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În data de 18 septembrie, directorul Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Mu-
șat, a participat la ceremonia de deschidere a Cen-
trului de recuperare și reabilitare neuropsihică pen-
tru adulţi din comuna ialomiţeană Movila. Centrul a
fost creat în cadrul proiectului „Înfiinţarea Centru-
lui de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică pentru
Adulţi Movila”, finanţat prin Programul Operaţional
Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţi-
rea infrastructurii sociale”, Domeniul major de in-
tervenţie 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvol-
tarea şi echiparea infrastructurii serviciilor so-
ciale”, al cărui beneficiar es te Direcţia Generală de
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului ialomiţa. Va-
loarea totală a proiectului a fost de 3.833.060,02 lei,
din care 2.927.088 de lei reprezintă valoarea totală
eligibilă (fonduri FEDR - 2.488.024,80 lei; fonduri de
la bugetul naţional - 380.521,44 lei; cofinanţarea eli-
gibilă a beneficiarului - 58.541,76 lei).

Prin acest proiect s-a urmărit creșterea cali-
tăţii infrastructurii sociale din judeţul ialomiţa,
prin înfiinţarea Centrului de recuperare și reabili-
tare neuropsihică pentru adulţi în localitatea Mo-
vila. totodată, contractul finanţat cu fonduri Regio
a vizat creșterea calităţii serviciilor sociale oferite
în centru și prevenirea situaţiilor generatoare de
marginalizare și excluziune socială.

Serviciile Centrului de recuperare și reabilita -
re neuropsihică pentru adulţi din Movila se adresea -
ză persoanelor cu handicap neuropsihic, atât din co -
munitate, cât și celor găzduite în prezent în alte ser -
vicii de tip rezidenţial subordonate DGASPC ialomi -
ţa. Aici, peste 40 de persoane cu dizabilităţi bene -
ficiază de asistenţă medicală și îngrijire, recupe-
rare și reabilitare, consiliere psihologică și socială,
socializare, ergoterapie și terapie ocupaţională. 

La nivelul judeţului ialomiţa, în cadrul Domeniului
major de intervenţie 3.2 „Reabilitarea/ moderniza-
rea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor
sociale” al programului Regio au fost depuse șase pro-
iecte, din care au fost semnate patru contracte de fi-
nanţare, ce au o valoare totală de peste 10,2 milioane
de lei, din care peste 7,7 milioane de lei reprezintă va-
loarea nerambursabilă solicitată de către beneficiari.
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Liviu Mușat, directorul ADR Sud Muntenia, alături de Silvian Ciupercă,
președintele Cj ialomiţa, și Paul Marcu, directorul general al DGASPC
ialomiţa

Cu ajutorul fondurilor Regio,

Judeţul Ialomiţa are un nou centru de
recuperare pentru persoanele cu dizabilităţi
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Directorul adjunct
al Direcţiei Organismul Intermediar

pentru POR, Mariana Vişan, 
la cel de-al VI-lea Forum de Coeziune

În perioada 8 – 9 septembrie,»
directorul adjunct al Direcţiei Organism
intermediar pentru Programul Operaţional
Regional din cadrul ADR Sud Muntenia,
Mariana Vișan, a participat la Forumul de
Coeziune, ediţia a Vi-a.

La acest eveniment au participat peste 700 de
reprezentanţi ai instituţiilor europene, premieri,
miniștri, reprezentanţi regionali și locali, parteneri
sociali și economici, academicieni, precum și repre -
zentanţi ai OnG-urilor. 

Scopul organizării acestui forum a fost de a
rea liza o dezbatere despre cum pot contribui noile
pro grame din cadrul Politicii de Coeziune, care vor
fi lan sate în acest an, la redresarea economiei eu -
rope ne. Politica de coeziune este în prezent prin-
cipalul instrument de investiţii al UE prin care se
urmă reș te reducerea decalajelor economice și so-
ciale între regiunile europene, sporirea competiti -
vităţii acestora și realizarea obiectivelor generale
ale Stra te giei Europa 2020.

Care a fost obiectivul organizării celei de-a
VI-a ediţii a Forumului de Coeziune?

Cea de-a Vi-a ediţie a Forumului de Coeziune
a reunit, la Bruxelles, în perioada 8 - 9 septembrie
2014, numeroase oficialităţi europene și specialiști
din ţările membre, forumul concentrându-se asu-
pra temei principale: „Investiţiile în locuri de mun -
că şi creştere economică, prin promovarea dezvoltă -
rii şi bunei guvernanţe în regiunile şi oraşele Uniu -
nii Europene”.

Cu acest prilej a fost editat cel de-al Vi-lea
Raport privind coeziunea, document ce prezintă o
analiză a modului în care politica de coeziune spri-
jină ieșirea Europei din criza economică și stimu-
lează creșterea ecologică și favorabilă inovării. in-
vitat special la acest forum a fost domnul Michael
Spence, laureat al premiului nobel pentru economie,
care a luat cuvântul în cadrul acestui eveniment. 

Care au fost principale subiecte de discuţie
dezbătute în cadrul Forumului?

Principalele subiecte de discuţie dezbătute în
cadrul acestui Forum s-au concentrat pe noile pro-
grame din cadrul Politicii de Coeziune, care vor fi
lansate în acest an, și cum pot ele contribui la re-
dresarea economiei europene.

Forumul de Coeziune a reprezentat o oportu-
nitate unică pentru a discuta cu toate părţile in-
teresate despre modul în care politicile UE pot îm -
bunătăţi condiţiile de via ţă și oportunităţile pentru
toţi cetăţenii europeni în anii următori. Acesta s-a
concentrat în principal pe relaţia dintre reformele
structurale, consolidarea fiscală și investiţiile pu-
blice, în contextul unei economii caracterizate de
o creștere lentă și un șomaj ridicat. Participanţii
au discutat politicile ce trebuie urmate pentru a
sprijini o redresare puternică și rapidă, precum și
contribuţia investiţiilor / finanţări lor europene.

(continuare în pagina 4)

Interviu

Mariana Vișan, director adjunct al Direcţiei Organism
intermediar pentru POR în regiunea Sud Muntenia

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 3)

Ce domenii principale slab dezvoltate în prezent
în Uniunea Europeană sunt vizate pentru
investiţii în următorul exerciţiu financiar?

Programele de finanţare, care au un buget to-
tal de peste 350 de miliarde de euro, pot avea un
rol cheie în susţinerea dezvoltării de investiţii și
creării de locuri de muncă în perioada 2014 – 2020. 

Pentru a maximiza impactul acestor investiţii, Po-
litica de Coeziune a trecut printr-o reformă de anver-
gură. Această reformă vizează concentrarea resurselor
pe sectoarele cheie de dezvoltare, în concordanţă cu
Strategia Europa 2020, și corelarea politicii cu perioada
de programare și procedurile de guvernanţă economică
ale Uniunii. De asemenea, creșterea eficienţei acestei
reforme poate fi realizată printr-o mai bună orienta re
către rezultate și prin punerea în aplicare a unor con-
diţii-cadru adecvate pentru investiţii.

Care sunt domeniile în care România trebuie
să realizeze investiţii majore?

