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În data de 13 aprilie,»
Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia a
organizat o nouă întâlnire cu
reprezentanţii unităţilor
administrativ-teritoriale
pentru promovarea fondurilor
alocate prin Programul
operaţional Regional (PoR)
2014 – 2020!

Seminarul de informare, găz-
duit de Consiliul judeţean Teleor-
man, a avut ca scop prezentarea po-
sibilităţilor de investiţii din cadrul
primelor linii de finanţare neram-
bursabilă deschise în cadrul PoR, pentru reabilitarea
termică a clădirilor rezidenţiale, dezvoltarea patri-
moniului natural şi cultural şi revitalizarea oraşelor.

În deschiderea evenimentului, directorul ADR
Sud Muntenia, Liviu Muşat, a declarat următoarele:
„Ne bucurăm mult să fim astăzi alături de dumnea -
voastră. Este un moment mult aşteptat atât de noi,
cât mai ales de dumneavoastră – lansarea prime lor
priorităţi de investiţii din Programul Operaţional Re-
gional 2014 – 2020. Astăzi venim în sprijinul dum-
neavoastră cu informaţii importante despre trei do-
menii de finanţare lansate de curând. Este vorba
despre Prioritatea de investiţii 3.1, ce vizează spri-
jinirea creşterii eficienţei energetice în mediul ur-
ban pentru clădiri rezidenţiale, pentru care au fost
alocate fonduri de peste 57 milioane de euro regiunii
Sud Muntenia, despre linia de finanţare 5.1, desti-
nată investiţiilor în conservarea şi valorificarea pa-
trimoniului natural şi cultural, unde avem o alocare
orientativă de peste 38 mili oane de euro, şi despre
prioritatea 5.2, prin care, cu o alocare regiona lă de
peste 14 milioane de eu ro, se pot realiza aplicaţii
destinate îmbunătăţirii mediului urban. Deşi sumele
alocate pot fi insuficiente, sfatul nostru este să depu-
nem cât mai mul te aplicaţii şi, ulterior, în baza aces-
tora, să facem solicitări la nivelul Autorităţii de Ma-

nagement pen tru realocări. Pe perioada realizării
aplicaţiilor, aşa cum am pro cedat în perioada de pro-
gramare anterioară, vă vom sprijini cu informaţiile
necesa re de care veţi avea nevoie la momentul res-
pectiv prin activitatea de helpdesk asigurată de Ser-
viciul Comunicare al ADR Sud Muntenia.”

Cu această ocazie, au fost prezentate condi-
ţiile de accesare a fondurilor nerambursabile con-
form Ghidurilor specifice aferente priorităţilor de
investiţii 3.1, 5.1 şi 5.2, lansate în luna martie.
Reamintim că aceste documente pot fi consultate
pe website-ul nostru - http://regio.adrmuntenia.ro,
secţiunea dedicată PoR 2014 – 2020, link: http://re -
gio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020, precum şi pe pa -
gina de Internet a programului – www.inforegio.ro.
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Caravana POR 2014 – 2020, la Ploieşti:
Promovarea oportunităţilor de finanţare active
pentru autorităţile publice din Sud Muntenia
Agenţia pentru Dezvoltare Re-

gională Sud Muntenia, în calitate de
organism Intermediar pentru Pro-
gramul operaţional Regional, a orga -
nizat în data de 14 aprilie, la Plo-
ieşti, un nou seminar de informare
destinat potenţialilor beneficiari,
în cadrul caravanei PoR 2014 – 2020.

La evenimentul, ce a avut loc
la Palatul Culturii din Ploieşti, au
participat reprezentanţi ai autori-
tăţilor publice locale din munici-
piile şi oraşele din Prahova, precum
şi reprezentanţi ai staţiunilor turistice, balneare şi
balneoclimaterice din regiunea Sud Muntenia. În
cadrul acestui seminar de informare au fost prezen -
tate condiţiile de accesare a fondurilor nerambur-
sabile alocate prin PoR 2014 – 2020, pentru reabi-
litarea termică a clădirilor rezidenţiale, dezvolta-
rea patrimoniului natural şi cultural, revitalizarea
oraşelor şi dezvoltarea infrastructurii de turism.

În deschiderea evenimentului, vicepreşedin-
tele Consiliului judeţean Prahova, Bogdan Andrei
Toader, în calitate de gazdă, a mulţumit Agenţiei
pentru sprijinul oferit autorităţilor din judeţul Pra-
hova: „În primul rând vreau să mulţumesc Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru
faptul că îşi dă foarte mult interesul şi vine în spri-
jinul nostru, al autorităţilor locale, pentru a reuşi
în această sesiune să fim cât mai pregătiţi, să în-
cepem cu dreptul acest nou Program Operaţional
Regional. Ne dorim ca în acest exerciţiu financiar
să realizăm cât mai multe proiecte, pe care să le
finalizăm în timp util.”

