul Agenţiei, vor fi prezen-
tate pe scurt stadiul şi impactul
implementării Programelor ope-
raţionale în regiunea Sud Munte-

nia. 
Întâlnirea de lucru este fi-

nanţată prin Regio, Axa prioritară
6 „Asistenţă tehnică”, şi are sco-
pul de a disemina rezultatele
Programului operaţional Regio-
nal, precum şi de a facilita un
schimb de experienţă între orga-
nismele Intermediare responsa-
bile de implementarea Progra-
melor operaţionale în regiunea
de dezvoltare Sud Muntenia.

Sesiune de de informare destinată
Organismelor Intermediare
din regiunea Sud Muntenia

Premierul Victor Ponta

Viceprim-ministrul
Liviu dragnea:
„Susţin cu toată
tăria dezvoltarea
reţelei de parcuri
industriale
ca măsură pentru
dezvoltarea
economică
a ţării”.

DECLARAŢIA SĂPTĂMÂNII

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Dialogul informal pe care îl»
poartă autorităţile române cu serviciile
Comisiei Europene pentru elaborarea
Acordului de Parteneriat pentru 2014 -
2020 se derulează printr-un schimb
constructiv de opinii, conform
calendarului agreat de comun acord cu
Comisia.

Ministerul fondurilor europene a transmis Co-
misiei europene, în data de 6 iunie a.c., documen-
tul consultativ pentru elaborarea Acordului de Par-
teneriat 2014 - 2020. În aceeaşi zi, documentul a
fost suspus consultării publice, prin publicarea pe
pagina oficială a Mfe în spiritul transparenţei, al
dezbaterii constructive, dar şi pentru obţinerea de
reacţii din partea tuturor partenerilor de dialog.
documentul s-a dorit a fi un prim punct de plecare
în construirea dialogului cu Comisia şi demararea
negocierilor informale, astfel încât autorităţile ro-
mâne să primească încă din stadiu incipient reco-
mandările şi orientările Comisiei. Reprezentanţii
Comisiei europene au apreciat public transmiterea
din timp a primelor propuneri cu privire la Acordul
de Parteneriat. 

„Este de mare ajutor faptul că majoritatea
statelor membre, inclusiv România, au trimis draf-
turile de acord de parteneriat relativ devreme”,
a declarat recent Shirin Wheeler, purtătoarea de
cuvânt a comisarului european pentru politică re-
gională, johannes Hahn. 

Având în vedere faptul că regulamentele pen-
tru perioada 2014 - 2020 sunt încă în plin proces
de negociere, existând încă unele aspecte asupra
cărora nu au fost luate încă decizii finale la nivel
european (condiţionalităţile ex-ante, alocări finan-
ciare la nivel de fond/ alte iniţiative comunitare),
documentul consultativ transmis Comisiei euro-
pene nu putea fi unul aproape definitivat.

Principala observaţie din partea Comisiei eu-
ropene a vizat faptul că documentul nu este struc-
turat astfel încât să susţină integrat un număr re-

dus de obiective strategice, eventual în conformi-
tate cu documentul de Poziţie al Comisiei. Această
viziune urmează a fi definită pe baza primelor pro-
iecte ale strategiilor sectoriale 2014-2020 şi luând
în considerare toate recomandările anterioare ale
Comisiei în cadrul dialogului informal.

În ceea ce priveşte prima propunere de alocări
financiare prezentată în document, trebuie men -
ţionat faptul că aceasta reflectă o schimbare faţă
de abordarea 2007-2013, mai ales în ceea ce pri -
veşte Programul operaţional Regional, care va im-
plementa un număr mai mare de tipuri de inter -
venţii faţă perioada curentă. La nivel regional vor
fi alocate sume mai mari pentru creşterea compe -
titivităţii mediului de afaceri şi sprijinirea IMM-uri-
lor, infrastructură educaţională, socială, de sănă-
tate, eficienţă energetică, infrastructură de trans-
port local şi interconectivitate.

documentul revizuit va prezenta o nouă alo-
care financiară indicativă pe Programe operaţio -
nale, în condiţiile în care ultimele decizii în cadrul
negocierilor la nivel european aduc modificări în
ceea ce priveşte valoarea alocărilor naţionale pen-
tru fiecare fond, pe de o parte, iar pe de altă parte
procentul pentru rezerva de performanţă nu este
încă stabilit.