Pentru a face faţă pro vocărilor ce stau în faţa Ro -
mâniei în noua perioadă de programare financiară

2014-2020, este vitală con centrarea asupra compe -
titivităţii regionale și, în special, asupra com po nen -
tei inovării. Eforturile pe care trebuie să le depună
ţara noastră pentru a atinge ţintele stabilite de Sta -
tegia Europa 2020 sunt mari. Suma alocată ţării noas -
tre pentru creșterea economică în perioada de pro-
gramare 2014-2020 este de peste 22 de miliarde de
euro, dar efectele alocării UE depind de profesionalis -
mul și eficienţa cu care vor fi gestionate aceste fonduri.
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Delia Niţu
•15 ani de activitate în cadrul Biroului Judeţean Argeş

În data de 16 septembrie, colega noastră Delia niţu a împlinit 15 ani de
activitate neîntreruptă în cadrul Biroului judeţean Argeș al Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia! 

Pe această cale dorim să o felicităm și să îi mulţumim pentru expertiza
profesională și pentru tot sprijinul acordat beneficiarilor în derularea proiec-
telor finanţate cu fonduri europene în cadrul programelor PHARE și REGiO!

La Mulţi Ani cu împliniri pe toate planurile!

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Programul România-Bulgaria
sărbătoreşte Ziua Cooperării Europene 2014!

„Ziua Cooperării»
Europene” se sărbătorește anual
(începând din 2012) în data de
21 septembrie. Evenimentul din
acest an se derulează sub deviza
„La graniţe ne dezvoltăm
împreună” și are ca scop
celebrarea cooperării între
regiuni și ţări europene. Această
campanie este coordonată de
Programul intERACt, în
colaborare cu Comisia
Europeană, fiind susţinută de
către Comitetul Regiunilor și
Parlamentul European.

În acest an, sute de evenimente lo-
cale au fost programate în întreaga Eu-
ropă, atât în statele membre ale UE,
cât și în ţările vecine, fiind implicaţi mii
de locuitori în aceste acţiuni care și-au
concentrat activităţile în primul rând
pe diseminarea informaţiilor privind co-
operarea europeană de-a lungul grani -
ţelor.

Secretariatul tehnic Comun pentru
Programul de Cooperare transfrontalie -
ră România-Bulgaria (PCt RO-BG) 2007-
2013, găzduit de Biroul Regional pentru
Cooperare transfrontalieră (BRCt) Călărași pentru
Graniţa România - Bulgaria, a luat parte la această
campanie prin organizarea de evenimente în vede -
rea promovării rezultatelor cooperării dintre Româ -
nia și Bulgaria în contextul PCt RO-BG 2007-2013. 

În data de 20 septembrie, în zona pietonală a
orașului Razgrad au fost prezentate, sub formă de
postere, informaţii și fotografii cu rezultate ale
proiectelor implementate cu sprijin financiar eu-
ropean prin PCt RO-BG 2007-2013, iar publicul larg
a putut primi detalii cu privire la contextul eveni-
mentului, precum și materiale informative despre
realizările proiectelor finanţate, subliniind impor-
tanţa cooperării transfrontaliere. O acţiune simi-

lară are loc luni, 22 septembrie, în zona pietonală
din faţa Centrului Cultural Călărași.

totodată, în data de 23 septembrie, acţiunile
vor fi completate de două întâlniri cu școlari din Că -
lărași și Silistra, în care își vor etala abilităţile de
rezolvare a unui puzzle, prin aranjarea diverselor
piese, recreînd harta Europei, știut fiind faptul că
valorile europene reprezintă o metodă optimă
pentru dezvoltarea educaţiei civice europene.

Cooperarea teritorială Europeană este un instru -
ment al Uniunii Europene care unește oameni și pro -
pune soluţii pentru a rezolva provocări comune mai mul -
tor ţări. Mai multe informaţii pot fi obţinute acce-
sând: www.ecday.eu și www.cbcromaniabulgaria.eu.

Foto: w
w

w
.ecday.eu

http://www.ecday.eu
http://www.cbcromaniabulgaria.eu
http://www.ecday.eu
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Guvernul a avizat
schema de ajutor de stat pentru companii,

cu un buget total de 2,7 miliarde de lei
Guvernul a avizat schema de ajutor»

de stat pentru companii valabilă până în
anul 2020, cu un buget total de 2,7
miliarde de lei (600 milioane de euro),
pentru finanţarea nerambursabilă a
costurilor cu active corporale și
necorporale aferente investiţiei iniţiale,
plata efectuându-se în perioada 2015 - 2023.

noua schemă a fost aprobată prin hotărâre de
Guvern, bugetul maxim al schemei fiind de 2,7 mi-
liarde de lei, pentru perioada 2015-2023, iar buge -
tul maxim anual fiind de 450 milioane de lei.

Conform proiectului, pentru a beneficia de
ajutorul de stat, firmele trebuie să realizeze o in-
vestiţie iniţială de minim 44 milioane de lei (10 mi-
lioane de euro), aceasta reprezentând investiţia în
active corporale și necorporale, aflate în același
perimetru, legate de demararea unei unităţi noi,
extinderea capacităţii unei unităţi existente, di-
versificarea producţiei unei unităţi prin produse ce
nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schim-
bare fundamentală a procesului general de pro-
ducţie al unei unităţi existente.

noua schemă de ajutor de stat are ca obiectiv
stimularea doar a investiţiilor cu impact major în
economie.

Ministerul Finanţelor Publice, în bugetul căru -
ia este inclusă schema de ajutor de stat, estimează
că prin programul „Ajutoare de stat pentru finan-
ţarea proiectelor pentru investiţii”, vor primi fi -
nanţare circa 150 de companii.

În baza schemei, costurile aferente realizării,
respectiv achiziţionării, după caz, de active corpo -
rale și necorporale vor fi considerate cheltuieli eli-
gibile. Astfel, costurile cu active corporale și necor -
porale aferente investiţiei iniţiale vor fi finanţate
de stat sub formă de sume nerambursabile, în limi -
ta intensităţii maxime admise, bugetul anual ma-
xim al schemei fiind de 450 milioane de lei (circa
100 milioane de euro).

Activele corporale reprezintă activele aso-

ciate investiţiei iniţiale costând în construcţii de
orice tip și cheltuielile efectuate cu realizarea de
construcţii, precum și instalaţii tehnice, mașini și
echipamente noi, cu valoarea minimă de intrare a
mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor le-
gale în vigoare. Activele necorporale sunt asociate
investiţiei iniţiale și nu au o concretizare fizică sau
financiară, precum brevete, licenţe, know-how sau
alte drepturi de proprietate intelectuală.

De acest ajutor de stat vor putea beneficia
doar companiile care îndeplinesc cumulativ, la
data înregistrării cererii, o serie de criterii de eli-
gibilitate, respectiv sunt înregistrate potrivit Legii
societăţilor comerciale, nu înregistrează debite
restante la buget, nu intră în categoria „întreprin-
derilor în dificultate”, nu se află în procedură de
executare silită, insolvenţă, faliment, reorgani-
zare judiciară, dizolvare, închidere operaţională,
lichidare sau suspendare temporară a activităţii,
nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui
ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii
au fost emise, acestea au fost executate, nu au
beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pen-
tru costuri eligibile de natura costurilor salariale
în cadrul aceluiași proiect unic de investiţii, nu au
închis o activitate identică sau similară în spaţiul
economic european în ultimii doi ani anteriori în-
registrării cererii și, la momentul înregistrării ce-
rerii, nu au planuri concrete de a închide o astfel
de activitate într-o perioadă de doi ani după fina-
lizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale.

