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În data de 9 iulie, adR Sud
muntenia, prin tdP Partners, a
organizat la Giurgiu cea de-a tre -
ia întâlnire de lucru a grupului te -
matic „Turism și industriile con-
exe”, ce a avut ca scop construi-
rea portofoliului de proiecte.

Primele două ateliere de lu-
cru pentru acest grup tematic au
avut loc în data de 25 iunie la târ -
govişte, la sediul Consiliului jude -
ţean dâmboviţa, şi în data de 30 iu -
nie la Piteşti, la sediul Cj argeş. 

La aceste întâlniri de lucru au
participat peste aproximativ 50 de
reprezentanţi ai instituţiilor pu-
blice, mediului academic şi al ce-
lui privat, în cadrul cărora au fost
adunate şi atent analizate opiniile
şi ideile factorilor implicaţi în acest
proces, pen tru a avea un fun da -
ment corect pentru direcţiile de

specializare inteligentă, pentru a
găsi împreu nă soluţii pentru o mai
bună cola borare în vederea creş -
terii impac tului investiţiilor pu-
blice şi private.

Reprezentanţii grupului tema -
tic „Turism și industriile conexe”
au prezentat, cu această ocazie,
propunerile lor de proiecte, pe

care doresc să le includă în Stra-
tegia pentru specializare inteli-
gentă a regiunii Sud Muntenia. a -
cest document de planificare es -
te realizat de adR Sud muntenia,
prin fir ma contractată - tdP Part -
ners SRL, şi vizează po ten ţia lul de
specializare inteligentă al regiu-
nii noastre.
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Întâlnirea grupului de lucru tematic „Turism
şi industriile conexe” pentru elaborarea studiului

„Strategia pentru specializare inteligentă
în regiunea Sud Muntenia”

Prezentarea draftului Strategiei pentru Specializare Inteligentă
în regiunea Sud Muntenia

agenţia pentru dezoltare Regională Sud mun-
tenia organizează miercuri, 15 iulie, la Călăraşi, ul -
tima întâlnire din cadrul procesului de consultare
publică privind elaborarea „Strategiei pentru Spe-
cializare Inteligentă în Regiunea Sud Muntenia”. 

după un proces de consultare publică extrem
de complex, ce a inclus şapte evenimente regiona -
le în toate judeţele din Sud muntenia şi nouă ate-
liere de lucru ale celor trei grupuri de lucru tema-
tice (Grup 1: Industria construcţiilor de mașini și
de înaltă tehnologie; Grup 2: Agricultură și dome-
nii conexe; Grup 3: Turism și domenii conexe), a fost
elaborat documentul „Strategia pentru specializa -
re inteligentă în regiunea Sud Muntenia” varianta

draft şi planul de acţiune regional, ce conţine me-
todele de implementare, evaluare şi monitorizare
a acestei strategii.

La această întâlnire vor participa membrii ce-
lor trei grupuri de lucru tematice – repre zentanţi
ai instituţiilor publice, mediului academic şi al ce-
lui privat. toate opiniile şi ideile factorilor im plicaţi
în acest proces vor fi adunate şi atent anali zate, pen -
tru a avea un fundament corect pentru direcţii le
de specializare inteligentă.

Reamintim că „Strategia pentru Specializare
Inteligentă în Regiunea Sud Muntenia” este reali-
zată de către adR Sud muntenia, prin firma con-
tractată - tdP Partners SRL.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Pachetul Solicitantului aferent
celui de-al doilea apel de propuneri
de proiecte pentru programul in-
teRReG v-a România-Bulgaria este
acum disponibil pentru consultare.
Potenţialii aplicanţi trebuie să ţină
cont de faptul că documentele sunt
încă în varianta draft. Organismele
programului dezvoltă pachetul şi
versiunea finală, care trebuie să fie
aprobată înainte de lansarea pro-
priu-zisă a apelului de propuneri de
proiecte de către Comitetul de mo-
nitorizare al viitorului program. Cu
toa te acestea, draft-urile au fost
prezentate (în conformitate cu po-
litica de transparenţă constant pro-
movată la nivel de program), pen-
tru a permite tuturor părţilor inte-
resate să-şi exprime opinia lor, în-
cercând să valorifice experienţa şi
cunoştinţele tuturor părţilor pentru
a se asigura că pachetul final este
de înaltă calitate. Lansarea celui
de-al doilea apel de propuneri de
proiecte se estimează a avea loc în
luna octombrie a.c.. Propunerile
celor interesaţi pot fi transmise
până în data de 15 august 2015, la
adresa de mail: robg@mdrap.ro.

Pachetul Solicitantului pentru cel de-al 2-lea
apel de propuneri de proiecte

pentru INTERREG V-A România-Bulgaria,
disponibil pentru consultare!

Informaţii utile pentru depunerea de proiecte IT&C
în cadrul programului INTERREG V-A România-Bulgaria

Potrivit prevederilor HG nr. 941/2013, privind organizarea şi funcţionarea Comitetului tehnico-eco-
nomic pentru Societatea informaţională, toate proiectele, ce implică soluţii it&C cu o valoare nominală
sau cumulată mai mare de 2.500.000 de lei, depuse spre a primi finanţare din fonduri europene,
trebuie să obţină avizul din partea Comitetului tehnico-economic pentru Societatea informaţională.
acest aviz va fi solicitat, cel mai probabil, în faza precontractuală.                         Sursa: cbcromaniabulgaria.eu

http://www.cbcromaniabulgaria.eu
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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S-a publicat
Catalogul surselor de finanţare

active pentru luna iulie!
agenţia pentru dezvoltare Regională Sud mun-

tenia, prin direcţia dezvoltare şi Comunicare, a edi-
tat Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
pentru luna iulie 2015. Scopul editării acestei pu-
blicaţii 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 din programele opera-
ţionale şi schemele de grant, ce se derulează în prezent în România, precum şi oportunităţile din
Programul naţional pentru dezvoltare Rurală 2014 – 2020, inteRReG v-a şi uRBaCt iii.

Publicaţia electronică poate fi accesată pe site-ul agenţiei, www.adrmuntenia.ro, secţiunea Bi-
bliotecă - documente utile, link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf-iulie-2015.pdf.
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Corina Creţu: POR
2014-2020 va creşte

disponibilitatea şi
calitatea asistenţei

sociale
Cu ocazia vizitei oficiale în Româ-

nia, Corina Creţu, comisarul european
pentru Politici Regionale, a avut o în-
trevedere cu minstrul muncii, Rovana
Plumb, privind Programul Operaţio-
nal Regional 2014-2020.

