
Buletin Informativ nr. 151 / 3 - 9 octombrie 2013

Publicaţie editată de
Agenţia pentru

Dezvoltare Regională
Sud Muntenia

eVenIMenTe

oPoRTunITăţI de fInAnţARe

Primul seminar▪
de instruire pentru
beneficiarii de fonduri
PoS CCe din regiunea
Sud Muntenia ............... 3

Întâlnire de lucru▪
cu beneficiarii
de fonduri Regio
pentru implementarea
corectă a proiectelor ..... 4

WORKING4TALENT – identificarea şi selectarea
bunelor practici pentru atragerea

capitalului uman înalt calificat

Cea de-a cincea▪
reuniune a Comitetului
Interinstituţional pentru
Acordul de Parteneriat ... 5

Peste două miliarde▪
de euro încasate
de la Comisia europeană
în acest an pentru
dezvoltarea durabilă
a României .................. 6

Catalogul surselor▪
de finanţare valabil în luna
octombrie 2013 ............ 6

70 de miliarde de euro▪
pentru cercetare .......... 7

oPen dAYS 2013:▪
A 11-a ediţie a „Săptămânii
europene a regiunilor
și orașelor” ................. 7

Info RegIo

Situaţia proiectelor▪
depuse la nivelul regiunii
Sud Muntenia ............... 8

Modificarea Instrucţiunii▪
AM PoR nr. 108 ............. 8

Argeş / Stadiul implementării proiectelor Regio ce vizează dezvoltarea
instructurii urbane a municipiului Curtea de Argeş .................................12

Călăraşi / Proiect transfrontalier pentru dezvoltarea infrastructurii de transport
în comuna Roseţi ..........................................................................12

Dâmboviţa / Simpozion naţional la Târgovişte: Calitatea energiei electrice –
Cee 2013, ediţia a X-a ...................................................................13

Giurgiu / S-a lansat proiectul „Reabilitare și modernizare a Drumului Județean
603 Naipu – Comana” ....................................................................13

Ialomiţa / deszăpezire pe bani europeni în Ialomiţa ...............................14

Prahova / Vizita premierului Victor Ponta la mai multe obiective din Prahova ....14

Teleorman / noi proiecte în cadrul Strategiei dunării relansează cooperarea
româno-bulgară ...........................................................................15

Info judeţe

pagina 2

http://www.youtube.com/user/ADRSudMuntenia
https://twitter.com/ADRSudMuntenia
https://www.facebook.com/adrsudmuntenia


În perioada 30 septembrie – 2 octombrie, a
avut loc la Torino a şasea întâlnire a partenerilor
din cadrul proiectului european „Working4Talent
– capital uman și inovare: politici ocupaționale în
rețele de inovare locale și regionale pentru atra-
gerea talentelor și crearea de locuri de muncă”.
Acest proiect este finanţat de Comisia europeană
prin programul InTeRReg IVC, domeniul prioritar
1 – Inovarea și economia bazată pe cunoaștere. eve -
nimentul a fost organizat de către reprezentanţii Pro -
vinciei di Torino, instituţie parteneră la acest pro-
iect. 

Principalul scop al acestei reuniuni a constat în
prezentarea diverselor bune practici identificate de
fiecare partener pentru atragerea şi reţinerea în
regiuni a capitalului uman înalt calificat. Astfel, în
total a fost identificat un număr de 30 de bune
practici, ce provin din 23 de regiuni, ce fac parte
din 11 ţări din uniunea europeană.

din partea Agenţiei au participat domnul Liviu
MuȘAT – directorul AdR Sud Muntenia şi doamna
gilda niculescu - coordo nator de proiect. Toto-
dată, au fost prezenţi la conferinţa „Voglia d’Im-
presa 2013 – talent e imprenditoria”, în cadrul că-
reia a fost prezentat  proiectul Working4Talent, au

fost discutate modalităţile de sprijin la nivel local
al întreprinderilor mici şi mijlocii din provincia To-
rino şi au fost premiate IMM-urile ce au beneficiat
de sprijinul programului de finanţare Mettersi in
Proprio, program finanţat de Provincia di Torino.

Totodată, partenerii au vizitat şi Incubatorul
Întreprinderilor Inovative din cadrul Politehnicii
din Torino, unde au avut prilejul să discute cu re -
prezentanţii câtorva firme inovative găzduite de
această structură de afaceri.
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WORKING4TALENT – identificarea şi selectarea
bunelor practici pentru atragerea capitalului

uman înalt calificat

Liviu Muşat, directorul AdR Sud Muntenia, alături de gilda niculescu, şef Serviciu Strategii, dezvoltare, Cooperare, au participat la cea de-a şasea
întâlnire a partenerilor din cadrul proiectului Working4Talent

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


În data de 3 octombrie, Agenţia pentru dez-
voltare Regională Sud Muntenia a organizat primul
seminar de instruire pentru beneficiarii de fonduri
nerambursabile acordate în cadrul Programului
operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității
Economice” (PoS CCe). 

