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S-au semnat primele contracte de finanţare
pentru Polul AUTO MUNTENIA!

În data de 24 februarie,»
directorul ADR Sud Muntenia,
Liviu Muşat, a participat la ceremonia
de semnare a primelor contracte de
finanţare ale proiectelor integrate
depuse de Polul de Competitivitate
AUTO MUNTENIA!

La acest eveniment, ce a avut loc la sediul AM
POS CCE, au participat premierul victor Ponta, mi-
nistru interimar al Finanţelor Publice, Eugen Orlando
teodorovici, ministrul Fondurilor Europene, Con-
stantin niţă, ministrul interimar al Economiei şi mi-
nistru delegat pentru Energie, Adrian volintiru, se-
cretar de stat în Ministerul Economiei, coordonator
al domeniilor Politici industriale şi Fonduri europene,
nicolas Jean Etienne Maure, directorul general Au-
tomobile Dacia SA, Petru Sorin Buse, directorul ge-
neral Renault technologie Roumanie SRL, reprezen-
tanţi ai administraţiei publice locale din judeţele Ar-
geş şi Dâmboviţa, precum şi mass-media.

Cele şase proiecte primesc finanţare nerambur-
sabilă FEDR în cadrul Programului Operaţional Sec-
torial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa
prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoe-
ficient”, DMi 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antrepre-
noriatului”, Operaţiunea „Dezvoltarea structurilor
de sprijin al afacerilor de interes naţional şi inter-

naţional”. totodată, s-a semnat Acordul Cadru pri-
vind obligaţia realizării pachetului minim integrat
de proiecte propuse de Polul AUtO MUntEniA.

Obiectivul Polului constă în creşterea compe-
titivităţii în domeniul industriei auto pe plan na-
ţional şi internaţional a companiilor din cadrul
acestei asociaţii, prin stimularea inovaţiei în do-
meniul auto, prin dezvoltarea de noi structuri de
afaceri şi investiţii, cu scopul de a produce auto-
vehicule şi componente auto competitive atât pe
piaţa naţională, cât mai ales pe cea internaţională,
până în anul 2020.

(continuare în pagina 3)

Contractele pentru Polul AUtO MUntEniA au fost semnate la sediul Autorităţii de Management a POS CCE
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(continuare din pagina 2)
Proiectele Polului AUtO MUn-

tEniA, ale căror contracte au fost
semnate, au o valoare totală de apro -
ximativ 180 milioane de lei (aproxi-
mativ 40 milioane de euro), din care
valoarea financiară nerambursabilă
este de peste 68 milioane de lei
(aproximativ 15 milioane de euro).
Acestea sunt următoarele:

investiţii nr. 1„Creşterea capa-•
cităţii Automobile Dacia de a răs-
punde noilor cerinţe ale pieţei prin
produse inovative”;

investiţii nr. 2 „Creşterea capa-•
cităţii RTR de a dezvolta vehicule noi
inovative şi competitive”;

Proiect CERCEtARE „Cerceta-•
rea şi dezvoltarea de sisteme elec-
trice, electronice, termice şi tehno-
logii inovative pentru alternative de
mobilitate durabilă, pentru creşte-
rea eficienţei energetice a vehicu-
lelor, în scopul reducerii emisiilor
poluante şi îmbunătăţirii confortu-
lui termic pentru pasageri”;

Proiect SOFt nr. 1 „Coordona-•
rea, monitorizarea şi raportarea pri-
vind implementarea proiectelor şi a
strategiei de dezvoltare a Polului
Auto Muntenia”;

Proiect SOFt nr. 2 „Pregătirea•
proiectelor – etapă esenţială în ob-
ţinerea fondurilor nerambursabile”;

Proiect SOFt nr. 3 „Manage-•
ment strategic pentru dezvoltarea
şi operaţionalizarea polului de com-
petitivitate”.

ADR Sud Muntenia a devenit,
începând de luna trecută, membră
în Consiliul Director, prin semnarea
actului adiţional pentru acordul de
parteneriat privind pachetul integrat
de proiecte al Polului AUtO MUntE-
niA. Promotorii constituirii polului de
competitivitate în domeniul auto-
mobilelor sunt SC Renault technolo-
gie Roumanie SRL şi SC Automobile
Dacia SA.
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La evenimentul semnării contractelor pentru Polul AUtO MUntEniA a fost prezent şi primul
ministru victor Ponta
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Marţi, 25 februarie, directorul Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a
participat la dez baterea publică privind Strategia
de dezvoltare a judeţului Giurgiu pentru perioada
2014 – 2020. Evenimentul a fost organizat de Con-
siliul judeţean la Ateneul „Nicolae Bălănescu” din
municipiul Giurgiu. 

Cu această ocazie, directorul Liviu Muşat a vor-
bit despre domeniile prioritare ale Planului de Dez-
voltare Regională Sud Muntenia 2014 – 2020, pre-
cum şi despre oportunităţile de finanţare pentru
actuala perioa dă de programare, prezentând
priorităţile de investiţii descri se în prima versiune
sinteză a Programului Operaţional Regional 2014 –
2020, publicată de AM POR în luna februarie a.c..
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Strategia de dezvoltare a judeţului Giurgiu,
în dezbatere publică

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
a organizat joi, 27 februarie, un seminar de instruire la
sediul din Călăraşi pentru noii beneficiari de fonduri eu-
ropene nerambursabile. Aceştia au semnat contractele
de finanţare pentru a obţine sprijin financiar din Pro-
gramul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivi-
tăţii Economice” (POS CCE), Axa prioritară 1 „Un sistem
inovativ şi eco-eficient de producţie”, DMi 1.1 „In -
vestiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe
piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, Operaţiunea
a) „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sec -
torului productiv prin investiţii tangibile şi intangi-
bile”, şi DMi 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antrepreno-
riatului”, Operaţiunea a) „Sprijin pentru consolidarea
şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tan-
gibile şi intangibile”, Schema de finan ţare A1 – Sprijin
financiar cu valoa  rea între 1.065.000 şi 6.375.000 de lei
pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii. 