(continuare în pagina 7)
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(continuare din pagina 6)
Firmele din București vor putea primi maximum

11,25 milioane de euro echivalent lei în perioada
2014-2017 și 7,5 milioane de euro echivalent lei în
intervalul 2018 - 2020, având alocate cele mai mici
sume din cadrul schemei.

Companiile din regiunile Vest și ilfov vor putea
atrage ajutoare de stat de 26,25 milioane de euro
(echivalentul în lei, pentru care se utilizează cur-
sul BnR din data elaborării acordului pentru finan-
ţare) pentru toată perioada în care se derulează
schema, iar cele din nord-Vest, Centru, nord-Est,
Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia vor be-
neficia de maxim 37,5 milioane de euro fiecare.

intensitatea brută a ajutorului de stat regio-
nal, raportată la cheltuielile eligibile, nu poate de-
păși în București 15% pen-
tru 2014 - 2017 și 10% pen -
tru 2018 - 2020, în Vest și
ilfov 35%, iar în restul re-
giunilor trebuie să fie de
maxim 50%.

Activele corporale și
necorporale trebuie să fie
exploatate exclusiv de în-
treprinderea beneficiară
de ajutor de stat pentru a -
tingerea obiectivelor inves -
tiţiei pentru care s-a soli -
citat finanţarea, să fie a chi -
ziţionate în condiţiile pie -
ţei de la persoane ca re nu
au calitatea de persoane
afiliate și să fie incluse în activele întreprinderii bene -
ficiare de ajutor de stat, fiind obligatoriu să rămână
asociate investiţiei pentru care s-a acordat finanţa-
rea pe o perioadă de minimum cinci ani de la finali -
zarea investiţiei. Valoarea maximă a cheltuielilor
ce pot fi considerate eligibile aferente realizării
construcţiilor nu poate depăși standardul de cost
(valoarea maximă considerată eligibilă în cazul ac-
tivelor corporale de natura construcţiilor ce nu
poate depăși 1.650 de lei pe metru pătrat arie des-
fășurată, respectiv echivalentul a aproximativ 375
de euro pe metru pătrat arie desfășurată).

În cazul închirierii construcţiilor aferente in-
vestiţiei iniţiale, contractul de închiriere trebuie
să aibă o valabilitate de cel puţin cinci ani de la
data finalizării investiţiei, iar valoarea maximă eli-

gibilă a chiriei nu poate depăși 22 de lei (5 euro)
pe metru pătrat pe lună.

Pentru a fi considerate eligibile, costurile afe-
rente activelor necorporale nu pot depăși 50% din
totalul costurilor totale eligibile aferente investiţiei.

investiţiile iniţiale realizate de companii în ca-
drul schemei trebuie să-și demonstreze eficienţa
economică și viabilitatea pe perioada implemen-
tării investiţiei și cinci ani de la data finalizării aces-
teia conform planului de afaceri, să genereze con-
tribuţii la dezvoltarea regională, prin plata de taxe
și impozite la bugetul consolidat al statului și la
bugetele locale, pentru perioada implementării in-
vestiţiei și cinci ani de la data finalizării acesteia,
precum și să genereze un efect multiplicator cu-
antificabil în economie prin antrenarea și a altor

investiţii conexe și dez-
voltarea furnizorilor lo-
cali de produse și servicii
din regiune.

Ajutoarele vor fi acor -
date firmelor doar dacă
acestea au efect stimula-
tiv. Pentru aceasta, com-
pania trebuie să adreseze
MFP o cerere scrisă de
acordare a ajutorului de
stat înainte de demara-
rea investiţiei, iar docu -
menta ţia anexată cererii
să facă dovada că inves-
tiţia nu ar fi profitabilă
pentru între prindere în

regiunea respectivă sau nu ar fi realizată în regiu-
nea respecti vă, în absenţa ajutorului de stat. toto-
dată, investiţia trebuie să demareze du pă primirea
acordului de finanţare, în caz contrar nefiind eli-
gibilă.

Schema nu se aplică ajutoarelor acordate în
sectorul pescuitului și acvaculturii, în sectorul pro-
ducţiei primare, în cel al prelucrării și comercia-
lizării produselor agricole când valoarea ajutoare-
lor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii
unor astfel de produse achiziţionate de la produ-
cători primari sau comercializate de către între-
prinderile în cauză sau când acordarea ajutoarelor
este condiţionată de transferarea lor parţială sau
integrală către producători primari.

(continuare în pagina 8)

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 7)
totodată, nu este valabilă în cazul ajutoarelor

pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune
necompetitive și al celor care favorizează activi-
tăţile din sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui,
al construcţiilor navale, fibrelor sintetice, al trans-
porturilor și al infra structurii co nexe și sectorul
energiei și al infrastructurii pentru aceasta.

Firmele nu pot beneficia de ajutor destinat ac-
tivităţilor legate de export către ţări terţe sau către
alte state membre, respectiv ajutor direct legat de
cantităţile exportate, de înfiinţarea și funcţionarea
unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente
legate de activitatea de export. De asemenea, nu
intră în schemă ajutorul condiţionat de utilizarea
preferenţială a produselor naţionale faţă de produ-
sele importate sau ajutorul pentru exploatare.

Companiile nou-înfiinţate pot primi ajutor de
stat, dacă au capital social subscris vărsat de mi-
nimum 100.000 de lei și nu a parţin unor acţionari
care deţin sau au deţinut în ultimii doi ani anterior
datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare
o altă firmă care desfășoa ră sau a desfășurat acti-
vitatea pentru care solicită finanţare.

Acordurile de finanţare se pot emite până în
anul 2020, în li mita bugetului anual alocat sche mei,
iar plata ajutorului de stat se efectuează în pe-
rioada 2015 - 2023. Emiterea acordurilor pentru fi-
nanţare și plata ajutorului de stat aprobat trebuie
să se încadreze în creditele de angajament și cre-
ditele bugetare a pro bate anual prin legea bugetu-
lui de stat pentru acest program.

Bugetul maxim al schemei, de 2,7 miliarde de
lei (600 mili oane de euro), poate fi suplimentat
pentru credite de angajament pentru emiterea de
a cor duri de finanţare afeente pe rioadei 2014 - 2020
și credite bu getare pentru plata ajutorului de stat
în intervalul 2015 - 2023.

Un proiect unic de investiţii nu va putea fi di-
vizat în mai mul te subproiecte în scopul de a be -
neficia de ajutor de stat în valoare mai mare decât
valoarea maximă prevăzută pentru proiectele mari
de investiţii. Ajuto rul de stat solicitat nu va putea
depăși valoarea totală a contribuţiilor la dezvolta-
rea regională aferente investiţiei pentru care se
solicită finanţarea.