La această întâlnire de lucru, care a avut loc
la sediul Agenţiei, au participat aproximativ 50 de
reprezentanţi ai societăţilor comerciale de la ni-
velul regiunii Sud Muntenia, beneficiare de finan-
ţare europeană în cadrul PoS CCe. Proiectele, pen-
tru care s-au semnat contractele la începutul lunii
trecute, sunt finanţate în cadrul Axei prioritare 1
„Un sistem inovativ și ecoeficient de producție”,
domeniul major de intervenţie dM1.1 - Investiţii pro -
ductive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a
întreprinderilor, în special a IMM, operaţiunea a) Spri -
jin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului
productiv prin investiţii tangibile şi intangibile.

Scopul organizării acestui seminar de instruire
a fost de a sprijini beneficiarii în implementarea co -
rectă a proiectelor, prin oferirea de informaţii utile
despre etapele de derulare a activităţilor prevăzu -
te în cererile de finanţare. Pentru a creşte nivelul
de pregătire a beneficiarilor şi a consultanţilor a ces -
tora, la instruire s-au purtat discuţii despre documen -
tele folosite în derularea contractelor (prefinanţare,
notificare privind depunerea cererii de prefinan-
ţare/ rambursare, graficul de depunere, documen -
te ce trebuie să însoţească cererile de plată). 

Totodată, reprezentanţii Agenţiei au oferit de-
talii despre activităţile de informare şi publicitate
ce vor fi implementate în cadrul proiectelor, con-
form regulilor de identitate vizuală PoS CCe, mo-
dul în care trebuie ţinută evidenţa contabilă dis-
tinctă folosind conturi analitice, despre Raportul
de progres, dar şi despre vizita la faţa locului şi
cum trebuie realizate pistele de audit. 

Agenţia, în calitate de organism Intermediar pen -
tru PoSCCe, are atribuţii de implementare a Axei
Prioritare 1 – un sistem de producţie inovativ şi eco-
eficient: operaţiunea 1.1.1 Sprijin pentru consolida -
rea şi modernizarea sectorului productiv prin inves -
tiţii tangibile şi intangibile - investiţii pentru între -
prinderi mici şi mijlocii; operaţiunea 1.1.2 Sprijin
pentru implementarea standardelor internaţio-
nale; operaţiunea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi
pieţe şi internaţionalizare şi, respectiv, operaţiu nea
1.3.2 Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor.
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Primul seminar de instruire pentru beneficiarii
de fonduri POS CCE din regiunea Sud Muntenia

AdR Sud Muntenia a organizat primul seminar de instruire pentru beneficiarii de fonduri PoS CCe

Mai multe detalii despre
implementarea POS CCE în Sud
Muntenia puteţi obţine contactând
experţii Serviciului organism
Intermediar PoS CCe: Str. Sloboziei,
nr. 9, Călăraşi, jud. Călăraşi, cod
910001, tel.: 0342/100.160, e-mail:
oi.poscce@adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Întâlnire de lucru cu beneficiarii
de fonduri Regio pentru implementarea corectă

a proiectelor
Vineri, 4 octombrie, ADR»

Sud Muntenia a organizat la sediul din
Călăraşi un seminar de instruire pentru
noii beneficiari de fonduri Regio, care au
semnat în această perioadă contractele
de finanţare în cadrul Programului
Operaţional Regional 2007 – 2013.

evenimentul, la care au participat aproxima-
tiv 20 de reprezentanţi ai autorităţilor publice lo-
cale, precum şi ai mediului privat din regiunea Sud
Muntenia.

În cadrul seminarului de instruire, reprezen-
tanţii Agenţiei au informat echipele de implemen-
tare a proiectelor Regio despre etapele de derulare
a activităţilor prevăzute în contractele de finan-
ţare pe care le implementează cu sprijin financiar
nerambursabil Regio. Astfel, s-au purtat discuţii
despre activităţile de informare şi publicitate ce
vor fi implementate în cadrul proiectelor, conform
regulilor de identitate vizuală Regio, precum şi
despre documentele folosite în derularea contrac-
telor - prefinanţare, notificare privind depunerea

cererii de prefinanţare/ rambursare, termen de
depunere, documente ce trebuie să însoţească ce-
rerile de plată. Totodată, noii beneficiari au primit
informaţii utile despre modul în care trebuie ţinută
evidenţa contabilă distinctă folosind conturi ana-
litice, despre Raportul de progres şi au aflat detalii
legate de vizita la faţa locului şi cum trebuie rea-
lizate pistele de audit.
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Cea de-a cincea reuniune
a Comitetului Interinstituţional
pentru Acordul de Parteneriat

Luni, 7 octombrie, AdR Sud Muntenia a partici -
pat la cea de-a cincea reuniune a Comitetului Inter -
instituţional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP),
eveniment organizat de Ministerul fondurilor eu-
ropene.