POR pe exerciţiul financiar 2014-
2020 este mult mai performant, în
comparaţie cu cel precedent, mai
ales în ceea ce priveşte îndeplinirea
obiectivelor intermediare şi a grupu-
lui ţintă mult mai bine definit. 

În următoarea perioadă se vor con-
strui/moderniza/reabilita 150 de ca -
se rezidenţiale de tip familial şi pen-
tru persoane cu dizabilităţi. Pentru
anul 2018 sunt prevăzute 14 locuinţe
protejate şi încă 29 până în anul
2023, precum şi 150 de centre de zi,
din care 50 până în 2018 şi 100 până
în 2023. Pentru persoanele vârstnice
se urmăreşte îndeplinirea unor crite-
rii prioritare, cu scopul de îmbunătă-
ţire a condiţiei de viaţă a acestei ca-
tegorii sociale.

Sursa: finantare.ro

Corina Creţu: Proiectele neterminate
vor primi finanţare şi în 2014-2020
Corina Creţu a anunţat că pro -

iectele europene mari de infrastruc -
tură începute în perioada 2007 -
2013, care nu vor fi gata la fina -
lul anului acesta, ar putea primi to -
tuşi finanţare prin programul 2014 –
2020.

„În legătură cu acest proces
de fazare, a fost o cerere a opt sta -
te membre din decembrie 2014
în Consiliul European de a se pre-
lungi perioada de eligibilitate,
cerere ce a fost respinsă și, po-
trivit Consiliului European, Co-
misia Europeană a fost îndrituită
să găsească cele mai bune căi și
soluţii. (…) Am găsit această fle-
xibilitate pentru fazarea proiec-
telor, cele care nu vor putea fi în -
cheiate până în anul 2015 vor pu-
tea fi finanţate din bugetul pen-
tru noua perioadă de progra-
mare 2014 – 2020, dar așteptăm
în continuare de la autorităţile ro -
mâne lista proiectelor ce urmea -

ză a fi fazate”, a declarat Corina
Creţu, comisarul european pen-
tru politici regionale.

Sursa: finantare.ro

Corina Creţu, comisarul european
pentru Politici Regionale

http://www.finantare.ro
http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf-iulie-2015.pdf
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Comisia europeană a adoptat»
Programul Operaţional pentru
infrastructura mare al României (POim),
pentru perioada 2014 - 2020. POim este un
pachet major de investiţii din fondurile
regionale ale ue, bani ce vor fi investiţi în
proiecte de mediu, energie şi transporturi.
Programul reprezintă aproape jumătate
din cele 23 de miliarde de euro alocate
României prin politica de coeziune a ue.

POim 2014-2020 este programul operaţional
care beneficiază de cea mai mare alocare de fon-
duri europene, de cca 9,4 mld. euro (la care se
adaugă o cofinanţare naţională de cca 2,4 mld.
euro) şi este finanţat atât din fondul european
pen tru dezvoltare Regională, cât şi din fondul de
Coeziune.

Cu ocazia evenimentului de semnare a deci-
ziei de aprobare a programului din data de 10 iulie,
comisarul european pentru Politică Regională, Co-
rina Creţu a declarat: „Acest pachet de investiţii,
cel mai mare program operaţional al României și
al doilea din Europa ca mărime, va contribui la
dezvoltarea unui sistem de transport sustenabil și
ecologic, va proteja mediul și va spori eficienţa
energetică a ţării. Programul va consolida compe-
titivitatea economică a României și va aduce ora-
șele și regiunile României mai aproape de Uniunea
Europeană. Conexiunile feroviare și rutiere mai
bune vor crea, de asemenea, noi oportunităţi de afa -
ceri, vor reduce costurile cu transportul mărfuri-
lor și timpul alocat călătoriilor de către noi toţi. In -
vit autorităţile să înceapă implementarea proiec-
telor cheie de infrastructură și din domeniul resur -
selor naturale, care vor contribui decisiv la dezvol -
tarea României.”

Programul va pune în practică masterplanul de
transport, strategia pentru următorii ani a secto-
rului românesc al transporturilor. Pentru că trans-
porturile reprezintă un domeniu cheie pentru creş-
tere şi competitivitate, masterplanul evaluează
necesităţile specifice, identifică blocajele şi veri-
gile lipsă şi stabileşte obiective clare şi realizabile

pentru proiectele viitoare. masterplanul îşi pro-
pune să îmbunătăţească infrastructura deja exis-
tentă, să dezvolte un sistem de transport urban
sustenabil şi prietenos cu mediul şi să definitiveze
reţeaua centrală ten-t în România.

Creşterea eficienţei energetice, protejarea re -
surselor naturale şi încurajarea prevenirii riscurilor
în ceea ce priveşte schimbările climatice repre-
zintă alte obiective importante ale programului.

Programul va susţine, de asemenea, capacita-
tea României de a-şi îndeplini obligaţiile din do-
meniul mediului, în special în ceea ce priveşte ges -
tionarea resurselor de apă şi a deşeurilor, cu un im-
pact pozitiv asupra calităţii vieţii cetăţenilor.

Sursa: fonduri-structurale.ro
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2014-2020: Comisia Europeană
a adoptat PO Infrastructura Mare!

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
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Anul ultimei şanse: România a cheltuit 3%
din fondurile structurale cerute de la Bruxelles,

în primele 6 luni din 2015
România a obţinut, în primele şase luni ale anu -

lui 2015, o absorbţie a fondurilor structurale şi de
coeziune de 3,01 puncte procentuale, ca bani ceruţi
Comisiei europene, în condiţiile în care anul acesta
este ultimul în care ţara mai poate atrage fonduri -
le de la Bruxelles.

Potrivit datelor ministerului fondurilor europe -
ne, în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2015, autori-
tăţile române au cerut Ce să-i deconteze cheltuieli
de 490 de milioane de euro, reprezentând 3,01%
din totalul fondurilor structurale şi de coeziune pe
care ţara le are la dispoziţie în perioada de pro-
gramare 2007-2013.

astfel, România a ajuns la o rată de absorbţie
a fondurilor structurale şi de coeziune de 54,82%,
în perioada 2007 - iunie 2015, însemnând 10,44 mi-
liarde de euro. din aceşti bani, Ce a rambursat de -
ja României suma de 9,74 miliarde de euro, adică
51,1% din totalul pus la dispoziţia ţării pentru pe-
rioada de programare 2007-2013. 