Sursa: www.fonduri-ue.ro
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Dialogul informal cu Comisia Europeană
pentru elaborarea Acordului de Parteneriat

2014 - 2020 respectă calendarul agreat 

Shirin Wheeler, purtătoarea de cuvânt a comisarului european
pentru politică regională, johannes Hahn

http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Formarea profesională continuă
în domeniul ajutorului de stat

este finanţată
din fonduri europene

Agenţia naţională a funcţio-
narilor Publici va asigura pregăti-
rea continuă a circa 400 de experţi
în domeniul ajutorului de stat prin
intermediul unui proiect în va-
loare totală de aproximativ 2,8
milioane de lei, finanţat din fon-
duri europene. Persoanele ca re vor
beneficia de pregătire con tinuă
vor fi selectate din rândul angaja-
ţilor instituţiilor implicate în ges -
tionarea fondurilor europene: Au-
torităţi de Management, organis -
me Intermediare, Autoritatea de
Certificare şi Plată din cadrul Mi-
nisterului finanţelor Pu blice, Au-
toritatea de Audit din ca drul Curţii
de Conturi a Români ei, respectiv
Ministerul fondurilor europene.

Rolul proiectului AnfP este
de a contribui la îndeplinirea con -
diţionalităţilor ex-ante în dome-
niul ajutorului de stat şi de a spri -

jini procesul de consolidare a ca-
pacităţii administrative de im-
plementare şi aplicare a legisla-
ţiei uniunii europene în domeniul
ajutorului de stat.

Proiectul AnfP, intitulat „Creş -
terea eficacităţii aplicării legisla -
ţiei Uniunii Europene în ceea ce
priveşte ajutoarele de stat, prin
formarea aplicată a experţilor
implicaţi în gestionarea fonduri-
lor europene”, este finanţat din
fonduri europene contractate prin
intermediului Programului ope-
raţional Asistenţă Tehnică. Valoa-
rea totală a proiectului este de
aproximativ 2,8 milioane de lei,
din care finanţarea nerambursa-
bilă reprezintă peste 2,38 mili -
oane de lei, iar contribuţia bene -
ficiarului este de circa 0,42 mi-
lioane de lei.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Noi cereri
de depuneri
de proiecte

prin
intermediul

POS DRU
Autoritatea de»

Managementa Programului
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane (POS DRU) a pu -
blicat, în data de 16 iulie,
Ghidul Solicitantului
Condiţii Specifice aferent
Domeniului Major
de Intervenţie 6.2
„Îmbunătăţirea accesului
şi a participării grupurilor
vulnerabile pe piaţa muncii”.

Alocarea financiară a fe ren -
tă acestui apel este de a pro xi -
mativ 40 milioane de euro.

Cererile de finanţare vor
putea fi depuse în perioada 1 –
16 august 2013. Proiectele eli-
gibile pentru a fi finanţate tre-
buie să vizeze grupurile vulne-
rabile, personalul agenţiilor
publice sau private care furni-
zează servicii so ciale şi de ocu-
pare, salariaţii, managerii, per -
sonalul administraţiei publice
locale sau personalul Centrelor
de Incluziune Socială. Concomi-
tent, va loarea totală a proiec-
telor depuse trebuie să se în-
cadreze în intervalul 0,5 – 3 mi-
lioane de euro.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

http://www.fonduri-ue.ro
http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Prin instituirea Parchetului»
European, Comisia Europeană acţionează
în vederea îmbunătăţirii, la nivelul
Uniunii, a derulării urmăririi penale
a autorilor infracţiunilor de fraudă
asupra banilor contribuabililor din UE.

Sarcina exclusivă a Parchetului european va
consta în efectuarea de cercetări şi urmăriri pe-
nale, acesta urmând să aibă competenţa, la nevo -
ie, de a trimite în judecată - în instanţele din sta-
tele membre - persoanele învinuite de săvârşirea
de infracţiuni care afectează bugetul ue. Parche-
tul european va fi o instituţie independentă, su-
pusă controlului democratic.

josé Manuel Barroso, preşedintele Comisiei eu -
ropene, a declarat: „Prin adoptarea acestei pro-
puneri, Comisia Europeană îşi respectă promisiu-
nea de a aplica o politică de toleranţă zero faţă
de fraudele împotriva bugetului UE. Când sunt în
joc banii contribuabililor, fiecare euro contează -
cu atât mai mult în contextul economic actual”,
a declarat vicepreşedintele Viviane Reding, comi-
sarul pentru justiţie al ue. „Infractorii care se fo-
losesc de subterfugii juridice pentru a fura banii
contribuabililor nu ar trebui să rămână liberi pen-
tru că nu avem instrumentele adecvate pentru a-i
aduce în faţa justiţiei. Un lucru trebuie să fie clar:
dacă la nivelul nostru, al UE, nu ne protejăm bu-
getul federal, nimeni nu o va face în locul nostru.
Fac apel la statele membre şi la Parlamentul Eu-
ropean să sprijine acest proiect important, astfel
în cât Parchetul European să înceapă să funcţio ne -
ze din 1 ianuarie 2015.”

