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Săptămâna trecută, Agenţia»
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
în calitate de partener în cadrul proiectului
noneets, a demarat cursul pilot de instruire
a 15 tineri neet din regiunea Sud Muntenia,
cu vârsta cuprinsă între 19 şi 29 de ani, care
nu sunt încadraţi pe piaţa forţei de muncă.

În această perioadă, tinerii au aflat informaţii
utile pentru dezvoltarea personală şi profesională
a lor, prin creşterea încrederii în sine, precum şi
dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi de rela-
ţionare interpersonală. Cursurile au un caracter in-
teractiv, îmbinând elemente de teorie cu activităţi
practice. Astfel, accentul este pus pe dobândirea
cunoştinţelor teoretice, dar şi dezvoltarea aptitu-
dinilor şi competenţelor practice.

Cursul pilot de instruire este organizat pe o
perioadă de 3 săptămâni, până în data de 3 iulie,
având ca obiectiv sprijinirea tinerilor din categoria
neet în vederea perfecţionării abilităţilor de dez-
voltare personală şi profesională. 

Accesul la instruire este gratuit, cursul fiind
de tip interactiv, cu exerciţii practice şi discuţii li-
bere, structurat astfel încât să corespundă nevoi-
lor de instruire ale tinerilor. Acesta cuprinde cinci
module:

stabilirea domeniului profesional şi dezvolta-•
rea carierei;

importanţa participării la cursuri/seminarii în•
dezvoltarea carierei;

tehnici de consiliere pentru dezvoltarea spi-•
ritului antreprenorial;

identificarea locurilor de muncă sezoniere;•
îmbunătăţirea cunoştinţelor lingvistice.•
Proiectul multilateral „NoNEETs – Permanent

Training and Assessment Programme to NEETs
Young Adults for their inclusion in the labour mar-
ket and EU society” (Program continuu de instruire
şi evaluare pentru tinerii care nu sunt încadraţi pe
piaţa forţei de muncă şi nu urmează nici un pro-
gram educaţional sau de formare, pentru sprijini-
rea intrării acestora pe piaţa forţei de muncă) este
implementat de un consorţiu format din şase par-

teneri (franţa, Belgia, Spania, Italia, România şi
Republica Cehă). Acesta se derulează în perioada
noiembrie 2013 – octombrie 2015, fiind finanţat de
Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții (Li-
felong Learning Programme), în cadrul subprogra-
mului Grundtvig, Proiecte Multilaterale. 

obiectivul principal îl reprezintă furnizarea
unor servicii de evaluare şi mentorat, cu scopul de
a sprijini integrarea tinerilor adulţi pe piaţa forţei
de muncă în programe educaţionale sau de for-
mare profesională.

Proiectul NoNEETs va avea un impact pozitiv
şi asupra altor grupuri adiacente formate din: co-
munităţile locale, instituţii de învăţământ şi for-
mare profesională, servicii sociale şi de ocupare a
forţei de muncă şi onG-uri care susţin categoria
neet, precum şi instituţii publice locale/ factorii
de decizie.
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Comisarul pentru politica re-
gională, Corina Cre ţu, a participat
la deschiderea bulevardului tutra-
kan din oraşul Ruse, care a primit
finanţare prin Progra mul de Co-
operare transfrontalieră România -
Bulgaria 2007 - 2013.

În data de 15 iunie a avut loc
inaugurarea unu ia dintre cele mai
mari proiecte de infrastructură al
municipalităţii Ruse. La eveniment
au participat Corina Creţu, comisarul european pen -
tru politici regionale, tomislav Donchev, viceprim-
ministrul Republicii Bulgaria, nicoleta Mincu, direc -
torul executiv al BRCt Călăraşi, Bogdan Muşat, şe -
ful Secretariatului tehnic Comun din cadrul BRCt,
primarul oraşului Ruse, Plamen Stoilov, împreună
cu primarul oraşului Giurgiu, nicolae Barbu. 

Proiectul are o valoare de 4,7 milioane de eu -
ro, fiind cofinanţat cu fonduri feDR, în cadrul Pro-
gramului de Cooperare transfrontalieră România -
Bulgaria 2007 - 2013.

Ceremonia de inaugurare a marcat una dintre
cele mai importante zile pentru zona transfronta-
lieră. În cadrul evenimentului a fost apreciat aportul
echipei Secretariatului tehnic Comun la finalizarea

cu succes a proiectului şi a fost lan-
sată promisiunea de a asigura creş -
terea şi dezvoltarea economică, în
conformitate cu Strategia Europa 
2020, precum şi concentrarea tutu-
ror actorilor implicaţi în cooperarea
transfrontalieră dintre cele două sta -
te pe dezvoltarea relaţiilor de prie-
tenie deja existente.

La acest eveniment, comisarul
pentru politici regionale, Corina Cre -

ţu, a declarat: „Programele transfrontaliere îmi sunt
foarte dragi, deoarece acestea reprezintă în Europa
soluții comune la provocările comune. Bulgaria și Ro -
mânia folosesc cooperarea transfrontalieră, în pri-
mul rând, pentru a explora conexiunile de transport
și, în special, cele de peste Dunăre. Este foarte im -
portant ca Dunărea să devină mai mult un factor de
legătură de cât un obstacol în calea cooperării.”.

În perioada 2014 - 2020, România şi Bulgaria vor
putea colabora prin noul Program de Cooperare trans-
frontalieră, ce are un buget total de 258 milioane de
euro, dintre care 216 milioane de euro prin fondul
european pentru Dezvoltare Regională, şi acoperă 15
regiuni de frontieră din Bulgaria şi România.

Sursa: finantare.ro

Vizita comisarului european Corina Creţu
la proiecte de succes finanţate prin Programul

de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria
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Mircea Enescu
• 14 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 15 iunie, colegul nostru Mircea

enescu, şef Serviciu organism Intermediar PoS
CCe, a împlinit 14 ani de activitate neîntreruptă
în cadrul ADR Sud Muntenia! 