În primele şase luni ale anului 2015, România
a primit de la Comisia europeană rambursari de
1,11 miliarde de euro, pentru aceste proiecte euro -
pene, reprezentând un avans de 6,21 puncte pro-
centuale în absorbţia fondurilor structurale şi de
coeziune, ca bani plătiţi de Bruxelles ţării. 

În luna iunie 2015, România are o absorbţie de
0,4%, adică 75,8 milioane de euro - bani cheltuiţi
în proiectele din România şi ceruţi spre decontare
de la Bruxelles. Pe partea de rambursări primite
de România de la Ce, în iunie 2015, absorbţia de
fonduri structurale şi de coeziune a fost de 1,23%,
însemnând 235,7 milioane de euro. 

din fondurile europene alocate în perioada de
programare 2007-2013, România mai poate să chel -
tuiască bani până în 31 decembrie 2015. Banii ră-
maşi necheltuiţi urmează să fie retraşi de Comisia
europeană, prin dezangajare automată. 

absorbţia fondurilor structurale şi de coeziune
este îngreunată şi de întreruperea unor programe
operaţionale ale României, din cauza suspiciunilor
de fraudă sau iregularităţi în cheltuirea banilor eu-
ropeni.

România nu mai primeşte bani de la Bruxelles
în Programul Operaţional dezvoltarea Resurselor
umane (POSdRu), întrerupt în întregime de anul
trecut. Întreruperi sunt şi pe unele axe din POS me-
diu şi POS Creşterea Competitivităţii economice. 

În tot acest timp, Guvernul este nevoit să scoa -
tă împrumuturi din trezorerie pentru a asigura plă-
ţile interne către beneficiarii care derulează pro-
iectele europene. 

ministrul fondurilor europene, marius nica, a
declarat că România va înregistra o absorbţie de
fonduri structurale şi de coeziune între 60 şi 80%,
ca bani primiţi de la Bruxelles, pe perioada de pro-
gramare 2007-2013.

Sursa: hotnews.ro

TOPUL absorbţiei pe ministere,
în bani primiţi de la Bruxelles:
1. PO Dezvoltarea Capacităţii Administrative (mdRaP): în pri-

mele şase luni ale anului 2015 înregistrează un avans de 9,18%,
adică 19,1 milioane de euro. Rata curentă: 81,20%, adică 168,9
milioane de euro în perioada 2007 - iunie 2015.

2. PO Asistenţa Tehnică (mfe): în primele şase luni ale anului
2015 înregistrează un avans de 17,15 puncte procentuale, adică
29,2 milioane de euro. Rata curentă: 62,24%, adică 105,9 milioane
de euro în perioada 2007 - iunie 2015.

3. Programul Operaţional Regional (mdRaP): în primele şase
luni ale anului 2015 a înregistrat un avans de 7,09 puncte procen-
tuale, reprezentând 228 milioane de euro avans. Rata de absor-
bţie curentă este de 62,22%, adică 2,46 miliarde de euro în pe-
rioada 2007 - iunie 2015.

4. POS Transport (gestionat în prezent de mfe): pe primele
şase luni ale anului 2015 înregistrează un avans de 8,89 puncte
procentuale, adică 312,4 milioane de euro. Rata de absorbţie cu-
rentă: 58,79%, adică 2,52 miliarde de euro în perioada 2007 - iunie
2015.

5. POS Creşterea Competitivităţii Economice (gestionat în
prezent de mfe): în primele şase luni ale anului 2015 a înregistrat
un avans de 4,73 puncte procentuale, adică 111,3 milioane de
euro. Rata curentă de absorbţie este de 53,63%, adică 1,36 mi-
liarde de euro, în perioada 2007 - iunie 2015.

6. Programul Operaţional Sectorial Mediu (gestionat în pre-
zent de mfe): în primele şase luni ale anului 2015 are 4,59 puncte
procentuale avans, adică 202,2 milioane de euro. Rata curentă
de absorbţie este de 44,37%, adică 1,95 miliarde de euro.

7. POS Dezvoltarea Resurselor Umane (gestionat în prezent
de mfe): în primele şase luni ale anului 2015 înregistrează un
avans de 4,85 puncte procentuale, adică 158,1 milioane de euro.
Rata de absorbţie curentă este 33,3%, adică 1,15 miliarde de euro
în perioada 2007 - iunie 2015.

http://www.hotnews.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Marius Nica: Criteriul „preţului
cel mai mic” ar putea fi exclus

pentru adjudecarea unor elemente
ale proiectelor cu fonduri UE

În cadrul unei întâlniri la târ -
govişte a reprezentanţilor mediu -
lui privat şi public de la sfârşitul
lunii trecute, ministrul fondurilor
europene, marius nica, a declarat
că în ceea ce priveşte criteriul „pre -
ţul cel mai mic” la adjudecarea
unor componente ale proiectelor
pe fonduri europene pe exerciţiul
financiar 2014 - 2020 ar putea fi
exclus în unele cazuri şi înlocuit
cu criterii tehnice.

„Pentru perioada 2014 - 2020,
o veste bună, care sper să se fina -
lizeze, și cu ajutorul colegilor și
reprezentanţilor dumneavoastră
din Parlamentul României, săp-
tămâna aceasta avem întâlniri
cu comisia bilaterală, cu repre-
zentanţii Comisiei Europene pen -
tru noua procedură privind achi-
ziţiile publice și transpunerea
directivelor. Începând cu luna iu-
lie, ele vor fi puse în dezbatere
publică (...). Ne-am asumat că în
decembrie - ianuarie să avem
aprobată în Parlament această
nouă procedură. Vor fi modificări
esenţiale în ceea ce privește ana -
lizarea și adjudecarea, practic
criteriile ce vor sta la baza adju-
decărilor vor fi cele tehnice, eco -
nomice”, a spus ministrul fondu-
rilor europene, marius nica. 