Reuniunea a avut ca subiecte principale de dis -
cuţie activităţile de programare 2014 - 2020 din pe -
rioada iunie – septembrie 2013, inclusiv evoluţia dia -
logului informal cu Comisia europeană, calendarul ac -
tivităţilor pentru trimestrul al IV-lea al anului 2013,
precum şi primul Proiect de Acord de Parteneriat
propus de România pentru perioada 2014 – 2020.

Ministerul fondurilor europene a publicat, marţi,
1 octombrie a.c., prima versiune a Acordului de Par -
teneriat 2014-2020 pe pagina de web www.fonduri-
ue.ro, document ce a fost supus consultării par -
tenerilor de dialog. documentul stabileşte modali -
tatea în care vor fi concentrate investiţiile din fon-
durile europene structurale şi de investiţii pentru
a promova competitivitatea, convergenţa şi coope-
rarea, în vederea încurajării obţinerii unei dezvol-
tări inteligente, bazate pe creştere economică şi
incluziune socială.

În urma acestei reuniuni, Ministerul fondurilor
europene va transmite serviciilor Comisiei euro-
pene, informal, prima versiune a Acordului de Par-
teneriat 2014-2020, deoarece, la nivelul uniunii eu -
ropene, nu au fost adoptate încă regulamentele ce
vor stabili modul în care vor fi implementate fon -
du rile europene în viitoarea perioadă de progra-
mare.

Prima versiune a Acordului de Parteneriat de-
taliază cadrul instituţional - Autorităţile de Mana-
gement şi organismele Intermediare, respectiv
prezintă principiile implementării efective a fon-
durilor în conformitate cu prevederile pachetului
legislativ al uniunii europene.

În acest sens, implementarea fondurilor euro-
pene structurale şi de investiţii 2014-2020 se va re -
aliza într-un sistem mult mai bine coordonat, fiind
stabilite atribuţii de autoritate de management nu -
mai la nivelul a trei ministere:

Ministerul fondurilor europene pentru manage -•

mentul a patru programe operaţionale: Infrastruc-
tura mare (transport, mediu şi energie); Competi-
tivitate (cercetare - dezvoltare, Agenda digitală);
Capital uman şi Asistenţă Tehnică;

Ministerul dezvoltării Regionale şi Adminis tra -•
ţiei Publice pentru managementul programelor de
dezvoltare regională, a programelor dedicate co-
operării teritoriale europene şi a programului Ca-
pacitate Administrativă;

Ministerul Agriculturii şi dezvoltării Rurale pen -•
tru managementul programelor dedicate agricultu -
rii, dezvoltării rurale şi pescuitului şi acvaculturii.

Coordonarea va ţine seama, pe de-o parte, de
lecţiile învăţate în perioada 2007-2013 şi va urmări
eficientizarea procesului de implementare şi re-
ducerea poverii administrative, iar pe de altă par -
te, concentrarea tematică a fondurilor va asigura
obţinerea unui impact semnificativ al investiţiilor,
respectiv continuitatea intervenţiilor sustenabile
din actuala perioadă de programare.

Ministerul fondurilor europene, în spiritul prin -
cipiului parteneriatului şi al transparenţei institu -
ţionale, încurajează partenerii de dialog să contri-
buie cu propuneri şi observaţii asupra acestui prim
proiect al acordului de parteneriat, astfel încât do-
cumentul să reflecte opiniile naţionale, dar şi să
răspundă exigenţelor tehnice ale Ce, în scopul uti-
lizării eficiente a fondurilor europene Structurale
şi de Investiţii.

Prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-
2020 a fost elaborată în urma unui amplu proces
de consultare a partenerilor de dialog, fiind orga-
nizate patru reuniuni ale CIAP şi 21 de focus-gru-
puri la nivel local sau regional. În acelaşi timp, la
nivelul ministerelor de linie coordonatoare ale co-
mitetelor consultative subsecvente CIAP au fost or-
ganizate grupuri de lucru dedicate aspectelor sec-
toriale.

