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Marţi, 4 noiembrie, directorul»
AdR Sud Muntenia, Liviu Muşat, împreună
cu primarul daniel Ştefan drăgulin au
semnat contractul de finanţare prin care
Municipiul Călăraşi, în calitate de beneficiar,
va primi fonduri nerambursabile în cadrul
programului Regio, Axa prioritară 1
„Sprijinirea dezvoltării durabile a
oraşelor – poli urbani de creştere”,
domeniul major de intervenţie 1.2
„Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe”. 

proiectul „Reabilitare termică a blocului K17
din municipiul Călăraşi” are o valoare totală de
1.100.227,20 lei, din care 1.001.870,40 lei repre-
zintă valoarea totală eligibilă (492.920,24 lei fon-
duri fEdR; 108.202 lei finanţare de la bugetul de
stat; 400.748,16 lei cofinanţarea eligibilă a bene-

ficiarului). 
prin acest proiect, ce are ca termen de imple-

mentare 14 luni, se vor executa lucrări de reabili-
tare termică atât la anvelopa clădirii, cât şi la une -
le componente ale sistemului de încălzire, fapt ce
va conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de confort
interior, reducerea consumurilor energetice, a cos-
turilor de întreţinere pentru încălzire şi apă caldă
menajeră, precum şi a emisiilor poluante generate
de producerea, transportul şi consumul de energie.
imobilul K17, ce a fost construit în perioada 1964 –
1981, este format din trei scări de bloc, având pa-
tru etaje şi 60 de apartamente.

Reamintim că Municipiul Călăraşi a mai primit,
în luna octombrie 2013, fonduri Regio pentru rea-
bilitarea energetică de blocuri de locuinţe în cadrul
programului Regio, fiind chiar primul solicitant de la
nivelul ţării care a semnat contractul de finanţare
pentru proiectul „Reabilitarea termică a blocuri-
lor A9, A20, A21 şi A23 din municipiul Călăraşi”.
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vor fi reabilitate termic, prin programul Regio 
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La începutul lunii noiembrie,»
directorul Agenţiei pentru dezvoltare
Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat,
a semnat o nouă serie de contracte de
finanţare în cadrul programului Regio,
ce vizează dezvoltarea infrastructurii
educaţionale din judeţul Călăraşi.

Cele şapte proiecte ce se vor implementa în
comunele Crivăţ, Chirnogi, Chiselet, Gălbinaşi, je-
gălia, Modelu şi plătăreşti sunt următoarele: „Re-
paraţie generală şi modernizare Şcoala Gimnazială
‘Nicolae Petrescu’, în comuna Crivăţ, judeţul Că-
lăraşi” (beneficiar: parteneriatul dintre UAt Crivăţ
şi Şcoala Gimnazială „Nicolae Petrescu” Crivăţ; va-
loare totală: 663.773,39 lei, din care 603.148,79 lei
reprezintă valoarea solicitată prin proiect); „Re-
paraţie generală şi modernizare Şcoala cu clasele
I – VIII nr. 3, în comuna Chirnogi, judeţul Călăraşi”
(beneficiar: parteneriatul dintre UAt Chirnogi şi
Şcoala Gimnazială nr. 3 Chirnogi; valoare totală:
673.470,32 lei, din care 611.566,61 lei reprezintă
valoarea solicitată prin proiect); „Reparaţie gene-
rală şi modernizare Şcoala Gimnazială cu clasele
I-VIII, în comuna Chiselet, judeţul Călăraşi” (bene -
ficiar: parteneriatul dintre UAt Chiselet şi Şcoala
Gimnazială cu clasele i-Viii nr. 1 Chiselet; valoare
totală 671,791 de lei, din care 610.026,48 lei re-
prezintă valoarea solicitată); „Reparaţie generală
şi modernizare Şcoala cu clasele I-VIII, în comuna
Gălbinaşi, judeţul Călăraşi” (beneficiar: partene-
riatul dintre UAt Gălbinaşi şi Şcoala Gimnazială nr.
1 Gălbinaşi; valoare totală: 672.959,31 lei, din ca -
re 611.097,45 lei reprezintă valoarea solicitată); „Re -
paraţie generală şi modernizare Şcoala cu clasele
I – VIII Gâldău, în comuna Jegălia, judeţul Călăraşi”
(beneficiar: parteneriatul dintre UAt jegălia şi Şcoa -
la Gimnazială nr. 1 jegălia; valoare totală: 669.759,96
lei, din care 608.162,36 lei reprezintă valoarea so-
licitată); „Lucrări de reparaţii generale şi reabili-
tare Şcoala Generală nr. 1 clasele I-VIII, comuna
Modelu, judeţul Călăraşi” (beneficiar: parteneria-
tul dintre UAt Modelu şi Şcoala Gimnazială nr. 1 Mo -
delu; valoare totală: 670.618 lei, din care 608.950,44

lei reprezintă valoarea solicitată); „Reparaţie ge-
nerală şi modernizare Şcoala Gimnazială nr. 1, în
comuna Plătăreşti, judeţul Călăraşi” (beneficiar:
parteneriatul dintre UAt plătăreşti şi Şcoala Gim-
nazială nr. 1 plătăreşti; valoare totală: 672.701,84
lei, din care 611.329,88 lei reprezintă valoarea so-
licitată).

prin contractele de finanţare, ce au termen
de implementare 12 luni, beneficiarii solicită în to-
tal fonduri nerambursabile de peste 4,2 milioane
de lei (fonduri fEdR şi de la bugetul de stat) în ca-
drul celui de-al doilea apel de proiecte, deschis în
luna martie a.c. pentru dMi 3.4 „Reabilitarea, mo-
dernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructu-
rii educaţionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională con-
tinuă” al programului Regio 2007 - 2013. proiectele
vizează îmbunătăţirea calităţii actului educaţional
şi creşterea accesului la educaţie în învăţământul
preuniversitar, prin executarea de lucrări de rea-
bilitare şi modernizare a unităţilor de învăţământ
în care vor studia în total peste 2.300 de elevi din
ciclul primar şi gimnazial.
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până în prezent, la nivelul judeţului Călăraşi au
fost depuse în total 24 de proiecte, ce au ca
obiectiv reabilitarea infrastructurii educaţionale.
dintre acestea, au fost semnate 14 contracte ce vor
primi sprijin financiar acordat prin programul Regio,
în valoare de aproape 16 milioane de lei.

Peste 2.300 de elevi din judeţul Călăraşi
vor învăţa în şcoli reabilitate prin Regio
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ADR Sud Muntenia, la Conferinţa Internaţională
de Logistică şi Supply Chain

joi, 6 noiembrie, directorul Agenţiei pentru dez -
voltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a par-
ticipat la cea de-a 12-a ediţie a Conferinţei interna-
ţionale de Logistică şi Supply Chain. Evenimentul a
fost organizat de ARiLOG – Asociaţia Specialiştilor din
transporturi, depozitare, Achiziţii, producţie şi Sup-
ply Chain. Cu această ocazie s-au purtat discuţii şi
s-au realizat analize pe diferite subiecte de interes
pentru industrie, inclusiv programe de dezvoltare şi
accesare fonduri structurale pentru industria de lo-
gistică şi transport. totodată, pe agenda evenimen-
tului s-au aflat şi prezentări despre studii de caz şi
exemple de bune practici din şi pentru industriile pe
care Asociaţia le reprezintă.

directorul AdR Sud Muntenia, Liviu Muşat, a pre-
zentat top managerilor care au participat la această
conferinţă, oportunităţile de finanţare din progra-
mele operaţionale ce vor fi lansate în perioada de
programare 2014 – 2020 pentru mediul privat.