Beneficiarii prezenţi la a cest workshop au fost
informaţi despre etapele de derulare a activităţilor
prevăzute în cererile de finanţare, cu detalii despre
documentele folosite în implementarea contractelor
(prefinan ţare, notificare privind depunerea cererii de
prefinanţare/ ram bursare, gra ficul de depunere, do -
cumente ce trebuie să însoţeas că cererile de plată),
precum şi despre activităţile de informare şi publici-
tate ce vor fi realizate în cadrul proiectelor, conform

re gulilor de identitate vizuală POS CCE. Proiectele
pentru care firmele din Sud Muntenia au primit finan-
ţare nerambursabilă FEDR vizează achiziţio narea u -
nor echipamente utile pen tru dez voltarea afacerilor,
motiv pentru care reprezentanţii Agenţiei au oferit
informaţii utile despre cerinţele legale ce se impun
şi procedurile pe care trebuie să le respecte benefi-
ciarii pentru atribuirea contractelor de furnizare, ser-
vicii sau lucrări. 

De asemenea, s-au purtat dis cuţii despre modul
în care trebuie ţinută evidenţa contabilă distinc tă fo-
losind conturi analitice, despre Raportul de progres,
dar şi des pre vizita la faţa locului şi cum trebuie rea-
lizate pistele de audit.

Instruire pentru noii beneficiari de fonduri POS CCE

http://regio.adrmuntenia.ro
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Întâlnire în cadrul proiectului Working4Talent
În perioada 24 – 27 februarie, reprezentanţii

Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au participat în Cork (irlanda) la cea de-a şaptea
întâlnire partenerială organizată în cadrul proiec-
tului Working4Talent. Evenimentul a fost găzduit
de către institutul tehnologic din Cork şi a constat
în prezentarea tuturor activităţilor realizate de
parteneri în perioada octombrie 2013 – februarie
2014. 

totodată, partenerii au participat şi la work -
shopul „Make IT in Cork”, în cadrul căruia au fost
prezentate programele iniţiate de firmele din sec-
torul it din irlanda pentru a atrage capital uman
înalt specializat din toate colţurile lumii.

În cea de-a doua zi a acestei vizite de studiu
a fost vizitat Colegiul naţional naval din Cork, ce
face parte din institutul tehnologic din Cork.

Proiectul Working4Talent, implementat de că-
tre Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia, este finanţat de Programul de Cooperare in-
terregională intERREG iv C, în cadrul celui de-al
patrulea apel de proiecte, Axa prioritară 1 „Ino -
vare şi economia cunoaşterii”, Domeniul major de
intervenţie 1.4 „Ocuparea forţei de muncă, capi-
talul uman şi educaţie”. Scopul Programul de Co-
operare interregională intERREG ivC este de a
creşte eficacitatea politicilor de dezvoltare regio-
nală şi contribuţia acestora la modernizarea eco-
nomică şi întărirea competitivităţii în Europa, în
domeniile inovării, economiei cunoaşterii, mediu-
lui şi prevenirii riscului prin mijloace de cooperare
interregională. 

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă
elaborarea unui mecanism care să faciliteze schim-
bul de informaţii şi de experienţă între regiunile
şi oraşele partenere în proiect, în legătură cu atra-
gerea şi păstrarea persoanelor talentate, în special
în domenii precum cercetarea şi inovarea.

Scopul proiectului constă în îmbunătăţirea po-
liticilor locale şi regionale, precum şi a programe-
lor de acţiune, pentru a genera noi locuri de muncă
pentru persoanele cu înaltă calificare şi pentru a
îmbunătăţi cunoştinţele autorităţilor de la nivel lo-
cal şi regional, cu privire la o piaţă a muncii conec -
tată la fluxurile de inovare.

Consorţiul proiectului este alcătuit din 10 par-
teneri – autorităţi locale şi regionale, universităţi,

parcuri tehnologice din nouă state membre ale
Uniunii Europene (Spania, Republica Cehă, Româ-
nia, irlanda, Lituania, italia, Letonia şi Ungaria),
la care se adaugă un partener din norvegia.

valoarea totală a proiectului este 1.650.269,30
euro, din care bugetul Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia este 99.313,81 euro. Din
bugetul alocat Agenţiei pentru Dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia, suma de 84.416,73 euro repre-
zintă cofinanţarea FEDR (85%), iar cofinanţarea
naţională în cuantum de 14.897,08 euro (15%) este
suportată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Ad-
ministraţiei Publice Locale în proporţie de 13%
(12.910,81 euro) şi de ADR Sud Muntenia, în pro-
porţie de 2% (1.986,27 euro). Proiectul se deru-
lează pe o perioadă de 36 de luni, implementarea
acestuia începând în luna ianuarie 2012.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Primăvara a venit la Agenţie!
Copiii de la Centrul»

SERA din Călăraşi au adus
Primăvara în casa
ADR Sud Muntenia!

Joi dimineaţă, micuţii, însoţiţi de
cadre didactice, ne-au făcut o vizită sur -
priză pentru a oferi doamnelor şi dom-
nişoarelor de la Agenţie mărţişoare con -
fecţionate manual chiar de ei!!! 

Mulţumim din suflet pentru zâm-
betele calde de primăvară pe care ni le
aduc în fiecare an copiii de la SERA!!!

Andreea Mirela Tache –
11 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia

La Mulţi Ani, Mirela!
În data de 1 Martie, colega

noastră Andreea Mirela tache a îm -
plinit 11 ani de activitate neîntre-
ruptă în cadrul Agenţiei pen tru Dez -
voltare Regională Sud Mun tenia! 

Pe această cale dorim să o fe-
licităm pentru colegialitatea, pu-
terea de muncă şi expertiza pro-
fesională dovedite de-a lungul ce-
lor 11 ani de activitate susţinută
în cadrul Direcţiei Economice, ce
reprezintă plusvaloare pentru noi,
întreg colectivul Agenţiei!

La Mulţi Ani plini de realizări!