Pe această cale dorim să îl felicităm şi să îi
mulţumim pentru colegialitate, expertiza profe-
sională şi, nu în ultimul rând, pentru implicarea
activă în cadrul Agenţiei!

La Mulţi Ani cu împliniri pe toate planurile!
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Programul operaţional Regional»
(PoR) 2014-2020 se află în ultima fază a
procesului de aprobare de către Comisia
europeană, după finalizarea negocierilor
tehnice. Programul este gestionat de
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice (MDRAP), în calitate
de Autoritate de Management (AM).

Anunţul a fost făcut în data de 18 iunie a.c.,
de doamna Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării re-
gionale şi administraţiei publice, în prima zi a reu-
niunii Comitetului de Monitorizare a PoR (CM PoR),
organizat de AM PoR la Sinaia, în perioada 18-19 iu -
nie. La şedinţa CM PoR, prezidată de ministrul dez-
voltării regionale şi administraţiei publice, au par-
ticipat reprezentanţi ai AM PoR, ai Comisiei euro-
pene (Ce), ai altor ministere, ai regiunilor de dezvol -
tare şi ai structurilor asociative ale administraţiei
publice locale.

„Suntem în linie dreaptă cu noul Program Ope -
rațional Regional 2014-2020. Practic, negocierile cu
Comisia Europeană sunt încheiate și ultimul pas es te
ca decizia de aprobare să fie emisă. Au fost nego cieri
destul de complexe, destul de detaliate, pentru că și
programul este unul complex. În 2014-2020 avem, pe
POR, 11 axe prioritare și un buget de 8,25 miliarde
euro”, a declarat doamna ministru Sevil Shhaideh.

PoR 2014-2020 va finanţa proiecte ce contri-
buie la dezvoltarea regională a României din 11 do-
menii (11 axe prioritare), la care se adaugă axa
Asistenţă tehnică, destinată bunei funcţionări a pro -
gramului.

Referitor la PoR 2007-2013, principala decizie
a Comitetului de Monitorizare reunit săptămâna
trecută a fost aprobarea Raportului de Implemen-
tare pentru anul 2014 a Programului operaţional
Regional 2007-2013. totodată, au fost prezentate
stadiul actual al programului, stadiul implementă-
rii pe axe şi planul de închidere a PoR 2007-2013.

„POR 2007-2013 are, în prezent, un grad de
absorbție de 66%, față de 17%, cât înregistra în lu -

na mai 2012. Am crescut gradul de absorbție, în trei
ani, cu aproape 50% pentru acest program. Am reu -
șit acest lucru cu sprijinul dumneavoastră, mem-
brii CM POR, și al beneficiarilor, printr-o strânsă
colaborare între toate instituțiile implicate în ge-
stionarea programului”, a menţionat ministrul
dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

Măsurile luate de MDRAP pentru creşterea ab -
sorbţiei se referă la introducerea mecanismului de
decontare a facturilor beneficiarilor, în locul me-
canismului de rambursare, la reducerea termene-
lor – atât pentru actele adiţionale, cât şi pentru
plăţile între AM şi beneficiari – şi la asigurarea, din
veniturile de privatizare, a sumelor necesare pen-
tru realizarea acestor plăţi.

Anton Schrag, şef adjunct al unităţii România
din cadrul Direcţiei Generale pentru Politica Re-
gională şi urbană (DG Regio) a Comisiei europene,
a apreciat evoluţia PoR 2007-2013: „Progresul pro-
gramului este bun, în comparație cu alte programe
operaționale din România, dar și în comparație cu
alte țări. Este important pentru noi, întrucât pro-
iectele POR au impact pozitiv vizibil în comunită -
țile românești”.

Şedinţa a fost urmată de vizite la proiecte PoR
implementate cu succes în judeţul Prahova, iar a
doua zi au avut loc prezentări cu privire la PoR
2014-2020, la impactul pozitiv al programului
2007-2013 asupra beneficiarilor şi la activităţile de
informare şi publicitate realizate de AMPoR pentru
acest program.

Sursa: mdrap.ro
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Şedinţa CM POR: POR 2007-2013,
absorbţie 66%; POR 2014-2020,

în ultima etapă a procesului de aprobare
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Mobilitate Urbană Durabilă: 2,3 miliarde de euro
disponibili prin POR 2014 – 2020, planuri în lucru

pentru opt oraşe prin POR 2007 – 2013
un buget de 2,3 miliarde de euro va fi alocat

în perioada 2014-2020 exclusiv pentru proiecte de
mobilitate urbană durabilă, prin Programul opera-
ţional Regional (PoR), gestionat de Ministerul Dez-
voltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP).
Ariile vizate sunt: îmbunătăţirea transportului pu-
blic urban, a transportului electric şi nemotorizat,
investiţiile destinate reducerii emisiilor de Co2 în
zona urbană.

Investiţiile pe care oraşele le pot face prin a -
cest program sunt diversificate comparativ cu PoR
2007-2013. este vorba, de exemplu, despre achi-
ziţia de mijloace de transport public, moderniza-
rea tramvaielor, sisteme e-ticketing, proiecte pilot
de introducere a transportului public, terminale
intermodale, staţii de alimentare pentru vehicule
electrice, reîmpădurire urbană etc.. Programul se
adresează tuturor categoriilor de oraşe din ţară.

Informaţiile au fost prezentate marţi, 16 iunie
a.c. în Conferinţa europeană privind Planurile de
Mobilitate urbană Durabilă (PMuD), organizată în
perioada 16-17 iunie la Bucureşti, de Reprezen-
tanţa Comisiei europene în România, în cadrul fes-
tivalului de dezvoltare urbană urbanfest 2015.