Cea de-a 12-a conferinţă internaţională organi-
zată de ARiLOG s-a bucurat de prezenţa unui număr
mare de oameni de afaceri - aproximativ 200 de re-
prezentanţi de companii care activează în dome-
niile: logistică, transport, furnizare de servicii logis-
tice, producţie (fMCG, automotive, farmaceutice),
distribuţie, furnizare de echipamente de depozitat
şi manipulare marfă, consultanţă, real estate etc..

Topoloveni se pregăteşte să acceseze fonduri europene
din noile programe de finanţare

În data de 6 noiembrie, directorul Agenţiei pen -
tru dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Mu-
şat, a participat, împreună cu directorul direcţiei
dezvoltare şi Comunicare, daniela traian, şi şeful
Serviciului Comunicare, Cristina Radu, la întâlnirea
de lucru pentru strategia localităţii topoloveni.

primăria oraşului topoloveni a organizat aceas -
tă întâlnire la care au participat autorităţi publice
locale, reprezentanţi ai agenţilor economici şi ai so -
cietăţilor agricole din localitate, precum şi consul -
tanţi în domeniul elaborării de strategii locale. În
cadrul şedinţei s-a realizat o analiză asupra stra-
tegiei de dezvoltare a oraşului pentru perioada 2014
– 2020, principalele puncte de interes pe care va
fi structurată strategia fiind modernizarea şi re-
tehnologizarea sectorului industrial şi agricol, in -
venţii şi inovaţii, dezvoltarea sectorului de lo cu -
inţe şi a infrastructurii.

Cu această ocazie, directorul Agenţiei, Liviu
Muşat, a prezentat domeniile prioritare ale planu-
lui de dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014 –

2020, precum şi oportunităţile de finanţare, pre-
zentând priorităţile de investiţii descrise în ultima
versiune a programului Operaţional Regional 2014 –
2020, publicată de Autoritatea de Management
pentru pOR în luna august a.c..

http://regio.adrmuntenia.ro
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Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia:
Fie şi tangenţial, ne dorim să atingem perfecţiunea!

La începutul lunii noiembrie,»
directorul AdR Sud Muntenia, Liviu Muşat,
a acordat un interviu, cu ocazia celei de-a
Xii-a ediţie a Balului Ancheta, eveniment
de reper în viaţa publică a judeţului Argeş,
dar şi a regiunii Sud Muntenia, reunind
parteneri de dialog public, instituţional şi
de business.

În cadrul acestui eveniment, directorului Agen-
ţiei i-a fost oferit premiul de excelenţă în cadrul
secţiunii instituţii, pentru aportul adus la imple-
mentarea în Argeş a numeroase proiecte, pentru
viziune regională, pentru excelenta colaborare cu
beneficiarii programelor europene de dezvoltare
în calitate de partener al mediului economic şi al
autorităţilor publice locale şi judeţene.

În cele de mai jos vă redăm interviul realizat
pentru Catalogul AnCHEtA 2014, editat la ceas ani-
versar – 12 ani pe piaţa presei din judeţul Argeş
pentru săptămânalul Ancheta.

Director al Agenţiei pentru Dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia, o instituţie cu rol-cheie în evo-
luţia judeţului nostru în ultimii ani, Liviu-Gabriel
Muşat a devenit o prezenţă constantă în peisajul
investiţiilor argeşene. Iar Argeşul şi-a respectat
blazonul, deţinând o cotă de aproximativ un sfert
din proiectele regiunii, fie că a fost vorba de in-
vestiţii în infrastructură, turism sau afaceri. În-
deplinindu-şi cu competenţă, pricepere, dăruire
şi cel mai important, cu echidistanţă misiunea de
a coordona activitatea de monitorizare şi imple-
mentare a sute de proiecte cu finanţare europea -
nă, Liviu Muşat a reuşit să se menţină timp de mai
bine de un deceniu în fruntea ADR Sud Muntenia.

Dacă ar fi să fac un bilanţ, 2014 a fost un an
important în activitatea mea de director al ADR
Sud Muntenia, pentru că am reuşit să finalizăm,
împreună cu beneficiarii, multe din proiectele fi-
nanţate prin pOR şi pOS CCE şi am pornit alte sute
de contracte de finanţare care vor aduce un strop
de mai bine în comunităţile noastre. de asemenea,

am finalizat împreună cu partenerii noştri din re-
giune planul de dezvoltare al Regiunii Sud Munte-
nia 2014 - 2020. Acesta a fost aprobat şi în curând
va deveni principalul document de programare al
regiunii noastre, în baza căruia vor fi ierarhizate
alocaţiile financiare în acest nou exerciţiu finan-
ciar european.

În gestionarea activităţii instituţiei pe care
o conduc noutăţile pe care le-am adus au constat
în creşterea ponderii activităţii direcţiei dezvol-
tare şi comunicare în portofoliul Agenţiei, precum
şi în participarea la un număr din ce în ce mai mare
de proiecte, interne şi internaţionale, care vor
spori prestigiul şi vizibilitatea noastră, ca actor im-
portant în domeniul dezvoltării locale şi regionale.

(continuare în pagina 6)

INTERVIU

Liviu Muşat, directorul AdR Sud Muntenia
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(continuare din pagina 5)
Cel mai important proiect de viitor,

prin pris ma funcţiei pe care o ocup,
este de a desăvârşi Agenţia pentru dez-
voltare Regională Sud Muntenia ca o or-
ganizaţie de prestigiu în domeniul dez-
voltării locale şi regionale, atât în plan
intern, cât şi în plan european. Compe-
tenţa, seriozitatea, responsabilitatea, res -
pectul pentru comunităţi şi pentru banul
public şi predictibilitatea sunt coordona-
tele cele mai importante ale acestui pro-
iect şi chiar dacă în 15 ani am făcut paşi
importanţi pe acest drum împreună cu
colegii mei, mai este mult până de-
parte… fiindcă, fie şi tangenţial, ne do-
rim să atingem perfecţiunea!

Dacă nu aş fi director al Agenţiei...
Cu siguran ţă că nu sunt imuabil în pos-
tura de conducător al a cestei minunate
organizaţii care este Agenţia pen tru
dezvoltare Regională Sud Muntenia! Însă
mă simt atât de ataşat de ea încât îmi
doresc nespus să continui aici, chiar şi ca
simplu expert. Aş fi la fel de mân dru ca şi
acum. Ca dealtfel şi la începuturile mele
în Agenţie, acum 15 ani, când eram cel
mai tânăr angajat pe funcţia de expert!

Pentru un om puternic în socie-
tate, cele mai frecvente trei privilegii
sunt privilegiul de a nu trece neobser-
vat prin comunitate, privilegiul de a fi
un formator de opinie, privilegiul de a
fi privit doar prin prisma poziţiei de om
puternic (eventualele beţeşuguri com-
portamentale sau morale rămânând în
umbră).