Logica propunerii de instituire a Parchetului eu -
ropean este simplă: dacă există un „buget federal”
- finanţat de toate statele membre ale ue şi admi-
nistrat în temeiul normelor comune - este nevoie,
de asemenea, de „instrumente federale” pentru
a proteja acest buget în mod eficace pe întreg te-
ritoriul uniunii. În prezent, în materie de comba-

tere a fraudelor împotriva fondurilor ue, există un
nivel de protecţie şi de asigurare a respectării le -
gislaţiei foarte inegal pe teritoriul uniunii. Rata de
succes a urmăririlor penale privind infracţiunile
împotriva bugetului ue variază considerabil de la
un stat membru la altul, iar media ue este de doar
42,3%. Multe cazuri nu fac deloc obiectul cercetă-
rilor, ceea ce permite infractorilor să scape, folo-
sindu-se de subterfugii juridice, şi să fure banii
cetăţenilor. Chiar şi atunci când au loc cercetări,
există o mare disparitate între statele membre în
ceea ce priveşte ratele condamnărilor pentru in -
fracţiuni împotriva bugetului ue.

Parchetul european se va asigura că fiecare
caz de suspiciune de fraudă împotriva bugetului
ue este monitorizat şi încheiat, astfel încât infrac-
torii să ştie că vor fi cercetaţi şi deferiţi justiţiei.
Acest lucru va avea un puternic efect disuasiv.

Sursa: ec.europa.eu
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josé Manuel Barroso, preşedintele Comisiei eu ropene

Protejarea banilor contribuabililor
împotriva fraudelor: Comisia propune

instituirea Parchetului European şi
consolidarea garanţiilor procedurale ale OLAF

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://ec.europa.eu


8Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 143 / 15 - 22 iulie 2013

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

privind debutul proiectului „Sprijin acordat ADR Sud Muntenia / Direcţia
Organism Intermediar pentru activităţile  de  informare şi publicitate ale

Programului Operaţional Regional în anii  2013-2015”

1. număr referinţă: cod SMIS 48094
3. finanţat din Programul operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 6, dMI 6.2 „Spri-

jinirea activităţilor de informare şi publicitate pentru Programul Operaţional Regional 2007-
2013”

4. Autoritatea de Management: Ministerul dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
5. Alte informaţii: Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de be-

neficiar, anunţă debutul proiectului cu titlul „Sprijin acordat ADR Sud Muntenia/ Direcţia Or-
ganism Intermediar pentru activităţile de  informare şi publicitate ale Programului Operaţional
Regional în anii 2013 - 2015”.

obiectivul proiectului este informarea comunităţii regionale asupra contribuţiei uniunii
europene şi a rolului avut de aceasta în dezvoltarea regională din Sud Muntenia. În acest sens,
prin prezentul proiect se urmăreşte:

difuzarea planificată şi continuă de informaţii privind implementarea Programului ope-•
raţional Regional şi aplicarea principiului transparenţei în rândul potenţialilor beneficiari, a
beneficiarilor şi a publicului larg din regiunea Sud Muntenia;

crearea unei imagini coerente a dezvoltării echilibrate a regiunii Sud Muntenia prin in-•
termediul instrumentelor de publicitate şi informare asupra oportunităţilor de finanţare.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 1.819.867,00 lei, din care 1.819.867,00
lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din fedR, iar durata de implementare a pro-
iectului este de 31 de luni (1 ianuarie 2013 - 31 iulie 2015).