Guvernul arată că, prin no ua schemă de ajutor
de stat, se intenţionează stimularea realizării de
investiţii în active fixe de înaltă tehnologie, pentru
rea lizarea de produse cu valoare a dăugată mare,
pentru piaţa internă și export. Ministerul Finan ţelor
Publi ce a derulat cinci sche me de a jutor de stat din
2007 pâ nă la ju mătatea acestui an pentru iMM-uri,
investiţii de anvergură sau dez voltare regională, în ca-
drul că ro ra a emis acorduri de finanţa re de peste
738 milioane de eu ro pentru proiecte de investiţii
în valoare de peste 2,4 miliarde de euro, care au
generat circa 23.000 de locuri de muncă noi.

Ajutorul de stat acordat a cestor companii va
fi returnat prin contribuţii directe la bugetul ge-
neral consolidat și bugetele locale pe perioada im-
plementării investiţiilor și în cinci ani de la finali-
zarea acestora.

Sursa: mediafax.ro

Unitatea de Management a Proiectului (UMP)
din cadrul Ministerului Culturii a publicat rezultate -
le cererilor de finanţare depuse în cadrul cererii de
proiecte mari. UMP este Operator pentru Programul
PA17/RO13 „Promovarea diversităţii în cultură şi
artă în ca drul patrimoniului cultural european”.

În data de 14 iulie, UMP a pu blicat, spre con-
sultare, Sche ma de ajutor de minimis Promovarea
diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniu-
lui cultural european - cerere de proiecte mici.
Cererea de proiecte va fi lansată, probabil, în pe-

rioada următoare și va avea ca termen de depu-
nere data de 31 mai 2016.

Sursa: finantare.ro

UMP: Rezultatele cererilor de finanţare
depuse în cadrul cererii de proiecte mari

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


Ministerul Fondurilor Europene a trimis oficial
Comisiei Europene Programul Operaţional Ajutora-
rea Persoanelor Dezavantajate 2014 – 2020, prin
sistemul informatic de comunicare – Structural
Funds Communication (SFC)�, în data de 13 sep-
tembrie a.c.. Prin acest program vor fi distribuite
alimente și asistenţă de bază celor mai dezavan-
tajate persoane din România. Pentru acordarea
acestor ajutoare, România beneficiază de fonduri
europene în valoare de 442,5 milioane de euro,
conform Acordului de Parteneriat 2014 – 2020,
aprobat de Comisia Europeană în data de 6 august
2014. Programul Operaţional Ajutorarea Persoane-
lor Dezavantajate va fi coordonat în perioada 2014 –
2020 de Ministerul Fondurilor Europene, în calitate
de Autoritate de Management.

„Ministerul Fondurilor Europene a trimis acest
program Comisiei Europene şi, datorită discuţiilor
informale cu reprezentanţii Comisiei Europene pe
marginea documentului, mizez pe aprobarea aces-
tuia într-un timp scurt, astfel încât România să
acorde încă din acest an persoanelor sărace aju-
toarele finanţate de UE şi de Guvernul României
pentru perioada de programare 2014 – 2020”, a de-
clarat ministrul fondurilor europene, Eugen teo-
dorovici.

Conform programului, operaţiunile de distri-
buire de alimente în teritoriu se vor baza pe emi-
terea unor cupoane individuale pe care le va primi,
acasă, fiecare persoană care face parte din grupul
ţintă. Cupoanele vor fi tipărite de imprimeria na-
ţională, nu vor avea valoare financiară, dar vor
avea elemente de siguranţă pentru a împiedica fal-
sificarea acestora. Cuponul va fi inscripţionat cu
numele și prenumele persoanei respective, CnP,
componenţa coșului alimentar și data de valabili-
tate a cuponului.

Ministerul Fondurilor Europene va realiza lici-
taţia pentru alimente conform prevederilor Ordo-
nanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, pri-
vind atribuirea contractelor de achiziţie publică,
a contractelor de concesiune de lucrări publice și
a contractelor de concesiune de servicii. Achiziţia

alimentelor va fi împărţită în loturi, pentru a evita
sincopele cauzate de eventualele contestaţii. Ast-
fel, vor fi derulate proceduri de achiziţii publice
pentru asigurarea alimentelor necesare pe loturi,
la nivelul a câte două - cinci judeţe, respectiv pen-
tru București-ilfov.

nOtă: Programul Operaţional Ajutorarea Per-
soanelor Dezavantajate 2014 – 2020, trimis oficial
Comisiei Europene, este disponibil pe site-ul Minis-
terului Fondurilor Europene în secţiunea destinată
programelor operaţionale din perioada 2014-2020.

Sursa: fonduri-ue.ro
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Ministerul Fondurilor Europene a trimis
Comisiei Europene Programul Operaţional

Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014 - 2020

Eugen teodorovici, ministrul fondurilor europene

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-ue.ro
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Raport Comisia Europeană: Piaţa unică a cercetării
din UE depinde în prezent de reformele naţionale

Parteneriatul pentru Spaţiul european de cer-
cetare (SEC) dintre statele membre, părţile inte-
resate din cercetare și Comisie a înregistrat pro-
grese satisfăcătoare în ceea ce privește edificarea
SEC. Condiţiile pentru realizarea unui Spaţiu eu-
ropean de cercetare, în care cercetătorii și cunoș-
tinţele știinţifice pot să circule liber, există deja
la nivel european. În prezent, pentru ca SEC să fie
funcţional, trebuie implementate reforme la nive-
lul statelor membre.

Aceasta este principala concluzie a ultimului
raport privind progresele SEC, prezentat de Comi-
sia Europeană. Raportul actualizează analiza rea-
lizată anul trecut și prezintă rapoarte individuale,
pe ţări, care oferă o imagine a implementării con-
crete, mai ales la nivelul organizaţiilor de cerce-
tare.

Comisarul european pentru cercetare, inovare
și știinţă, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat: „În
ultimii ani am realizat progrese satisfăcătoare în
ceea ce priveşte Spaţiul european de cercetare. În
prezent este rândul statelor membre şi al organi-
zaţiilor de cercetare să îşi îndeplinească angaja-
mentele şi să realizeze reformele necesare. Co-
misia le va sprijini dacă va fi posibil, inclusiv cu
investiţii în valoare de 80 de miliarde EUR din noul
program de cercetare şi inovare, Orizont 2020. În
special este necesar ca statele membre şi UE să îşi
concerteze mult mai bine eforturile de cercetare,
pentru a spori impactul la nivelul UE.”

Următoarele iniţiative, anunţate în comunica-
rea privind SEC, au fost ferm implementate:

statele membre adoptă tot mai multe măsuri•
de sprijinire a SEC pe care le includ în programele
lor naţionale de reformă;

UE a integrat SEC în semestrul european și•
acordă o finanţare substanţială pentru măsurile
privind SEC, cum sunt promovarea recrutării des-
chise, a accesului liber la publicaţii și la date și a
egalităţii de gen, prin intermediul programului Ori-
zont 2020;

organizaţiile de cercetare, și anume organis-•
mele de finanţare a cercetării și institutele de cer-
cetare, și-au exprimat sprijinul ferm pentru
agenda SEC;

a fost instituit un mecanism de monitorizare•
a SEC care furnizează date tot mai fiabile pentru
evaluarea performanţei la nivelul statelor membre
și la nivel instituţional.