În contrapondere, cele mai ne-
plăcute consecinţe ale statutului de
om puternic constau în dezavantajul
de a nu trece neobservat prin comuni-
tate, dezavantajul de a fi un formator de
opinie, dezavantajul de a fi privit doar
prin prisma poziţiei de om puternic (even -
tualele calităţi morale sau comporta-
mentale rămânând în umbră).

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Oportunităţi de colaborare
cu ADR Sud din Republica Moldova

La sfârşitul lunii trecute, direc -
torul Agenţiei pentru dezvoltare
Regională Sud Muntenia, Liviu Mu -
 şat, a efectuat o vizită la Cimişlia, la
sediul Agenţiei de dezvoltare Re gio -
nală Sud din Republica Moldo va, îm -
preună cu preşedintele Con si liului
judeţean prahova, Mircea Cosma.

Cu această ocazie avut loc o în -
tâlnire de lucru cu reprezentanţi
ai administraţiei publice locale din
zonele de sud ale Republicii Mol-
dova şi României. În cadrul acestei
şedinţe, reprezentanţii celor două
Agenţii de dezvoltare regională – di -
rectorul AdR Sud Muntenia, Liviu
Mu şat, şi directoarea AdR Sud, Ma -
ria Culeşov – au făcut un schimb
de experienţă privind activitatea
derulată, politica de dezvoltare
regională şi, totodată, au identi-
ficat posi bilităţi de colaborare,
de extindere a relaţiilor, urmând
ca luna viitoare să fie semnat un
memorandum de colaborare în-
tre cele două structuri. Astfel, în
luna decembrie, reprezentanţii
AdR Sud urmează să realizeze o
vizită de studiu în regiunea de dez -
voltare Sud Muntenia.
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Vineri, 7 noiembrie, a fost lansat Acordul de Par -
teneriat cu România pentru perioada 2014 – 2020,
de către Corina Creţu, comisar european pentru poli -
tică regională şi Eugen teo dorovici, ministrul fondu -
rilor europene. prin intermediul acor dului, România
poate accesa 33 miliarde de euro. „Fon durile euro-
pene sunt instrumentul cu ajutorul căru ia Uniunea
Europea nă le predă lecţia soli da rităţii statelor
membre. Noi, românii, trebuie să în văţăm să ne
dezvoltăm împreună, altfel nu ne vom dezvol ta ni-
ciodată pe termen lung”, a spus Corina Creţu.

Acordul de parteneriat este documentul pro-
gramatic ce guvernează cheltuirea fondurilor eu-
ropene de către România în perioada de programa -
re curentă, 2014 – 2020. pentru această peri oadă,
valoarea totală a fondurilor alocate pentru Româ-

nia este de 33 miliarde, din care aproximativ 23
miliarde de euro sunt destinate politicii de coe zi une.

Sarcina principală pe care noul Acord de par-
teneriat o trasează Autorităţilor de management es -
te să se asigure că banii europeni sunt cheltuiţi răs-
punzând nevoilor cetăţenilor europeni. pentru Ro-
mânia, priorităţile detaliate în document sunt:

1. promovarea competitivităţii şi a dezvoltării
locale;

2. Crearea de locuri de muncă;
3. Reducerea inegalităţilor prin programe de

incluziune socială;
4. dezvoltarea infrastructurii;
5. Creşterea eficienţei energetice şi protecţia

mediului.
Sursa: evz.ro
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A fost lansat Acordul de parteneriat UE - România.
Avem de cheltuit 33 de miliarde de euro,

fonduri europene

Guvernul României a aprobat în»
şedinţa din data de 4 noiembrie, un nou
împrumut de la trezoreria Statului pentru
a pune la dispoziţia Autorităţilor de
management ale programelor operaţionale
resursele necesare pentru plata facturilor
către beneficiarii de fonduri europene.

„Guvernul României a aprobat un împrumut de
1,1 miliarde de lei pentru plata beneficiarilor de
fonduri europene. Acest nou împrumut sprijină,
în continuare, creşterea ratei de absorbţie, deoa-
rece banii achitaţi acum beneficiarilor vor fi ram-
bursaţi României de către Comisia Europeană după
ce vor fi trimise documentele necesare”, a declarat
ministrul fondurilor europene, Eugen teodorovici.

noile fonduri vor fi folosite pentru efectuarea
de plăţi către beneficiarii de finanţări contractate
prin intermediul a patru programe: programul Ope-
raţional Sectorial dezvoltarea Resurselor Umane,
programul Operaţional Sectorial „Creşterea Com-

petitivităţii Economice”,
programul Operaţional Re -
gional şi programul Opera -
ţional Sectorial Mediu.

pentru plata facturi-
lor către beneficiarii pro-
iectelor finanţate în ca-
drul programului Opera-
ţional Sectorial dezvolta-
rea Resurselor Umane au
fost alocate fonduri în va-
loare de aproximativ 386
milioane de lei. În acelaşi
timp, pentru plăţile către
beneficiarii programului
Operaţional Sectorial „Creş -
 terea Competitivităţii Economice” a fost asigurată
o sumă de 320 milioane de lei, pentru cei ai pro-
gramului Operaţional Regional – 300 milioane de
lei, iar pentru beneficiarii programului Operaţional
Sectorial Mediu – 100 milioane de lei.

Sursa: fonduri-ue.ro

Fonduri de 1,1 miliarde de lei de la Guvern
pentru plata beneficiarilor de fonduri europene
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Eugen teodorovici, ministrul
fondurilor europene

foto: Curierul n
aţional

http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.evz.ro
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Comisarul european pentru politică»
Regională, Corina Creţu, a anunţat, vineri,
7 noiembrie, după o întrevedere cu
vicepremierul Liviu dragnea, ministrul
dezvoltării regionale, că la Bucureşti
vor sosi luni, 10 noiembrie, specialişti ai
Comisiei, care să ajute la implementarea
programelor operaţionale din fonduri
europene.

„Vreau să vă asigur că veţi avea în mine şi în
Comisia Europeană un partener de încredere şi
sunt convinsă că România are capacitatea de a se
mobiliza şi de a face performanţă. În cadrul între-
vederii, am identificat o serie de dificultăţi şi în-
târzieri birocratice şi am cerut deja unităţii care
se ocupă de România să trimită, chiar de luni, spe -
cialişti care să lucreze alături de funcţionarii mi-
nisterului (MDRAP – n.r.) pentru integrarea obser -
vaţiilor trimise de Comisie în programele opera ţio -
nale, pentru a grăbi adoptarea acestora”, a afirmat

comisarul european, într-o declaraţie de presă, sus -
ţinută la sediul MdRAp, alături de vicepremierul Li-
viu dragnea.

La rândul său, ministrul dezvoltării regionale a ex -
plicat că vizita comisarului european este foarte im -
portantă în ideea eliminării întârzierilor de ordin bi -
rocratic în desfăşurarea programelor operaţio nale.