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de pe site-ul: htpp://re -
gio.adrmuntenia.ro sau de la sediul AdR Sud Muntenia, str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
municipiul Călăraşi, cod 910164, tel.: 0242/331.769, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail:
office@adrmuntenia.ro - direcţia organism Intermediar, persoană de contact: dir. adj. organism
Intermediar PoR, Mariana VIŞAn.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României.
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http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


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

* * *
oRGAnISMuL InTeRMedIAR PenTRu TuRISM:

Ministerul economiei, direcţia Gestionare fonduri
Comunitare pentru Turism - B-dul dinicu Golescu,
nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal 010873, Bu-
cureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001,
e-mail: adita.stanca@mturism.ro
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Situaţia proiectelor depuse
la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 22 iulie 2013, la sediul Agenţiei
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 891 de proiecte, prin care se solicită finan-
ţare nerambursabilă prin Regio (Programul operaţio-
nal Regional), Planul Integrat de dezvoltare urbană
pentru Polul de dezvoltare (PIdu) – Municipiul Piteşti,

PId-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri Integrate
de dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane.

de asemenea au fost semnate 492 de contracte
de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată
de, 2.899.008.976,96 lei. din cele 492 de contracte
semnate 35 de proiecte au fost reziliate.

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.

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


ADR Sud Muntenia»
a publicat Compendiul
de cazuri de neregulă/
fraudă la nivelul
Programului Operaţional
Sectorial „Creşterea
Competitivităţii
Economice”. 

Materialul de informare cu-
prinde o cazuistică sui-generis cu
referire la situaţii concrete, rea-
lizat pe baza informaţiilor furni-
zate de către departamentul de
Luptă Antifraudă, conţinând ca-
zuri verificate pentru care s-a
dovedit existenţa unor fraude în
utilizarea fondurilor europene şi
diverse studii de caz aferente
proiectelor cofinanţate prin PoS
CCe. 

documentul poate fi consul-
tat pe site-ul nostru, www.adrmun -
tenia.ro, la secţiunea Bibliotecă
- documente utile PoSCCe, link:
http://www.adrmuntenia.ro/do
cumente/93/documente-utile-
pos-cce.html.

Începând din luna martie
2013, Agenţia pentru dezvoltare
Regională Sud Muntenia a deve-
nit organism Intermediar pentru
Programul operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Eco-
nomice”, în urma semnării acor-
dului-cadrul de delegare a atri-
buţiilor privind implementarea
PoS CCe 2007 – 2013. 

Astfel, Agenţia este organism
Intermediar pentru Programul o -
peraţional Sectorial „Creşterea Com -
petitivităţii Economice”, Axa Prio -
ritară 1 – un sistem de producţie
inovativ şi eco-eficient: opera-
ţiunea 1.1.1 Sprijin pentru con-
solidarea şi modernizarea secto-
rului productiv prin investiţii tan-
gibile şi intangibile - investiţii
pentru întreprinderi mici şi mij-
locii; operaţiunea 1.1.2 Sprijin
pentru implementarea standar-
delor internaţionale; operaţiu-
nea 1.1.3 Sprijin pentru accesul
pe noi pieţe şi internaţionalizare
şi, respectiv, operaţiunea 1.3.2
Sprijin pentru consultanţă acor-
dat IMM-urilor.
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Compendiu de cazuri
de neregulă/ fraudă la nivelul

Programului Operaţional
Sectorial „Creşterea

Competitivităţii Economice”

Contractele
de finanţare,
predate către

Agenţiile pentru
dezvoltare
regională
Autoritatea de»

Management pentru
Programul Operaţional
Sectorial Creşterea
Competitivităţii Economice
(AM POSCCE) a publicat
Listele actualizate ale
contractelor de finanţare,
semnate între beneficiari
şi fostul Organism
Intermediar pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii
(OI IMM), predate către
Agenţiile pentru
dezvoltare regională.

Beneficiarii, ai căror proiec -
te au fost deja predate şi se re-
găsesc în liste, se vor adresa di-
rect Agenţiei pentru dezvoltare
regională în a cărei rază de acti-
vitate se implementează proiec-
tul, contactele acestora fiind spe -
cificate în anunţul AM PoS CCe
din data de 8 aprilie a.c..

AM PoSCCe informează be-
neficiarii că procesul de predare
a contractelor în vigoare este în
continuă desfăşurare, lista fiind
actualizată permanent, urmând
ca toate contractele în imple-
mentare să fie predate integral,
iar fiecare beneficiar să se poată
adresa direct Agenţiei pentru
dez voltare regională din regiunea
în care se implementează proiectul.