La rândul său, directorul ADR Sud Muntenia,
Liviu Muşat, a prezentat tema acestui seminar de
informare, declarând următoarele: „Am pornit ca-
ravana de promovare a programului Regio 2014 –
2020, pentru a veni în sprijinul autorităţilor din
Sud Muntenia cu detalii importante despre noile
oportunităţi de finanţare din primele priorităţi de
investiţii care s-au lansat până în acest moment în
cadrul programului. Astfel, vă informăm că până

în prezent au fost lansate ghidurile specifice pen-
tru cinci priorităţi de investiţii. Prin aceste linii de
finanţare, autorităţile publice locale de la nivelul
regiunii Sud Muntenia vor putea obţine fonduri eu-
ropene nerambursabile pentru investiţii ce vizează
creşterea eficienţei energetice în mediul urban
pentru clădiri rezidenţiale (Prioritatea de investi-
ţii 3.1 A), conservarea şi valorificarea patrimoniu-
lui natural şi cultural (Prioritatea de investiţii 5.1),
îmbunătăţirea mediului urban (Prioritatea de in-
vestiţii 5.2), modernizarea drumurilor judeţene
(Prioritatea de investiţii 6.1) şi dezvoltarea infras-
tructurii de turism (Prioritatea de investiţii 7.1).

Pe măsură ce se vor lansa şi celelalte priorităţi
de investiţii vom continua caravana de promovare
a POR 2014 - 2020 în toate judeţele regiunii Sud
Muntenia. Rugămintea şi îndemnul nostru sunt să
ne contactaţi de fiecare dată când apar nelămuriri
sau probleme, astfel încât împreună să încercăm
să le rezolvăm, pentru ca aplicaţiile dumneavoas-
tră să fie cât mai bine realizate şi să aibă cât mai
multe şanse de finanţare”.

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

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Sesiunea de informare privind oportunităţile
de finanţare din POR 2014 – 2020

pentru dezvoltarea urbană durabilă
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Munte-

nia a organizat în această perioadă o serie de întâlniri
de lucru cu reprezentanţii celor şapte municipii reşe-
dinţă de judeţ de la nivelul regiunii noastre, privind
oportunităţile de finanţare din cadrul Programului
operaţional Regional 2014 – 2020, pentru dezvoltarea
urbană durabilă.

Aceste întruniri au avut ca temă de discuţii ana -
lizarea posibilităţilor de finanţare, precum şi a con -
diţiilor generale de implementare a dezvoltării urbane
durabile, în contextul Axei prioritare 4 „Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile”. 

Dezvoltarea urbană durabilă se finanţează prin
intermediul strategiilor integrate, ce au în vedere re-
zolvarea problemelor economice, sociale, climatice,
demografice şi de mediu din municipiile reşedinţă de
judeţ. existenţa unei Strategii integrate de dezvoltare
urbană constituie condiţia de bază pentru obţinerea
finanţării prin intermediul Axei prioritare 4 a PoR 2014
– 2020, precum şi a Planurilor de mobilitate urbană
durabilă, în cazul finanţării investiţiilor legate de
transportul public urban şi de infrastructura aferentă. 

În cadrul Agenţiei, începând din acest an a fost în-
fiinţată o nouă structură – Serviciul Dezvoltare urbană,
care are ca atribuţii sprijinirea reşedinţelor de judeţ
din regiunea Sud Muntenia în accesarea de fonduri ne-
rambursabile alocate prin PoR, Axa prioritară 4.

Directorul adjunct Dezvoltare şi Comunicare, Da-

niela Traian, a informat, în cadrul întâlnirilor de lucru,
re prezentanţii municipiilor reşedinţă de judeţ că
„această axă reprezintă o oportunitate importantă
atât pentru noi, Agenţia, în calitate de vector al dez-
voltării regionale, cât şi pentru cele şapte municipii
cărora le sunt destinate fonduri nerambursabile de
aproximativ 218 milioane de euro. Prin această axă
pot fi realizate proiecte ce acope  ră o paletă complexă
şi diversificată de investiţii. Astfel, pot fi finanţate
investiţii pentru transportul urban (căi de rula -
re/piste de biciclişti/ achi ziţie mijloace de transport
ecologice/electrice etc.), pentru revitalizarea zonelor
urbane (reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor
abandonate etc.), pentru comunităţile marginalizate
(clădiri pentru activităţi educative, culturale şi re-
creative; facilităţi destinate utilizării publice, de
exemplu: zone verzi de mici dimensiuni, pieţe pu-
blice, scuaruri, părculeţe etc., străzi urbane şi utili -
tăţi de bază la scară mică), precum şi pentru infras-
tructura de educaţie (creşe, grădiniţe, licee tehnolo-
gice, şcoli profesionale şi tehnice)”.