„Acele întârzieri birocratice de care vorbeaţi,
de la Bruxelles, pentru noi ar fi important să se re -
zolve, să dispară. Am fost asiguraţi de dumneavoas -
tră că, de luni, aici vor veni unul sau doi funcţio nari
din DG Regio pentru că, de exemplu, avem solici-
tări (...) de plată de 180 de milioane de euro de pes -
te o lună şi avem nevoie de aceşti bani, pentru că be -
neficiarii au nevoie de aceşti bani”, a susţinut Li-
viu dragnea.

Viceprim-ministrul a adăugat că, în ceea ce pri -
veşte programul Operaţional Regional (pOR), „gra-
dul de absorbţie a crescut de la o medie de 100 de
milioane de euro, până în 2012, la 1,1 miliarde de
euro”, iar riscul de dezangajare este zero.

Sursa: agerpres.ro

Comisarul european pentru Politică Regională,
Corina Creţu (CE): Specialiști ai Comisiei

vor lucra la București cu funcționarii MDRAP
pentru implementarea programelor operaționale

Corina Creţu, comisarul european pentru politică Regională, alături de Liviu dragnea, ministrul dezvoltării regionale

http://www.agerpres.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Noi paşi în procesul de pregătire
a două programe din perioada 2014 – 2020:

România – Republica Moldova şi România – Ucraina
Obiectivele tematice pentru»

două dintre programele operaţionale
de cooperare teritorială europeană
gestionate de Ministerul dezvoltării
Regionale şi Administraţiei publice în
perioada 2014 - 2020 au primit, de
curând, aprobarea Comitetelor Comune
de programare. Este vorba de programul
Romania - Republica Moldova 2014 - 2020
şi de programul România - Ucraina
2014 - 2020.

Obiectivele tematice stabilesc tipul de acţiuni
ce se vor finanţa în cadrul viitoarelor programe de
cooperare, pentru fiecare program putând fi sta-
bilite maxim patru astfel de obiective.

pentru programul România – Republica Moldo -
va 2014 - 2020 au fost aprobate trei obiective tema -
tice, urmând ca includerea unui al patrulea obiec-
tiv să fie decis în perioada următoare:

Ot2 Sprijin pentru educaţie, cercetare, dez-•
voltare tehnologică şi inovaţie;

Ot7 Îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni,•
dezvoltarea transportului sustenabil şi a reţelelor
şi sistemelor de comunicaţii;

Ot 8 Provocări comune în domeniul siguranţei•
şi securităţii.

decizia a fost luată în dată de 23 octombrie, la
cea de-a treia reuniune a Comitetului Comun de pro -
gramare pentru programul Operaţional România -
Republica Moldova 2014 - 2020. Alte subiecte dis-
cutate au vizat proiectele majore de infrastructură
ce vor fi incluse în program şi definirea ariei eligi-
bile.

Lista finală a proiectelor urmează să fie apro-
bată într-o întâlnire viitoare.

pentru programul programul România – Ucrai -
na 2014 - 2020 au fost aprobate patru obiective te-
matice:

Ot2 Sprijin pentru educaţie, cercetare, dez-•
voltare tehnologică şi inovaţie;

Ot3 Promovarea culturii locale şi conservarea•

patrimoniului istoric;
Ot7 Îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni,•

dezvoltarea transportului sustenabil şi a reţelelor
şi sistemelor de comunicaţii;

Ot 8 Provocări comune în domeniul siguranţei•
şi securităţii.

decizia a fost luată în dată de 22 octombrie, în
urma discuţiilor purtate la cea de-a doua reuniune
a Comitetului Comun de programare pentru pro-
gramul România - Ucraina 2014 - 2020. Comitetul
a definit, totodată, lista preliminară de proiecte
majore de infrastructură şi va lucra în perioada ur-
mătoare la identificarea acelor proiecte ce vor ge-
nera cea mai mare valoare pentru aria eligibilă.

pentru ambele programe, Autoritatea Comună
de Management va funcţiona, şi în perioada 2014-
2020, la nivelul Ministerului dezvoltării Regionale
şi Administraţiei publice.

programele de Cooperare teritorială Euro-
peană presupun cooperarea, prin intermediul unor
proiecte gestionate şi administrate în comun de
partenerii din statele participante, a unor regiuni
din România:

Cu regiuni din statele vecine, în cadrul coope-•
rării transfrontaliere - prin care se finanţează pro-
iecte de accesibilitate (transport şi tehnologia
informaţiei), mediu şi prevenirea riscurilor, dez-
voltarea economică şi socială şi acţiuni „people to
people”;

Cu regiunile dintr-un anumit spaţiu geografic,•
în cadrul cooperării transnaţionale - prin care se
finanţează acţiuni şi dezvoltarea de reţele care să
ducă la dezvoltare teritorială integrată în domenii
precum: inovaţia, mediul, accesibilitatea şi dez-
voltarea urbană;

Cu regiuni din orice stat membru al Uniunii•
Europene, în cadrul cooperării interregionale – ce
reprezintă cooperarea între autorităţile publice pe
probleme de interes comun, prin transferul de
experienţă şi bune practici între regiunile UE, prin
constituirea de reţele între oraşele UE, precum şi
între cercetătorii UE.

(continuare în pagina 11)

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


(continuare în pagina 10)
România, prin intermediul

Ministerului dezvoltării Regio-
nale şi Administraţiei publice,
participă în cadrul a 11 progra -
me de cooperare teritorială eu -
ropeană aferente perioadei 2007 -
2013, fiind Auto ritate de Mana -
gement pentru 4 dintre acestea
şi Autoritate naţională pentru
restul de 7.

principiile de implementa -
re a acestor programe se refe -
ră la cooperarea între statele
participante (toate proiectele
trebuie să fie dezvoltate şi im-
plementate în comun), la com-
petitivitatea deschisă (în ca-
drul unor licitaţii de propuneri
de proiecte comune) şi la dez-
voltarea şi implementarea în
parteneriat, între aplicanţi/ be -
neficiari provenind din statele
participante la program a pro-
iectelor selectate spre finan -
ţare.

programul România – Repu -
blica Moldova 2014 - 2020 şi pro -
gramul programul România –
Ucraina 2014 - 2020 sunt succe -
soarele programul Operaţional
Comun România – Ucraina - Repu -
blica Moldova 2007 – 2013, fi -
nanţat de Uniunea Europeană
prin intermediul instrumentu-
lui European de Vecinătate şi
parteneriat (Enpi) şi cofinan ţat
de statele participante în pro-
gram, iar Autoritatea Comună
de Management a programului
funcţionează la nivelul MdRAp.

Sursa: mdrap.ro

produsul intern Brut»
al României a crescut cu 1%
în trimestrul al treilea faţă
de trimestrul anterior, ceea
ce înseamnă că ţara a ieşit
din recesiunea tehnică în
care intrase la jumătatea
anului, potrivit estimărilor
Comisiei Europene (CE).
pentru ultimele trei luni,
Comisia anticipează o
creştere economică de 1,6%,
faţă de intervalul iulie -
septembrie, se arată în
raportul de toamnă al
Comisiei Europene privind
prognozele economice în UE.

Raportat la perioada simila -
ră din 2013, creşterea piB va fi de
1,1% în al treilea trimestru şi de
1,6% în următorul trimestru.