Ioana Mâţu –
12 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia

La Mulţi Ani, ioana!
Colega noastră ioana Mâţu a

împlinit, în data de 1 martie, 12
ani de activitate în cadrul Agen-
ţiei pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia!

Felicitări şi mulţumiri pen-
tru tot sprijinul acordat nouă, tu-
turor colegilor Agenţiei, şi pentru
întreaga activitate desfăşurată
de-a lungul anilor în cadrul Birou-
lui Resurse Umane!

La Mulţi Ani cu împliniri pe
toate planurile!

Daniela Enciu –
14 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia

La Mulţi Ani, Daniela!
La începutul lunii martie, co-

lega noastră Daniela Enciu a împli-
nit 14 ani de activitate neîntreruptă
în cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia! Pe această
cale dorim să o felicităm pe Daniela
pentru dedicarea şi puterea de
muncă de care a dat dovadă de-a
lungul anilor în activitatea derulată
ca asistent manager şi, ulterior, ca
expert evaluare proiecte în cadrul
Programului Operaţional Regional
2007 – 2013!

La Mulţi Ani plini de succese!

Aniversări ADR Sud Muntenia

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Ministerul Fondurilor Europene preia
Autorităţile de Management POS DRU şi POS CCE

Începând cu data de 1 martie, Ministerul Fon-
durilor Europene a preluat activitatea şi structurile
autorităţilor de management aferente următoare-
lor două programe: Programul Operaţional Secto-
rial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) şi
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Com-
petitivităţii Economice” (POS CCE), potrivit Ordo-
nanţei de Urgenţă pentru aprobarea unor măsuri
de eficientizare a sistemului de gestionare a in-
strumentelor structurale, care a fost adoptată în
şedinţa de Guvern de miercuri, 26 februarie a.c..

„Guvernul României a aprobat transferul au-
torităţilor de management POS DRU şi POS CCE la
Ministerul Fondurilor Europene. Este simplificată
astfel structura instituţională, fapt ce reprezintă
un pas important pentru reformarea întregului sis-
tem de implementare. Reamintesc că în acest an
trebuie să finalizăm reforma sistemului, să scă-
păm de reminiscenţele trecutului – probleme le

moştenite din anii 2009 - 2011, iar beneficiarii să
fie ajutaţi să-şi implementeze proiectele cât mai
repede”, a declarat ministrul fondurilor europene,
Eugen teodorovici.

Autoritatea de Management POS DRU va fi pre-
luată de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor vârstnice, iar Autoritatea de
Management POS CCE de la Ministerul Economiei.

Ministerul Fondurilor Europene va prelua per-
sonalul celor două autorităţi de management, dar
şi toate drepturile şi obligaţiile acestora, inclusiv
litigiile aferente activităţii acestora.

De asemenea, actul normativ prevede că în
pe rioada de programare 2014 - 2020 Ministerul
Fondurilor Europene va fi autoritate de manage-
ment pentru Programul Operaţional Competitivi-
tate, Programul Operaţional Capital Uman şi Pro-
gramul Operaţional Asistenţă tehnică.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

România, pe primul loc în UE: suma rambursată de CE în 2013,
cu 131% mai mare decât cea returnată în întreaga perioadă 2008 - 2012

La sfârşitul anului 2013, suma încasată de România
de la Comisia Europeană a crescut cu 131% faţă de cea
încasată în perioada 2008 - 2012.

Astfel, România se situează pe primul loc în rândul
statelor Uniunii Europene din punctul de vedere al
avansului înregistrat de sumele încasate de la Comisie.
Pe locurile următoare în clasament se află italia, cu o
creştere de peste 83%, şi Bulgaria, cu aproximativ 50%.

România a încasat în 2013 peste 2,8 miliarde de
euro de la Comisia Europeană, faţă de aproximativ 2,2
miliarde de euro în toţi anii din perioada 2007 - 2012.
Suma totală rambursată României din fondurile struc-
turale şi de coeziune a fost de aproximativ 5,09 mi-
liarde de euro la sfârşitul anului 2013. totodată, Ro-
mânia a solicitat Comisiei rambursarea a peste 3,56
miliarde de euro, sumă mai mare decât cea solicitată
în întreaga perioadă 2007 - 2012. Astfel, suma totală
solicitată pentru a fi rambursată României era de apro-
ximativ 6,5 miliarde de euro la sfârşitul anului trecut,
rata de absorbţie curentă ajungând la 33,47%.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

România 130,86%
italia 83,15%
Bulgaria 49,79%
Cipru 48,76%
Grecia 48,75%
Olanda 47,96%
Franţa 47,63%
Malta 47,23%
Belgia 47,18%
Cehia 46,68%
Ungaria 45,12%
Finlanda 44,40%
Estonia 39,32%
Portugalia 37,73%
Slovacia 36,75%
Luxemburg 36,32%
Polonia 36,23%
Germania 35,81%
Suedia 33,63%
Austria 33,22%
Letonia 33,16%
Slovenia 30,85%
Lithuania 30,35%
Spania 24,92%
Danemarca 24,27%
irlanda 18,43%
Marea Britanie 13,31%

Creşterea procentuală a sumelor rambursate
de Comisie în 2013 faţă de perioada 2008 - 2012 (%)

http://www.fonduri-ue.ro
http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Soluţii pentru noi performanţe
în absorbţia fondurilor europene în 2014

Guvernul României a accelerat semnificativ imple-
mentarea proiectelor finanţate din fonduri europene
pentru a recupera terenul pierdut în prima parte a pe-
rioadei de programare 2007 - 2013, mai precis până la
începutul lunii mai 2012. Începând cu data menţionată,
Guvernul României a înregistrat performanţe în atrage-
rea fondurilor structurale şi de coeziune: rata de absor-
bţie curentă a fondurilor europene este de patru ori mai
mare, ajungând de la doar 8,53% la începutul lunii mai
2013 la aproximativ 34% în prezent.