Analiza confirmă că au fost create toate con-
diţiile pentru finalizarea SEC identificate de Comi-
sie în 2012.

totodată, între statele membre și între insti-
tuţii mai există încă diferenţe. De exemplu, deși
în toate statele membre finanţarea are un caracter
concurenţial și se axează pe proiecte, amploarea
sa variază în mod semnificativ de la o ţară la alta.
Pe de altă parte, peste jumătate dintre statele
membre au instituit iniţiative de sprijinire a ega-
lităţii de gen în domeniul cercetării, însă ritmul
schimbărilor reale este prea lent. De asemenea,
deși raportul concluzionează că nu există o metodă
unică de realizare a SEC, este evident că acesta
funcţionează cel mai bine și aduce cele mai multe
beneficii dacă este sprijinit de măsuri la nivel na-
ţional.

Până la jumătatea anului 2015, statele mem-
bre trebuie să prezinte „foi de parcurs privind SEC”
în care să evidenţieze următorii pași în direcţia im-
plementării SEC. În martie 2015, Comisia, organi-
zaţiile de părţi interesate din cercetare și statele
membre se vor întâlni la Bruxelles pentru a face
bilanţul.

(continuare în pagina 11)
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(continuare din pagina 10)

Context

Obiectivul SEC este de a le permite cercetătorilor,
institutelor de cercetare și întreprinderilor să fie mai
mobili, să concureze și să coopereze mai bine în afara
graniţelor. indeplinirea acestui obiectiv ar duce la con-
solidarea sistemelor de cercetare ale statelor membre
ale UE și la creșterea competitivităţii acestora și le-ar
permite să colaboreze într-un mod mai eficace pentru
a găsi soluţii la provocările societale majore.

Liderii UE au subliniat în repetate rânduri im-
portanţa finalizării Spaţiului european de cerce-
tare și au stabilit ca termen anul 2014, în conclu-
ziile Consiliului European din februarie 2011 și ale
celui din martie 2012. Acest fapt a determinat Co-
misia să propună „un parteneriat consolidat al Spa -
ţiului european de cercetare pentru excelenţă şi
creştere”, care a identificat măsurile pe care sta-
tele membre, părţile interesate și Comisia Europea -
nă ar trebui să le ia în vederea realizării SEC.

Cele cinci priorităţi pe baza cărora se eva-
luează progresele sunt: eficacitatea sistemelor na-
ţionale de cercetare, cooperarea transnaţională,
deschiderea pieţei forţei de muncă pentru cerce-
tători, egalitatea de gen și integrarea acestei di-
mensiuni în cercetare, precum și optimizarea cir-
culaţiei și a transferului cunoștinţelor știinţifice.

SEC a dovedit deja că este benefic pentru per-
formanţele statelor membre și ale institutelor de
cercetare. Raportul cuprinde, printre altele, urmă -
toarele constatări:

sistemele de cercetare deschise și atractive•

sunt mai inovatoare;
institutele de cercetare care implementează•

SEC produc un număr mai mare de publicaţii și de
cereri de brevete pe cap de cercetător, generând
mai multe cunoștinţe;

impactul asupra cercetării al cercetătorilor•
mobili este cu aproape 20% mai mare decât al ce-
lorlalţi cercetători.

informaţiile din raportul privind progresele
SEC au fost preluate din mai multe surse, în special
din programele naţionale de reformă pentru 2014.
De asemenea, Comisia a realizat un sondaj cu privire
la finanţarea cercetării și la organizaţiile de cerce-
tare din toate statele membre și ţările asociate la
programul de cercetare al UE, iar aceste informaţii
au fost completate de studiul MORE 2 și de tabloul
de bord al Uniunii cercetării și inovării pe 2014.

Mecanismul de monitorizare a SEC care a fost
instituit furnizează date despre progresele înregis-
trate la nivelul măsurilor strategice privind SEC.
totuși, faptul că multe dintre aceste date trebuie
colectate pe bază de voluntariat limitează efica-
citatea acestora pentru procesul de elaborare a
politicilor. Vor fi necesare eforturi suplimentare
pentru a identifica și a perfecţiona componentele
esenţiale și pentru a permite realizarea de progre -
se în privinţa colectării datelor. Comisia va lansa
o dezbatere cu statele membre privind cel mai bun
nivel posibil de coordonare și de armonizare a stra-
tegiilor naţionale de cercetare și punerea în comun
a fondurilor destinate soluţionării provocărilor so-
cietale, pentru a spori impactul la nivelul UE.

Sursa: finantare.ro

Stadiul absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune
la nivelul ţării / 12 septembrie 2014

Proiecte depuse

43.898
Plăţi interne beneficiari

(/alocat 2007-2013)

44,62%

Plăţi rambursate de CE (total)
(/alocat 2007-2013)

47,58%

Contracte semnate

14.333
Rata de absorbţie curentă

(/alocat 2007-2013)

37,25%

Sursa: M
inisterul Fondurilor Europene

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

Până în data de 21 septembrie 2014, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 1.280 de proiecte, prin care se soli-
cită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul
Operaţional Regional), Planul integrat de Dezvoltare
Urbană pentru Polul de Dezvoltare (PiDU) – Municipiul

Pitești, PiD-ul Polului de Creștere Ploiești și Planuri
integrate de Dezvoltare Urbană pentru 12 centre ur-
bane. Până la această dată au fost semnate 696 de
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.310.631.445,35 lei. Din cele 696 de
contracte semnate, 44 de proiecte au fost reziliate.

IN
FO

 REG
IO

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

PID-uri
depuse

Nr.
proiecte
depuse

Nr.
pro-
iecte

retrase

Stadiul proiectelor Valoare
asistenţă
financiară

neranbursabilă
solicitată

- mil. Euro -

Suma alo-
cată /

disponibilă
Regiunii

Sud
Muntenia

- mil. Euro -

Res-
pinse

În
eva-
luare

Pre-
con-
trac-
tate

În
re-

zervă

Con-
trac-
tate

Axa
1

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -
centre urbane 12 35 0 10 0 0 0 25 86,55 58,20

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -
poli de creștere 1 20 2 2 0 0 0 16 108,10 97

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -
poli de dezvoltare 1 15 3 0 0 0 0 12 33,69 38,80

1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe 4 cereri 9 proiecte 0 0 5 0 0 1 0,33 22,80

Axa
2

2.1 Reabilitarea și modernizarea reţelei de drumuri
judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea
șoselelor de centură

39 3 10 0 0 7 19 231,68 122,26

Axa
3

3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea insfrastructurii
serviciilor de sănătate 12 1 1 0 2 0 10 40,53 35,7

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale 60 10 14 0 1 5 30 22,25 13,88

3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă 3 0 0 0 0 1 2 13,81 15,43

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
și a infrastructurii pentru formare profesională continuă

100 5 3 4 7 31 54 99,00 39,73

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
și a infrastructurii pentru formare profesională continuă -
Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform
Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013