Avansul trimestrial al piB va
încetini la 0,3% în primele trei
luni ale anului viitor şi se va sta-
biliza la 0,4% pe parcursul celor-
lalte trei trimestre, potrivit rapor -
tului. Comisia anticipează o creş-
tere economică anuală de 2% în
primul trimestru din 2015 şi de
3,4% în cel de-al doilea trimestru,
avansul urmând să se tempereze
la 2,8%, respectiv 2,5% în următoa -
rele două trimestre.

România a reintrat în rece-
siune tehnică la finele lunii iunie,
având două trimestre consecuti -
ve de contracţie a piB. Economia
a scăzut cu 0,9% în al doilea tri-
mestru, după un declin de 0,1%
în primele trei luni.

institutul naţional de Statis-
tică va publica în data de 14 no-
iembrie estimarea semnalizată
privind evoluţia piB în trimestrul
al treilea.

Comisia Europeană a redus
luni semnificativ prognoza pri-
vind economia României în acest
an, ca urmare a încetinirii creş-
terii în cel de-al doilea trimes-
tru, anticipând un avans anual de
2%, faţă de o creştere de 2,8% es-
timată în iunie.

Şi prognoza pentru 2015 a
fost revizuită în scădere, Comisia
estimând un avans economic de
2,4% pentru anul viitor, faţă de
proiecţia de 2,6% prezentată în
raportul din primăvară.

Sursa: mediafax.ro
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România a ieşit din recesiune
în trimestrul al III-lea, potrivit
estimărilor Comisiei Europene

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.mediafax.ro
http://www.mdrap.ro
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AFIR simplifică procedurile de plată
pentru eficientizarea implementării proiectelor

Agenţia pentru finanţarea»
investiţiilor Rurale (AfiR) a adaptat
procedurile de lucru astfel încât să
permită beneficiarilor pndR un flux
financiar necesar implementării
proiectelor de investiţii contractate,
inclusiv prin eficientizarea mecanismului
de decontare a cererilor de plată.

Adaptarea procedurilor a fost realizată în pa-
ralel cu modificările aduse Ordonanţei de Urgenţă
a Guvernului nr. 74/2009, privind gestionarea fon-
durilor comunitare nerambursabile pentru agricul-
tură şi dezvoltare rurală. Scopul modificărilor adu -
se Ordonanţei nr. 74/2009, este accelerarea creş-
terii gradului de absorbţie a fondurilor comunitare
pentru agricultură şi dezvoltare rurală puse la dis -
poziţia României.

O primă modificare priveşte simplificarea me-
canismului de acordare a avansului, în sensul acor-
dării acestuia încă de la prima achiziţie avizată de

AfiR. Astfel, beneficiarul privat poate primi în avans
maxim 40% din valoarea eligibilă a cofinanţării ne-
rambursabile. Avansul poate fi primit numai după
ce AfiR va acorda avizul favorabil pentru un dosar
de achiziţii.

pentru beneficiarii publici, în cazul în care vor
primi avizarea unei singure achiziţii din partea AfiR,
aceştia pot solicita şi primi în avans o sumă repre-
zentând maximum 40% din valoarea eligibilă a co -
finanţării nerambursabile conform bugetului indi-
cativ. Avansul de maxim 50% din valoarea eligibilă
a cofinanţării nerambursabile va fi acordat doar în
cazul avizării favorabile a tuturor achiziţiilor. 

O altă măsură adoptată pentru beneficiarii pri -
vaţi este cea privind devansarea decontării plăţilor
aferente cheltuielilor eligibile, cu respectarea însă
a intensităţii contribuţiei proprii. Astfel, AfiR va pu -
tea efectua plata sumelor reprezentând cheltuie-
lile eligibile aferente contribuţiei publice ale pro-
iectelor numai în baza documentelor justificative
de tip factură.

(continuare în pagina 13)
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Catalogul surselor de finanţare
nerambursabilă - noiembrie 2014

Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia, prin direcţia dezvoltare şi Comunicare, a edi-
tat Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
pentru luna noiembrie 2014. Scopul editării acestei
publicaţii este de a veni în sprijinul potenţialilor be-
neficiari de fonduri nerambursabile din regiunea
Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite in-
vestiţii. Astfel, în acest document sunt prezentate
oportunităţile de finanţare ale celor şapte programe
operaţionale ce se derulează în prezent în România,
programul naţional pentru dezvoltare Rurală 2007 –
2013 şi programele de cooperare transfrontalieră ce se implementează în zonele de graniţă ale ţării.
pentru oportunităţile de finanţare disponibile, publicaţia poate fi consultată pe site-ul Agenţiei,
www.adrmuntenia.ro, secţiunea Bibliotecă - Documente utile, link: http://www.adrmuntenia.ro/do-
cumente/csf_nov.pdf.
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(continuare din pagina 12)
practic, se poate deconta contravaloarea lucră -

rilor, serviciilor sau bunurilor achiziţionate, numai
în baza facturilor prezentate la dosarul cererii de
plată, dovada efectuării plăţii de către beneficiarii
privaţi urmând a se face într-un termen prestabilit.
Aşadar, din valoarea unei facturi pentru plata unei
cheltuieli eligibile, beneficiarul privat poate achita
doar contribuţia proprie (cofinanţarea privată),
AfiR decontându-i ulterior suma corespunzând pro -
centului nerambursabil din cheltuială. În acest sens,
beneficiarul privat trebuie să deschidă un cont dis-
tinct la unitatea teritorială a trezoreriei Statului,
în raza căreia este înregistrat fiscal.

O altă modificare priveşte modalitatea de de-
contare a tVA-ului pentru beneficiarii publici. Ace-
ştia pot solicita decontarea contravalorii tVA, fără
a avea ataşate documentele de plată şi extrasele
de cont care să justifice plata tVA-ului încă de la
prima cerere de plată şi nu doar la ultima cerere
de plată. Acest principiu se aplică indiferent de
numărul tranşelor de plată.

datorită realităţilor economice cu care se con-
fruntă, beneficiarii privaţi sunt de multe ori în im-
posibilitatea de a asigura fluxul de numerar nece-
sar implementării proiectelor cofinanţate din pndR.
Un prim impact este de a nu putea efectua cheltu -
ielile prevăzute prin proiect, ceea ce, de multe ori,

duce la rezilierea contractelor.
pe lângă procedurile de plată, AfiR a simpli-

ficat, totodată, şi procedura de achiziţie, prin pu-
blicarea preţurilor de referinţă pentru maşini, uti-
laje şi echipamente specializate. Baza de date ce
cuprinde preţurile de referinţă este disponibilă pe
site-ul AfiR, www.afir.madr.ro.

Astfel, beneficiarii privaţi pot cumpăra direct
echipamentul dorit, ce este afişat în baza de date,
fără a mai parcurge nicio altă procedură de achiziţie.

Alături de depunerea online a cererilor de fi -
nanţare, acestea sunt măsuri concrete ce vor asigu -
ra atât absorbţia fondurilor disponibile în pndR
2007-2013, cât şi implementarea corectă şi facilă a
noului program de finanţare a agriculturii şi a mediu -
lui rural, ce se va desfăşura în perioada 2014 – 2020.