Reuniunea a fost organizată în cadrul proiec-
tului „Identificarea Nevoilor de Dezvoltare pentru
perioada 2014-2020”, cofinanţat din fondul euro-
pean de dezvoltare Regională prin Programul
operaţional de Asistenţă Tehnică 2007-2013.
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Peste două miliarde de euro încasate
de la Comisia Europeană în acest an

pentru dezvoltarea durabilă a României
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Comisia Europeană a rambursat»
României peste două miliarde de euro
în perioada 1 ianuarie - 2 octombrie 2013,
suma totală returnată în actuala
perioadă de programare fiind de peste
4,2 miliarde de euro.

„România a încasat peste două miliarde de
euro de la Comisia Europeană în acest an, valoarea
totală a rambursărilor ajungând în prezent la un
nivel aproape dublu față de sfârșitul anului 2012.
Cu alte cuvinte, suma încasată în 2013 este aproa -
pe egală cu cea returnată de Comisie în întreaga
perioadă 2007-2012, fapt ce demonstrează efici -
ența măsurilor implementate de Guvernul Româ-
niei în acest an”, a declarat ministrul fondurilor
europene, eugen Teodorovici.

Cea mai mare sumă a fost rambursată în ca-
drul Programului operaţional Regional - peste 572
de milioane de euro. Pe locul al doilea din punctul
de vedere al fondurilor rambursate se situează Pro-
gramul operaţional Sectorial dezvoltarea Resurse-
lor umane, în cadrul căruia au fost returnate fon-
duri în valoare de peste 571 milioane de euro. Prin
Programul operaţional Sectorial Mediu au fost ram-
bursate fonduri de peste 441 milioane de euro, iar
prin Programul operaţional Sectorial Transport a
fost returnată o sumă de peste 429 milioane de
euro.

În data de 2 octombrie, suma solicitată Comi-

siei pentru a fi rambursată României era de peste
4,56 miliarde de euro, rata de absorbţie curentă
ajungând astfel la aproape 24%.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

eugen Teodorovici, ministrul fondurilor europene

Catalogul surselor de finanţare
valabil în luna octombrie 2013

Pentru a veni în sprijinul partenerilor săi, Agenţia pentru
dezvoltare Regională Sud Muntenia editează periodic un cata-
log al surselor de finanţare nerambursabilă. Pentru oportuni-
tăţile de finanţare disponibile pentru luna octombrie 2013, pu-
blicaţia poate fi accesată de pe site-ul nostru, la secţiunea Bi-
bliotecă - Documente utile, link: http://www.adrmunte nia.ro/
do cu men te/66/do cu mente-utile.html.

http://www.adrmuntenia.ro/documente/66/documente-utile.html
http://www.adrmuntenia.ro/documente/66/documente-utile.html
http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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70 de miliarde de euro pentru cercetare
Ministerul educaţiei naţio-

nale a organizat în data de 4 oc-
tombrie, la Bucureşti, „Confe-
rința Națională de prezentare a
Programului - Cadru european
pentru cercetare și inovare Ori-
zont 2020”, program prin care
uniunea europeană urmăreşte sti -
mularea inovării, cercetării şi com -
petitivităţii şi, implicit, consoli-
darea poziţiei ue ca lider mon -
dial în domeniul ştiinţific.

Cu un buget propus de 70 de
miliarde de euro, programul ori-
zont 2020 se adresează tuturor
actorilor implicaţi în procesul de cer -
cetare din statele membre ue şi
are în vedere finanţarea progra-
melor de cercetare care vizează: 

sprijinirea poziţiei ue ca li-•
der mondial în domeniul ştiinţei:
infrastructura de cercetare, teh-
nologii viitoare şi emergente etc.;

asigurarea primatului indus-•
trial în domeniul inovării: inovarea
în IMM-uri, nanotehnologii, bioteh -
nologii etc.;

rezistenţa la provocările so-•
cietăţii: sănătatea, schimbările de -
mografice, bunăstarea, securitatea
alimentară, agricultura durabilă,
cercetarea în domeniul marin şi
maritime, bioeconomia, sursele de

energie sigure, ecologice şi efici en -
te, mijloacele de transport inte-
ligente, ecologice şi integrate, com -
baterea schimbărilor climatice, u -
tilizarea eficientă a resurselor şi
materiile prime, precum şi societă -
ţile sigure, inovatoare şi incluzive.