Reamintim faptul că în anul 2013, România a înre-
gistrat recorduri în absorbţia fondurilor UE: a solicitat şi
a încasat sume mai mari de la Comisia Europeană decât
în toţi anii din perioada 2007 - 2012. Mai precis, în 2013
au fost transmise documentele necesare pentru decon-
tarea a peste 3,56 miliarde de euro, în timp ce în pe-
rioada 2007 - 2012 a fost solicitată pentru a fi decontată
României o sumă de doar 2,86 miliarde de euro. toto-
dată, în 2013, România a încasat peste 2,88 miliarde de
euro de la Comisie, comparativ cu doar 2,2 miliarde de
euro în toţi anii din perioada 2007 - 2012. Mai mult, într-o
singură zi din acest an, în 20 februarie, România a înre-
gistrat un alt record absolut: a încasat peste 830 milioane
de euro de la Comisie, sumă mai mare decât cea încasată
în oricare dintre anii 2009, 2010 şi 2011, în condiţiile în
care România nu a încasat niciun euro din fondurile alo-
cate în anii 2007 şi 2008.

Actualul Guvern al României a soluţionat multe din-
tre problemele din trecut: a luat toate măsurile pentru
deblocarea celor mai importante cinci programe opera-
ţionale, fapt ce a reprezentat deblocarea a 98% din fon-
durile structurale şi de coeziune alocate pentru actuala
perioadă, şi anume: Programul Operaţional Sectorial Me-
diu, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resur-
selor Umane, Programul Operaţional Regional, Programul
Operaţional Sectorial transport şi Programul Operaţional
Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. Pen-
tru toate aceste programe, Comisia Europeană sistase
plăţile către România din cauza problemelor apărute în
implementare în perioada 2009 - 2011.

O altă performanţă importantă a anului 2013 a fost
evitarea dezangajării automate de fonduri: România nu
a pierdut niciun euro datorită accelerării absorbţiei fon-
durilor europene alocate. În plus, în 2013, Guvernul Ro-
mâniei a implementat numeroase măsuri de simplificare

şi eficientizare a sistemului de implementare, iar în 2014
urmează să fie finalizată reforma sistemului. tot în acest
an va fi finalizată contractarea tuturor fondurilor euro-
pene alocate pentru perioada de programare 2007-2013.

În privinţa actualului cadru financiar, care a început
în 2007, România a făcut greşeli pentru care şi astăzi
autorităţile fac eforturi considerabile pentru a recupera
paşii făcuţi înapoi încă din faza de planificare. Subliniem
faptul că fosta guvernare nu şi-a propus să atragă fonduri
semnificative în primii ani, ci şi-a propus să atragă cele
mai mari sume în ultima parte a perioadei de guvernare.
În schimb, îşi doreşte ca în viitoarea perioadă de progra-
mare, 2014 – 2020, România să atragă sume semnificative
încă din primii ani, pentru ca economia să beneficieze
de un sprijin puternic din partea fondurilor UE atrase. În
toată această perioadă, ţara noastră a men ţinut şi va
continua să aibă un dialog atent şi permanent cu
reprezentanţii Comisiei Europene. Suplimentar, pentru
a reduce cât mai mult riscul de a pierde bani din fondurile
alocate pentru actuala perioadă de programare din cauza
problemelor şi întârzierilor apărute în absorbţia fondu-
rilor înainte de anul 2012, autorităţile române lucrează
la implementarea următoarelor soluţii:

în primul rând, proiectele implementate din fonduri•
europene în prezent în cazul cărora există riscul să nu
fie finalizate până la sfârşitul anului 2015 vor fi împărţite
în etape de implementare pentru a solicita decontarea
cheltuielilor eligibile făcute până în 2015 din fondurile
alocate de UE pentru actuala perioadă de programare,
urmând ca sumele cheltuite ulterior să fie solicitate din
banii alocaţi pentru perioada 2014 - 2020.

prima soluţie trebuie să fie implementată conco-•
mitent cu cea de-a doua: identificarea de proiecte fi-
nanţate tot din bani publici (dar din alte surse decât fon-
durile UE), ce au fost deja implementate sau care pot fi
finalizate până la sfârşitul anului 2015, pentru a solicita
decontarea acestora din fondurile UE pentru actuala pe-
rioadă de programare.

Cele două soluţii, aplicate concomitent, vor asigura
atât utilizarea optimă a fondurilor UE alocate pentru ac-
tuala perioadă de programare, realizarea de economii
la bugetul de stat, cât şi atragerea fondurilor alocate
pentru perioada 2014 - 2020 încă din primul an al exer-
ciţiului financiar multianual.

Sursa: www.fonduri-ue.ro
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Prima versiune a măsurilor
de finanţare din cadrul

PNDR 2014 - 2020,
publicată spre consultare!
Ministerul Agriculturii şi Dez-

voltării Rurale a publicat, în data
de 25 februarie, versiunea con-
sultativă a fişelor măsurilor de fi-
nanţare a investiţiilor din cadrul
Programului naţional de Dezvol-
tare Rurală 2014 – 2020.

Astfel, pe pagina web a MADR
este disponibil un prim pachet de
fişe tehnice privind măsurile de
investiţii, precum şi componenta
LEADER.

În perioada imediat urmă-
toare vor fi publicate şi alte fişe
tehnice pentru restul de măsuri
din viitorul PnDR. Scopul con sul -

tării publice este de a asigura
structurarea unui Program efici -
ent, coerent şi în relaţie direc tă
cu nevoile de dezvoltare ale me-
diului rural românesc.

Cei interesaţi pot transmite
opinii, sugestii şi comentarii pri-
vind conţinutul acestor fişe la a dre -
sa de e-mail: viitorulpndr@madr.ro.

Începând cu săptămâna vii-
toare, MADR va începe consultă-
rile în cadrul unor grupuri de lu-
cru cu toţi actorii implicaţi în
dezvoltarea viitorului Program
naţional de Dezvoltare Rurală.

Sursa: www.madr.ro

DIPIMM
a publicat

procedurile /
ghidurile finale
pe 2014 pentru
şase programe

dedicate
IMM-urilor!