Sursa: www.finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro/documente/93/documente-utile-pos-cce.html
http://www.adrmuntenia.ro/documente/93/documente-utile-pos-cce.html
http://www.adrmuntenia.ro/documente/93/documente-utile-pos-cce.html
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Liviu Dragnea: „Procesul de modernizare
a României este ireversibil”

Viceprim-ministrul Liviu»
Dragnea, ministrul dezvoltării
regionale şi administraţiei publice, a
continuat prezentarea criteriilor
pentru procesul de regionalizare –
descentralizare, în data de  18 iulie, la
Ploieşti, unde a supus dezbaterii
publice rezultatele unor studii
realizate de Comitetul Consultativ
pentru Regionalizare (CONREG).

Ministrul dezvoltării regionale a amintit, la în-
ceputul prezentării, că primele discuţii despre re-
gionalizare au debutat în urmă cu 11 ani. „Procesul
de modernizare a României este ireversibil. Că se
va produce în acest an sau anul viitor, vom vedea,
dar acest proces va avea loc”, a declarat viceprim-
ministrul.

Liviu dragnea a precizat că proiectul de regio-
nalizare nu prevede desfiinţarea judeţelor şi co-
munelor, ci dimpotrivă, ministerul încurajează aso-
cierea lor în proiecte comune, care să atragă fon-
duri naţionale şi europene, şi proiectează instru-
mente în acest sens. Totodată, procesul ar putea
constitui cadrul pentru realizarea ghişeului unic:

„Obiectivul regionalizării îl reprezintă asigurarea
unui nivel minim de dezvoltare pentru toţi cetă-
ţenii, în fiecare colţ al ţării. Prin regionalizare şi
descentralizare, sistemul administrativ se poate
reforma. Ne dorim ca cetăţeanul român să nu mai
piardă la fel de mult timp în relaţia cu diferite in-
stituţii publice, aşa cum se întâmplă în prezent,
ci să poată rezolva totul într-un singur loc, la pri-
mărie”.

dezbaterea face parte din seria consultărilor
în plan local organizate de Ministerul dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice pentru defini-
tivarea propunerilor pentru procesul de regionali-
zare-descentralizare. MdRAP a iniţiat, în ultimele
trei luni, consultări similare la Iaşi, Craiova, Timişoa -
ra, Cluj, Galaţi, Constanţa, Sibiu şi Băile Balvany -
os. La evenimente au participat membri ai grupului
de lucru academic ConReG, reprezentanţi ai ad-
ministraţiei publice locale din respectivele regiuni
de dezvoltare, ai societăţii civile, specialişti şi jur-
nalişti.

În paralel, MdRAP a organizat în această pe-
rioadă întâlniri de lucru pe tema descentralizării
cu structurile asociative ale administraţiei publice
locale.

Sursa: www.mdrap.ro

Liviu dragnea, vicepremierul României, alături de reprezentanţi ai administraţiei locale din regiunea Sud Muntenia

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


Singurul lăcaş de cult ce a primit»
finanţare europeană din judeţul Călăraşi,
Mânăstirea Negoieşti, aflată în comuna
Şoldanu, va fi introdus în circuitul turistic
după ce lucrările de restaurare vor fi
finalizate.  Proiectul are o valoare
de aproape 2,5 milioane de euro.

Mănăstirea negoieşti, clasificată drept monu-
ment istoric, a fost construită în 1649 şi a fost cti-
torită de domnitorul Matei Basarab şi doamna sa,
elena. Pisania de la intrarea în lăcaş spune: „Acest
cinstit şi dumnezeiesc hram, cu toate cele ale mo-
nastirii s-au zidit din temelie de binecinstitoarea
doamnă Elena, soţia marelui şi binecinstitului domn
Io Matei Basarab Voievod a toată ţara Ungrovlahiei
în anii 1648 – 1649, ispravnic a fost Manea postel-
nicul; a scris preotul Gheorghe.”.

după sute de ani şi un mare cutremur în 1977,
structura impunătoarei mânăstiri a fost grav afec-

tată. Potrivit datelor de pe site-ul direcţiei jude-
ţene de Cultură Călăraşi, clădirea a fost reparată
doar în anii 1777 şi 1850. Ministerul Culturii a scos
chiar monumentul istoric de pe lista celor care ur-
mau a fi restaurate, însă, prin grija preotului paroh
nicolae Truşcă şi cu ajutorul fondurilor nerambur-
sabile, s-a reuşit implementarea proiectului „Res-
taurare, consolidare, punere în valoare şi introdu -
cere în circuitul turistic al Complexului arhitectu -
ral medieval al fostei Mânăstiri Negoieşti –Şol-
danu, judeţul Călăraşi”, finanţat din Programul o -
peraţional Regional, Axa prioritară 5, dMI 5.1 „Res-
taurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural, precum şi crearea/ modernizarea infras-
tructurilor conexe”, solicitantul fiind Parohia ne-
goieşti. Valoarea proiectului este de 2.466.828,99
euro, adică 10.583.303,72 lei. din aceştia, 4.916.686,82
de lei vin de la uniunea europeană, 2.403.302,17
lei de la Guvern şi 3.273.314,73 de lei de la bene-
ficiar.