În prezentarea programului
orizont 2020, doamna Maire geo -
 ghegan-Quinn, comisarul euro-
pean pentru cercetare, ino vare
şi ştiinţă, a precizat că în confi -
gu rarea programului s-a ţinut cont
de două cuvinte-cheie: simplifi-
care şi coerență. „Simplicarea se
va aplica la toate nivelurile. Nu
vom mai aloca mult timp che-
stiunilor administrative (…) pen-
tru toată lumea se vor aplica a -
celeași reguli, ceea ce înseamnă
un proces mai rapid de alocare a
banilor.”, a adăugat a ceasta.

Mai mult, în evaluarea pro iec -
telor se va pune mai degrabă ac-
cent pe evaluarea impactului a -
cestora, potenţialii beneficiari a -
vând o mai largă libertate în ale-

gerea activităţilor eligibile.
În privinţa cercetării şi ino -

vării, România va ur mări să se
alinieze standardelor impuse de
celelal te state membre şi va pu -
ne accent pe corelarea edu caţiei
cu piaţa muncii pentru a sprijini
creşterea o cupării forţei de mun -
că.

„Nu facem cercetare de dra -
gul cercetării, ci pentru a asigu -
ra dezvoltarea României de as-
tăzi, dar mai ales dezvoltarea Ro -
mâniei de mâine (…) trebuie să
răspundem la întrebarea: Cum
răspunde cercetarea la nevoile
reale ale societății?”, a menţio-
nat domnul Remus Pricopie, mi-
nistrul educaţiei naţionale. de
asemenea, prin intermediul pro-
gramului orizont 2020, România
va încuraja parteneriatele public
- private, o largă participare a
IMM-urilor, dar şi cooperarea in-
ternaţională în domeniul cerce-
tării şi inovării.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

Maire Geoghegan-Quinn, comisarul european
pentru cercetare, inovare şi ştiinţă: „România
trebuie să introducă reforme pentru a fi mai
competitivă în domeniul inovării”

OPEN DAYS 2013: A 11-a ediţie a „Săptămânii europene
a regiunilor şi oraşelor”

A început oPen dAYS 2013! A 11-a ediţie a „Săptă-
mânii europene a regiunilor și orașelor” se desfăşoară
între 7 şi 10 octombrie, la Bruxelles şi în toată europa.
evenimentele reunesc factori de decizie, politicieni şi
experţi care dezbat probleme esenţiale pentru politica
regională a ue. Luni, 7 octombrie, la sediul Comitetului
Regiunilor din Bruxelles, preşedintele Comitetului re-
giunilor, Ramón Luis Valcárcel Siso, şi comisarul pentru
politică regională johannes Hahn au susţinut o confe-

rinţă de presă. Totodată, s-a organizat un atelier de lu-
cru, la sediul Comisiei europene din Bruxelles, cu cei 19
finalişti ai Premiilor RegioStars 2014. Marţi au fost pre-
zentate rezultatele sondajului „Calitatea vieții în ora-
șele europene” - 41.000 de respondenţi din 79 de oraşe
europene, şi în piaţa jean Rey din Bruxelles a fost orga-
nizată expoziţia în aer liber „100 EUrban solutions”, inau -
gurată de comisarul johannes Hahn şi de primul-ministru
al regiunii Bruxelles, Rudi Vervoort.

http://www.fonduri-structurale.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor depuse
la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 7 octombrie 2013, la sediul
Agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 891 de proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul ope-
raţional Regional), Planul Integrat de dezvoltare ur-
bană pentru Polul de dezvoltare (PIdu) – Municipiul

Piteşti, PId-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
Integrate de dezvoltare urbană pentru 12 centre ur-
bane. de asemenea au fost semnate 513 contracte
de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată
de 2.966.683.278,24 lei. din cele 513 contracte
semnate, 36 de proiecte au fost reziliate.

IN
FO

 REG
IO

Modificarea Instrucţiunii AM POR nr. 108
Autoritatea de Management pentru Programul operaţional Regional 2007-2013 (AM PoR) din ca-

drul Ministerului dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice aduce noi clarificări la Instrucţiunea
nr. 108, privind modificarea procesului de evaluare, selecţie şi contractare pentru proiectele depuse
în cadrul Regio. noile modificări vizează exclusiv domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dez-
voltării microîntreprinderilor”.

documentul este publicat pe site-ul nostru dedicat exclusiv Regio, http://regio.adrmuntenia.ro,
la secţiunea Clarificări utile, link: http://regio.adrmuntenia.ro/s22/clarificari-utile/.

http://regio.adrmuntenia.ro/s22/clarificari-utile/
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Vineri, în sala de consiliu a primăriei»
au avut loc două conferinţe de presă
în care s-au prezentat noi date despre
proiectele aflate în plină desfăşurare,
şi anume pentru „Creşterea siguranţei
şi securităţii cetăţenilor din Municipiul
Curtea de Argeş prin implementarea unui
sistem de supraveghere video” şi pentru
„Modernizarea, Dezvoltarea şi Echiparea
Ambulatoriului Curtea de Argeş”.