MDRAP, în calitate de co-organizator, a fost re-
prezentat de domnul Gabriel friptu, director ge-
neral programe europene, care a subliniat nevoia
de dezvoltare urbană şi coerenţă în intervenţii, şi
de doamna Diana țenea, director general dezvol-
tare regională şi infrastructură.

„În România, prin Programul Operațional Re-
gional 2014-2020, finanțat din fonduri europene,
se asigură resurse financiare consistente pentru
autoritățile locale și mediul de business. Autori-
tățile de management vor delega autorităților ur-
bane constituite în cadrul municipiilor reședințe
de județ selecția proiectelor identificate în baza
Planurilor de mobilitate urbană durabilă. De ase-
menea, se vor finanța și celelalte categorii de ora -
șe, indiferent de dimensiunea lor, pe baze compe-
titive”, a declarat Gabriel friptu.

MDRAP asigură, în acest domeniu, sprijin finan -
ciar, fiind şi autoritate responsabilă cu crearea ca-

drului legislativ. Astfel, prin PoR 2007-2013 sunt
finanţate Planuri de mobilitate urbană durabilă
pentru Bucureşti şi pentru cei 7 poli de creştere:
Cra iova, Constanţa, Cluj-napoca, timişoara, Plo ieşti,
Braşov şi Iaşi.

totodată, pentru a veni în sprijinul autorităţi -
lor administraţiei publice locale pentru dezvolta-
rea şi implementarea acestor noi instrumente de
planificare urbană, ministerul are în lucru o meto-
dologie de dezvoltare a PMuD, care va detalia pre-
vederile Legii nr. 350/2001, privind amenajarea te-
ritoriului şi urbanismul, cu modificările şi comple-
tările ulterioare: „Această metodologie va ajuta la
creșterea mobilității în cadrul orașelor, prin dez-
voltarea modelelor de transport urban, iar acest
lucru ne va ajuta să reducem problemele din ma-
rile orașe”, a declarat Diana țenea.

Sursa: mdrap.ro
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România - Serbia 2014 - 2020:
Ghidul solicitantului a fost publicat spre consultare

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, în calitate de Autoritate de Management a
Programului Interreg IPA de Cooperare transfronta-
lieră România – Serbia, a lansat în consultare publică
pe 17 iunie a.c. propunerea de Ghid al solicitantului
aferent primului apel pentru propuneri de proiecte
din cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare
transfrontalieră România – Serbia.

În acest context, părţile interesate sunt invitate
să se implice în procesul de consultare a ghidului, iar
opiniile şi contribuţiile la îmbunătăţirea acestor do-
cumente sunt aşteptate, până în data de 30 iulie
2015, pe adresa de e-mail: ipacbc@brct-timisoara.ro.

Documentele sunt disponibile pe site-ul MDRAP
- în secţiunea Pro gramului Interreg IPA de Cooperare
transfrontalieră România – Serbia şi pe site-ul pro-
gramului www.romania-serbia.net, în secţiunea 2014-
2020.

Programul Interreg – IPA de Coo perare Transfron-
talieră România - Serbia continuă finanţarea coope-
rării transfrontaliere în zona de graniţă româno-
sârbă, prin intermediul Instrumentului de Asistenţă
pentru Preaderare (IPA II), cu sprijinul uniunii euro-
pene şi al guvernelor celor două state.

Aria eligibilă a viitorului program este consti-
tuită din judeţele timiş, Caraş Severin şi Mehedinţi
(din România) şi districtele Sever no Banatski, Srednje
Banatski, juž no Banatski, Braničevski, Borski, Podu-
navski (din Republica Serbia).

Bugetul total al programului va fi de 88.124.999
de euro, din care 74.906.248 de euro reprezintă
finan ţa re nerambursabilă din fondurile uniunii eu-
ropene. În perioada 2014-2020 vor putea fi finanţate
proiecte pe 4 axe prioritare, în domeniile promovă-
rii ocupării forţei de muncă şi serviciilor pentru o
creştere favorabilă incluziunii - 18 milioane de euro,
protecţiei mediului şi managementului riscurilor -
21 milioane de euro, mobi li tăţii şi accesibilităţii sus-
tenabile - 21 milioane de euro şi atractivi tăţii pentru
turism sustenabil - 18 milioane de euro.

România îndeplineşte în continuare rolul de Au-
toritate de Management (prin Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice), Autoritatea na -
ţională fiind stabilită în cadrul Biroului de Integrare
europeană - Guvernul Republicii Serbia, iar Secreta-
riatul Comun este organizat la timişoara, în cadrul
Biroului Regional pentru Cooperare transfrontalieră
timişoara, fiind sprijinit de Antena StC, stabilită la
Vršac, Republica Serbia.

Auditul la nivelul programului va fi realizat de
către Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de
Conturi din România, iar atri buţiile de certificare
vor fi îndepli nite de către Autoritatea de Manage-
ment.

Primul apel pentru propuneri de proiecte ur-
mează să fie lansat în cea de-a doua jumătate a anu-
lui 2015.

Sursa: mdrap.ro

http://www.mdrap.ro
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De la 1 iulie se deschid încă şase măsuri
de finanţare din fonduri nerambursabile

pentru fermieri
În cadrul conferinţei Reţelei naţionale»

de Dezvoltare Rurală (RnDR), ce a avut loc
la începutul acestei săptămâni la Bucureşti,
ministrul agriculturii, Daniel Constantin,
a făcut cunoscut faptul că de la 1 iulie 2015
se deschid alte şase măsuri de finanţare
nerambursabilă din noul PnDR.