Informaţii referitoare la accesarea finanţării
în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile” a PoR 2014 – 2020 pot fi obţinute
de la Serviciul Dezvoltare Urbană din cadrul
Direcţiei Dezvoltare şi Comunicare, e-mail:
dezvoltare.urbana@adrmuntenia.ro.

Daniela Camelia Traian
• 13 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 14 aprilie, colega noastră Daniela Camelia Traian,

director adjunct  Direcţia Dezvoltare şi Comunicare, a împlinit
13 ani de activitate în cadrul Agenţiei!

Pe această cale dorim să o felicităm şi să îi mulţumim pen-
tru implicarea şi expertiza sa profesională dovedite în întreaga
activitate desfăşurată în cadrul ADR Sud Muntenia!

La Mulţi Ani cu succese pe toate planurile!
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Fiecare judeţ din România va beneficia
de un punct unic de informare

În data de 12 aprilie, Asociaţia Agenţiilor pen-
tru Dezvoltare Regională din România – RoReG a
semnat protocolul de colaborare cu Ministerul fon-
durilor europene dedicat înfiinţării unui punct unic
de informare şi consiliere, în fiecare judeţ, cu pri-
vire la accesarea fondurilor naţionale şi europene.
Protocolul a fost semnat de doamna Aura Răducu,
ministru în cadrul Ministerului fondurilor europene
şi de doamna Luminiţa Mihailov, vicepreşedintele
RoReG şi director general al Agenţiei pentru Dez-
voltare Regională Sud-est.

În vederea punerii în aplicare a protocolului,
Agenţiile pentru Dezvoltare Regională urmează să
semneze cu Ministerul fondurilor europene acor-
duri de parteneriat. furnizarea informaţiilor cu
privire la accesarea fondurilor naţionale şi euro-
pene se va face în cadrul unui punct unic de infor-
mare şi consiliere constituit la nivelul fiecărui ju-
det. Acest punct unic de informare şi consiliere
judeţean va funcţiona ca un mecanism de sprijin
pentru dezvoltarea ideilor de proiecte, atât în
ceea ce priveşte furnizarea de informaţii corecte
şi actualizate privind oportunităţile de finanţare
din diverse surse (din programe naţionale sau din

finanţări ale uniunii europene), cât şi în ceea ce
priveşte consilierea în dezvoltarea ideilor de pro-
iect.

RoReG este Asociaţia Agenţiilor pentru Dez-
voltare Regională din România şi are ca scop re-
prezentarea acestora la nivel naţional şi inter na -
ţional, în vederea sprijinirii dezvoltării lor institu -
ţionale şi îndeplinirii obiectivelor ce le revin în con -
formitate cu Legea nr. 315/28.06.2004, privind
dezvoltarea regională în România.

Sursa: adrse.ro

OTP finanţează IMM-urile
cu 25 milioane de euro

oTP Bank Romȃnia primeşte, din partea Băncii
europene de Investiţii (BeI), o linie de finanţare în
valoare de 25 de milioane de euro, destinată sus-
ţinerii întreprinderilor mici şi mijlocii, companiilor
medii, precum şi a entităţilor din sectorul public
şi facilitării angajării tinerilor în toate sectoarele.

Împrumuturile către beneficiarii finali vor fi
folosite pentru finanţarea investiţiilor şi pentru ca-
pitalul de lucru, în concordanţă cu priorităţile ue
şi pot fi acordate pe o perioadă de până la 10 ani.

oTP Bank România a încheiat un parteneriat
cu Banca europeană de Investiţii, în efortul de a
susţine accesul IMM-urilor, a companiilor medii,
precum şi a entităţilor din sectorul public la surse
avantajoase de finanţare a investiţiilor şi a capi-
talului de lucru.

Potrivit băncii, împrumutul este conceput pen -
tru a susţine cu prioritate IMM-urile, stâlpii econo-
miei româneşti în ceea ce priveşte disponibilitatea
locurilor de muncă şi creşterea economică.

Sursa: bursa.ro

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


6Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 271 / 11 - 17 aprilie 2016

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

Premiile pentru promovarea
întreprinderilor europene

Comisia europeană a lansat „Premiile pentru
promovarea întreprinderilor europene”, care iden -
tifică şi recunosc cei mai de succes promotori ai în -
treprinderii şi antreprenoriatului în europa, expun
cele mai bune politici şi practici antreprenoriale,
sporesc conştientizarea valorii adăugate de antre-
prenoriat, încurajează şi inspiră potenţialii antre-
prenori. 

Prin această iniţiativă, DG Întreprinderi şi In-
dustrie doreşte să răsplătească iniţiativele ce faci-
litează afacerile, în special prin recunoaşterea im-
portanţei antreprenoriatului. Statele membre pot
transmite propunerile până în data de 1 iulie 2016.

În România, Punctul unic de Contact pentru com -
petiţia „Premiile pentru promovarea întreprinde-
rilor europene” funcţionează în cadrul Ministerului

economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de
Afaceri, acesta având atribuţii în organizarea eta-
pei naţionale a competiţiei şi promovarea câştigă-
torilor la Comisia europeană. 