Primul proiect este finanţat de fondul euro-
pean pentru dezvoltare Regională, prin Programul
operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1
„Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli
urbani de creștere”, domeniul major de interven-
ţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”,
Sub-domeniul: Centre urbane. Valoarea totală a
proiectului este de 2.083.831,52 lei, din care va-
loarea eligibilă este de 1.536.931.90 lei, iar con-
tribuţia proprie de 577.638,26 lei. obiectivul ge-
neral al proiectului îl reprezintă creşterea calităţii
vieţii, a gradului de securitate socială, prin asigu-
rarea condiţiilor optime de viaţă, cât şi creşterea
siguranţei de circulaţie pe străzile din municipiu.
În cadrul proiectului au fost montate 16 camere
vi deo, prin care se doreşte creşterea gradului de
securitate socială, scăderea actelor de agresiune
asupra persoanelor vulnerabile, a numărului infrac -
ţiunilor comise la locul de muncă şi în zona comple -
xelor comerciale. durata de implementare a pro-
iectului este de la 2.09.2010 până la 1.11.2013. 

Celălalt proiect, „Modernizarea, Dezvoltarea
și Echiparea Ambulatoriului Curtea de Argeș”,
este, de asemenea, cofinanţat din fondul european
pentru dezvoltare Regională prin Programul ope-
raţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 „Îm-
bunătățirea infrastructurii sociale”, dMI 3.1 „Rea-
bilitarea / modernizarea /echiparea infrastructu-
rii serviciilor de sănătate”. 

Valoarea totală a proiectului este de 6.391.579,80
lei, din care valoarea neeligibilă este de 63.920 de

lei, cea eligibilă este de 5.104.604 lei, iar cea afe-
rentă TVA este de 1.223.073,80 lei. obiectivul ge-
neral al proiectului îl constituie îmbunătăţirea ca-
lităţii infrastructurii serviciilor de sănătate şi ridi-
carea acestora la standarde europene în cadrul
Ambulatoriului Curtea de Argeş, cu impact direct
asupra calităţii serviciilor de sănătate acordate
persoanelor din municipiu. grupul ţintă îl reprezin -
tă aproximativ 70.000 de persoane, dintre care 50%
sunt din mediul rural. Rezultatele în urma imple-
mentării sunt: 19 cabinete modernizate, 101 echi-
pamente medicale, 119 produse de mobilier speci -
fic serviciilor de sănătate, 40 de aparate de aer con -
diţionat, un sistem de detecţie şi semnalare incen-
diu, 4 panouri şi plăci permanente de vizibilitate.
durata implementării proiectului este de 14 luni, de
la 8.08.2013 până în data de data de 7.10.2014.

Sursa: www.argesexpres.ro

Primăria Municipiului Piteşti
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Stadiul implementării proiectelor Regio
ce vizează dezvoltarea instructurii urbane

a municipiului Curtea de Argeş

Argeş

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.argesexpres.ro
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Simpozion naţional la Târgovişte:
Calitatea energiei electrice – CEE 2013,

ediţia a X-a
În data de 3 octombrie a avut loc»

deschiderea celei de-a zecea ediţii a
simpozionului naţional „Calitatea energiei
electrice – CEE 2013”, eveniment ce a reunit,
la Târgovişte, energeticieni şi specialişti în
domeniu din cadrul Autorităţii Naţionale
de Reglementare în domeniul Energiei,
Electrica SA, din universităţile de profil din
ţară şi firme care activează în domeniu.

Simpozionul s-a desfăşurat pe parcursul a do -
uă zile (3 - 4 octombrie) şi a fost organizat de SC
electrica SA, SC electrica distribuţie Muntenia nord,
SC electrica furnizare SA, universitatea Politeh-
nică Bucureşti şi universitatea „Valahia” din Târ-
govişte. În perioada desfăşurării simpozionului a
fost organizată şi o expoziţie de produse şi tehno-
logii utilizate în domeniul energiei electrice.