Sursa: www.arenamedia.ro

Zilele ora-
şului Mioveni re -
prezintă un eve -
niment mult aş-
teptat de către
locuitori şi nu nu -
mai.

faptul că se
desfăşoară de-a
lungul a cinci zi -
le pline de dis-
tracţie, concer -
te şi competiţii
sportive face ca a -
ceastă sărbătoa -
re de suflet de
celor din Mioveni
să atragă vizita-
tori din întreg ju -
deţul.
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Zilele Oraşului MioveniArgeş

Restaurarea Mănăstirii Negoieşti
se apropie de final

Călăraşi

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.arenamedia.ro
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Raed Arafat a inaugurat,
la Târgovişte, Dispeceratul integrat al Inspectoratului

pentru Situaţii de Urgenţă şi al Ambulanţei 
Dispeceratul integrat al»

Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă (ISU) Dâmboviţa şi al
Serviciului judeţean de ambulanţă a
fost inaugurat, joi, la Târgovişte, în
prezenţa secretarului de stat din
Ministerul Sănătăţii, Raed Arafat.

Această operaţionalizare a dispeceratului in-
tegrat va reduce considerabil timpii de răspuns la so -
licitările pe linie medicală şi asigură o mai bună coor -
donare a forţelor şi mijloacelor de intervenţie.

„Este un început foarte bun pentru judeţ, o
continuitate a colaborării între ISU şi Ambulanţă.
În loc să avem două dispecerate diferite, acum a -
vem unul singur, care funcţionează pentru ISU şi pen -
 tru Ambulanţă, ceea ce înseamnă o coordonare mai
bună a resurselor. Acesta este al 30-lea dispecerat
în ca re integrăm ISU împreună cu Ambulanţa, aici
impli cit SMURD-ul, din punctul de vedere al dis-
pecerării şi coordonării resurselor de intervenţie.
Vom continua această acţiune (…), sper ca până la

sfârşitul anului să depăşim 35 de dispecerate”, a
declarat secretarul de stat din Ministerul Sănătăţii,
Raed Arafat.

Activitatea dispeceratului este coordonată, pe
fiecare tură, de un ofiţer de la ISu şi un medic/
asistent medical de la Ambulanţă, care vor decide
cu ce fel de efective se va interveni, în funcţie de
solicitările primite pe linie medicală.

dispeceratul integrat asigură permanent pre-
luarea apelurilor de urgenţă transmise prin 112.

Sursa: www.gazetadambovitei.ro

Dâmboviţa

Cel mai lung fluviu din ue, dunărea, capătă din
ce în ce mai multă importanţă în calitate de cale
navigabilă internaţională. el asigură legătura între
10 ţări, în drumul său spre Marea neagră. Trans-
portul cu nave de pasageri şi mărfuri se realizează
în mare parte dincolo de graniţele naţionale ale
statelor pe care le străbate, creând nevoia de a li-
vra deşeurile generate de nave în regiunile înde-
părtate faţă de locul de origine al voiajelor.

Pentru a se evita poluarea fluviului a apărut ne -
voia de a se ajunge la un transport ecologic, mai
prietenos cu mediul. În acest scop se caută sisteme
de ultimă oră pentru colectarea deşeurilor gene-
rate de nave, astfel încât efectele negative aso-

ciate devărsării lor ilegale în dunăre să fie evitate.
Printre statele care s-au implicat activ în gă-

sirea unor soluţii de colectare a deşeurilor de la
nave se numără şi România, care, prin Compania
naţională Administraţia Porturilor dunării fluviale
S.A. Giurgiu (APdf), a implementat proiectul
WAndA, acum aflându-se în plin stadiu de imple-
mentare.

Acest nou proiect a demarat cu succes la 1 oc-
tombrie 2012, la iniţiativa APdf Giurgiu, fiind im-
plementat de 11 parteneri. Proiectul Co-WAndA
este cofinanţat prin Programul de Cooperare Trans-
naţională Sud-estul europei al ue.