67 3 9 10 36 9 43,52 24,62

Axa
4

4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire
a afacerilor de importanţă regională și locală 26 7 7 0 1 0 12 48,77 37,11

4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate
și pregătirea pentru noi activităţi 0 0 0 0 0 0 0 - fonduri

realocate

4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 466 41 110 0 0 0 315 61,22 52,54

4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - martie 2012 317 5 168 0 0 0 144 53,75 13,55

Axa
5

5.1 Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultu-
ral, precum și crearea / modernizarea infrastructurilor conexe 30 1 5 0 0 9 15 90,23 30,80

5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii
de turism pentru valorificarea resurselor naturale și
creșterea calităţii serviciilor turistice

32 4 15 0 1 0 12 61,20 35,64

5.3 Promovarea potenţialului turistic și crearea
infrastructurii necesare, în scopul creșterii
atractivităţii României ca destinaţie turistică

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 poștal 010873,
București, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

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


Până în data de 21 septembrie 2014, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost primite 711 proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţio-
nal Sectorial „Creşterea Competitivităţii Econo-
mice” 2007-2013. Au fost evaluate 353 de pro-
iecte, din care 301 au fost propuse spre finanţare

la nivel naţional, inclusiv Sud Muntenia. 
Din totalul proiectelor primite de ADR Sud

Muntenia, au fost respinse 101 și retrase 41.
Până în prezent au fost semnate 313 contrac -

te de finanţare, cu o valoare nerambursabilă apro-
bată de 300.187.610,31 lei. Din cele 313 contrac -
te semnate, 51 de proiecte au fost reziliate.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

ADR Sud Muntenia este
Organism intermediar, pentru
Progra mul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii
Economice” și are responsabilităţi
delegate pentru implementarea
acestui program. Mai multe detalii
despre posibilităţile de finanţare
din POS CCE puteţi obţine
contactând experţii Serviciului
Comunicare: 0242/331.769,
0342/100.160, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167,
e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

proiecte
preluate

Stadiul proiectelor

Evaluare Re-
trase

Res-
pinse

Con-
trac-
tate

Valoare
asistenţă
financiară

nerambursabilă
SOLICITATĂ

- Euro -

Valoare
asistenţă
financiară

nerambursabilă
APROBATĂ

- Euro -

Rezi-
liate

Axa
1

1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabil între
1.065.000 și 6.375.000 lei pentru întreprinderile
mici și mijlocii (COntRACtARE)

36
Evaluate

la AM
POSCCE

1 7 28 165.245.981,64 132.329.097,97 4

1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici și mij-
locii (EVALUARE)

204 204 2 23 179 140.192.625,09
179 de proiecte

propuse spre finanţare
în alte regiuni

1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici și mij-
locii (COntRACtARE)

206
Evaluate în

alte
regiuni

11 22 173 157.008.213,97 157.008.213,97 39

1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor
internaţionale (COntRACtARE)

9
(5 - SM,
4 - Bi)

Evaluate
la AM

POSCCE
0 5 4 583.756,49 583.756,49 2

1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat între-
prinderilor mici și mijlocii (EVALUARE) 88 88 8 3 77 7.480.717,01

77 de proiecte
propuse spre finanţare

în alte regiuni

1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat între-
prinderilor mici și mijlocii (COntRACtARE)

102
(28 - SM,
74 - Bi)

Evaluate în
alte

regiuni
3 21 78 7.968.637,42 7.968.637,42 6

Axa
3

3.1.1 - Sprijinirea accesului la internet și la servi-
ciile conexe (EVALUARE și COntRACtARE) 66

61
(5 preluate

în etapa
de precon-
tractare)

16 20 30 2.552.572,06 2.297.904,46 0

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


În cadrul conferinţei de presă organizată mier-
curi de către Consiliul judeţean Argeș, conducerea
Secţiei Drumuri naţionale Argeș a făcut o scurtă
trecere în revistă a drumurilor naţionale din zonă
unde se execută lucrări la acest moment. Astfel,
că pe Dn 73 se lucrează intens, pe 10 tronsoane de
drum. Lucrările au început la km 13,800 (Bemo) și
se întind până la intrarea în Câmpulung, dar se vor
extinde și după Câmpulung, până la km 92 (Fun-
data, pe teritoriul judeţului Argeș). Întreaga rea-
bilitare este prevăzută a se termina la jumătatea
anului 2016.

Și pe Dn7 (Pitești – Rm. Vâlcea) se lucrează de
ceva vreme și se estimează ca în două luni să se
finalizeze și aceste consolidări, pentru a putea fi
reluat traficul greu în condiţiile cele mai bune.

În Argeș se mai fac, totodată, lucrări de în tre -
ţinere pe drumurile naţionale Pitești - Buzoești și
Pitești - Slatina.

Sursa: criterii.ro
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În Argeş se reabilitează
drumurile naţionale 

Argeş

Miercuri, 17 septembrie, a avut loc recepţia
lucrărilor realizate în cadrul proiectului „Moder-
nizarea Centrului de Asistenţă Tehnico-Medicală
Călăraşi”, finanţat în cadrul programului Regio,
care au demarat la sfâșitul lunii mai 2013.

Recepţia lucrărilor a fost făcută de o comisie
formată din reprezentanţi ai beneficiarului, ai in-
spectoratului de Stat în Construcţii și ai Primăriei
Municipiului Călărași.

Printre invitaţi s-au aflat reprezentanţi ai ADR
Sud Muntenia, constructorul responsabil de reno-
varea centrului, societatea Aqua SRL, proiectantul
de la firma Proiect Construct și reprezentantul
Consiliului judeţean, care a contribuit cu sprijin
financiar pentru realizarea cu succes a acestui pro-
iect.

Obiectivul general al proiectului a fost extin-
derea capacităţii de internare cu încă șase locuri,
modernizarea infrastructurii Centrului de asis-

tenţă, și dotarea cu echipamente necesare oferirii
serviciilor de asistenţă medico-socială de calitate,
care vor fi puse la dispoziţia potenţialilor benefi-
ciari.

Sursa: actualitateacalarasi.ro

Centrul de asistenţă medico-socială
din Călăraşi a făcut recepţia lucrărilor de modernizare
Călăraşi

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


Municipiul Moreni se dezvoltă și urmează să de-
vină cu adevărat a doua localitate ca mărime și im-
portanţă din judeţul Dâmboviţa! În momentul de faţă
sunt în diferite stadii, lucrări în valoare de 25 de mi-
lioane de euro, după cum a anunţat primarul Cons tan -
tin Dinu, la inaugurarea podului peste râul Cricov, în
centrul localităţii. Se asfaltează străzi, se lucrează la
reţeaua de apă și canalizare, se amenajează spaţii
verzi și un parc nou și, de asemenea, s-au montat ca-
mere de supraveghere video în punctele cheie.