Sursa: www.afir.madr.ro

http://www.afir.madr.ro
http://www.afir.madr.ro
http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf_nov.pdf
http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf_nov.pdf
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Continuă investiţiile în sistemul educaţional

Aproximativ 900 de elevi din Sud Muntenia
vor învăţa în şcoli modernizate prin Regio

La începutul lunii noiembrie,»
directorul Agenţiei pentru dezvoltare
Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat,
a semnat patru noi contracte de finanţare
pentru dezvoltarea infrastructurii
educaţionale de la nivelul regiunii
Sud Muntenia în cadrul celui de-al doilea
apel de proiecte, deschis în luna martie
a.c. pentru dMi 3.4 „Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare,
universitare şi a infrastructurii pentru
formare profesională continuă” al
programului Regio 2007 - 2013.

proiectele pentru care au fost semnate contrac-
tele de finanţare se vor implementa în judeţele Argeş,
Giurgiu şi ialomiţa astfel: „Reabilitare construcții și
asigurare utilități la Școala primară ‘Gheorghe
Toma’, Tuculești, comuna Suseni”, judeţul Argeş (be-
neficiar: Unitatea Administrativ-teritorială Suseni; va-
loare totală: 1.829.830,89 lei, din care 1.572.886,71
lei reprezintă valoarea solicitată prin proiect; durată
de implementare: 12 luni); „Consolidare, moderni-
zare, extindere și dotare Școala cu clasele I – VIII,
Stolnici, comuna Stolnici, județul Argeș” (benefi-

ciar: parteneriatul dintre UAt Stolnici şi Şcoala Gim-
nazială „Constantin Bălăceanu Stolnici”; valoare to-
tală: 600.221,18 lei, din care 529.651,96 lei repre-
zintă valoarea solicitată prin proiect; durată de imple-
mentare: 4 luni); „Reabilitare pentru creșterea
eficienței energetice a Școlii Gimnaziale ‘Nichifor
Crainic’”, co muna Bulbucata, judeţul Giurgiu (bene-
ficiar: Unitatea Administrativ-teritorială Bulbucata;
valoare totală 518.770,69 lei, din care 491.642,70 lei
reprezintă valoarea solicitată; durată de implemen-
tare: 6 luni); „Reparații generale și modernizare
clădire și împrejmuire Școala Gimnazială ‘Dimitrie
Cantemir’” (beneficiar: Unitatea Administrativ-teri-
torială feteşti; valoare totală: 671.457,12 lei, din
care 608.495,80 lei reprezintă valoarea solicitată; du-
rată de implementare: 12 luni).

proiectele vizează creşterea capacităţii şi ca-
lităţii infrastructurii educaţionale a celor patru
unităţi şcolare, ceea ce va conduce, la finalul pe-
rioadei de implementare, la asigurarea unui proces
de învăţământ la standarde europene, adecvat şi
eficient, precum şi la creşterea participării popu-
laţiei şcolare la educaţie.

Cu sprijinul financiar nerambursabil obţinut în
cadrul programului Regio se vor executa lucrări de
reabilitare şi modernizare a unităţilor de învăţământ
în care vor studia în total aproape 900 de elevi din
ciclul primar şi gimnazial. 

până în prezent, la nivelul regiunii Sud
Munte nia au fost depuse pe ambele
apeluri de proiecte deschise pentru
domeniul major de intervenţie 3.4
„Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
educaţionale preuniversitare,
universitare şi a infrastructurii pentru
formare pro fesională continuă” în total
167 de proiecte. dintre acestea, au fost
semnate 98 de contracte de finanţare, în
valoare de aproape 373 milioane de lei.

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 9 noiembrie 2014, la sediul
Agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 1.304 proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Regio (programul Ope-
raţional Regional), planul integrat de dezvoltare Ur-
bană pentru polul de dezvoltare (pidU) – Municipiul

piteşti, pid-ul polului de Creştere ploieşti şi planuri
integrate de dezvoltare Urbană pentru 12 centre ur-
bane. până la această dată au fost semnate 735 de
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.319.403.056,14 lei. din cele 735 de
contracte semnate, 44 de proiecte au fost reziliate.
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 REG
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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.

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 creştere 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

9 cereri /
28 de proiecte 0 0 24 2 0 2 2,71 22,80

Axa
2

2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri
judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea
şoselelor 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 şi echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale 60 10 14 0 0 5 31 22,25 13,88

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

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

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

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

67 3 9 4 7 44 43,52 24,62

Axa
4

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

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

realocate

4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 520 41 110 0 0 0 336 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 şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultu-
ral, precum şi 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 şi
creşterea calităţii serviciilor turistice

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

5.3 promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare, în scopul creşterii
atractivităţii României ca destinaţie turistică

pentru domeniul major de intervenţie 5.3 „Pro movarea potențialului turistic și crearea
infrastructurii necesare în scopul creșterii a tractivității României ca destinație 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,
Bucureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

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


Autoritatea de Management pentru programul
Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice” (AM pOSCCE), din cadrul Ministerului
fondurilor Europene, anunţă publicarea pentru con-
sultare publică a următoarelor Ghiduri ale solicitan-
ţilor, în cadrul programului Operaţional Competiti-
vitate 2014 – 2020, Axa prioritară 1 Cercetare, dez-
voltare tehnologică şi inovare (Cdi), în sprijinul
competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor:

Ghidul solicitantului - Clustere de inovare•
(Acţiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de Cd) - pe-

rioada de consultare: 30 octombrie - 20 noiembrie
2014;

Ghidul solicitantului - Întreprinderi nou în -•
fiinţate inovatoare (Acţiunea 1.2.1 - Stimularea
cererii întreprinderilor pentru inovare prin pro-
iecte Cdi) - perioada de consultare: 30 octombrie -
15 noiembrie 2014.

NOTĂ: Ghidurile se vor actualiza cu datele pri -
vind aprobarea reglementărilor naţionale, în curs
de finalizare (marcate cu galben în ghid).

Sursa: fonduri-ue.ro/poscce
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ADR Sud Muntenia este Organism intermediar pentru programul Operaţional
Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” şi are responsabilităţi
delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre
posibilităţile de finanţare din pOS CCE puteţi obţine contactând experţii
Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0342/100.160, 0242/315.009, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167, e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.
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POC 2014 – 2020: Noi Ghiduri ale solicitanţilor
publicate în consultare publică

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


până în data de 10 noiembrie 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 şi 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, 61 de proiecte au fost reziliate.