Va fi deschisă Măsura 4.1a – Investiții în ex-
ploatații pomicole, cu o valoare de peste 75 de mi-
lioane de euro. Prin această măsură urmează să fie
reabilitată suprafaţa de 35.000 ha în zona de livezi,
dintr-un total de 170.000 ha existente la nivel na-
ţional, din suprafaţa totală, aproape jumătate aflân -
du-se în declin. „Dacă fondul de 75 de milioane de
euro va fi epuizat, va fi extinsă suma până la 350
de milioane de euro, suma disponibilă pentru zona
de pomicultură”, a precizat Daniel Constantin.

o altă măsură ce va fi deschisă este cea de spri -
jin pentru procesarea şi marketingul produselor agri -
cole, cu o alocare de 143 de milioane de euro. „Din
această sumă, o parte va fi destinată zonei mon-
tane. Este o zonă extrem de importantă din cauza
vulnerabilității. Riscul de depopulare, riscul de a
nu comercializa, valorifica produsele din zona res-
pectivă ne-au făcut să mergem cu o alocare sepa-
rată. Așa ne asigurăm că sunt sume care merg pen-
tru dezvoltarea zonei. Așadar, din 143 de milioane
de euro, 28 de milioane de euro vor fi dedicate,
doar în anul 2015, investițiilor din zona montană”,
a ţinut să sublinieze ministrul agriculturii.

totodată se deschide Submăsura 4.3 – Investi-
ții pentru dotarea și modernizarea infrastructurii
agricole și silvice. „Este o măsură ceva mai com-
plexă. Acum deschidem măsura pentru irigații, cu
o valoare de 435 milioane de euro, și aici ne refe-
rim atât la contribuția europeană, cât și de la bu-
getul de stat. Din păcate, avem deja instalată se-
ceta în anumite zone din țară, iar lipsa investiții-
lor în irigații este mult mai vizibilă. Din 2012 până
în prezent s-au semnat contracte de 140 de mili -
oane de euro pentru irigații, pe fostul PNDR, în pre -

zent proiectele aflându-se în stadiul de implemen-
tare”, a spus Daniel Constantin, care a adăugat că
speră că în 2-3 ani sistemele de irigaţii vor fi rea-
bilitate în întregime.

Măsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fer-
melor mici, ce va fi lansată pe data de 1 iulie, are
o alocare de 72 de milioane de euro. Din această
sumă, 22 de milioane de euro sunt destinate zonei
montane. În fostul PnDR, printr-o măsură asemă-
nătoare (141) au fost finanţate fermele de subzis-
tenţă. Peste 400 de milioane de euro au fost alo-
cate pentru 10.000 de fermieri, câte 1.500 de euro
anual, timp de cinci ani, condiţia fiind ca aceştia
să valorifice o parte din producţie pe piaţa liberă.

Alte două măsuri ce vor fi deschise pe 1 iulie
sunt: 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități
neagricole, cu o alocare de 44 de milioane de euro
şi Măsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea
de activități nonagricole, cu o alocare de 57 de
milioane de euro.

Celelalte măsuri din PnDR 2014 - 2020 vor fi lan -
sate în lunile august şi septembrie, unele măsuri
fiind amânate pentru că încă se mai fac contractări
pe vechiul PnDR 2007-2013.

Alocarea totală pe noul program 2014 - 2020
este de 9,46 miliarde de euro, din suma totală 8,12
miliarde de euro provenind de la uniunea euro-
peană, iar 1,32 miliarde de euro reprezentând con-
tribuţia de la bugetul statului.

Sursa: ziarulmara.ro

http://www.ziarulmara.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Lansarea programului START 2015
Începând cu data de 22 iunie, ora 10:00, este

activă aplicaţia de înscriere a planurilor de afaceri
în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilită-
ţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilita-
rea accesului la finanţare StARt 2015. Aplicaţia
este activă până în data de 1 iulie, ora 20.00.

ținând cont de numărul mare de întrebări re-
feritoare la condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru
a primi punctaj în cadrul Secţiunii 3 – Resurse
umane – „Întreprinderea are cel puțin 1 angajat
la momentul deschiderii aplicației electronice de
înscriere”, s-a făcut precizarea că la veri ficarea
condiţiei existenţei a cel puţin un loc de muncă la
data deschiderii aplicaţiei electronice, vor fi punc-
tate doar contractele de muncă individuale înche-
iate pe perioadă nedeterminată, conform Codului
Muncii, art. 12 alin. (1).

Sursa: www.aippimm.ro

Festivalul UrbanFest:
BlueGreen – Râuri în oraşe smart

În perioada 16 – 21 iunie s-a desfăşurat festivalul
de dezvoltare urbană urbanfest, organizat de
Reprezentanţa Comisiei europene în România, sub
înaltul patronaj al doamnei Corina Creţu, comisar
european pentru politici regionale. festivalul şi-a
propus promovarea valorilor europene în domeniul
urbanismului şi dezvoltării locale sustenabile.

ediţia 2015 a urbanfest, având ca temă „Blue-
Green - Râuri în o rașe smart”, s-a desfăşurat în pe-
rioada 16 – 21 iunie 2015, în zonele adiacente râului
Dâmboviţa, între Grozăveşti şi Parcul naţio nal Văcă -
reşti. evenimentul şi-a propus să pună pe agenda pu-
blică rolul râurilor în metropolele moderne, ca fac-
tor identitar şi de regenerare urbană, în contextul
politicii europene de dezvoltare regională.

festivalul a inclus două con ferinţe despre mo-
bilitate şi rolului râurilor în oraşele smart, consultări
publice cu privire la rolul Dâmboviţei în Bucureşti,
un târg de proiecte de dezvoltare urba nă, dezbateri
privind dezvoltarea oraşelor smart, tur cu bicicletele
pentru promovarea mobilităţii ur  bane, ateliere de
activare urba nă, plimbări în ambarcaţiunile cu vâsle
(row-show), concerte şi focuri de artificii.