Termenul de depunere a solicitărilor de către
candidaţii din România este de 20.06.2016. 

Manualul operaţional, formularul de candida-
tură şi categoriile de premii ale competiţiei se găsesc
pe site-urile www.economie.gov.ro şi www.imm.oss.ro.

Coordonatele Punctului naţional de Contact sunt
următoarele: Ministerul economiei, Comerţului şi
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Calea victoriei, nr.
152, sector 1, cod 010096. Persoană de contact: ovi-
diu Horaţiu voinea, tel.: 021/20.25.288, 0755/024.885,
0722/527.393, e-mail: ovidiu_voinea@imm.gov.ro.

Sursa: finantare.ro
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Fond de investiţii
de 500 de milioane de dolari

pentru startup-urile europene
Accel, fond de investiţii ce ţinteşte startup-urile a -

flate la început de drum şi care a investit de-a lungul tim -
pului în companii precum facebook, Spotify sau Drop-
box, a lansat un nou fond de investiţii cu 500 de milioane
de dolari (438 de milioane de euro), disponibili pentru
startup-urile din zona tehnologiei, din europa şi Israel. 

Proiectele ce au cele mai mari şanse de a obţine
investiţii din partea noului fond sunt cele din domenii
precum SaaS (software-as-a-service) şi finTech (sof-
tware dedicate serviciilor financiare), marketplace şi in-
frastructură de nouă generaţie, potrivit Tech.eu. 

Până acum, Accel a investit în startup-uri din 19
ţări, iar fiecare investiţie pe care o face fondul se ridică
în media la circa 15 milioane de dolari/startup, ceea ce
înseamnă că de această dată ar putea alege peste 30 de
startup-uri pentru a investi cei 500 de milioane de dolari. 

Printre fondurile de investiţii lansate, recent, la ni-
vel european, se numără: Index ventures (cu un buget
de 550 de milioane de dolari), Lakestar, care anul trecut
anunţa că are disponibil un buget de investiţii de 400 de
milioane de dolari, northzone (311 milioane de dolari)
sau Holtzbrinck ventures (331 milioane de dolari).

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Ministrul fondurilor europene:
Documentaţia este extrem de stufoasă,

nu mai accept ghiduri de şase sute de pagini
Ministrul fondurilor»

europene a declarat într-un
interviu că vrea să simplifice
ghidurile pentru beneficiari.
Aura Răducu spune că „de
multe ori, beneficiarii au
fost induşi în eroare de nişte
prevederi din ghid, pe care
nu le-au înţeles”.

Aura Răducu afirmă că „importanţi sunt bene -
ficiarii, pentru că ei sunt cei care de fapt imple-
mentează aceste programe europene, ei realizea -
ză proiectele, ei le implementează şi după aceea
beneficiază de aceste proiecte, ei răspund şi ei
realizează calitatea acestor proiecte”.

Întrebată dacă beneficiarii care se plâng că plă-
ţile se fac greu şi că există blocaje în sistem au drep-
tate, ministrul fondurilor europene a răspuns: „Au
dreptate beneficiarii, pentru că s-a creat un sistem

extrem-extrem de dificil şi pentru
verificarea acestor plăţi. Plăţile
trec prin multe mâini, mulţi ochi
se uită la documentaţie. Documen-
taţia este extrem de stufoasă. Pot
să vă spun că au existat pe pe-
rioada anterioară şi chiar încercări
pe această perioadă să avem ghi-
duri de câte şase sute de pagini,
lucru pe care eu nu-l mai accept şi
lucrăm efectiv pe aceste ghiduri

pentru a le reduce şi a include lucruri cât mai clare
şi un limbaj cât mai potrivit beneficiarilor, cât mai
pe înţelesul oamenilor, pentru a evita multe din ne-
regulile şi greutăţile întâmpinate. De multe ori, be-
neficiarii au fost induşi în eroare de nişte prevederi
din ghid, pe care nu le-au înţeles bine şi aş vrea ca
aceste ghiduri să fie într-un limbaj clar, potrivit oa-
menilor, pentru a putea realiza nişte proiecte bune
şi importante pentru comunitatea lor”.