acesta a precizat că au fost
probleme în implementarea pro-
iectelor europene până acum,
parte a „eșecului” în ceea ce pri-
veşte proiectele mari de infras-
tructură reprezentând-o şi moda -
litatea în care au fost întocmite

documentaţiile tehnice. 
„Preţul cel mai mic, în func-

ţie de negocierile pe care le avem
cu reprezentanţii Comisiei Euro-
pene, criteriul ‘preţul cel mai mic’
pentru anumite domenii de acti-
vitate, cum ar fi consultanţă, s-ar
putea chiar să fie interzis. Să nu
mai fie câștigate în baza acestui
criteriu, pentru că implementa-
rea din 2007 - 2013, în mod spe-
cial în ceea ce privește proiecte -
le mari de infrastructură, parte
a eșecului, să spunem așa, o re-
prezintă și modalitatea în care
au fost întocmite aceste docu-
mentaţii tehnice. Nu vreau să
generalizez, dar sunt situaţii în
care consultanţii au făcut aceste
documentaţii din birou, nu au ie-
șit pe teren, iar când constructo -
rul a început să lucreze a desco-
perit o altă realitate decât cea din
hârtie și atunci au apărut blo caje
în implementarea proiectelor”,
a afirmat ministrul marius nica.

Sursa: hotnews.ro

Mult aşteptatul sistem
pentru comunicare
electronică între
beneficiari de fonduri UE
şi autorităţi, gata de testare

ministerul fondurilor europene pro -
mite să ducă la alt nivel, şi anume u -
nul exclusiv electronic, relaţia tumul-
toasă dintre beneficiarii de fonduri
europene şi autorităţi. noul sistem elec -
tronic ce va integra toate documen-
tele şi informaţiile legate de derula-
rea proiectelor este în stadiu avansat
şi va fi aplicat treptat pentru toate pro -
gramele. Sistemul a fost realizat de
StS, autorităţile renunţând în acest an
la organizarea unei licitaţii, aşa cum
era anunţat iniţial. modulul dedicat
Programului Capital uman este fina-
lizat, a declarat ministrul marius nica,
se află în testare la minister şi va fi lan -
sat în curând şi în testare publică.

„Sistemul electronic prin care se va
desfășura exclusiv relaţia între bene-
ficiari și autorităţi, modulul pentru
Programul Capital Uman a fost livrat
zilele trecute de către STS către Au-
toritatea de Management, se află în
testări. Acesta reprezintă un instru-
ment pentru debirocratizare; el va re -
prezenta și o modalitate de control,
de gestiune și utilizare a banului pu-
blic. Ştiţi că POSDRU a avut nenumă-
rate probleme privind plata cumu -
lată a experţilor, suprapunerile între
proiecte; noul instrument nu va mai
permite aceste deficienţe care ne-au
dus la întreruperi de plăţi, fiind pusă
sub semnul întrebării capacitatea de
control a Autorităţilor de Managa-
ment.

Este un instrument clar prin care
fiecare beneficiar va fi identificat cu
date personale. Practic, este un ele-
ment de simplificare, fiindcă comu-
nicarea cu beneficiarii, în relaţie cu
Organismele Intermediare și Autori-
tăţile de Management se va realiza
exclusiv online. Desigur, beneficiarul
va avea obligaţia de a păstra docu-
mente suport, tipărite, dar comuni-
carea va fi online. Putem să-l oferim
către piaţă pentru a fi testat. Se va
aplica treptat și pe celelalte pro-
grame, următorul fiind cel de Asis-
tenţă tehnică, fiind de complexitate
mai redusă.”, a spus marius nica, mi-
nistrul fondurilor europene.

Sursa: hotnews.ro

marius nica, ministrul fondurilor europene

http://www.hotnews.ro
http://www.hotnews.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Iniţiativa pentru IMM
poate infuza 400 milioane

de euro în România
Guvernul a decis recent să a -

plice facilitatea europeană numi -
tă „Iniţiativa pentru IMM” după
discuţii care au durat aproape ju-
mătate de an. Subiectul a fost
discutat marţi, 7 iulie, de comisa -
rul european Corina Creţu şi minis -
trul de finanţe, eugen teodorovici.

Pe scurt, mecanismele pe ca -
re le propune duc la credite acor-
date în condiţii avantajoase fir-
melor mici şi mijlocii, fiind aştep tat
un efect multiplicare de patru ori.

din categoria instrumentelor
financiare, intens promovate de in -
stituţiile europene, „Iniţia tiva pen -
tru IMM” este un program comun
al Comisiei europene şi Gru pului
Bei (Banca europeană de in ves ti -
ţii şi fondul european de in vestiţii).

Practic, sunt puse în comun o
serie de resurse, din programele
europene şi din contribuţia Bei/fei,
care asigură intermediarilor ce
vor fi selectaţi (bănci/institutiţii
financiare nebancare) protecţie
pentru posibile pierderi prin îm -
părţirea riscului. În schimb, aceşti
intermediari ar urma să ofere
imm-urilor împrumuturi, leasing
sau garanţii în condiţii avantajoa -
se, precum rate reduse ale do-
bânzilor şi mai puţine condiţii pri -
vind depozitele colaterale. 

În România, participarea la
acest program a fost decisă recent,
fiind alocată o sumă de pornire
de 100 milioane de euro, aşa cum
a declarat ministrul fondurilor eu -
ropene, marius nica. Suma a fost
„desprinsă” din Programul Ope -
ra ţional Regional şi pentru gestio -
narea schemei va fi creat un pro-

gram separat, cu o autoritate de
management dedicată. 

detaliile finale legate de a -
cest program, precum şi de alte
instrumente financiare pe care
Guvernul le va derula prin pro-
gramele cu fonduri europene vor
apărea în circa două săptămâni,
a mai spus marius nica. 

Corina Creţu, comisarul eu-
ropean pentru politică regională,
a postat pe facebook, la finalul
întâlnirii: „Am avut o întâlnire
foarte productivă cu ministrul fi -
nanţelor publice, Eugen Teodo-
rovici, împreună cu care am dis-
cutat despre folosirea instrumen -
telor financiare în implementa-
rea fondurilor europene și des-
pre Iniţiativa pentru IMM-uri, un
program al Comisiei Europene la
care ţin foarte mult. Implemen-
tarea Iniţiativei pentru IMM-uri
în România va oferi investiţiile
atât de necesare pentru dezvol-
tarea antreprenoriatului, crește -
rea economică și crearea de noi
locuri de muncă.”

Sursa: euractiv.ro

Judeţele care înregistrează
cea mai slabă activitate
de afaceri la nivelul
IMM-uri din România

nouă judeţe înregistrează cea mai
slabă activitate de afaceri la nivel de în-
treprinderi mici şi mijlocii din România,
fiecare dintre acestea având mai puţin
de 1% din imm-urile româneşti. 

