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În perioada 26 – 27 martie,»
experţi din cadrul Serviciului Comunicare
al ADR Sud Muntenia au participat la
Sesiunea de lucru internă destinată
reprezentanţilor Autorităţii de
Management și organismelor Intermediare
pentru Programul operaţional Regional, ce
s-a desfășurat la Poiana Brașov.

Întâlnirea de lucru a avut ca scop prezentarea
rezultatelor evaluării activităţilor de informare și pu-
blicitate realizate în cadrul Planului de comunicare
pentru programul Regio 2007 – 2013, așa cum au fost
relevate în ultimele studii publicate de Auto ritatea de
Management pentru PoR. De asemenea, cu această
ocazie, au fost realizate ateliere de lucru pentru pre-
gătirea Strategiei de comunicare pentru Programul
operaţional Regional 2014 – 2020. Invitat special la
această sesiune de lucru a fost președintele Institu-
tului Român de Evaluare și Strategie (IRES), Vasile
Dâncu, ce a prezentat rezultatele studiilor realizate
de Institut, ce au vizat măsurarea gradului de satis-
facţie privind instrumentele și strategia de comuni-

care utilizate până în prezent la nivelul diferitelor
categorii de public, precum și măsurarea eficienţei
activităţilor realizate în planul de comunicare imple-
mentat pentru programul Regio 2007 – 2013.

Date fiind rezultatele Programului operaţional
Regional 2007 - 2013 și situarea acestuia în rândul
celor mai performante programe, există un prag
foarte înalt de așteptări pentru următorul exerci-
ţiu financiar, ceea ce responsabilizează și mai mult
instituţiile implicate în gestionarea lui. obiectivele
Strategiei de comunicare pentru următoarea pe-
rioadă de programare vor viza promovarea rolului
și contribuţiei Regio 2014 – 2020 la dezvoltarea re-
gională în România, asigurarea unui grad maxim de
contractare a fondurilor Regio, asigurarea transpa -
renţei implementării programului către toate ca-
tegoriile de grupuri ţintă, precum și promovarea
rezultatelor investiţiilor făcute prin Regio.

Întâlnirea de lucru a fost realizată de Autori-
tatea de Management pentru Programul operaţio-
nal Regional, în cadrul proiectului „Achiziţionare
servicii pentru organizarea evenimentelor de infor -
mare şi promovare Regio - Programul Operaţional
Regional”.
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Gabriela Manuela Călin
• 11 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia
La sfârșitul lunii martie, Gabriela Manuela

CăLIN, șefa Biroului Audit intern, a împlinit 11
ani de activitate neîntreruptă în cadrul Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!

Pe această cale dorim să o felicităm și să îi
mulţumim pentru implicarea deosebită în acti-
vitatea realizată în cadrul Agenţiei, pentru co-
legialitate și, în mod deosebit, pentru expertiza
profesională!

La Mulți Ani cu împliniri pe toate planurile!

INFO
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Lansarea Programului INTERREG V-A
România - Bulgaria

şi a primului apel de proiecte
În data de 26 martie a fost lansat

oficial Programul INTERREG V-A România
-Bulgaria și primul apel de proiecte! 

Programul a fost aprobat de
Comisia Europeană în data de 12 fe-
bruarie 2015. un buget total de
258,5 milioane de euro (215,7 din
fondul European pentru Dezvoltare
Regională) este disponibil pentru 7
judeţe din România (Constanţa, Me -
hedinţi, Dolj, olt, Teleorman, Giur-
giu și Călărași) și 8 districte din Bul-
garia (Vidin, Vratsa, Montana, Ple-
ven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra și
Dobrich). Zona de graniţă va fi
îmbunătăţită prin proiecte comune,
cu impact transfrontalier.

Autoritatea de Management din
România (Ministerul Dezvoltării Re-
gionale și Administraţiei Publice),
Autoritatea Naţională din Bulgaria
(Ministerul Dezvoltării Regionale și
Lucrărilor Publice) și Secretariatul Co -
mun din Călărași (din cadrul Biroului
Regional pentru Cooperare Trans-

frontalieră Călărași pentru Graniţa
România - Bulgaria) au pregătit do-
cumentele necesare lansării primu-
lui apel de proiecte, ce a fost apro-
bată miercuri, 25 martie, de forul
decizional al Programului, Comite-
tul de Monitorizare. 208,1 milioane
de euro sunt a cum disponibili în ca-
drul primului apel de proiecte, cu
termene de depunere 30 iunie 2015
(pentru proiecte de tip „soft”), res-
pectiv 30 septembrie 2015 (pentru
proiecte de tip „hard”) pentru inter -
venţii în aria eligibilă în domeniile trans -
port, mediu și si tuaţii  de urgenţă.