Sursa: www.jurnalgiurgiuvean.ro

Giurgiu, partener într-un proiect
european de colectare a deşeurilor generate de nave
Giurgiu

http://www.jurnalgiurgiuvean.ro

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


Ministrul culturii, daniel Barbu, a vizitat Ialo -
miţa de curând, în cadrul unui proiect ce vizează res -
taurarea a patru monumente importante din judeţ.
Lucrările urmează a fi finalizate până la sfârşitul
a nului, iar investiţia se ridică la 400.000 de lei.

Ministerul Culturii continuă şi în Ialomiţa pro-
gramul de restaurare a celor mai importante mo-
numente istorice existente. Anul acesta, ministerul
are în vedere patru monumente de pe teritoriul ju de -
ţului, şi anume: conacul Bolomey, de la Co sâm beşti
(foto), biserica a doua de la Târgul de floci, biserica de
la Maia, unde se află cavoul lui Barbu Catargiu, cel din -
tâi prim-ministru al României şi conacul de la Hagieşti.

Suma alocată pentru restaurarea celor patru
obiective se ridică la 400.000 de lei, 10% din aceşti
bani fiind alocaţi pentru conacul Bolomey. „Aceşti

bani vor fi folosiţi pentru proiectare, consolidare,
conservare şi lucrări de restaurare, ce vor fi ter-
minate până la sfârşitul acestui an”, a explicat mi-
nistrul daniel Barbu.

Sursa: www.observator24.ro

Preşedintele Consiliului pentru dezvoltare Re-
gională Sud Muntenia, Mircea Cosma, a ţinut un co-
mandament de lucru la sediul Primăriei oraşului
Comarnic, pentru a trece în revistă problemele
apărute în urma lucrărilor de execuţie la proiectul
cu finanţare europeană „Reabilitarea şi moderni-
zarea sistemelor de apă şi canalizare”.

Proiectul, realizat de Consiliul judeţean Pra-
hova şi derulat prin intermediul operatorului re-
gional HidroPrahova, este cea mai importantă in-
vestiţie cu bani europeni, ce se derulează în Pra-
hova prin Programul operaţional Sectorial de Me-
diu (PoS Mediu). În ansamblu este vorba despre
reabilitarea şi modernizarea a 350 km reţele de
canalizare, realizarea a şapte staţii de epurare,
250 de staţii de repompare a apei uzate, reabili-
tarea conductelor de apă potabilă etc.. Proiectul
are o valoare de 162 milioane de euro, iar lucrările
se vor realiza în 13 localităţi din judeţ.

La nivelul oraşului Comarnic va fi extinsă re-
ţeaua de canalizare de la 200 de metri, cât are în
prezent, la aproape 60 km.Valoarea contractului
este de aproximativ 10 milioane de euro, iar la fi-
nalul perioadei de execuţie (doi ani), 92% din po-
pulaţie va avea canalizare.

Preşedintele Mircea Cosma a subliniat faptul că
la nivelul oraşului Comarnic, lucrările sunt greu de exe -
cutat din cauza terenului şi mai ales din cauza pozi -
ţionării unora dintre ele de-a lungul drumului naţional.

La fiecare două săptămâni se va întruni un co-
mandament, în cadrul căruia se va face analiza
graficului de lucrări, pe care constructorul este
obligat să-l depună până în data de 20 iulie. Toto-
dată, se vor lua toate măsurile pentru ca lucrările
să se desfăşoare în condiţii de maximă siguranţă şi
cu respectarea proiectului, pentru a nu fi afectată
eligibilitatea acestuia.

Sursa: ph-online.ro
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Ministerul Culturii alocă 400.000 de lei
pentru restaurarea a patru monumente din Ialomiţa
Ialomiţa

„Reabilitarea şi modernizarea
sistemelor de apă şi canalizare”, cel mai important

proiect ce se derulează prin Programul
Operaţional Sectorial de Mediu în Prahova

Prahova

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.ph-online.ro
http://www.observator24.ro
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DJ 504 a fost reabilitat
Refacerea părţii carosabile, execuţia rigolelor,

a podeţelor şi a intrărilor în curţi, montarea de indi -
catoare rutiere, toate acestea au făcut obiectul pro -
iectului cu titlul „Reabilitarea infrastructurii Dru-
mului Judeţean 504 Cernetu (DJ 506) - Alexandria (E70),
km 42 + 060 – 53 + 834, repararea şi reconstrucţia
drumului PVN 1026, Zagrazhden - port Zagrazhden
şi repararea drumului municipal IV 11042 (PVN
1020), Iskar - Slavovitsa, districtul Pleven”. 