La nivelul uniunii europene, firmele
mici şi mijlocii reprezintă coloana ver-
tebrală a economiei şi a societăţii, aces-
tea asigurând circa 67% din locurile de
muncă. În România sunt circa 700 de mii
de imm-uri, din care 88% sunt microîn-
treprinderi. 

distribuţia imm-urilor variază mult de
la un judeţ la altul, relevă o situaţie pre-
zentată joi, la conferinţa vara imm-uri-
lor. Potrivit unei situaţii pe anul 2013,
cea mai slabă astfel de activitate de
afaceri se regăseşte în nouă judeţe, fie-
care dintre acestea reunind mai puţin
de 1% dintre imm-urile din ţară: Boto-
şani, vaslui, tulcea, ialomiţa, Călăraşi,
Giurgiu, mehedinţi, Covasna şi Sălaj. 

La polul opus, Bucureştiul şi judeţul
ilfov cumulează mai mult de 20% dintre
imm-urile din România.

Sursa: startupcafe.ro

Cerere de propuneri de proiecte
Erasmus +, acţiunea cheie 2
„Cooperare pentru inovare şi
schimb de bune practici”

agenţia executivă pentru educaţie,
Cultură şi audiovizual (eaCea) a Co-
misiei europene a deschis runda a 2-a
a cererii de propuneri de proiecte 2015
„Consolidarea capacităţilor în dome-
niul tineretului”, acţiunea-cheie 2
„Cooperare pentru inovare și schimb
de bune practici”.

această cerere de propuneri are
drept scop sprijinirea proiectelor de
cooperare transnaţională bazate pe
parteneriate multilaterale între orga-
nizaţiile active în domeniul tineretu-
lui în ţările membre ale programului
şi ţările partenere.

Data limită pentru depunerea apli-
caţiilor: 2 septembrie 2015.

Eligibilitate:orice entitate publică sau
privată activă în domeniul tineretului.

Bugetul total pentru 2015: 9.000.000
€; se acordă până la 80% cofinanţare
şi maximum 150.000€/proiect.

Sursa: uncjr.ro

http://uncjr.ro
http://startupcafe.ro
http://euractiv.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


9info Regional Sud muntenia
Buletin Informativ nr. 234 / 6 - 12 iulie 2015

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

O
PO

RTU
N

ITĂ
ȚI D

E FIN
A

N
ȚA

RE

Guvernul a aprobat mai multe măsuri
pentru trecerea de la PNDR 2007-2013

la PNDR 2014-2020
Guvernul a aprobat, miercuri, o hotărâre ce pre -

conizează măsuri de flexibilizare a legislaţiei naţio -
nale în vigoare privind executarea proiectelor şi a
cheltuielilor aferente din cadrul Programului na-
ţional de dezvoltare Rurală (PndR) 2007-2013. Po-
trivit Guvernului, se elimină termenul de 30.09.2015,
reprezentând durata maximă de execuţie a pro-
iectelor, agenţia pentru finanţarea investiţiilor Ru-
rale (afiR) urmând să decidă de la caz la caz, în
funcţie de stadiul de realizare şi specificitatea in-
vestiţiilor aferente fiecărui proiect, o eventuală
prelungire a duratei de execuţie, astfel încât să se
poată conforma şi la termenul limită de efectuare
a plăţii (31.12.2015). 

În acest mod, afiR va asigura decontarea tu-
turor dosarelor cererilor de plată eligibile aferente
contractelor din sistem până la sfârşitul lunii de-
cembrie 2015, minimizându-se riscul dezangajării
de fonduri europene nerambursabile. aceste dis-
poziţii se aplică pentru contractele de finanţare
încheiate de către afiR aflate în derulare, cu ter-
menul maxim de execuţie a investiţiilor de 30 sep-
tembrie 2015, pentru care nu sunt aplicabile pre-
vederile Regulamentului (ue) nr. 1310/2013 al Par-
lamentului european şi al Consiliului din 17 decem-
brie 2013, respectiv nu sunt îndeplinite condiţiile
de a putea beneficia de plăţi din alocarea PndR
2014-2020.

totodată, pentru contractele de finanţare în-
cheiate de către afiR pentru proiecte depuse pe

măsurile din PndR 2007-2013 şi aflate în imple-
mentare la data intrării în vigoare a prezentei ho-
tărâri de guvern, dar cărora li se aplică prevederile
Regulamentelor (ue) nr. 335/2013, (ue) nr. 1310/2013
şi ale Regulamentului delegat (ue) nr. 807/2014 şi
pentru care au fost cuprinse alocări pentru plăţi în
PndR 2014-2020, termenul maxim de execuţie a
investiţiilor se prelungeşte, cu respectarea terme-
nelor de plată prevăzute în capitolul 19 „Dispoziţii
tranzitorii” din PndR 2014-2020, aprobat prin de-
cizia Comisiei europene nr. C (2015) 3508 din 26
mai 2015.

Sursa: hotnews.ro

Programul de granturi post-doctorale
Fulbright 2016 – 2017

Profesorii, cercetătorii sau alte persoane cu di -
plomă de doctorat sau cu un certificat echivalent
se pot înscrie în competiţia anuală de granturi Ful-
bright.

Granturile sunt acordate pentru activităţi de
cercetare în universităţile din Sua.

Status: aCtiv 
Depunere până la: 6.11.2015 

Programul de granturi Fulbright acoperă chel-
tuielile de călătorie, accidentare / asigurare inter -
naţională de sănătate şi o bursă lunară ce acoperă
cazarea şi cheltuielile zilnice.

Domenii eligibile: sunt finanţate activităţi din
orice domeniu, cu excepţia celui medical.

Durata unui grant: 3 - 6 luni.
Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://www.hotnews.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Un ONG din Letonia caută parteneri
pentru un proiect Europa pentru cetăţeni

Organizaţia non-profit vaRiatiOn din Letonia
caută parteneri pentru un proiect înscris în tema-
tica programului „Europa pentru Cetăţeni”, mă-
sura 2.3 „Proiecte ale societăţii civile”.

Organizaţia lucrează, începând cu anul 2010,
pe tematici precum excluziunea socială a persoa-
nelor cu handicap, accesul la informaţiile despre
mediu şi incluziune socială.