Toate documentele aprobate
sunt disponibile pe site-ul Progra-
mului - www.cbcromaniabulgaria.eu.

Interreg V-A România - Bulgaria
este printre primele programe ce lan -
sează apeluri de proiecte, venind ast -
fel în sprijinul potenţialilor beneficiari
români și bulgari pentru a elabora pro -
puneri de proiecte care să aducă plus
valoare zonei de graniţă eligibile.

Comitetul de
Monitorizare pentru
Programul INTERREG V-A
România-Bulgaria –
decizii importante

Prima întâlnire a Comitetului de Mo-
nitorizare, forul decizional pentru Pro-
gramul Interreg V-A România - Bulgaria,
a avut loc miercuri, 25 martie, la Be-
logradchik, Bulgaria. 

În cadrul reuniunii au fost aprobate
documente strategice pentru demara-
rea cu succes a Programului: Regula-
mentul de funcţionare al Comitetului
de Monitorizare, Strategia Multi-Anuală
de Asistenţă Tehnică, Strategia de Co-
municare a Programului. 

Cea mai importantă decizie luată vi-
zează însă lansarea primului apel de
proiecte.

Comitetul de Monitorizare a aprobat
Pachetul Solicitantului și lista de chel-
tuieli eligibile, astfel încât în data de
26 martie să fie lansate oficial atât
Programul, cât și primul apel de pro-
iecte.

Documentele aprobate sunt rezulta-
tul efortului comun al structurilor de
management ale Programului - Autori-
tatea de Management, Autoritatea Na-
ţională și Secretariatul Comun - și al
im plicării active a potenţialilor benefi -
ciari români și bulgari în procesul de
consultare.

Sursa: cbcromaniabulgaria.eu

http://www.cbcromaniabulgaria.eu
http://www.cbcromaniabulgaria.eu
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Observaţiile
Comisiei Europene pentru
Master Planul de Transport

şi Strategia de Implementare
care stabileşte prioritatea

proiectelor de infrastructură
Reprezentanţii Comisiei Eu-

ropene au transmis în scris în data
de 23 martie ce observaţii au faţă
de varianta finală a Master Planu-
lui General de Transport adoptată
de România și faţă de Strategia de
Implementare, documentul înso-
ţitor care stabilește prioritizarea
proiectelor. Comisia cere, printre
altele, ca strategia de implemen-
tare să ia în considerare ciclul de
implementare a proiectelor și
standardele de cost fundamentate
pe criteriul „lipsă coridor” (missing
links) și recomandă ca prioritiza-
rea să ţină cont de scenariul bazat
pe performanţa economică și apar -
tenenţa la reţeaua TEN-T.

În plus, oficialii europeni con -
sideră că împrumuturile pentru
proiectele de infrastructură - apro -
bate la un pla fon de 7 miliarde
printr-un memorandum al Guver-
nului - trebuie să se încadreze în
angajamentele pe care România
le are în privinţa deficitu lui bu-
getar, ca stat membru al uE. 

Autorităţile de la Transporturi
s-au întâlnit la începutul lunii la
Bruxelles cu experţii Comisiei Eu-
ropene pentru a discuta pe mar-
ginea variantei finale a Master
Planului General de Transport și a
Strategiei de Implementare, do-
cumentul cheie ce stabilește prio-
ritizarea proiectelor de infrastruc-
tură din Master Plan.

La acea întâlnire, experţii eu-
ropeni au făcut o serie de obser-
vaţii legate de Master Plan și Stra-
tegia de Implementare, iar partea
română s-a angajat că vor îngloba
observaţiile primite în documen-
tele aflate în lucru până în aprilie,
când va avea loc o nouă serie de
discuţii.

Pe lângă aspectele prezenta -
te în tabelul din pagina 5, repre-
zentanţii de la Transporturi mai
precizează că oficialii europeni
„solicită, de asemenea, ca Master
Planul General de Transport să fie
agreat la nivel politic, chiar şi la
nivelul Parlamentului şi recoman -
dă conlucra rea îndeaproape a MT
cu experţii JASPERS în ceea ce pri-
veşte aspectele tehnice şi corec-
ţiile necesare la nivelul MPGT”. 

„Varianta finală a Master Pla -
nului General de Transport, care va
include şi ultimele corecţii pe ca -
re MT le va face în urma observa-
ţiilor Comisiei Europene, va fi pre -
zentată la Bruxelles până în data
de 9 aprilie 2015, conform progra-
mului convenit”, potrivit MT.