Sursa: www.cjd.ro

Dâmboviţa

Vineri, 4 octombrie, la sediul Primăriei comu-
nei Roseţi a avut loc conferinţa de lansare a pro-
iectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport
în zona transfrontalieră Roseți, județul Călărași –
Municipalitatea Silistra”, finanţat prin Programul
CBC România – Bulgaria 2007 – 2013.

obiectivul proiectului îl reprezintă creşterea
accesibilităţii în regiune prin îmbunătăţirea cali-
tăţii tronsoanelor de drumuri, parte a reţelei trans-
frontaliere de transport din Regiunea Călăraşi – Si-
listra. Partenerii proiectului sunt: Primăria comu-
nei Roseţi, lider de proiect, şi Municipalitatea Si-
listra, partener. Proiectul se implementează în pe-
rioada 10 iulie 2013 – 9 mai 2015.

Sursa: www.arenamedia.ro

Proiect transfrontalier
pentru dezvoltarea infrastructurii de transport

în comuna Roseţi

Călăraşi

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


din acest an, lupta cu nămeţii se va face pe
banii uniunii europene. Ialomiţa va beneficia de o
autofreză, achiziţionată cu fonduri comunitare
prin Regio. În valoare de 1 milion de lei, „utilajul
va fi folosit doar în caz de urgență!”, a declarat
Silvian Ciupercă, preşedintele Consiliului judeţean
Ialomiţa. Achiziţionarea acestei maşini scapă
judeţul de vechile autoutilitare folosite de SC dru-
muri şi Ponduri SA la deszăpezire. depăşite moral
şi fizic, patru utilaje au fost scoase la vânzare.

Autofreze pentru toată regiunea

Luna trecută, consilierii judeţeni s-au întrunit
în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului judeţean
Ialomiţa. În cadrul întâlnirii, oficialii au dezbătut
şi problema deszăpezirilor. Astfel, a fost aprobat
un proiect de hotărâre prin care Ialomiţa, alături
de judeţele Teleorman, Argeş, Călăraşi, dâmbo vi -
ţa, giurgiu şi Prahova, va beneficia de o autofreză
pentru deszăpezire. Proiectul, denumit „Achiziție
echipamente pentru intervenții de urgență”, are

o valoare totală de peste 6 milioane de lei, iar uti-
lajul care îi va reveni Ialomiţei costă 1 milion de
lei. 

Sursa: www.independentonline.ro
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Deszăpezire pe bani europeni
în Ialomiţa

Ialomiţa

La sfârşitul lunii trecute, Consiliul judeţean
giurgiu a organizat o conferinţă de presă cu prile-
jul lansării oficiale a proiectului „Reabilitare și
modernizare a Drumului Județean 603 Naipu – Schi -
tu – Mirău – Stoenești – Ianculești – Uzunu – Mihai Bra -
vu – Comana”. Proiectul a fost lansat oficial în pre -
zenţa echipei manageriale şi a primarilor din co-
munele traversate de acest drum, care este al doi-
lea ca lungime din judeţ, şi face legătura între dru-
mul naţional 6 şi drumul judeţean 411. 

Proiectul este finanţat din fondul european
pentru dezvoltare Regională prin Programul opera -
ţio nal Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 „Îmbu -
nă tățirea infrastructurii regionale și locale de
transport”, domeniul de intervenţie 2.1 „Reabilita -
rea și modernizarea rețelei de drumuri județene,

străzi urbane, inclusiv construcția/reabilitarea
șoselelor de centură”.

Valoarea totală a proiectului este de
75.119.841,08 lei, din care valoarea totală eligibilă
este de 60.148.225 lei, respectiv contribuţia din fon -
dul european pentru dezvoltare Regională 52.028.214,63
lei, contribuţia fonduri publice naţionale 6.917.045,85
lei şi cofinanţare eligibilă a Consiliului judeţean
giurgiu 1.202.964,52 lei. durata de implementare
este de 26 de luni, având ca perioadă de imple-
mentare 2.04.2013 - 1.06.2015, timp în care se vor
executa lucrări pentru reabilitarea şi moderniza-
rea a 36,122 km de drum şi construirea unui pod
peste Râul Cîlniştea, cu o lungime totală de 100 de
metri, în satul naipu din comuna ghimpaţi. 

Sursa: www.jurnalgiurgiuvean.ro

S-a lansat proiectul „Reabilitare
şi modernizare a Drumului Judeţean 603

Naipu – Comana”