În data de 17 septembrie a fost inaugurat po-
dul peste râul Cricov, din Moreni, în prezenţa ofi -
cialităţilor locale și judeţene, a primarilor din lo -

calităţile învecinate și a cetăţenilor. Valoarea o -
biectivului a fost de 2.353.368 de lei, bani cu care
au fost efectuate reparaţii la nivelul suprastructu-
rii și la nivelul infrastructurii.

investiţia face parte din obiectivul „Reabili-
tarea, modernizarea, extinderea spaţiilor urbane,
străzi şi spaţii verzi în Municipiul Moreni” și se rea-
lizează în cadrul programului Regio, Axa 1- Centre
Urbane, vizând reabilitarea și modernizarea stră-
zilor Cuza și Republicii, extinderea parcului central
și reabilitarea podului peste Cricov, care a fost
construit în anul 1950.

Sursa: gazetadambovitei.ro

Investiţii de 25 de milioane de euro
la Moreni!

Dâmboviţa
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nu este doar o porţiune dintr-un»
drum naţional cu trafic intens, ci este și o
legătură importantă între două localităţi,
Puieni și Prundu. tronsonul din Drumul
naţional 41 A, Giurgiu - Olteniţa, în zona
Pădurii Prundu - Comana a intrat într-un
amplu proces de reabilitare și modernizare,
cu fonduri guvernamentale, prin Direcţia
Regională de Drumuri și Poduri București.

Când faptele vorbesc, iar promisiunile se
transformă în lucruri palpabile, abia atunci se
poate vorbi despre seriozitate și despre mai mult
decât o dorinţă declarată privind dezvoltarea unui
judeţ. iată că încep investiţiile pe mai multe tron-
soane ale unor drumuri naţionale ce străbat jude-
ţul Giurgiu. Vorbim despre zone cu un carosabil de-
gradat, impunându-se acolo o intervenţie rapidă,
până la venirea iernii. Astfel încât arterele rutiere
să nu se deterioreze și mai mult, punând în pericol
siguranţa celor din trafic. Primul șantier a fost des-
chis miercuri, 17 septembrie, în zona Prundu, pe
tronsonul din zona pădurii de acolo.

„Este o lucrare obligatoriu de realizat în pe-
rioada aceasta, pentru că era deteriorată banda as-
faltică. Ştiţi că, pe porţiunea din zona pădurii, cu
timpul, asfaltul este predispus la o deteriorare mare
din cauza traficului greu şi, dacă mai trecea încă o
iarnă peste el, probabil ar fi fost mult mai grav. A
mai fost pornită o acţiune de reabilitare, acum patru
ani, tot în urma unui demers al Primăriei Prundu,
însă conducerea de la acea vreme a Direcţiei Regio-
nale a dispus operaţiunea de plombare, care are,
evident, avantajele şi dezavantajele sale. Aşa că, în
acest moment, carosabilul trebuie refăcut. Soluţia
tehnică pe care cei de acum de la conducerea Direc-
ţiei Regionale de Drumuri şi Poduri au ales-o este un
covor asfaltic, turnat pe ambele sensuri de mers”,
a declarat Cătălin Corbea, primarul din Prundu, mul-
ţumind, totodată, DRDP București, în numele locui-
torilor celor două sate legate de porţiunea respec-
tivă, Prundu și Puieni.

Începând de săptămâna viitoare vor fi des-
chise șantiere similare și pe alte tronsoane ale unor
drumuri naţionale ce străbat judeţul Giurgiu, tot
cu fonduri de la Guvern.

Sursa: giurgiu-net.ro

Tronsonul din Drumul Naţional 41 A,
Giurgiu - Olteniţa, a intrat într-un amplu

proces de reabilitare şi modernizare

Giurgiu

http://www.giurgiu-net.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.gazetadambovitei.ro
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Camera de Comerţ, industrie și»
Agricultură ialomiţa a găzduit la începutul
lunii septembrie o întâlnire de afaceri
organizată în colaborare cu Ambasada
Republicii Belarus la București,
reprezentată de însărcinatul cu afaceri,
Valery Mrochek.

Scopul întâlnirii, la care au participat firme
din agricultură, producători de tractoare, industrie
alimentară, lacuri și vopseluri, rulouri de tablă, ţi-
glă, uși etc., a fost acela de a dezvolta relaţiile de
cooperare economică dintre comunitatea de afa-
ceri din Republica Belarus și comunitatea de afa-
ceri din judeţ și, implicit, din România.

În prima parte a acţiunii, Valery Mrochek a fă-
cut o prezentare generală a Republicii Belarus,
ţară cu o populaţie de aproximativ 9,5 milioane de
persoane și a cărei capitală este la Minsk, a rela-
ţiilor economice dintre cele două state și a comer-
ţului exterior.

Republica Belarus are relaţii comerciale cu
150 de ţări. Anul trecut, cifra de afaceri în comer-
ţul exterior a fost de peste 80 miliarde de dolari,
înregistrându-se o ușoară scădere. Anul trecut, de
exemplu, cifra de afaceri din comerţul cu Federa-
ţia rusă a fost de aproximativ 40 de miliarde de
dolari, scăzând cu aproximativ 9,4 procente faţă
de anul 2012, cauza principală fiind reducerea sem -
nificativă a importurilor din Rusia, în timp ce expor -
tul a crescut cu 3,2%.

Potrivit afirmaţiilor lui Valery Mrochek, expor-
turile de mărfuri și servicii sunt la un nivel inferior,
din cauză că producţia industrială și cea agricolă
a scăzut semnificativ în 2013, dar dinamica de anul
acesta este mult mai bună. De exemplu, PiB-ul pe
2013 a fost de 0,9%, iar anul acesta a fost, pe cele
șase luni, de 1,6%.

În ceea ce privește relaţiile cu România, în ul-
timii patru ani cifra de afaceri a fost în dezvoltare
dinamică, însă a scăzut ușor în ultima perioadă.
Anul trecut, cifra de afaceri a fost de 138 milioane

de dolari, cu toate acestea nu a fost atins nivelul
din 2008, de dinaintea crizei. Anul trecut, princi-
palele grupe de mărfuri de export din Belarus în
România au fost produse petroliere (50% din volu-
mul total al exporturilor), dar și oţel nealiat și trac -
toare. O dinamică bună a fost înregistrată și în ceea
ce privește furnizarea de îngrășăminte.

importul din România în Belarus a cuprins, în
principal, antibiotice și alte medicamente (21%),
plăci din PAL și PFL, autovehicule, anvelope, rul-
menţi etc..

După prezentare a fost vizionat și un scurt me-
traj, filmat în multe zone din Belarus, un fel de în-
demn de a vizita această ţară frumoasă și intere-
santă. Evenimentul a continuat cu prezentări ale
firmelor prezente, discutându-se în principal des-
pre utilaje agricole, fiabilitate, costuri, consum și
chiar despre necesitatea apariţiei unor școli spe-
cializate pe anumite domenii.

De asemenea, în cadrul întâlnirii, reprezen-
tanţii municipalităţii Slobozia au făcut o prezen-
tare a platformei industriale, invitând firmele in-
teresate din Belarus să investească aici.

Sursa: obiectiv.net

Întâlnire de afaceri
organizată în colaborare

cu Ambasada Republicii Belarus la Bucureşti

Ialomiţa

http://www.obiectiv.net

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


În cea mai importantă staţiune de pe Valea
Prahovei - Sinaia - se va construi primul spital clinic
de urgenţă din zona montană din România. Anunţul
a fost făcut, de către primarul orașului, Vlad Oprea,
în cadrul unei conferinţe de presă organizate de
curând la Ploiești.