Direcţia implementare Pro -
grame pe iMM-uri a publicat pe
19 februarie procedurile/ ghi-
durile finale pentru şase pro-
grame dedicate iMM-urilor care
ar urma să se lanseze în peri -
oada următoare, respectiv:

Programul pentru dezvol-•
tarea abilităţilor antrepreno-
riale în rândul tinerilor şi facili -
tarea accesului la finanţare -
StARt

Programul de dezvoltare•
şi modernizare a activităţilor
de comercializare a produselor
şi serviciilor de piaţă

Programul naţional mul-•
tianual pentru dezvoltarea cul-
turii antreprenoriale în rândul
femeilor manager din sectorul
iMM 

Programul pentru stimula-•
rea înfiinţării şi dezvoltării mi-
croîntreprinderilor de către în-
treprinzătorii tineri 

Programul naţional mul-•
tianual pentru susţinerea meş-
teşugurilor şi artizanatului 

Programul naţional mul-•
tianual de înfiinţare şi dezvol-
tare de incubatoare tehnolo-
gice şi de afaceri 

Procedurile au fost publi-•
cate spre consultare publică la
finele lunii ianuarie 2014.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

O nouă strategie pentru promovarea turismului
maritim şi în zonele de coastă la nivelul UE
Comisia Europeană a prezentat

o nouă strategie de sprijinire a turis-
mului maritim şi în zonele de coastă
din Europa. Recunoscând potenţialul
sectorului în materie de creştere du-
rabilă şi de creare de locuri de mun -
că, strategia evidenţiază 14 acţiuni
la nivelul UE care să ajute regiunile
de coastă şi întreprinderile să abor-
deze provocările cu care se confrun -
tă şi să consolideze poziţia de motor
esenţial al economiei albastre din
Europa pe care o ocupă acest sector.
Aceste acţiuni concrete sunt însoţite
de o repartiţie a sarcinilor pe care şi
le pot asuma, în completarea acţiu-
nilor UE, statele membre, regiunile
şi părţile interesate din industrie. Ac-
ţiunile propuse includ facilitarea, în
întreaga Europă, a unei cooperări mai

strânse şi a dialogului între toate păr -
ţile interesate din domeniul turismu-
lui în zonele de coastă, parteneriate
public-privat, promovarea compeţen -
telor şi a inovării, promovarea turis-
mului ecologic, precum şi elaborarea
unui ghid online dedicat oportunită-
ţilor de finanţare care să contribuie
la stimularea investiţiilor. Statele mem -
bre, autorităţile regionale şi indus-
tria de profil vor avea un rol central în
conceperea şi punerea în aplicare a
acţiunilor. Strategia va fi discutată în
cadrul unei conferinţe organizate cu
preşedinţia greacă la 10 martie la A -
tena, conferinţă ce va reuni autorităţi,
întreprinderi şi alte părţi interesate.
Punerea în aplicare a acţiunilor con-
crete va începe în lunile următoare.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

http://www.fonduri-structurale.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
http://www.madr.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Autoritatea de Management pen-
tru Programul Operaţional Regional
din cadrul Ministerului Dezvoltării Re-
gionale şi Administraţiei Publice a pu-
blicat prima versiune sinteză a Pro-
gramului Operaţional Regional 2014 –
2020, necesară evaluării SEA (Strate-
gic Environmental Assessment).

Documentul, care prezintă viitoa -
rele priorităţi de investiţii ale POR
2014 – 2020, poate fi consultat pe pa-
gina de internet a Agenţiei - www.adr -
muntenia.ro, secţiunea Bibliotecă –
Documente utile, link: http://www.adr -
muntenia.ro/documente/sinteza-
por-sead.doc.

Autoritatea de Management pen-
tru Programul Operaţional Regional
din cadrul Ministerului Dezvoltării Re-
gionale şi Administraţiei Publice a pu-
blicat versiunea draft a Strategiei na-
ţionale pentru Dezvoltare Regională
2014 – 2020!

Documentul poate fi consultat pe
pagina de internet a Agenţiei - www.adr -
muntenia.ro, secţiunea Bibliotecă –
Documente utile, link: http://www.adr -
muntenia.ro/documente/strategia-
nationala-dezvoltare-regionala---iu-
lie-2013_sn dr2013.pdf.
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Versiune sinteză a Programului
Operaţional Regional 2014 – 2020,
necesară evaluării SEA (Strategic

Environmental Assessment)

Versiunea draft a Strategiei Naţionale
pentru Dezvoltare Regională 2014 – 2020
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Prin Decizia DG REGiO C(2013)9772/ 19.12.2013,
Comisia Europeană a aprobat realocarea, de la
alte Programe Operaţionale, a 150 de milioane de
euro pentru Axa prioritară 3 a Programului Ope -
raţional Regional 2007 – 2013 – „Îmbunătăţirea infra -
structurii sociale”, DMi 3.4 „Reabilitarea, moderni -
zarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii edu -
caţionale preuniversitare, universitare şi a infra -
structurii pentru formare profesională continuă”.

Autoritatea de Management a Programului O -
pe raţional Regional anunţă prelungirea termenu-
lui pentru consultarea publică a Ghidul solicitan-

tului pentru acest domeniu de intervenţie. Obser -
vaţiile / comentariile pot fi transmise până în da -
ta de 7 martie 2014 (termenul iniţial fiind 28 fe-
bruarie), ora 16:30, pe adresele de e-mail: ovi-
diu.panaite@mdrap.ro şi info@mdrap.ro.

Ghidul solicitantului pentru DMi 3.4 supus con-
sultării publice poate fi consultat pe site-ul Agenţiei
dedicat programului Regio, http://regio.adrmun-
tenia.ro, secţiunea Ghidul Solicitantului > Axa prio-
ritară 3 > DMI 3.4, link: http://regio.adrmuntenia.ro/s14/ -
do  meniul-major-de-interventie-34-reabilita -
reamodernizareadezvoltarea-si-echipare/.