Se caută parteneri pentru a dezvolta un pro-
iect pe tema deschiderii societăţii în ansamblu faţă
de persoanele cu dizabilităţi din ţările europene.

Parteneri căutaţi: organizaţii similare situate
într-o zonă rurală.

data limită pentru depunerea oficială: 1 mar-
tie 2016.

Pentru manifestarea interesului şi detalii pri-
vind propunerea de proiect, cei interesaţi sunt ru-
gaţi să ia legătura cu dna ilona Pinzule, e-mail: ilo -
na.pin zule@strencupns.lv, tel.: +371/26.533.038.

Sursa: finantare.ro

Căutare de parteneri din Belgia -
2.2 Reţele de oraşe

Oraşul turnhout (Belgia, regiunea flamandă)
caută parteneri (câte o localitate din nordul, su-
dul şi estul europei) pentru un proiect la măsura
2.2 Reţele de oraşe, pe tema schimbării clima-
tice, creştere durabilă, cetăţenie activă.

Sunt preferate oraşe medii (40.000 – 80.000
de locuitori), care au aderat la Convenţia prima-
rilor pentru energie locală durabilă şi care sunt
accesibile cu transportul public.

data limită pentru depunerea oficială: 1 mar-
tie 2016.

Posibilii parteneri interesaţi de cooperare
sunt rugaţi să contacteze direct persoana respon-
sabilă de proiect: Leen van den Putte, Policy ad-

visor Solidarity and north-South City of turnhout,
Campus Blairon 200 2300, turnhout, Belgium, e-
mail: leen.vandenputte@turnhout.be, tel.: 0032
14 40 96 30.

Sursa: uncjr.ro

Nicosia: Propunere de parteneriat
INTERREG Europe

Oraşul nicosia din Cipru caută parteneri pen-
tru o propunere de proiect ce va fi depusă ca apli-
caţie spre cofinanţare la cererea deschisă a pro-
gramului european inteRReG europe 2014-2020,
axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziţiei la o eco-
nomie cu emisii scăzute de carbon în toate sec-
toarele de activitate”, dmi 3.1 (http://www.in-
terreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/).

Obiectivul acestei cereri de parteneriat îl con -
stituie îmbunătăţirea politicilor de dezvoltare re-
gională şi a programelor ce vizează sprijinirea mă-
surilor de eficienţă energetică pentru clădiri, in-
clusiv o mai bună utilizare a surselor regenerabile
de energie (ReS) în regiunile participante. acest
lucru se va realiza prin activităţi interregionale
de învăţare de tipul „peer-to-peer”, care vor im-
plica schimbul de experienţă pe probleme de po-
litici pentru a dota mai bine regiunile cu instru-
mente şi cunoştinţe în vederea obţinerii unui im-
pact pozitiv asupra punerii în aplicare a politicilor
regionale relevante.

data limită pentru manifestarea interesului:
15 iulie a.c.; data limită pentru depunerea apli-
caţiei: 31 iulie 2015.

Parteneri căutaţi: autorităţi publice locale,
regionale, naţionale şi organisme responsabile
pentru politicile conexe cu tematica proiectului.  

Contact: Charis theocharous, e-mail: charis.theo -
charous@nicosiamunicipality.org.cy şi eliza Lou-
caidou, deloitte, e-mail: eloucaidou@deloitte.com.

Sursa: uncjr.ro

http://uncjr.ro
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/
http://uncjr.ro
http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Termenele limită de decontare a cheltuielilor
realizate în cadrul proiectelor Regio!

agenţia pentru dezvoltare Regională Sud munte-
nia, în calitate de Organism intermediar pentru  Pro-
gramul Operaţional Regional, anunţă toţi beneficiarii
de fonduri Regio, care au în implementare proiecte
prin acest program, că au fost stabilite termenele li-
mită prin care pot solicita decontarea cheltuielilor pre-
văzute în contractele de finanţare aflate în derulare.

autoritatea de management pentru Programul
Operaţional Regional din cadrul ministerului dez-
voltării Regionale şi administraţiei Publice, prin in-
strucţiunea nr. 134/2015, a stabilit termenele limi -
tă de depunere a cererilor de rambursare şi a ce-
rerilor de plată, în vederea închiderii Programului
Operaţional Regional 2007 – 2013.

Beneficiarii vor putea efectua plăţi pentru ac-
tivităţile realizate în cadrul proiectelor finanţate
prin Regio maxim până în data de 31 decembrie

2015. Orice cheltuială efectuată după această dată
nu va mai putea fi solicitată la rambursare.

În ceea ce priveşte cererile de rambursare fi-
nale, beneficiarii au ca termen de depunere a aces -
tora la sediul Organismelor intermediare data de
29 februarie 2016. acele cheltuieli, care, prin na-
tura lor, pot interveni după finalizarea proiectului
(exp.: cheltuieli de audit), vor putea fi decontate
până cel mult în data de 31 decembrie 2015.

Organismele intermediare trebuie să trans-
mită la autoritatea de management pentru POR
atât cererile de rambursare aferente cererilor de
plată, cât şi cererile de rambursare finale cel târ-
ziu până în data de 31 martie 2016. Plata cererilor
de rambursare finale va fi efectuată de autoritatea
de management către beneficiarii până la terme-
nul limită de 30 aprilie 2016.

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 13 iulie 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, 60 de proiecte au fost reziliate.
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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 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 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 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 9 iulie 2015, la sediul agenţiei
pentru dezvoltare Regională Sud muntenia au fost
primite spre contractare 450 de proiecte, cu o va-
loare totală eligibilă de 674.063.201,02 lei, prin
care se solicită finanţare nerambursabilă prin Pro-
gramul Operaţional Sectorial „Creșterea Competi -
ti vităţii Economice” 2007-2013. din totalul proiec-
telor primite de adR Sud muntenia pentru întoc-
mirea contractelor de finanţare, au fost respinse
75 şi retrase 33.

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 investiţii tangibile și intangibile pentru între-
prinderi. depunerea aplicaţiilor s-a desfăşurat în
perioada 27 octombrie 2014 - 25 noiembrie 2014.
transmiterea dosarului cererii de finanţare s-a
efectuat online, pe platforma destinată depunerii
aplicaţiei - disponibilă pe pagina 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 (contravaloa-
rea 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, 29 au
contracte semnate şi sunt în etapa de imple mentare,
2 s-au retras în etapa de contractare.