17info Regional Sud Muntenia
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

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 şi 6.375.000 lei pentru întreprinderile
mici şi mijlocii (COntRACtARE)

36
Evaluate

la AM
pOSCCE

1 7 28 165.245.981,64 132.329.097,97 5

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

206
Evaluate în

alte
regiuni

11 22 173 157.008.213,97 157.008.213,97 45

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 3

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

102
(28 - SM,
74 - Bi)

Evaluate în
alte

regiuni
3 21 78 7.968.637,42 7.968.637,42 8

Axa
3

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

61
(5 preluate

în etapa
de precon-
tractare)

16 20 30 2.552.572,06 2.297.904,46 0

Noi informaţii privind
depunerea online a proiectelor
pentru investiţii în întreprinderi

Autoritatea de Management pentru pOS CCE aduce la cunoş tinţa aplicanţilor că în cadrul A pelului
de proiecte aferent Ope raţiunii 1.1.1 „Spri jin pentru con solidarea şi modernizarea sectorului productiv
prin investiţii tangibile şi intangibile” din cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ
şi eco eficient”, în cazul în care au fost înregistrate date eronate în cadrul înscrierii online a
unui proiect, solicitantul poate să reîn s crie proiectul cu datele completate corect, primind un
nou număr de înregistrare din data re înscrierii.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Construirea celor două noi poduri»
peste dunăre, Silistra - Călăraşi şi nikopol -
turnu Măgurele, va începe până în 2017,
a anunţat de curând ministrul bulgar al
transporturilor, nikolina Angelkova.

Angelkova a explicat că termenele limită au
fost incluse în memorandumul româno-bulgar pri-
vind construirea a două noi poduri peste dunăre.
În cazul adoptării deciziei de a se construi doar un
pod rutier, aceasta va fi implementată în 2019, a
afirmat ministrul bulgar al transporturilor.

Autorităţile de la Sofia lucrează la formularele
pentru finanţarea lucrărilor de construire, conform
programului de Cooperare transfrontalieră dintre
Bulgaria şi România pentru perioada 2014 - 2020.

demersurile pentru începerea lucrărilor la
cele două noi poduri peste dunăre vor fi finalizate
în următorii doi ani şi sunt examinate oportu ni -
tăţile de creare a unor parteneriate public-private.

În prezent există două poduri peste dunăre ce
leagă Bulgaria de România: podul Ruse - Giurgiu,
lansat în 1954, şi podul Vidin - Calafat, inaugurat
în 2013.

podul de la Calafat - Vidin are o lungime de a -
proximativ 2 km, 4 benzi rutiere (două pe fiecare

sens), o linie simplă de cale ferată, două trotuare
şi o pistă pentru biciclişti. de la darea sa în
folosinţă, podul a fost traversat de 650.000 de ve-
hicule.

Valoarea investiţiei pentru podul mixt Calafat-
Vidin, în cazul României, a fost de 27.538.471,88
euro, sursa de finanţare fiind asigurată de Comisia
Europeană, cu fonduri nerambursabile (75%) şi de
Guvernul României, cu fonduri de la bugetul de
stat (25%).

Sursa: agerpres.ro

Construirea celor două poduri
peste Dunăre

va începe până în 2017

Călăraşi

Încă două pasaje rutiere
pentru fluidizarea traficului din Piteşti

Argeş

primăria piteşti se pregăteşte de»
proiectarea a două noi pasaje rutiere
care să fluidizeze traficul. de curând,
administraţia locală a anunţat că licitaţia
pentru proiectarea respectivelor pasaje
a fost câştigată de o firmă din Bucureşti,
SC proiectări Artă.

Unul dintre pasaje va lega strada Basarabiei de
zona barajului din prundu, peste trecerea de nivel cu

calea ferată de pe strada Lânăriei, iar al doilea va lega
zona înaltă a Căii Craiovei de târgul din Vale, peste in-
tersecţiile de la fostul sediu al CEZ şi din apropierea
Bisericii „Sfântul Ilie”. Valoarea de licitaţie a celor două
proiecte es te de peste 131.000 de lei, cu tVA. pentru
con strucţia efectivă se vor face demersuri în vederea
obţinerii de fonduri europene. Următorul proiect im-
portant pentru care se trece la proiectare vizează con-
struirea podului peste râul Argeş, zona Zăvoi, acesta
având o valoare estimată de circa 70.000.000 de euro.

Sursa: ziarulargesul.ro

http://www.ziarulargesul.ro
http://www.agerpres.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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În urma unui protocol semnat de primarul mu-
nicipiului Giurgiu, nicolae Barbu, şi George Brezoi,
secretar de stat în cadrul departamentului pentru
iMM-uri, care avea la bază un proiect de 1.600.000
de euro, a luat naştere în urmă cu un an proiectul in-
cubatorului de afaceri. La sfârşitul lunii trecute, în
prezenţa autorităţilor locale şi judeţene, a fost in-
augurat incubatorul de afaceri pentru sprijinirea în-
treprinderilor mici şi mijlocii. printre invitaţii eveni-
mentului s-au aflat tom Hulton - director Relaţii in-
ternaţionale iMEX Group, şi Camelia Sandu – şef
OtiMMC ploieşti, aceştia prezentând obiectivele in-
cubatorului de afaceri Giurgiu Business Hub, precum
şi modalităţile de susţinere pentru iMM-uri. de ase-
menea, a fost prezent şi secretarul de stat George Bre-

zoi, alături de oficiali bulgari şi reprezentanţi ai me-
diului de afaceri din ţara vecină. În cadrul evenimen-
tului, edilul-şef nicolae Barbu a în mânat administra-
torului incubatorului de afaceri protocolul prin care
municipalitatea cedează clădirea fostului Comisariat
Militar, situată pe şoseaua Bucureşti. Astfel, sediul
recent renovat va asigura tinerilor întreprinzători fa-
cilităţi pentru înfiinţarea de birouri, spaţii de pro-
ducţie, spaţii comune pentru organizarea de întâlniri
şi sesiuni de instruire. nicolae Barbu, primarul mu-
nicipiului, a precizat că incubatorul de afaceri nou-
înfiinţat va fi unul benefic nu doar pentru toţi cei
care vor să-şi dezvolte o afacere, ci şi pentru tinerii
întreprinzători care se află la începutul activităţii.

Sursa: saptamanagiurgiuveana.ro

A fost inaugurat Incubatorul de afaceri
de la Giurgiu

Giurgiu

Consiliul judeţean dâmboviţa a finalizat proiec -
tul „Reducerea riscurilor la nivel judeţean printr-o
mai bună comunicare în cadrul Comitetului Jude-
ţean  pentru Situaţii de Urgenţă”.

proiectul, ce s-a desfăşurat pe o perioadă de 14
luni, este cofinanţat din fondul Social European,
prin programul Operaţional dezvoltarea Capacită-
ţii Administrative 2007-2013.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără
tVA) este de 1.154.205 lei, din care 981.074,25 lei –
valoare eligibilă nerambursabilă şi 23.084,10 lei –
cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului este eficien-
tizarea componentei de comunicare a managemen -
tului riscurilor la nivelul instituţiilor judeţene cu
responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă.

printre rezultatele proiectului se numără o
analiză a proceselor de lucru privind identificarea
şi elaborarea măsurilor de reducere a riscurilor în
funcţie de impactul şi de probabilitatea produce-
rii, precum şi a costurilor de prevenţie şi de inter -
venţie; traininguri şi seminarii pentru participanţii

la proiect.
Grupul ţintă al proiectului este format din 50

de funcţionari reprezentanţi în cadrul Comitetului
judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, 30 de autori -
tăţi ale administraţiei publice locale şi instituţii
publice reprezentate în Comitetul judeţean pen-
tru Situaţii de Urgenţă şi circa 54 mii de locuitori.