Autoritatea de Management a prelungit termenul
pentru consultarea publică a Ghidului solicitantului

pentru infrastructura educaţională

Corrigendum nr. 1
la Ghidul Solicitantului
pentru subdomeniul
Poli de Creştere
(versiunea aprilie 2013),
Axa prioritară 1

În data de 26 februarie,
Autoritatea de Management
pentru Programul Operaţio -
nal Regional din cadrul Mi-
nisterului Dezvoltării Re-
gionale şi Administraţiei Pu -
blice a publicat pe site-ul
www.inforegio.ro, Corrigen -
dumul nr. 1 la Ghidul Soli-
citantului pentru Axa prio-
ritară 1 „Sprijinirea dezvol -
tării durabile a oraşelor – poli
urbani de creştere”, Dome -
niul Major de intervenţie 1.1
„Planuri integra te de dezvol -
tare urbană”, subdomeniul
Poli de Creştere. 

Documentul integral poa -
te fi descărcat de pe site-ul
Agenţiei dedicat exclusiv pro -
gramului Regio, http://re-
gio.adrmuntenia.ro, secţiu-
nea Ghidul solicitantului,
link: http://regio.adrmun-
tenia.ro/imagini/upload/c
orrigendumnr1polidecres-
tere.rar.

http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/corrigendumnr1polidecrestere.rar
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/corrigendumnr1polidecrestere.rar
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/corrigendumnr1polidecrestere.rar
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/corrigendumnr1polidecrestere.rar
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/s14/domeniul-major-de-interventie-34-reabilitareamodernizareadezvoltarea-si-echipare/
http://regio.adrmuntenia.ro/s14/domeniul-major-de-interventie-34-reabilitareamodernizareadezvoltarea-si-echipare/
http://regio.adrmuntenia.ro/s14/domeniul-major-de-interventie-34-reabilitareamodernizareadezvoltarea-si-echipare/
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro/documente/strategia-nationala-dezvoltare-regionala---iulie-2013_sndr2013.pdf
http://www.adrmuntenia.ro/documente/strategia-nationala-dezvoltare-regionala---iulie-2013_sndr2013.pdf
http://www.adrmuntenia.ro/documente/strategia-nationala-dezvoltare-regionala---iulie-2013_sndr2013.pdf
http://www.adrmuntenia.ro/documente/strategia-nationala-dezvoltare-regionala---iulie-2013_sndr2013.pdf
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro/documente/sinteza-por-sead.doc
http://www.adrmuntenia.ro/documente/sinteza-por-sead.doc
http://www.adrmuntenia.ro/documente/sinteza-por-sead.doc
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 3 martie 2014, la sediul Agen-
ţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au
fost depuse 893 de proiecte prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul
Operaţional Regional), Planul integrat de Dezvol-
tare Urbană pentru Polul de Dezvoltare (PiDU) –
Municipiul Piteşti, PiD-ul Polului de Creştere Plo-

ieşti şi Planuri integrate de Dezvoltare Urbană pen-
tru 12 centre urbane.

De asemenea au fost semnate 529 de contrac -
te de finanţare, cu o valoare nerambursabilă soli-
citată de 3.095.077.465,22 lei.

Din cele 529 de contracte semnate, 42 de pro -
iec te au fost reziliate.
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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, Bu-
cureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001,
e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

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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ADR Sud Muntenia este Organism intermediar
pentru Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice” şi are
responsabilităţi delegate pentru implementarea
acestui program. Mai multe detalii despre
posibilităţile de finanţare din POS CCE puteţi
obţine contactând experţii Serviciului
Comunicare: 0242/331.769, 0342/100.160,
0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167,
e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE
Până în data de 3 martie, Agenţia pentru Dez-

voltare Regională Sud Muntenia a preluat de la sediul
Autorităţii de Management POS CCE 172 de cereri
de finanţare aferente Axei prioritare 1 „Un sistem de
producţie inovativ şi eco-eficient”, din care 161 de
proiecte au fost finalizate, 6 au fost reziliate/ retra -
se, iar 5 proiecte se află în implementare. Suma ne-
rambursabilă solicitată a fost de 215.606.341,18 lei.

La sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, până în prezent, au fost propuse spre
finanţare 196 de cereri în urma procesului de eva-
luare desfăşurat în cadrul celorlalte Agenţii pentru
Dezvoltare Regională şi a Autorităţii de Management
POS CCE. Din cele 196 de cereri, 157 de contracte
de finanţare semnate (din care 4 contracte au fost
reziliate), 2 contracte au fost transmise la AM POS
CCE în vederea semnării, 8 contracte se află în pre-
gătire la ADR SM/ Oi POS CCE, 10 sunt retrase şi 19
respinse. Suma nerambursabilă solicitată prin cele
157 de proiecte aflate în implementare este de
141.754.368,08 lei. Finanţarea nerambursabilă se
va acordă prin POS CCE 2007 – 2013, Axa prioritară 1
„Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient”,
DMi 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru
competiţia pe piaţă, în special a IMM-urilor”,
Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi moder-
nizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile
şi intangibile, A2 „Sprijin financiar nerambursabil de
până la 1.065.000 de lei pentru întreprinderile mici
şi mijlocii”.

De asemenea, Agenţia pentru Dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia, până în prezent, a preluat 88 de
cereri pentru care se va acorda finanţare din Axa
Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi eco-
eficient”, DMi 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antrepre-
noriatului”, Operaţiunea 2 Sprijin pentru consul-
tanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, apelul
2, sesiunea a 2-a. Din cele 88 de cereri, 9 au fost res-
pinse/ retrase şi 79 au fost admise în etapa de eva-
luare tehnică şi financiară. Din cele 79 de proiecte
admise, 2 s-au retras, iar 77 au fost admise din punct
de vedere tehnico-financiar. valoarea financiară ne-
rambursabilă aprobată pentru cele 77 de proiecte
este de 8.731.967,01 lei.

totodată au fost preluate de la sediul Autorităţii
de Management POS CCE, 26 de cereri de finanţare
pentru care se acordă finanţare din Axa prioritară 1
„Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient”,
DMi 1.1 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”,
Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi moder-
nizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile
şi intangibile, Schema de finanţare A1 – Sprijin fi-
nanciar cu valoarea între 1.065.000 şi 6.375.000 de
lei pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii.
valoarea financiară nerambursabilă solicitată prin
cele 26 de cereri este de 123.629.954,48 lei. Dintre
acestea, 4 cereri au fost retrase, iar pentru 22 au
fost semnate contractele de finanţare de către be-
neficiari şi ADR Sud Muntenia (valoarea nerambursa-
bilă solicitată: 108.354.350,97 lei).