Sursa: ec.europa.eu

Se caută parteneri pentru un proiect
pe turism prin programul COSME

Consiliul provinciei jaén din regiunea spaniolă Andaluzia
caută parteneri pentru o propunere de proiect pe turism în
cadrul programul CoSMe. turismul este o preocupare majoră
a provinciei, care a dezvoltat în ultimii ani proiecte privind
turismul inclusiv şi a creat 90 de planuri de accesibilitate în
tot atâtea municipalităţi cu populaţie mai mică de 20.000
de locuitori. Planurile cuprind ghiduri pentru administraţiile
locale, informaţii de bază privind managementul dezvoltării
urbane a localităţilor şi adaptările şi soluţiile relevante pen-
tru realizarea acestei dezvoltări. Cele mai importante obiec-
tive culturale şi turistice au fost dotate cu echipamente co-
respunzătoare pentru persoanele cu mobilitate redusă. Web-
site-urile turistice au fost reconfigurate pentru persoanele
cu probleme vizuale, avându-se totodată în vedere faptul
că un turism de calitate este cel accesibil tuturor, acest sec-
tor de activitate fiind important pentru dezvoltarea econo-
mică a zonei şi integrarea socială.

Data limită pentru depunerea oficială a aplicaţiilor: 30 iunie a.c..
Contact pentru detalii şi manifestarea interesului: dl

emilio Molero, serviciul de turism al Consiliului provinciei
jaén, emiliomolero@dipujaen.es, tel.: +34 953 248000, ex-
tensie 1020, fax: +34 953 248030.

Sursa: finantare.ro

foto: w
w

w
.adzuna.co.uk

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


9Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 231 / 15 - 21 iunie 2015

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

IN
FO

 REG
IO

Instrucţiunea
nr. 138/15.06.2015,
privind întocmirea
previziunii lunare

Autoritatea de Management pentru Progra-
mul operaţional Regional din cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a
emis săptămâna trecută Instrucţiunea nr.
138/15.06.2015, privind întocmirea previziunii
lunare cu privire la depunerea cererilor de ram-
bursare şi a cererilor de plată de către benefi-
ciari în cadrul Programului operaţional Regional. 

Instrucţiunea poate fi consultată pe site-ul
regio.adrmuntenia.ro, secţiune Clarificări utile,
link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/up -
load/instructiunea138-0.pdf.

Instrucţiunea
nr. 139/15.06.2015,

privind asumarea
răspunderii beneficiarilor

Autoritatea de Management pentru Progra-
mul operaţional Regional a emis Instrucţiunea
nr. 139, pentru anularea Instrucţiunii nr. 133/2015,
pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii
nr. 132/2015, privind asumarea răspunderii bene -
ficiarilor cu privire la lucrările/ bunurile/ servicii -
le solicitate la rambursare de către beneficiari şi
executate/ livrate/ prestate de către contractori.

Instrucţiunea poate fi consultată pe site-ul
regio.adrmuntenia.ro, secţiune Clarificări utile,
link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/up -
load/instructiunea139-0.pdf.

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

http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea139-0.pdf
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea139-0.pdf
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea138-0.pdf
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea138-0.pdf
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 iunie 2015, la sediul Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 1.285 de proiecte, prin care se solicită finan-
ţare nerambursabilă prin Regio (Programul operaţio-
nal Regional), Planul Integrat de Dezvoltare urbană
pentru Polul de Dezvoltare (PIDu) – Municipiul Piteşti,

PID-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri Integrate
de Dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane. Până
în această dată au fost semnate 757 de contracte de
finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de
3.382.033.376,10 lei. Din cele 757 de contracte
semnate, 58 de proiecte au fost reziliate.

IN
FO

 REG
IO

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 0 0 0 0 0 9 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 0 0 10 40,53 35,7

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale 60 10 14 0 0 4 32 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 7 3 0 0 31 59 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 7 6 0 0 0 54 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 0 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 6 0 0 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 potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii a tractivităţii României ca destinaţie turistică”,
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel naţional.
oRGAnISMuL InteRMeDIAR PentRu tuRISM: Ministerul economiei, Direcţia Gestionare fonduri
Comunitare pentru turism - B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal 010873,
Bucureşti, 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 19 iunie 2015, la sediul Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
primite spre contractare 450 de proiecte, cu o valoare
totală eligibilă de 674.063.201,02 lei, prin care se so-
licită finanţare nerambursabilă prin Programul ope-
raţional Sectorial „Creșterea Competi ti vității Eco-
nomice” 2007-2013. Din totalul proiectelor primite
de ADR Sud Muntenia pentru întocmirea contractelor
de finanţare, au fost respinse 75 şi retrase 32.

La finele anului 2014 a fost lansată o altă ce-
rere de propuneri de proiecte pentru sprijin ne-
rambursabil cofinanţat din fondul european pentru
Dez voltare Regională. Acest apel de proiecte a fost
deschis pentru operaţiunea 1.1.1 - Sprijin pentru
consolidarea și modernizarea sectorului productiv
prin investiții tangibile și intangibile pentru între-
prinderi. Depunerea aplicaţiilor s-a desfăşurat în
perioada 27 octombrie 2014, ora 9.00 - 25 noiem-
brie 2014, ora 14.00. transmiterea dosarului cere-
rii de finanţare s-a efectuat online pe platforma
destinată depunerii aplicaţiei - disponibilă pe pa-
gina web a MSI oIPSI la adresa http://fonduri.mcsi.ro.