Până în prezent, la nivelul adR Sud muntenia au
fost semnate 342 de contracte de finanţare, cu o va -
loare nerambursabilă aprobată de 363.738.459,26 lei.

din cele 342 de contracte semnate, 90 de 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 investiţii tangibile și
intangibile” pentru întreprinderi

31 111.406.425,48 2 0 29 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 75 342 350.164.086,74 90 100.418.374,91

ADR Sud Muntenia este Organism intermediar pentru Progra mul Operaţional Sectorial „Creșterea 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.

http://regio.adrmuntenia.ro
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Continuând preocupările începute cu mulţi ani
în urmă, de a ridica nivelul procesului instructiv -
educativ, prin participarea elevilor şcolii şi a per-
sonalului didactic în proiecte şi parteneriate euro-
pene, Colegiul agricol „Sandu Aldea” din Călăraşi
a obţinut un nou succes la nivel naţional prin pri-
mirea finanţării din fonduri europene, în sumă de
307.960 de euro, pentru proiectul „SudEstRo-Agro-
VET - Practică pentru EuRoCompetenţe Profesio-
nale în Agricultură”. aplicaţia a fost realizată pen-
tru termenul limită din 4 martie 2015, la categoria
„Proiecte de mobilitate în domeniul Învăţământ
profesional și tehnic” (vet) din cadrul noului pro-
gram de finanţare europeană a proiectelor edu -
caţionale erasmus + 2014 - 2020.

Prin acest proiect, 120 de elevi, însoţiţi de
zece profesori de specialitate, vor efectua stagiile
de practică de profil, în perioada 2015 - 2017, pe
parcursul a şase fluxuri de mobilităţi, în localitatea
montijo, Portugalia (patru fluxuri) şi în localitatea
Sevilla, Spania (două fluxuri). Proiectul a fost rea-
lizat de comisia de proiecte europene a Colegiului
agricol „Sandu Aldea”, sub coordonarea profesoa-
rei Gherghinica Petre, cu supervizarea de specia-
litate a profesoarei dumitra Constantin şi cu su-
portul managerial oferit de directoarea Colegiului,
profesoara nela Ciutacu. iniţial, a fost constituit un
consorţiu şcolar, intitulat „SudEstRo-AgroVet”, ce
are în componenţă cinci licee tehnologice din pa-

tru judeţe din trei regiuni de dezvoltare ale ţării:
Colegiul agricol „Sandu Aldea” din Călăraşi (coordo -
nator al Consorţiului şi instituţie aplicantă a pro-
iectului); Colegiul agricol „Viaceslav Harnaj” din
Bucureşti; Liceul tehnologic agricol Smeeni, jude-
ţul Buzău; Liceul tehnologic „Victor Frunză”, Struc -
tura - Liceul tehnologic „Traian Săvulescu” din Râm -
nicu Sărat, judeţul Buzău; şi Colegiul tehnic „Pon-
tica” din Constanţa. ulterior, în beneficiul con sor -
ţiului a fost conceput şi implementat acest proiect
de mobilităţi pentru elevii şcolarizaţi la profilul
Resurse naturale şi protecţia mediului, domeniul
agricultură, specializarea tehnician veterinar. „Ne-
cesitatea consorţiului a fost generată de contextul
socio-economic din regiunile de sud-est ale Româ-
niei, din care fac parte instituţiile partenere, re-
giuni în care rata șomajului în rândul tinerilor este
de peste 30%, deși în această zonă geografică exis -
tă un foarte mare potenţial agricol ce ar putea fi
exploatat prin folosirea forţei de muncă pe care o
oferă instituţiile de educaţie și formare profesio-
nală de profil. Pornind de la aceste premise, imple -
mentarea proiectului la nivelul consorţiului 'SudEstRo-
AgroVet' va duce la creșterea calităţii educaţiei și
a formării profesionale în școlile partenere și la îm -
bunătăţirea șanselor de angajare ale absolvenţilor
acestora”, a declarat profesoara Gherghinica Pe-
tre, responsabilă de comisia de proiecte europene.

Sursa: observatorcl.info
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Panouri solare la biserica
„Sfânta Vineri”

Argeş

Lucrările de reabilitare şi modernizare a an-
samblului bisericii „Sfânta Vineri” din Piteşti sunt
aproape gata. La biserica propriu-zisă s-au termi-
nat lucrările, muncitorii mai având de excutat lu-
crări la clădirea eparhiei argeşului şi muscelului,
aflată în aceeaşi curte. atât clădirea eparhiei, cât
şi biserica vor fi luminate cu reflectoare ce vor fi
alimentate cu energie solară. În curtea bisericii au

fost montate mai multe astfel de panouri solare.
valoarea totală a contractului este de 8.131.281
de lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă
este de 6.249.593,52 lei (fonduri europene neram-
bursabile fedR – 5.647.757,66 lei; fonduri de la bu-
getul naţional – 476.843,99 lei; cofinanţare eligi-
bilă a beneficiarului – 124.991,87 lei).

Sursa: ziarulargesul.ro

Colegiul Agricol „Sandu Aldea” -
un nou succes în domeniul proiectelor

cu finanţare europeană

Călăraşi

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


La sfârşitul săptămânii trecute, autorităţile pu -
blice locale au avut o nouă întâlnire cu reprezen-
tanţii constructorului în cadrul unei vizite în teren
pe şoseaua de centură a municipiului târgovişte.
Lucrările vor începe pe Calea lalomiţei, pentru a
permite racordarea Complexului de nataţie şi la
drumul ce va fi amenajat între arhiepiscopie şi Ca-
lea lalomiţei. „Este absolut clar că ce nu s-a făcut
șase ani nu se poate face în șase luni. Interesul
este să ajungem undeva la 80% din lucrări”, a de-
clarat primarul interimar Cristian Stan, precizând,
totodată, că valoarea proiectului revizuit este de
51 de milioane de lei şi că bugetul local ar putea
suporta finalizarea proiectului, în cazul în care
este atinsă ţintă propusă.

Sursa: ziardambovita.ro
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Vizită în teren la obiectivul
Şoseaua de centură a Târgoviştei

Dâmboviţa

167 de apartamente din cinci blocuri vor fi
reabilitate în această vară de Primăria municipiului
Giurgiu, în urma accesării de fonduri europene Re-
gio, pentru creşterea eficienţei energetice a blo-
curilor. 