Sursa: rfi.ro

Aura Răducu, ministrul fondurilor europene

Instrucţiuni pentru evitarea creării de condiţii artificiale –
Anexă la Ghidul Solicitantului

Agenţia pentru finanţarea Investiţiilor Rurale (AfIR)
a publicat spre dezbatere publică un set de instrucţiuni
privind evitarea creării de condiţii artificiale în accesarea
fondurilor europene, pentru finanţarea investiţiilor în
agricultură şi în dezvoltarea mediului rural prin submă-
surile 4.1 (exploataţii agricole), 4.2 (Procesare agricolă),
4.1a (exploataţii pomicole) şi 4.2a (Procesare pomicolă)
din PnDR 2020. De asemenea, ulterior, pe 6 aprilie au
fost publicate şi instrucţiuni pentru Schema de ajutor de
stat GBeR şi Schema de Minimis aferente submăsurilor
4.2 şi 4.2a şi pentru 6.1 (Tinerilor fermieri) şi 6.4 (Dez-
voltare activităţi non-agricole). Instrucţiunile vor fi in-
cluse ca anexe la Ghidul Solicitantului pentru submăsurile
ce vor fi deschise în cursul acestui an şi au ca obiectiv in-
formarea beneficiarilor cu privire la eventualele situaţii
ce pot duce la crearea condiţiilor artificiale. 

„Faptul că aceste instrucţiuni vor fi parte integrantă

a Ghidului Solicitantului asigură o mai bună informare a
potenţialilor beneficiari şi a beneficiarilor asupra modu-
lui corect de accesare şi implementare a măsurilor de fi-
nanţare. Anexele sunt specifice fiecărei submăsuri şi, în
urma rezultatelor consultărilor publice, vor fi adaptate
cât mai bine diferitelor tipuri de investiţii. Cred că este,
pentru noi şi pentru beneficiarii noştri, cea mai bună me-
todă de a arăta, în practică, modul în care sunt imple-
mentate cerinţele europene în domeniu”, a declarat An-
dras Szakal, directorul general al AfIR. 

Acest set de instrucţiuni a fost realizat de Agenţia pen-
tru finanţarea Investiţiilor Rurale în urma unor ample dez-
bateri şi comunicări cu partenerii sociali ai Agenţiei, astfel
încât să vină în sprijinul beneficiarilor prin clarificarea anu-
mitor aspecte şi indicatori, precum şi prin enunţarea unor
prevederi aplicate pe fiecare submăsură în parte.

Sursa: finantare.ro

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


8Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 271 / 11 - 17 aprilie 2016

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

IN
FO

 PA
RTEN

ERIATE

Cerere de propuneri de proiecte
URBACT III 2014-2020 –
reţele de implementare 

Comisia europeană, prin intermediul Secre-
tariatului european pentru programul URBACT III,
a lansat o cerere de propuneri de proiecte pentru
reţele de implementare cu titlul „Cerere de pro-
puneri de proiecte 2016 pentru crearea a maxi-
mum 15 reţele de implementare”. 

finanţat în comun de uniunea europeană (fon -
dul european pentru Dezvoltare Regională) şi sta-
tele membre, URBACT III este un program european
ce facilitează schimbul de informaţii şi învăţarea
reciprocă în vederea promovării dezvoltării urba -
ne durabile. 

Actuala cerere de propuneri
de proiecte este prima destinată
înfiinţării de reţele de implemen-
tare pentru 2014 – 2020 în cadrul
programului. Aşa cum este definit
în cadrul Programului operaţio-
nal, acoperirea tematică a pro-
gramului URBACT III 2014 - 2020
este în conformitate cu obiec tivele
tematice ale politicii de coeziune a ue pentru
2014 - 2020 şi puternic legată de pilonii Strategiei
europa 2020 pentru o creştere inovatoare, dura-
bilă şi favorabilă incluziunii. 

Obiectivul principal al reţelelor de imple-
mentare este creştearea capacităţii oraşelor eu-
ropene de a implementa strategii integrate pen-
tru dezvoltare urbană durabilă. 

Aplicaţiile vor cuprinde 2 faze. Durata pro-
iectului este de 30 de luni, primele 6 luni pentru
organizarea reţelei (faza 1) ṣi următoarele 24 de
luni pentru implementarea activităţilor prevăzute
în proiect (faza 2). 

Printre acţiunile sprijinite: 

schimburi transnaţionale şi reuniuni de învăţare;•
studiu de bază prezentând în detaliu situa-•

ţiile de plecare ale diferitelor oraşe partenere în
legătură cu strategia urbană existentă, planul de
acţiune şi provocările de punere în aplicare; 

un „cadru operaţional pentru punerea în apli -•
care”, pentru fiecare partener, care să cuprindă
soluţii concrete şi instrumente de politică dezvol-
tate la nivelul fiecărui partener pentru a aborda
provocările şi problemele identificate în punerea
în aplicare la începutul activităţii reţelei. 

Beneficiari: oraşe, arii metropolitane, distric -
te/sectoare care au o strategie urbană integrată/
plan de acţiune şi deţin bani pentru proiecte/ac-
ţiuni care să permită implementarea strategiei. 

Eligibilitate: ţări/regiuni sta -
tele membre ale ue, norvegia şi
elveţia. 

Buget/suma acordată pe pro -
iect: gradul de cofinanţare de -
pinde de tipul de partener; se pot
acorda între 600.000 ṣi 750.000
€/proiect. 