POSCCE: Instrucţiune privind contractarea
proiectelor aprobate la finanţare în cadrul
operaţiunii 1.1.1. A2

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Secto-
rial „Creşterea Competitivităţii Economice” din cadrul Ministerului
Economiei a publicat instrucţiunea nr. 204169/ 21.02.2014, privind
contractarea proiectelor aprobate la finanţare în cadrul operaţiunii
1.1.1. A2 - apel 3 „Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între
1.065.000 şi 6.375.000 de lei, acordat pentru investiţii în întreprin-
derile mici şi mijlocii” referitoare la indicatorul de rezultat „Număr
de locuri de muncă menţinute”.

Documentul oficial poate fi consultat pe website-ul Agenţiei de-
dicat exclusiv POS CCE - http://poscce.adrmuntenia.ro, secţiunea
Documente utile  > Informare > Instrucţiuni, link: http://poscce.adr -
mun tenia.ro/imagini/up load/instructiuneanr2-1393324276.pdf.

http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiuneanr2-1393324276.pdf
http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiuneanr2-1393324276.pdf
http://poscce.adrmuntenia.ro/
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Centrul de Asistenţă Medico-Socială»
Călăraşi este un loc unde cererile sunt,
în fiecare an de cel puţin trei ori, mai
mari decât capacitatea acestuia. Aici sunt
internate, cu prioritate, cazurile sociale,
cu probleme medicale.

Centrul de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi a
semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Ad -
ministraţiei Publice, în calitate de Autoritate de
Management, prin ADR Sud Muntenia, în calitate de
Organism intermediar, contractul de finanţare nr.
3731/24.05.2013, prin Programul Operaţional Re-
gional 2007 - 2013, Axa prioritară 3, DMi 3.2, cu o
valoare totală de 764.289,97 lei, din care valoarea
eligibilă nerambursabilă din FEDR de 439.379,98
lei şi valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul
naţional de 66.682,37 lei.

Extinderea capacităţii Centrului de asistenţă
medico-socială din judeţul Călăraşi cu şase locuri,
modernizarea şi echiparea clădirii, îmbunătăţirea

condiţiilor oferite pacienţilor deserviţi în centru,
creşterea capacităţii şi calităţii serviciilor de asis-
tenţă medicală, îmbunătăţirea condiţiilor tehnice
şi de ambient în care se desfăşoară actul medical.

Sursa: actualitateacalarasi.ro

Primăria Piteşti a iniţiat anul trecut un proiect
numit „Faţade noi la clădiri vechi”, cu ajutorul că-
ruia un bloc din centru a fost reabilitat termic, dar
şi din punct de vedere arhitectural. Proiectul va
continua şi în acest an, dar nu numai în zona cen-
trală. Primăria propune Consiliului local elaborarea
unui plan multianual prin care să aloce fonduri, pe
bază de proiect elaborat de asociaţii, pentru cofi-
nanţarea unor astfel de lucrări. Oricum, asociaţiile
au obligaţia întreţinerii clădirilor, ca şi persoanele
fizice, sub sancţiunea unor amenzi în caz că nu îşi
îndeplinesc atribuţiile. Lucrările de intervenţie se
vor stabili prin proiectul tehnic elaborat de colec-
tive de specialitate coordonate de un arhitect cu
drept de semnătură.

Sursa: ziarulargesul.ro
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Un nou proiect
pentru faţadele blocurilor din Piteşti

Argeş

Centrul de Asistenţă
Medico-Socială Călăraşi,

în plin proces de modernizare

Călăraşi

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


Denumit acum „Colegiul Tehnic Viceamiral
Ioan Bălănescu”, liceul cunoscut drept „Liceul de
Marină”, aniversează, în această primăvară, 40 de
ani de la înfiinţare, iar actuala conducere, corpul
profesoral şi elevii instituţiei amintite îşi propun
să facă din această aniversare o adevărată sărba-
toare. De aceea, cu toţii lansează de pe acum in-
vitaţia de a participa la sărbătorirea celor 40 de
ani de existenţă ai liceului, într-o acţiune progra-
mată pentru data de 5 aprilie.

Sursa: Giurgiu-news.ro
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Complexul de nataţie şi agrement
de la Târgovişte va crea

100 de noi locuri de muncă!
Primarul municipiului târgovişte, Gabriel Bo-

riga, a anunţat că bugetul stabilit pentru anul 2014
al localităţii este bazat pe dezvoltare şi pe inves-
tiţii, amintind printre acestea Complexul de nata-
ţie, care va fi gata la vară. „Vă promit că în aceas -
tă vară Complexul de nataţie va fi gata. Toţi cei
care vor veni aici vor găsi o oază de relaxare, o oa -
ză de sănătate, într-un cadru european. E o inves-
tiţie care se cifrează la 14 milioane de euro, va fi
cea mai modernă bază de nataţie şi de agrement
din România. Se întinde pe şase hectare, pe locul
fostei baze de agrement Crizantema. Va avea cele
mai multe dependinţe - un bazin de înot acoperit,
pentru a putea găzdui până la campionate euro-
pene de nataţie. Este o construcţie cu o arhitec-
tură spectaculoasă, va avea două terenuri de fot-
bal, trei terenuri de tenis, unul de baschet, unul
de volei. Toate cu nocturnă. Vom avea 250 de lo-
curi de parcare. Preţurile vor fi accesibile, cu mult
sub piaţa privată. Vor fi instructori, vor fi organi-
zate petreceri, un loc unde se va putea sta de di-
mineaţa până noaptea. Aici vom avea locuri de

muncă. În primă fază, 100 de târgovişteni vor fi
angajaţi în cadrul complexului”, a declarat prima-
rul Gabriel Boriga.