Bugetul total al acestei cereri de propuneri de
proiecte este de 267 milioane de lei (contravaloare

a 60 de milioane de euro). Cursul valutar va fi cel
afe rent momentului estimat pentru efectuarea
cheltuielii, respectiv 4,45 lei (conform previziunii
de curs de schimb mediu anual al Comisiei naţio-
nale de Prognoză, valabil în 2015).

toate proiectele depuse în cadrul acestui apel
de proiecte au fost evaluate din punctul de vedere
al conformităţii administrative, eligibilităţii, tehnico-
economic, au fost selectate şi propuse spre finanţare
în cadrul AM PoS CCe. După publicarea listelor afe-
rente proiectelor acceptate spre finan ţare, începând
cu data de 20.02.2015, oI PoS CCe din cadrul ADR
Sud Muntenia a primit spre întocmi rea contractului
de finanţare un număr de 31 de proiecte cu o valoare
totală de 142.789.765,12 lei. Dintre acestea, 21 au
contracte semnate în valoa re de 101.892.042,30 lei
şi sunt în etapa de imple mentare, 1 s-a retras, iar 9
sunt în lucru, în etapa de contractare.

Până în prezent, la nivelul ADR Sud Muntenia au
fost semnate 334 de contracte de finanţare, cu o va -
loare nerambursabilă aprobată de 350.164.086,74 lei.

Din cele 334 de contracte semnate, 90 proiec -
te au fost reziliate - asistenţă financiară nerambur -
sabilă solicitată în valoare de 100.418.374,91 lei.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

POS CCE 2007-2013

N
r.

 p
ro

ie
ct

e
pr

el
ua

te Valoare totală
ELIGIBILĂ

- Lei -

Stadiul contractelor
Valoare

asistenţă
financiară

nerambursabilă
CONTRACTATĂ

- Lei - N
r.

 c
on

tr
ac

te
Re

zi
lia

te
Valoare

asistenţă
financiară

nerambursabilă
REZILIATĂ

- Lei -
Subdomeniu/Domeniul Retrase Respinse Contrac-

 tate

Axa
1

1.1.1-a.1. - Sprijin financiar
nerambursabil între 1.065.000 - 6.375.000
lei pentru întreprinderi mici şi Mijlocii

36 264,573,922.13 1 7 28 132,329,097.97 12 54,582,968.38

1.1.1.a.2. - Sprijin financiar
nerambursabil de până la 1.065.000
lei pentru întreprinderile mici şi
Mijlocii

206 274,348,157.32 11 22 173 157,008,213.97 51 42,848,474.86

1.1 - operaţiunea „Sprijin pentru
consolidarea și modernizarea sectorului
productiv prin investiții tangibile și
intangibile” pentru întreprinderi

31 111,406,425.48 1 0
21

(+9 în
lucru)

49,976,476.43 0 0.00

1.1.2 - Sprijin pentru implementarea
standardelor internaţionale 9 2,150,053.87 0 5 4 583,756.49 3 556,650.68

1.3.2. - Sprijin pentru consultanţă
acordat întreprinderilor mici şi mijlocii 102 15,924,711.33 3 21 78 7,968,637.42 24 2,430,280.99

Axa
3

3.1.1. - Sprijinirea accesului la
Internet şi la serviciile conexe 66 5,659,930.89 16 20 30 2,297,904.46 0 0.00

TOTAL 450 674,063,201.02 32 75
334

(+9 în
lucru)

350,164,086.74 90 100,418,374.91

ADR Sud Muntenia este organism Intermediar pentru Progra mul operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității 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.

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


Colegiul naţional „Barbu Ştirbei”»
din Călăraşi a primit oficial distincţia
„Şcoală Europeană”. De asemenea, pentru
a marca acest lucru, conducerea liceului
a organizat un eveniment în care
a prezentat avantajele aduse unităţii de
învăţământ prin câştigarea acestui titlu,
în cadrul competiţiei „Şcoala Europeană”.

La Colegiul naţional „Barbu Ştirbei” din Călă-
raşi, elevii, dar şi cadrele didactice, au asistat vi-
neri, 19 iunie a.c., la un eveniment deosebit. Li-
ceul a obţinut certificatul „Şcoală Europeană”,
clasându-se pe locul opt în topul câştigătorilor şi
astfel conducerea instituţiei a organizat o mani-
festare pentru a marca acest succes. Competiţia
„Şcoala Europeană” constă în evaluarea calităţii şi
coerenţei managementului şcolii, reflectat în do-
cumentele manageriale, precum şi a impactului pe
care activităţile derulate în cadrul proiectelor eu-
ropene l-au avut asupra culturii organizaţionale şi
a ethosului şcolii.

titlul de „Şcoală Europeană” conferă Colegiu-
lui naţional „Barbu Ştirbei” recunoaştere şi pres-
tigiu atât în spaţiul local, cât şi în cel naţional, dar
şi în spaţiul european. La a XII-a ediţie a competi-
ţiei s-au înscris 160 de şcoli din ţară, dintre care
doar 60 au primit această distincţie. Această com-
petiţie are ca obiectiv principal promovarea co-
operării între şcolile europene, în vederea creşterii

calităţii actului didactic şi a colaborării în echipă,
pentru a valorifica patrimoniul cultural al ţărilor
din uniunea europeană. totodată, la evenimentul
organizat de Colegiul naţional „Barbu Ştirbei” au
fost prezentaţi cei care au contribuit îndeosebi la
obţinerea titlului de „Şcoală Europeană”.

La finalul evenimentului, s-a desfăşurat festi-
vitatea de premiere a elevilor care au obţinut me-
rite deosebite la învăţătură.

Sursa: observatorcl.info
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Fonduri pentru Drumul SticlelorArgeş

Săptămâna trecută, în cadrul unei conferinţe
de presă la sediul Cj Argeş, au fost prezentate
investiţiile prioritare pentru a cest an şi proiectele
care se doresc a fi realiza te. De departe cea mai bu -
nă veste pentru şoferi este că în curând vor avea la
dispoziţie o nouă legătură rutieră pe asfalt între Pi -
teşti şi Ştefăneşti. Cj Argeş a decis să aloce 500.000
de lei pentru asfaltarea Drumului Sticlelor.

e bine de precizat că Drumul Sticlelor leagă
Ştefăneştiul de Piteşti prin Prundu. Din drum mai

sunt de asfaltat aproape 500 de metri, porţiune de
drum aflată în administrarea Cj Argeş, restul tron-
sonului fiind reabilitat de Primăria Şte fă neşti. În ur-
mătoarea şedinţă de plen a Cj vor fi alocate fon-
duri pentru reabilitarea mai multor tronsoane de
drum. este vorba, printre altele, de dru murile ju -
deţene Mozăceni - Izvoru - Bârla, Stolnici - Costeşti,
Albota - Poiana Lacului, Băbana - Cocu şi Dragosla-
vele - Stoeneşti.