Dată de depunere: 22 iunie
2016 – prima fază (ora 15:00/Bru-

xelles). 
În datele de 19 şi 26 aprilie vor avea loc 2 we-

binarii, ce vor fi organizate pentru consilierea ce-
lor interesaţi să participe la actuala cerere de
propuneri de proiecte. 

Autoritatea de Management a programului
este în franţa. 

Întrebările privind această cerere de propu-
neri de proiecte pot fi adresate către responsa-
bilul din cadrul Autorităţii de Management: dl
Kristijan RADojCIC, Secretariat uRBACT III 5, Rue
Pleyel 93283, Saint Denis, franţa, tel.: 33 (0)1 85
58 62 88, e-mail: k.radojcic@urbact.eu

Sursa: finantare.ro

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


un veritabil centru de cultură va»
răsări din ruinele Poştei vechi, una dintre
clădirile-emblemă ale Călăraşiului.
Autorităţile locale vor restaura cu bani
europeni monumentul istoric, aproape
prăbuşit în prezent. 

Reabilitarea clădirii a intrat în linie dreaptă,
proiectul lucrărilor fiind în proces de reevaluare.
Conform autorităţilor publice locale, aici urmează
să se construiască un centru de cultură, unde vor
fi găzduite simpozioane, lansări de carte şi expo-
ziţii. „Proiectul privind Poşta veche este în reeva-
luare. Acest edificiu va fi reabilitat şi transformat
complet într-o clădire deosebită. Avem în plan să
modernizăm toată zona centrală din municipiul
Călăraşi. Doar pentru Poşta veche s-a realizat o
evaluare şi sunt necesari 4 milioane de euro”, a
explicat primarul Călăraşiului, Daniel Ştefan Dră-
gulin. În prezent, clădirea, construită pe vremea
lui Carol I, se află într-o stare avansată de degra-

dare - cărămizile au început să se desprindă din zi-
duri, zona fiind împerjmuită cu panouri pentru a
nu exista pericolul rănirii vreunui trecător. 

Sursa: adevarul.ro
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Unitatea medico-socială din Şuici
a fost modernizată

Argeş

În data de 13 aprilie a avut loc inaugurarea pa -
vilionului-cantină şi a sediului administrativ din ca-
drul unităţii medico-sociale Şuici, instituţie din su-
bordinea Consiliului judeţean Argeş. Lucrările de
reabilitare, consolidare şi modernizare au însem-
nat un efort financiar de 2,88 milioane de lei, in-
vestiţia fiind susţinută cu fonduri de la Consiliul
judeţean Argeş, dar şi de la Ministerul Muncii.
„Unitatea de la Şuici poate intra în competiţie cu
orice centru de acest fel din Europa. Nivelul şi con-
diţiile de viaţă sunt la cele mai înalte standarde
şi am reuşit, după ani de muncă, eforturi şi inves-
tiţii, să transformăm o veche şcoală profesională,
înfiinţată în 1926, într-un frumos centru medico-
social de referinţă. Vreau să le mulţumesc tuturor
celor care au participat la această investiţie. Ne

dorim să găsim mijloacele financiare să moderni-
zăm şi sala de sport a centrului, astfel încât uni-
tatea de la Şuici să devină cea mai modernă din
ţară” – a spus florin Tecău, preşedintele Cj Argeş.

Sursa: ziarulargesul.ro

Poşta veche va fi salvată!
4 milioane de euro costă reabilitarea

monumentului istoric de pe vremea lui Carol I

Călăraşi

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.adevarul.ro
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Casa-Atelier Gabriel Popescu din comuna vul-
cana Pandele, judeţul Dâmboviţa, a intrat într-un
amplu proces de consolidare-reabilitare-restau-
rare. finanţarea acestei investiţii s-a putut realiza
prin Mecanismul financiar See 2009-2014. obiec-
tivul general al proiectului îl reprezintă proteja-
rea, conservarea şi punerea în valoare a patrimo-
niului cultural, cât şi facilitarea accesului publicu-
lui larg la monumentul istoric reabilitat.

valoarea totală a proiectului se ridică la 2.235.222
de lei, din care 2.202.114 fonduri nerambursabile.
Autorităţile judeţului doresc să reintroducă Casa-
Atelier Gabriel Popescu în circuitul naţional şi in-
ternaţional al muzeelor. De asemenea, se intenţio-
nează stabilirea unei rute turistice în care să fie in-
cluse clădirile de patrimoniu din judeţul Dâmboviţa
şi regiunea Sud Muntenia, printre care şi Casa memo -
rială Gabriel Popescu din comuna vulcana Pândele.

De curând, preşedintele Consiliului judeţean
Dâm boviţa, Adrian țuţuianu, însoţit de echipa de

imple mentare a proiectului, făcut o vizită pe şan-
tierul de la vulcana Pandele, unde se lucrează in-
tens pentru definitivarea lucrărilor.