Sursa: gazetadambovitei.ro

Un nou proiect cu fonduri europene
finalizat prin Programul Operaţional Dezvoltarea

Capacităţii Administrative 2007-2013

Dâmboviţa

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


20info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 200 / 3 - 9 noiembrie 2014

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

IN
FO

 JU
D

EȚE

de la jumătatea lunii septembrie, Compania na-
ţională de Căi ferate a început lucrările de reabili-
tare a podului feroviar peste râul ialomiţa, de la mar-
ginea municipiului Slobozia. istoria oraşului se scrie
odată cu construirea respectivului pod.

ideea construirii unui pod peste râul ialomiţa în
zona Sloboziei a prins contur în anul 1909, când Mi-
nisterul Lucrărilor publice a trasat direcţii în acest sens.
după mai multe tratative, în anul 1912 came rele par-
lamentului votează trecerea Sloboziei la sta tutul de
comună urbană şi tot în această perioadă încep şi lu-
crările la podul feroviar peste ialomiţa.

În preajma anului 1919, construcţia este distrusă
în totalitate de către nemţii care au asediat Slobozia.
Cronicile vremii scriu despre faptul că nemţii au bom-
bardat sediul Gării Slobozia, locuinţe ale populaţiei
şi au rechiziţionat bunuri de la locuitorii oraşului.

podul CfR de la Slobozia ar fi fost folosit şi pen-
tru aducerea în oraş a celor peste 1.000 de prizonieri
de război, pe care nemţii veniţi la Slobozia i-au închis
în lagărul de muncă de la marginea oraşului, unde
astăzi funcţionează o unitate militară. după bombar-
damentele din 1919, podul a fost reparat şi readus
la forma actuală.

din 1973, podul CfR de la Slobozia nu a mai be-
neficiat de nicio reparaţie. Reprezentanţii CfR au de-
marat la începutul lunii septembrie a acestui an un

proiect de reabilitare a structurii metalice ridicată
deasupra cursului râului ialomiţa.

Lucrările sunt în plină desfăşurare şi urmează să
se încheie în prima jumătate a lunii decembrie a
acestui an. Reabilitarea vizează în mare parte întă-
rirea pilonilor de susţinere, dar şi schimbarea şinei
de cale ferată ce traversează podul.

Valoarea investiţiei, potrivit comunicării oficiale
făcută de CfR se ridică la suma de 1,5 milioane de
lei. podul CfR de la Slobozia face legătura între Gara
Slobozia Veche şi unul dintre cele mai importante no-
duri de cale ferată din zona de sud-est a României,
Gara Ciulniţa.

Sursa: adevarul.ro

Se reabilitează podul feroviar
peste râul Ialomiţa

Ialomiţa

Guvernul a aprobat, marţi, 4 noiembrie, o ho-
tărâre privind aprobarea transferului managemen-
tului asistenţei medicale al Spitalului de Boli in-
fecţioase ploieşti de la Consiliul Local al Munici-
piului ploieşti la Consiliul judeţean prahova şi apro -
barea transferului managementului asistenţei me-
dicale al Spitalului de pediatrie ploieşti de la Con-
siliul judeţean prahova la Consiliul Local ploieşti.
Această măsură este esenţială pentru continuarea
proiectului privind realizarea unui spital de pedia-

trie modern la ploieşti.
Spitalul de pediatrie din ploieşti reprezintă

una dintre cele mai importante investiţii pentru
municipalitate.

Valoarea totală a investiţiei se ridică la 100 de
milioane de lei (fără tVA) şi cuprinde lucrările de
construcţii – montaj presupuse de reconversia clă-
dirii, de extindere a parterului, dotările medicale
etc.

Sursa: republicanul.ro

Hotărâre de Guvern importantă
pentru realizarea unui spital de pediatrie

modern la Ploieşti

Prahova

http://www.republicanul.ro
http://adevarul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Un nou proiect româno-bulgar va fi»
realizat în parteneriat! Este vorba despre
construirea celei de-a treia hidrocentrale
pe dunăre, la turnu Măgurele – nicopole.
puterea instalată a viitoarei hidrocentrale va
fi de circa 400 MW, ceea ce va contribui la
creşterea siguranţei energetice a României
şi la scăderea dependenţei de importuri.

În plus, hidrocentrala ar putea constitui o no uă
cale de comunicaţie terestră şi feroviară între Româ-
nia şi Bulgaria şi, de asemenea, va conduce la regu-
larizarea cursului dunării, cu efecte pozitive pentru
protecţia inundaţiilor, prin îndiguiri şi desecări sau
lucrări de supraînălţare a porturilor. investiţia vi-
zează două componente: o componentă de energie –
hidrocentrala – şi a doua componentă – realizarea unui
dig pentru cele două maluri ale dunării, de peste 100
de kilometri, ce va rezolva problema inundaţiilor şi,
în plus, va contribui la sistemul de irigaţii.

Liviu dragnea, ministrul dezvoltării regionale şi
administraţiei publice, a declarat la întâlnirea cu
reprezentanţii companiei energetice din China in-
teresată de construirea noii hidrocentrale, urmă-
toarele: „Azi, domnul preşedinte Yang Yong (com-
pania China Huadian Engineering) s-a decis să vină

aici să vadă amplasamentul, pentru că este foarte
hotărât ca, în perioada imediat următoare, să rea-
lizăm o companie de proiect. Urmează ca Guvernul
să stabilească exact care sunt instituţiile sau com-
paniile care vor intra în această companie de pro-
iect, pentru a realiza paşii necesari, pentru a în-
cepe rapid toate demersurile pentru realizarea
acestei investiţii. România are un potenţial ener-
getic uriaş, ce trebuie exploatat, România trebuie
şi va deveni un jucător important pe piaţa ener-
getică din zonă şi ne interesează foarte mult două
lucruri – să căpătăm independenţa energetică şi să
putem fi furnizori de energie. De asemenea, eco -
nomia şi industria să fie susţinute de o producţie
energetică stabilă. Eu sunt foarte mulţumit de dis -
cuţiile pe care le-am avut astăzi, de întâlnirea pe
care am avut-o aici. Am ţinut neapărat să aibă loc
întâlnirea aici, pentru că am vrut să fim în locul acesta
ca să vedem cum arată acum şi, peste patru ani, când
se termină hidrocentrala, să facem comparaţie. Pen -
tru zona noastră, zona de aici, din Teleorman, este o
investiţie ce va produce foarte multe locuri de muncă,
va produce dezvoltare pentru multe companii din zonă.
De asemenea, va genera o dezvoltare foarte mare
a infrastructurii de transport, atât rutiere, cât şi de
cale ferată. Să fie într-un ceas bun! Mult succes!”.

Sursa: www.mdrap.ro

Construirea
celei de-a treia hidrocentrale pe Dunăre,

la Turnu Măgurele - Nicopole

Teleorman

http://www.mdrap.ro
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
Vasile Milea, nr. 1, et. iii, cam. 117, mun. piteşti,
jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
dâmboviţa: 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 IALOMIȚA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
ialomiţa, piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. iV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. ialomiţa
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

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

Biroul Pol de Creştere Ploieşti
Adresă / Str. Romana nr. 28-30, etaj 1, ploieşti,
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, Călăraşi, jud.
Călăraşi, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 10 noiembrie 2014

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
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