Sursa: targovistenews.ro

Dâmboviţa

Liceul
de marină din Giurgiu,

la 40 de ani
de la înfiinţare

Giurgiu

http://targovistenews.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.giurgiu-news.ro
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Gradul de uzură fizică şi morală»
a reţelelor de aducţiune şi echilibrare,
precum şi necesitatea asigurării unei
calităţi superioare a apei furnizate
către populaţia municipiului Slobozia,
a determinat primăria să înlocuiască o
parte dintre conductele de aducţiune
de la staţia de tratare, precum şi a
reţelelor de reechilibrare.

Costul total al inves tiţiei depăşeşte 7,2 mi-
lioane de lei, banii urmând a fi folosiţi pentru mon-
tarea unor conducte de ultimă generaţie.

Problemele vechi în ceea ce priveşte apa po-
tabilă din municipiul Slobozia şi-ar putea găsi o re-
zolvare, în urma unei investiţii realizate de către
Primăria Slobozia, care vizează înlocuirea unor
conducte uzate, cu unele de ultimă generaţie.

Motivele ce stau în spatele acestei investiţii
sunt constituite uzura avansată a reţelelor de a -
duc ţiune şi echilibrare, precum şi creşterea cali -
tăţii apei potabile oferite populaţiei, lucru pe care
slobozenii îl aşteaptă de multă vreme. 

Astfel, vor fi înlocuite conductele de pe tra-
seul staţiei de tratare DJ201, în preajma comunei
Ciulniţa, acestea urmând a fi amplasate pe un tra-
seu paralel cu Dn21 Brăila - Călăraşi, în afara zonei
drumului naţional, a doua conductă urmând tra-
seul DJ201, între străzile General Magheru şi Gura
Podului. totodată, se vor realiza interconexiuni cu
reţelele de distribuţie de apă existente în zonele
Parc MB, bulevardul Matei Basarab - strada iana-
che, Cinema ialomiţa, Strada Sudului şi Aleea Pie -
ţii.

valoarea totală a investiţiei se ridică la
7.253.720 de lei.

Sursa: www.observator24.ro

7,2 milioane de lei
pentru reabilitarea reţelelor de aducţiune

a apei, la Slobozia

Ialomiţa

http://www.observator24.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Primăria municipiului Ploieşti a predat ampla-
samentul pentru obiectivul de investiţii „Creşterea
mobilităţii transportului public prin reabilitarea
traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea
de rulare, staţii cu peroane adaptate persoanelor
cu dizabilităţi, material rulant, elemente de sem-
nalizare şi automatizare – etapa I: Bucla Nord (Spi-
talul judeţean)– Intersecţie Republicii”.

Astfel, lucrările de reabilitare a liniilor de
tramvai din municipiul Ploieşti intră în linie dreap -
tă. Constructorul poate începe organizarea şantie-
rului, iar la începutul lunii martie va începe lucrul
pe primul tronson din această etapă Spitalul jude-
ţean – Depoul SC tCE SA, iar tramvaiele vor circula
de la Gara de vest până la depou şi înapoi.

Sursa: www.phon.ro

În luna martie încep lucrările
de reabilitare a liniilor de tramvai

Prahova

În Teleorman se construieşte
un parc solar de 66 de milioane de lei

O companie privată va construi,»
în 2014, în Teleorman un parc solar
în valoare de 66,4 milioane de lei.
Proiectul este realizat cu fonduri
europene.

Proiectul aparţine firmei Solar Power Energy
Ro şi a fost lansat anul trecut. Proiectul „Obţinerea
de energie electrică din surse regenerabile de
energie - Parcul solar Mavrodin” are o valoare to-
tală de peste 66,4 milioane de lei. Firma a început
demersurile încă din 2010, când a depus cererea
de finanţare. Obiectivul general al proiectului îl
constituie construirea unei centrale solare în ju-
deţul teleorman, pe un teren din nenciuleşti,
având o durată de 17 luni, implementarea înce-
pând din luna mai 2013. Parcul fotovoltaic va avea
o cantitate de energie electrică de cel puţin
6GWh/an. Un alt obiectiv al proiectului îl repre-
zintă injectarea acestei energii electrice în linia
aeriană de 20 kv, care trece prin apropierea tere-
nului de 12,6 hectare, cumpărat de Solar Power
Energy Ro. investitorul a găsit şi constructorul că-
ruia i s-a atribuit, anul trecut, în luna septembrie,
contractul de construire „la cheie” a parcului solar
Mavrodin cu puterea instalată de 4,43MWe (c.a.)
cu module fotovoltaice. Licitaţia, lansată de com-
pania SOLAR POWER EnERGY RO SRL a fost atri-
buită asocierii Amatec GmbH (Germania) şi verta
tel SRL. Consorţiul a fost selectat din 11 oferte pri-
mite - din care 8 admisibile. investiţia se va con-

cretiza pe o suprafaţă de cel mult 12,6 hectare în
comuna nenciuleşti, sat nenciuleşti, aproape de
localitatea Alexandria. terenul este proprietatea
firmei, fiind cumpărat imediat după anul 2007. Ca-
pacitatea instalată proiectată de producere a
energiei electrice este de 4,43 MW. Puterea insta-
lată, aprobată prin AtR emis de CEZ Distribuţie
este de 4,43 MW (5,10 MWp), iar producţia anuală
estimată de energie este de 6,7 GW/h. Durata es-
timată de exploatare este de 25 de ani, la un ran-
dament de aproximativ 80% în al 25-lea an de func-
ţionare.

Sursa: adevarul.ro

Teleorman
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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. iii, cam. 117, 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 / 0243/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

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

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

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

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 3 martie 2014

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

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

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

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

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

Reţelei de informare REGiO Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,

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

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

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

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