Mai precis, drumul judeţean supus moderni-
zării face legătura între satul Cernetu, ce aparţine
comunei Mârzăneşti, şi municipiul Alexandria,
tronsonul având lungimea de 11,744 km. 

Cu câteva zile avans faţă de termenul de fi-
nalizare propus iniţial, proiectul realizat prin Pro-
gramul de Cooperare Transfrontalieră România -
Bulgaria 2007 - 2013 şi-a dat roadele muncii de mai
bine de doi ani.

În prezenţa reprezentanţilor autorităţilor pu-
blice, a celor care au contribuit la realizarea lu-
crării, dar şi a localnicilor, porţiunea refăcută a dj
504 a fost recepţionată săptămâna trecută, cu tăie -
rea panglicii.

după ce a mulţumit celor implicaţi în realiza-
rea obiectivului, vicepreşedintele Consiliului jude -
ţean Teleorman, Ilie Bălan, a amintit că aceşti 12
km se alătură celor 250 km de drumuri judeţene re -
abilitate în Teleorman în ultimii patru ani. 

La rândul său, preşedintele Consiliului jude -

ţean Teleorman, Adrian Gâdea, a menţionat că a -
ceastă legătură directă cu Giurgiu constituie o pre-
mieră. „Este un prim pas. Reabilitarea DJ 504 va
continua, am făcut deja următorul pas, în sensul
că pregătim documentaţia necesară pentru refa-
cerea celorlalte tronsoane de drum. Este vorba
despre tronsonul ce face legătura între Cernetu şi
Giurgiu, dar şi tronsonul care leagă Alexandria de
Tătărăştii de Sus, astfel încât la finalizarea aces-
tui proiect vom avea o legătură directă între Giur-
giu, Alexandria şi Piteşti. Vă pot spune că şi cele
două judeţe vecine, Giurgiu şi Argeş, sunt intere-
sate de reabilitarea acestui drum în totalitatea
lui”, a precizat reprezentantul liderului de proiect,
Adrian Gâdea.

În părerea unui cetăţean al locului, această su -
prafaţă de asfalt vine ca o mană cerească pentru
locuitorii zonei, care aşteaptă de multă vreme să
circule pe un drum adecvat, de pe vremea când
localitatea purta o altă denumire. 

Menţionăm că valoarea totală eligibilă a pro-
iectului este de 7.676.408,20 euro, cofinanţare de
la fedR, bugetul naţional şi bugetul local, iar con-
tractul de finanţare s-a încheiat în data de 29 iunie
2011, între Ministerul dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de
Management, şi Consiliul judeţean Teleorman, ca -
re este beneficiar.

Sursa: informatiateleormanului.net

Teleorman

Cei 11,7 km ai dj 504 au fost reabilitaţi printr-un proiect cu o valoare eligibilă de peste 7.600.000 de euro

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

Agenţie şi de către Ministerul dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului operaţional Regional 2007 – 2013.

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

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

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CăLăRAŞI

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

Biroul judeţean ARGeŞ

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

Biroul judeţean dâMBoVIţA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
dâmboviţa: B-dul Independenţei, nr. 1, et. IV,
cam. 101, mun. Târgovişte, jud. dâmboviţa
Tel. / 0245/220.647
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 IALoMIţA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax / 0243/234.806
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul judeţean PRAHoVA

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

Biroul 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

direcţia dezvoltare şi Comunicare

Daniela TRAIAN - director adjunct
Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare
Diana NEAGU
Mădălina CILIBEANU
Alexandra GHERASIM 
Marius CHIRCĂ
Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
info.regio@adrmuntenia.ro
Website / www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
Editor / Serviciul Comunicare
Data publicării / 22 iulie 2013

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare
săptămână, instituţia şi activităţile pe care dumneavoastră le

desfăşuraţi. dacă sunteţi interesaţi să promovaţi activitatea instituţiei
dvs., vă rugăm să ne transmiteţi un scurt material de informare

(maxim 1.500 de ca ractere cu tot cu spaţii), împreună cu 1 - 2 poze,
cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie publicat în

viitoarea ediţie a newsletter-ului.

Materialele de informare vor fi transmise la adresa de e-mail
comunicare@adrmuntenia.ro. newsletter-ul va fi publicat pe site-ul
Agenţiei (http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit electronic

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

Muntenia, consiliilor judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

reprezentanţilor mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor
dedicate (portalurilor de ştiri economice), precum şi publicului larg.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

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