Sursa: gazetadambovitei.ro

Se restaurează Casa-Atelier
Gabriel Popescu din comuna Vulcana Pandele
Dâmboviţa

IN
FO

 JU
D

EȚE

Primăria Municipiului Giurgiu a găzduit, în da -
ta de 15 aprilie, o întâlnire de lucru între reprezen -
tanţii Primăriei Giurgiu şi Clubului Sportiv Munici-
pal pe de o parte şi cei ai oraşului vecin Ruse pe
de altă parte, pentru discutarea unor detalii pri-
vind organizarea unui cros transfrontalier în luna
septembrie, din centrul municipiului Giurgiu până
în centrul oraşului Ruse. 

În cadrul întâlnirii la care au participat vice-
primarul de la Ruse, Ivan Grigorov, şi administra-
torul public al municipiului, niculae Ghiţă, au fost
discutate aspecte privind stadiul pregătirilor, sta-
bilirea punctelor de start, traseul competiţiei, pre-
mierea câştigătorilor, partea de finanţare şi pro-
movarea evenimentului. Au fost stabiliţi de ase-
menea următorii paşi de întreprins, şi anume or-
ganizarea unei întâlniri în decurs de cel mult două
săptămâni cu reprezentanţii Poliţiei de frontieră,
Poliţiei Locale, jandarmeriei din ambele oraşe,

pentru discutarea aspectelor legate de trecerea
frontierei şi siguranţa participanţilor pe parcursul
desfăşurării competiţiei, şi definitivarea în decurs
de două săptămâni a traseului de la punctele de
pornire din ambele oraşe până la Podul Prieteniei,
pentru stabilirea distanţei exacte ce va fi parcurse
în cadrul crosului transfrontalier.

Sursa: primariagiurgiu.ro

Întâlnire de lucru pentru organiarea
Crosului Transfrontalier Giurgiu - Ruse

Giurgiu

http://www.primariagiurgiu.ro
http://www.gazetadambovitei.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Miercuri, 13 aprilie, la Slobozia a avut loc o în -
tâlnire de lucru, coordonată de primarul oraşului
Amara, victor Moraru, privind oportunităţile de dez -
voltare în domeniul culturii, pentru valorificarea tra -
diţiilor şi promovarea actelor artistice în toate comu -
nităţile judeţului Ialomiţa, dar şi la nivel naţional.

Reabilitarea unor obiective de patrimoniu şi
includerea acestora în circuitele turistice au fost
primele observaţii pe care participanţii la dezba-
tere le-au făcut faţă de conacul Bolomey de la Co-
sîmbeşti, Conacul lui Aurelian Pană de la Sudiţi şi
ferma Model Perieţi. În funcţie de categoria din
care fac parte, monumentele istorice pot fi finan-
ţate prin programe derulate de Consiliul judeţean,
iar un exemplu este baza arheologică oraşul de
floci, sau prin Grupurile de Acţiune Locală, şi o in-
vestiţie realizată este Biserica Hagieşti, din Sineşti.

Reprezentanţii instituţiilor culturale prezenţi la
discuţii au vorbit despre programele pe care le-ar
putea dezvolta pentru publicul larg, dar şi vizitatorii

avizaţi. „Aşezământul de la Maia-Catargi este insu-
ficient valorificat. Ţinând cont că în cripta Bisericii
se află înmormântat primul Prim Ministru al Româ-
niei, Barbu Catargiu, de ce să nu facem o tradiţie ca
jurământul de învestire pe care reprezentantul unui
Guvern îl depune să se facă la Maia, aşa cum se în-
tâmplă în Franţa, la Orleans”, a specificat florin
vlad, directorul Muzeului judeţean Ialomiţa.

Teatrul pentru copii la sat este o altă propunere
pe care participanţii la dezbatere au apreciat-o în
mod deosebit, la fel cum îmbogăţirea festivalului
„Ionel Perlea” cu o secţiune de orchestră ţine de
firescul acestei manifestări, de nivel internaţional.

„Educaţia, cultura, sănătatea şi sportul sunt
priorităţile noastre în contractul social pe care îl
vom încheia cu cetăţenii judeţului. Avem nevoie
de astfel de programe pe care le vom finanţa spe-
cial pentru a crea copiilor noştri un cadru adecvat
de viaţă”, a concluzionat primarul victor Moraru. 

Sursa: guraialomitei.com

Obiectivele din Strategia culturală
de dezvoltare durabilă a judeţului Ialomiţa

Ialomiţa

http://www.guraialomitei.com
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Cel de-al doilea municipiu al judeţului Praho -
va – Câmpina – se poate mândri că Ambulatoriul in-
tegrat al Spitalului municipal este la standarde eu-
ropene. La un an de la demarare, vineri a avut loc
inaugurarea lucrărilor de reabilitare, modernizare
şi echipare cu aparatură modernă a instituţiei sa-
nitare din centrul oraşului. Cu o imagine nouă a
clădirii, atât la exterior, cât şi în interior, la care
se adaugă aparatură de ultimă generaţie, Câmpina
este - după cum au menţionat managerul spitalului
dr. Călin Tiu şi primarul Horia Tiseanu - singura lo-
calitate din Prahova care a atras fonduri europene
pentru modernizarea şi dotarea cu aparatură a
unei instituţii sanitare.