Giurgiu

http://www.jurnalgiurgiuvean.ro
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Noi proiecte
în cadrul Strategiei Dunării

relansează cooperarea româno-bulgară
În cadrul cooperării tradiţionale dintre Teleor-

man şi zonele riverane dunării din Bulgaria, la sfâr-
şitul lunii trecute, preşedintele Consiliului judeţean
Teleorman, Adrian gâdea, însoţit de primarul oraşu-
lui Zimnicea, Petrică Pârvu, s-au deplasat în Bulga-
ria, în oraşul Șvitov, unde a avut loc o întâlnire cu
reprezentanţii administraţiei publice locale. În ca-
drul acesteia, partea română a prezentat portofoliul
de proiecte cu finanţare europeană, prin programele
de cooperare transfrontalieră, pregătit de Consiliul
judeţean pentru perioada 2014 -2020, majoritatea
lor vizând infrastructura, inclusiv infrastructura por-
tuală, ceea ce i-a oferit prilejul preşedintelui Adrian
gâdea să declare: „Suntem interesați în mod deose-
bit de modernizarea infrastructurii portuare de la
Turnu Măgurele și Zimnicea, care, în viziunea noas-
tră, constituie cea mai bună posibilitate de relan-
sare a activității economice pentru toată partea su-

dică a județului Teleorman. Dorim ca această com-
ponentă a ‘Strategiei dunărene’ pe care o promo-
vom, să o completăm cu modernizarea și îmbună-
tățirea accesului rutier despre și dinspre punctele
de traversare a Dunării în Bulgaria.”

Autorităţile bulgare s-au arătat receptive faţă
de proiectele prezentate şi s-a angajat să identifice
parteneri interesaţi de realizarea acestora, urmând
ca nominalizarea lor să se facă cu prilejul vizitei pe
care partenerii bulgari o vor face la Consiliul jude-
ţean Teleorman, în luna noiembrie când vor fi tre-
zentate şi propunerile părţii bulgare de proiecte cu
finanţare CBC, pe care doresc să le implementeze
în cooperare cu partea română. Cu acest prilej şi
Consiliul judeţean Teleorman va prezenta oaspeţilor
potenţialii parteneri români care sunt interesaţi să
participe la realizarea acestor proiecte.

Sursa: www.ziarulmara.ro

Teleorman

Vineri, primul-ministru al României, Victor Pon -
ta, alături de mai mulţi membri ai guvernului, au
fost prezenţi, în Prahova, pentru a vizita mai multe
obiective din judeţ. Prima oprire a fost la centrala
electrică de la Ciorani, de 75 MW, care va fi legată
la câmpurile de panouri fotovoltaice din Parcul In-
dustrial Ciorani, centrală care va alimenta cu ener-
gie electrică şi societăţile comerciale care vor rea-
liza investiţii în respectiva locaţie. Mircea Cosma,
preşedintele Consiliului judeţean Prahova, a pre-
cizat, la întâlnirea cu premierul Victor Ponta, că
ieşirea de la gherghiţa de pe autostrada Bucureşti-
Ploieşti (A3) va fi gata în luna septembrie a anului
viitor, lucru ce va asigura un acces facil al investi-
torilor către Parcul Industrial Ciorani, locaţie în
care se speră că vor fi create circa 2.500 de noi lo-
curi de muncă pentru locuitorii din Ciorani şi din
comunele limitrofe. de la Ciorani, premierul Victor
Ponta a ajuns la gura Vadului, unde a vizitat Cra-

mele Budureasca, renumită societate de produ-
cere a vinurilor din podgoria dealul Mare, unde s-a
pus în funcţiune o no uă linie de producţie a vinului,
în urma unei investiţii de milioane de euro. Pentru
vinurile de la Budureasca, strugurii sunt preluaţi
din cele 300 de hectare de vie proprie, plantată
cu soiuri selecţionate, ceea ce permite un control
foarte riguros asupra calităţii acestora. de la gura
Vadului, primul-ministru a mers la lucrările care se
desfăşoară la pasarelele de pe Centura de Vest a
Ploieştiului, unde s-a arătat nemulţumit de modul
în care avansează investiţia. Constructorul a de-
clarat în faţa celor prezenţi că în data de 10 oc-
tombrie, două dintre poduri vor fi date în folosinţă,
în timp ce ultimul va fi gata până pe 15 noiembrie. 

de la lucrările de infrastructură rutieră, pri-
mul ministru a fost prezent la inaugurarea Sălii
Sporturilor „Olimpia” din Ploieşti.

Sursa: www.ziarulprahova.ro

Vizita premierului Victor Ponta
la mai multe obiective din Prahova

Prahova

http://www.ziarulprahova.ro
http://www.ziarulmara.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
Victoriei, nr. 1, et. II, cam. 105, mun. Piteşti,
jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIŢA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
dâmboviţa: B-dul Independenţei, nr. 1, et. IV,
cam. 101, mun. Târgovişte, jud. dâmboviţa
Tel. / 0245/220.647, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,
mun. giurgiu, jud. giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean IALOMIŢA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax / 0243/234.806
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

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

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

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

Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud.
Călăraşi, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 9 octombrie 2013

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