Lucrările au demarat deja, având în vedere că
s-a stabilit câștigătorul licitaţiei organizate în ve-
derea selectării constructorului care să realizeze
această investiţie. Cu profil principal de trauma-
tologie, unitatea sanitară ce urmează să se reali-
zeze la Sinaia va deservi toată Valea Prahovei, in-
clusiv localităţile din judeţele vecine Prahovei. in-
vestiţia se va realiza pe structura construcţiei uni-
tăţii sanitare începute în cartierul izvor, în anii '90,
care, din lipsa fondurilor, a ajuns o ruină. Proiectul
noului spital vizează realizarea unei construcţii
compusă din demisol, parter și etaj, scopul fiind
realizarea unei unităţi sanitare moderne, așa cum
există în staţiuni montane celebre din Europa.
noua unitate va fi prevăzută cu 95 de paturi - apro-
bate deja de forurile de la București - și vor fi ame-
najate mai mul te secţii - pediatrie, chirurgie, te-
rapie intensivă, obstetrică - ginecologie, medicină
internă, ortopedie - traumatologie. Proiectul pre-

vede și amena jarea, la parterul clădirii, a unei
zone comerciale, care să găzduiască spaţii desti-
nate pacienţilor și însoţitorilor lor, respectiv, far -
ma cie, zone de așteptare, zonă de recepţie și in-
formare. Accesul principal pietonal se va face pe la
parterul clădirii. De asemenea, unul dintre puncte -
le de acces va fi destinat zonei de primiri urgenţe,
care va avea un culoar separat pentru ambulanţe.
Unitatea sanitară va fi prevăzută cu două scări, lif-
turi pentru tărgi și pentru persoane, precum și cu
o pistă de aterizare pentru elicoptere, prevăzută
în spatele clădirii.

În vederea demarării acestei investiţii, Primă-
ria Sinaia a contractat un credit de 2 milioane de
euro, însă acești bani nu sunt suficienţi, având în
vedere că întreaga investiţie este evaluată la 7 mi-
lioane de euro, în acest context așteptându-se
sprijin financiar atât de la autorităţile judeţene,
cât și de la Guvern, dată fiind importanţa realizării
unui asemenea spital pe Valea Prahovei. În even-
tualitatea în care ar fi rezolvată problema asigu-
rării sumelor necesare pentru construcţie, noul
spital de la Sinaia ar putea fi gata în maximum trei
ani.

Sursa: ziarulprahova.ro
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Pe Valea Prahovei se va construi
primul spital clinic de urgenţă din zona montană
Prahova

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


18info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 194 / 15 - 21 septembrie 2014

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

În urma concursului de selecţie»
organizat de Agenţia naţională pentru
Programe Comunitare în Domeniul
Educaţiei și Formării Profesionale
(AnPCDEFP) în cadrul Apelului general și
naţional la propuneri de proiecte 2014,
proiectul depus de Colegiul tehnic „Anghel
Saligny” Roșiorii de Vede, cu titlul
„Formare profesională în domeniul CAD şi
experienţă de job shadowing în
Mecatronică” a fost aprobat și va fi finanţat
din fondurile aferente programului
Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 – Proiecte de
mobilitate, domeniul Formare Profesională.

Erasmus+ este noul program al Uniunii Euro-
pene pentru educaţie, formare, tineret și sport pen-
tru perioada 2014-2020.

toate programele anterioare, cum ar fi Tineret
în acţiune, Erasmus și Programul de Învăţare pe tot
parcursul vieţii sunt incluse în noul program Eras-
mus+. Acest program are trei piloni principali: edu-
caţie și formare, tineret și sport. Obiectivul princi-
pal al programului Erasmus+ este acela de a îmbu-
nătăţi șansele de angajare ale tinerilor prin dobân-
direa de competenţe suplimentare apreciate de an-
gajatori, precum și îmbunătăţirea competenţelor
lingvistice.

Proiectele de mobilitate sunt proiecte institu-
ţionale prin care se realizează activităţi care im-
plică parteneri din mai multe ţări (transnaţionale). 

Proiectul „Formare profesională în domeniul
CAD şi experienţă de job shadowing în Mecatronică”
durează doi ani și cuprinde două activităţi de mo-
bilitate: plasament de formare la WBS training AG,
Germania pentru 34 de elevi, de la profilul tehnic
și patru profesori însoţitori, cu tema „Proiectarea
asistată de calculator” și activitate de observare
(job shadowing) la Școala de meserii Fundaţia
„Eduard Soler” din Ripoll (Spania) pentru patru pro-
fesori care predau mecanică.

Proiectul permite elevilor și profesorilor de la
Colegiul tehnic „Anghel Saligny” să participe la ac-
tivităţi de formare profesională de calitate, pentru
acumularea de cunoștinţe, dezvoltarea de abilităţi
și calificări menite să faciliteze dezvoltarea perso-
nală, inserţia profesională și participarea pe piaţa
muncii europene.

Rezultatele și beneficiile pentru participanţi
vor fi atât la nivel profesional, cât și personal.

Mai întâi de toate, participanţii vor dobândi noi
competenţe profesionale și abilităţi ce vor fi con-
firmate prin certificatele emise de către partenerii
externi. Mai mult decât atât, formarea într-un con-
text extern va dezvolta puternic competenţele lor
lingvistice și sociale.

Elevii implicaţi în proiect au posibilitatea de a
testa alegerea profesiei lor și să devină mai con-
știenţi de propriile lor puncte forte și slabe.

Organizaţia promotoare va intra în contact cu
mai mulţi parteneri europeni, cu care va împărtăși
obiective și metodologii din domeniul formării pro-
fesionale. Pentru toţi partenerii implicaţi, acest
proiect va fi o oportunitate formidabilă de a conso-
lida cooperarea lor în programul Erasmus+.

Sursa: ziarulmara.ro

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”,
beneficiar al unui proiect de mobilitate

prin programul Erasmus +

Teleorman
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newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

Agenţie și de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013.

Pe lângă aceste noutăţi, se dorește informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
Reţelei de informare REGiO Sud Muntenia

și 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 poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeș, sediul Consiliului judeţean Argeș: Piaţa
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 judeţean
Dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
Dâmboviţa: B-dul independenţei, nr. 1, et. iV,
cam. 101, mun. târgoviște, 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 IALOMIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. iV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. ialomiţa
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. Vi, cam.
626/627, mun. Ploiești, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Pol de Creştere Ploieşti
Adresă / Str. Romana nr. 28-30, etaj 1, Ploiești,
jud. Prahova (în spatele Palatului Administrativ)
Tel. / 031/824.94.71; Fax / 031/824.94.70
E-mail / polploiesti@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
teleorman, sediul Consiliului judeţean
teleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro

Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud.
Călărași, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro
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Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 22 septembrie 2014

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia și activităţile pe care
dumneavoastră le desfășuraţi. 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)
și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor

Reţelei de informare REGiO Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,

consiliilor judeţene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice,
reprezentanţilor 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.

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