„Este primul proiect de acest tip pe care îl
implementăm în municipiul Giurgiu prin accesarea
acestor pârghii europene pentru eficientizarea
energetică a blocurilor. (...) Nu a fost simplu să
întocmim aceste proiecte. (...) Vom realiza în
primă fază acest proiect pentru cinci blocuri și
apoi pentru încă patru blocuri din municipiu până
la finalul anului”, a declarat primarul municipiului
Giurgiu, nicolae Barbu, marţi, într-o conferinţă de
presă, de lansare a proiectelor de eficientizare
energetică a unor blocuri din municipiu cu fonduri
nerambursabile Regio.

Pentru realizarea lucrărilor de eficientizare
energetică a cinci blocuri, municipalitatea a obţi-
nut fonduri Regio pentru un proiect în valoare to-
tală de 2,78 milioane de lei, din care 1,24 milioane
de lei este suma susţinută din fondul european
pentru dezvoltare Regională, restul fiind contribu-

ţie de la bugetul de stat şi de la bugetul local. 
Prin realizarea acestui proiect se vor crea 15

locuri de muncă permanente sau temporare şi vor
fi îmbunătăţite condiţiile de trai ale locatarilor
prin reducerea consumului de energie la încălzire
cu cel puţin 40%, iar certificatul privind clasa ener-
getică a acestor blocuri va creşte de la categoria d,
în care sunt încadrate în prezent, la categoria B.

Sursa: administratie.ro

167 de apartamente din Giurgiu intră
în reabilitare pentru creşterea eficienţei energetice
Giurgiu

foto: incom
od-m

edia.ro

http://www.administratie.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.ziardambovita.ro
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un raport oficial, postat pe site-ul instituţiei
Prefectului ialomiţa, centralizează investiţiile cu
fonduri europene derulate în perioada 2007 - 2013
la nivelul judeţului. Conform acestuia, 39 de admi -
nistraţii locale şi opt instituţii publice din judeţ au
accesat fonduri cuprinse între 50 de mii şi 50 mili -
oane de lei pentru proiecte ce au vizat de la inte-
grarea socială a persoanelor defavorizate până la
investiţii importante în reabilitarea spaţiilor pu-
blice, trecând prin reabilitarea sistemelor de apă,
a infrastructurii rutiere sau a celei agricole. 

Raportul instituţiei prefectului oferă pentru
prima oară o imagine globală a investiţiilor reali-
zate de-a lungul anilor în judeţul ialomiţa. 

Sursa: independentonline.ro

Ialomiţa fondurilor europeneIalomiţa

Se lucrează de zor în aceste zile la Secţia Onco -
logie a Spitalului municipal Ploieşti, inclusă într-un
amplu proiect de modernizare, finanţat din fonduri
de la bugetul local şi de la Banca mondială. 

Lucrările s-au reluat spre finalul lunii iunie, la
insistenţele primăriei, după o lungă perioadă de sis -
tare. În tot acest timp, pacienţii care ar fi trebuit
să ajungă la secţie au fost „înghesuiţi” în altă clă-
dire, în spaţii puse la dispoziţie temporar, pe du-
rata lucrărilor.

O investiţie importantă pentru municipiul Plo-
ieşti şi pentru întreg judeţul - modernizarea Secţiei
Oncologie de la Spitalul municipal - a bătut pasul
pe loc timp de aproape doi ani. abia de câteva zile
s-au reluat lucrările, în urma unor negocieri dintre
reprezentanţii primăriei şi cei ai societăţii care se
ocupă de execuţia contractului.

investiţia este realizată cu bani de la Banca
mondială şi bugetul local, reprezentând etapa a 2-
a dintr-un proiect mai amplu, ce vizează moderni -
zarea Secţiei Oncologie şi a spaţiilor pentru Chirur -
gia oncologică şi terapie intensivă. termenul pen-
tru finalizarea lucrărilor este în 2017, însă repre-
zentanţii administraţiei ploieştene sunt încrezători
că, dacă se menţine actualul ritm, lucrările vor fi
gata în prima parte a anului viitor.

Potrivit celor mai recente date oferite de că-
tre reprezentanţii spitalului, la „Schuller” sunt in-
ternaţi, lunar, aproximativ 250 de pacienţi care au
cancer, iar în spitalizarea de zi mai trec pragul in-
stituţiei medicale încă 500 de persoane pe lună
care urmează tratamentul cu citostatice. 

Sursa: ziarulprahova.ro

S-a relansat modernizarea
Spitalului „Schuller”

Prahova

http://www.ziarulprahova.ro
http://www.independentonline.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Reprezentanţi ai autorităţilor publice»
locale şi ai unor consilii locale din judeţ au
participat, la alexandria, la o întâlnire informală
organizată de Cj teleorman privind
oportunităţile de dezvoltare oferite pe axa
prioritară 3 „Sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii scăzute de carbon”.

totodată, cu această ocazie au fost prezen-
tate obiectivele tematice şi priorităţile de inves-
tiţii destinate autorităţilor publice locale, ce pot
realiza proiecte cu finanţare nerambursabilă prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020. 

Concret, au fost discutate oportunităţile de fi -
nanţare nerambursabilă a proiectelor pe care primă-
riile ar putea să le depună pentru realizarea de inves-

tiţii privind îmbunătăţirea eficienţei energetice a clă-
dirilor publice, investiţii în iluminatul public, investiţii
destinate transportului public electric şi nemotorizat,
achiziţia de mijloace de transport ecologic, precum şi
alte investiţii destinate reducerii emisiilor de bioxid de
carbon în zona urba nă, ce vor putea fi finanţate din
POR 2014 - 2020, axa prioritară 3 „Sprijinirea tranzi-
ţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”.

Pentru a se echilibra consumul de energie şi pen-
tru a se menţine un nivel redus al emisiilor de bioxid
de carbon, pe lângă lucrările de reabilitare termică a
clădirilor sunt necesare şi investiţii în achi ziţionarea de
sisteme alternative de producere a energiei din surse
regenerabile, respectiv de panouri solare termice şi
electrice, de sisteme fotovoltai ce, pompe de căldură
şi/sau centrale termice care utilizează biomasa.

Sursa: ziarulmara.ro

Primarii teleormăneni,
instruiţi pe tema accesării fondurilor

europene nerambursabile

Teleorman

http://www.ziarulmara.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: 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; 
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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