Încă de la început, conducerea Primăriei Câm-
pina - în a cărei administrare este unitatea medica -
lă – a dorit ca investiţiile de modernizare a Ambu-
latoriului să se realizeze cu bani europeni, primul
demers în acest sens fiind făcut în anul 2009, când
a fost depus un proiect în intenţia de a atrage fon-
duri europene prin PoR. Confirmarea primirii fon-
durilor europene a venit în anul 2013, contractul
de finanţare fiind semnat în luna aprilie 2014, iar
în primăvara anului trecut a fost parafat documen-
tul ce viza execuţia lucrărilor. Iniţial, durata inves-
tiţiilor a fost fixată pentru nouă luni, dar munici-
palitatea a mai prelungit-o cu încă trei luni, alo-
când, în acest caz, şi fondurile necesare, de la bu -
getul local. În total, valoarea lucrărilor de reabili ta -

re şi modernizare a fost de 3,9 milioane de lei, iar
cea a echipamentelor medicale – de 4 milioane de
lei. „În Câmpina, policlinica datează din anul 1938.
Acum, odată cu finalizarea lucrărilor la Ambulatoriul
integral al spitalului, s-a reabilitat tot. Totul este
nou, constructorul punând în practică, foarte bine,
proiectul ce a vizat reabilitarea şi modernizarea clă-
dirii. Câmpina este singura localitate din Prahova
care a atras fonduri europene pentru investiţii în să-
nătate”, a declarat primarul Horia Tiseanu. Mulţu-
mind atât cadrelor medicale, cât şi pacienţilor ca -
re, în ultimul an, au avut de suferit, având în vede -
re restrângerea activităţii pentru a se crea front de
lucru refacerii şi modernizării Ambulatoriului, dr.
Călin Tiu, managerul Spitalului Municipal Câmpina,
a ţinut să menţioneze că, datorită acestor inves-
tiţii, această instituţie sanitară este acum una
complet nouă. „Urmare a realizării acestor investiţii
de amploare, ca elemente de noutate pot să enumăr
ascensorul, sistemul de încălzire şi de climatizare,
existenţa unui rezervor de apă, înlocuindu-se inclu-
siv toate instalaţiile. În ceea ce priveşte echipamen-
tele medicale, dotări s-au făcut pentru toate spe-
cialităţile, cele mai însemnate revenind radiologiei,
prin noul computer tomograf. S-au mai achiziţionat
cinci ecografe, un aparat de endoscopie, de dotări
beneficiind inclusiv laboratoarele şi cabinetele pen-
tru recuperare medicală”, a declarat managerul.

Sursa: ziarulprahova.ro

Ambulatoriul Spitalului din Câmpina
a fost modernizat la standarde europene

Prahova

Începând de săptămâna trecută, în două lo ca -
ţii din Alexandria, iubitorii de carte se pot „auto-
servi”, pentru scurtă vreme, cu volume din dome-
niul literaturii universale, literaturii pentru copii,
cărţi poliţiste, religioase, manuale etc. noul mod
de a împrumuta cărţi, neobişnuit pentru Alexan-
dria, a putut fi posibil cu ajutorul voluntarilor Mar-
val Group, care au colectat 1.300 de cărţi de la oa-
meni dispuşi să renunţe la ele şi au înfiinţat Peda-
bibliotecile în aer liber. Acestea pot fi găsite în par-

cul dintre Şcoala nr. 5 şi Casa de cultură şi în faţa
Catedralei municipiului Alexandria. Ca atare, Mar-
val Group şi Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat” vă
inivită să păşiţi curajoşi în lumea literară pe care
v-o pune la dispoziţie şi să savuraţi fiecare filă, fie-
care rând. Iniţiatorii proiectului au şi un mesaj pen -
tru cititori: „Vă rugăm, de asemenea, să aveţi grijă
în ceea ce priveşte întreţinerea acestor cărţi, ca re,
de astăzi, aparţin comunităţii!”.

Sursa: liberinteleorman.ro

Proiect inedit la Alexandria:
Pedabibliotecă în aer liber

Teleorman

http://liberinteleorman.ro
http://ziarulprahova.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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REVISTA PRESEI

Ziarul Mara / 14 aprilie 2016

wall-street.ro / 9 aprilie 2016

Ziarul Prahova / 16 aprilie 2016

fonduri-structurale.ro / 13 aprilie 2016

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


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.

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, nr. 1, 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 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 DOBRESCU
PLOEŞTEANU, Şerban GEORGESCU, Florentin
GEORGESCU, Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
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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.
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