Sursa: curier.ro

Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei”
a primit titlul de „Şcoală Europeană”

Călăraşi

foto: sf-esc.ro

http://www.curier.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.observatorcl.info


Situată la mai puţin de 80 km de municipiul Bu -
cureşti şi la doar 30 km de municipiul târgo vişte,
Zimbrăria Neagră din cadrul ocolului Silvic Bucşani
este o adevărată „bijuterie” turistică a judeţului.
În jur de 50 de animale trăiesc în semilibertate pe
o suprafaţă de 160 de hectare şi pot fi admirate de
vizitatori.

Problema de care mulţi turişti se lovesc atunci
când vor să viziteze rezervaţia este legată de in-
frastructura rutieră. Aceştia trebuie să parcurgă în
jur de 4 km pe un drum forestier pe care se circulă
foarte greu. De aceea, conducerea Direcţiei Silvice
Dâmboviţa face demersuri pentru a-l asfalta până
la poarta zimbrăriei cu ajutorul fondurilor europene.

numărul vizitatorilor este în creştere, iar o ast -
fel de investiţie ar pune mult mai bine în valoare
rezervaţia în care pot fi văzute animale care au
dispărut din România din cauza vânatului excesiv.

taxa impusă celor care vor să viziteze zimbră-

ria este foarte mică, adică 4 lei pentru adulţi şi 2
lei pentru copii, iar timpul de vizitare este nelimi-
tat. Momentul ideal de vizită este în jurul orei 10:00,
când animalele vin să se hrănească. 

Cei care vor să stea mai mult în natură au la dis -
poziţie o cabană cu 12 locuri, chiar lângă rezervaţie,
care poate fi închiriată. 

Sursa: dambovitanews.ro
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Drumul către Zimbrăria Neagră
ar putea fi asfaltat

Dâmboviţa

Potrivit reprezentanţilor Primăriei, pentru anul
2015, Asociaţia Ivan Patzaichin Mila 23 şi-a propus
extinderea seriei de evenimente în oraşele cu des-
chidere la apă. Astfel, caravana Descoperă Rowma -
nia ajunge în Giurgiu, Bucureşti, oradea, timişoa -
ra, Cluj-napoca, târgu Mureş, Iaşi, Constanţa, Brăi -
la, Galaţi, Alba Iulia, Arad, Călăraşi etc.. Giurgiuve -
nii sunt invitaţi să vină să vâslească alături de cele -
brul canoist Ivan Patzaichin, formând echipe de câte
11 persoane pe care să le înscrie la office@rowma-
nia.ro sau direct la concurs. Atmosfera de sărbă-
toare şi voie bună va fi completată de orchestra şi
majoretele Centrului Cultural „Ion Vinea”, dar şi de
masa câmpenească oferită gratuit de municipalita -
te tuturor participanţilor. totodată, Centrul Cultu-
ral Ion Vinea va organiza diverse activităţi artistice
de Ziua Dunării. Competiţia de vâslit în canotci de
10+1 se va desfăşura după următorul program: 9.30 -
10.30 – înscrierea echipelor, 10.00 - 11.00 – antrena -
mente şi demonstraţie de vâslit cu Ivan Patzaichin,

11.00 – startul competiţiei (serii de câte trei bărci),
14.00 – festivitatea de premiere a câştigătorilor
turneul naţional se va desfăşura în perioada mai-
august şi va culmina cu cea de-a cincea ediţie a
RowmaniaFEST – festivalul Internaţional al Bărcilor
cu Vâsle, care se va desfăşura la tulcea în perioada
28-30 august.

Sursa: giurgiu-news.ro

Caravana Descoperă Rowmania
ajunge în Giurgiu

Giurgiu

foto: targovisteainim
agini.ro

http://www.giurgiu-news.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://dambovitanews.ro
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tronsoanele Ciochina - Crunţi şi Reviga - Mi lo -
şeşti sunt refăcute şi asfaltate cu bani din bugetul
propriu al judeţului, iar lucrările se derulează într-un
ritm alert.

Săptămâna trecută a fost realizată o vizită pe
şantier, pentru a analiza stadiul de execuţie a lu-
crărilor. Vicepreşedintele Ioan Martin a anunţat că
anul acesta se finanţează integral patru obiective
de investiţii în drumurile judeţene.

Pentru reabilitarea Dj 306 au fost făcute de-
mersuri îndelungi, după cum anunţă primarul comu -

nei Reviga, nicolae Began, care a atras atenţia asu-
pra unui segment de 4 km care a rămas în afara ce -
lor două proiecte de reabilitare.

Pentru reabilitarea tronsonului Ciochina - Crunţi,
cu o lungime de 8 km, sunt alocaţi 9,3 milioane de
lei, iar pentru modernizarea rutei Reviga - Milo -
şeşti, pe un segment de 12,8 km, sunt prevăzute cir -
ca 14 milioane de lei. Proiectul prevede şi un sens
giratoriu în intersecţia spre Reviga, Crunţi şi Mi lo -
şeşti.

Sursa: guraialomitei.com

Drumurile judeţene 306 şi 102H,
aflate în reabilitare

Ialomiţa

o echipă de elevi de la Colegiul naţional „Jean
Monnet” din Ploieşti a conceput un sistem inovator
de prevenire a inundaţiilor, cu care a câştigat fi-
nala naţională a competiţiei Social Enterprise Pro-
gramme, organizată de junior Achievement (jA)
România în parteneriat cu compania norvegiană
feRD. 

Proiectul lor prevede prelungirea albiei răului
cu un sistem anti-inundaţie alcătuit dintr-un pe-
rete de protecţie din beton armat, cu orificii pro-
tejate cu filtre, ce conduc la o staţie de epurare
locală. „Ne-am gândit la un sistem de prevenire a
inundațiilor format din pereți din beton armat
care îmbracă albia râului, cu orificii cu filtre la ca -
re sunt conectate conducte ce ajung o stație de epu -
rare. Am încercat să creăm ceva care nu a mai fost
implementat până acum, dar care să nu fie de do-
meniul SF-ului. Participând la competiție am avut
o experiență unică, ce ne-a ajutat să ne solidifi-
căm relațiile în cadrul echipei și să ne folosim
imaginația pentru a crea ceva unic”, a spus tudor
Donciu, membru în echipa Aqua Synergy. Sistemul
inventat de liceeni foloseşte surplusul de apă pre-
luat de conducta magistrală pentru a produce, prin
cădere, energia electrică care alimentează o staţie
de epurare. Pentru finală naţională, elevii au avut

de pregătit un plan al proiectului şi un video pitch
de prezentare a ideii lor. echipa a fost premiată în
cadrul galei JA Investește în educație - Business
Hall of Fame şi va reprezenta România la finala eu-
ropeană din 16 iunie 2015. „Elevii care s-au impli-
cat în competiție sunt dintre cei care înțeleg con -
tribuția învățământului tradițional în formarea
lor, dar care își doresc experiențe educaționale di-
ferite, de natură să le pună în valoare imaginația,
creativitatea, inteligenta, experiențe care să aibă
legătură cu nevoile lumii în care trăiesc și care să
le dezvolte convingerea că pot face ceva pentru re -
zolvarea problemelor ei”, a spus profesoara Ileana
Cocuz, coordonatoarea echipei. Competiţia face
parte din programului european Social Enterprise
Programme, derulat de JA Europa în 12 ţări (Bel-
gia, Bulga ria, Danemarca, Italia, Macedonia, Malta,
Marea Bri tanie, norvegia, România, Rusia, Serbia,
Spania) cu scopul de a creşte numărului de antre-
prenori sociali din rândul tinerilor. Prin participare,
elevii de liceu afla ce înseamnă să fii antreprenor
social, se implica în activităţi practice, prin care
îşi dezvoltă abilităţile de viaţă şi află cum pot con-
cepe şi implementa o afacere responsabilă, con-
tribuind la atenuarea unor probleme sociale din
comunităţile lor sau din alte părţi ale lumii.

Sistem inovator
de prevenire a inundaţiilor, conceput

de o echipă de elevi din Ploieşti

Prahova

http://www.guraialomitei.com
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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La sediul Consiliului judeţean teleorman, ieri
a avut loc o întâlnire de lucru, în cadrul partene-
riatului dintre două regiuni de frontieră din Româ-
nia şi Bulgaria, respectiv între judeţul teleorman,
reprezentat de Consiliul judeţean teleorman, şi
Primăria Svishtov, din regiunea Veliko tarnovo. un
parteneriat de natură economică şi socială în urma
căruia locuitorii celor două regiuni de frontieră vor
putea beneficia în mod direct de investiţiile a că-
ror finanţare poate fi asigurată din fonduri europe -
ne nerambursabile, în cadrul noului program trans-
frontalier „Interreg” pentru România şi Bulgaria.

Întâlnirea de lucru a fost organizată de către Cj
teleorman cu scopul de a discuta cu reprezentanţii
primăriei Svisthov, conduşi de prima rul Stanislav Pe-
trov Blagoev, propunerile de parteneriat, inclusiv
conţinutul unor proiecte şi cereri de finanţare ce ar

putea fi depuse în cadrul programu lui Interreg V-A
România-Bulgaria. De precizat faptul că 258,4 de
milioane euro este suma disponibilă din fondul eu-
ropean de Dezvoltare Regională pentru cele 7 judeţe
din România: Constanţa, Mehedinţi, Dolj, olt, teleor -
man, Giurgiu, Călăraşi şi cele 8 districte din Bulgaria:
Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko tarnovo, Ruse,
Silistra, Dobrich, prin Programul Interreg V-A Româ -
nia – Bulgaria, în următorii 7 ani. Acest program es -
te gestionat de către Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate
de Management, în parteneriat cu Ministerul Dez-
voltării Regionale din Bulgaria – Autoritate na ţională –
şi Secretariatul Comun din cadrul Biroului Regional
pentru Cooperare transfrontalieră Călă raşi pentru
Graniţa România – Bulgaria.

Sursa: ziarulmara.ro

Întâlnire de lucru
privind parteneriatul între Teleorman

şi Svishtov (Bulgaria)

Teleorman

http://www.ziarulmara.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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incomod-media.ro / 17 iunie 2015
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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: Piaţa tricolorului, et. IV, cam. 90,
100 şi 101, mun. târgovişte, jud. Dâmboviţa
Tel./fax / 0345/100.018, 
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,
Florentin GEORGESCU, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 22 iunie 2015

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

să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm să ne
transmiteţi un scurt material de informare (maxim 1.500

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

publicat în viitoarea ediţie a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa de

e-mail comunicare@adrmuntenia.ro. newsletter-ul va fi
publicat pe site-ul Agenţiei (http://regio.adrmuntenia.ro)
şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor

Reţelei de Informare ReGIo Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,

consiliilor judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
reprezentanţilor mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia

şi site-urilor dedicate (portalurilor de ştiri economice),
precum şi publicului larg.

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

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