Ministerul Transporturilor a
prezentat joi observaţiile primite
acum și în scris de la Comisia Eu-
ropeană, alături de măsurile pro-
puse de către oficialii din minister. 

Mai jos, tabelul transmis de
către Ministerul Transporturilor:

(continuare în pagina 5)

Un nou împrumut cu o valoare
de 600 milioane de lei
pentru plata beneficiarilor
de fonduri europene

Guvernul României a aprobat în șe-
dinţa de miercuri, 25 martie, un nou
împrumut de la Trezoreria Statului pen-
tru a pune la dispoziţia Autorităţilor de
Management ale programelor operaţio-
nale resursele necesare pentru plata
facturilor către beneficiarii de fonduri
europene. „Guvernul României a apro-
bat un nou împrumut cu o valoare de
600 milioane de lei, din care vor fi fă-
cute plăţi către beneficiarii proiecte-
lor finanţate din fonduri europene. Su-
mele achitate beneficiarilor vor fi ram -
bursate României de către Comisia Eu-
ropeană. Subliniez că niciun proiect fi-
nanţat din fonduri europene nu va avea
probleme cu asigurarea sumelor nece-
sare pentru efectuarea plăţilor către
furnizori, însă fac un apel către benefi -
ciari să accelereze implementarea pro-
iectelor şi să vină cu facturi, pentru ca
România să poată solicita Comisiei Eu-
ropene cât mai repede rambursarea
fondurilor utilizate”, a declarat fostul
ministru al fondurilor europene, Eugen
Teodorovici.

Noile fonduri vor fi folosite pentru efec -
tuarea de plăţi către beneficiarii pro-
iectelor implementate în cadrul a trei
programe operaţionale. Astfel, pentru
efectuarea de plăţi către beneficiarii
Programului operaţional Sectorial „Creş -
terea Competitivităţii Economice” au
fost alocate fonduri cu o valoare de 230
milioane de lei, iar pentru achitarea
facturilor către beneficiarii Programu-
lui operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor umane a fost prevăzută su -
ma de 220 milioane de lei. Totodată, pen -
tru plata beneficiarilor Programului ope -
raţional Sectorial Mediu a fost alocată
suma de 150 milioane de lei.

Sursa: fonduri-ue.ro

http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 4)

OBSERVAȚIILE COMISIEI EUROPENE MĂSURILE PROPUSE DE CĂTRE MT
Prioritizarea proiectelor în Master
Planul General de Transport. Comisia
recomandă utilizarea scenariului bazat
pe performanţa economică și
apartenenţa la TEN-T (scenariu ES)

Ministerul Transporturilor precizează că
proiectele prioritizate incluse în MPGT au
la bază scenariul EES, care înseamnă că
au fost luate în considerare criteriile de
sustenabilitate economică, de mediu și
apartenenţa la TEN-T. Aceste trei criterii
din scenariul EES au fost testate cu
ajutorul Modelului Naţional de Transport.

Bugetul și resursele financiare -
Împrumutul public de 7,3 miliarde de
euro trebuie să se încadreze în
angajamentele pe care România le are
în privinţa deficitului bugetar, ca stat
membru al uE.

Pentru respectarea acestei
condiţionalităţi, este nevoie de o serie
de măsuri suplimentare care se referă
la suplimentarea spaţiului fiscal alocat
pentru infrastructura de transport,
precum și utilizarea ajutorului de
deficit bugetar. Cele două instrumente
au posibilitatea ca România (MT) să
implementeze portofoliul de proiecte
de infrastructură de transport rutier, în
valoare de 12,6 miliarde de euro, în
perioada de programare 2014 - 2020.

Strategia de implementare trebuie să ia
în considerare ciclul de implementare a
proiectelor și standardele de cost
fundamentate pe criteriul „lipsă
coridor” (missing links).

MT urmează să fundamenteze, în relaţia cu
CE, modalitatea prin care au fost stabilite
standardele de cost pentru fiecare sector de
transport. Standardele de cost au impact
asupra valorii proiectelor și a clasamentului
acestora în lista de proiecte prioritizate.

Comisia apreciază că deciziile privind
construirea de autostrăzi sau drumuri
expres trebuie corelate cu prevederile
Regulamentului CE 1315/2013.

MT precizează că pe reţeaua de
transport TEN-T CoRE, soluţiile
prevăzute de regulamentul european se
referă la construirea de autostrăzi și
drumuri expres. Alegerea uneia dintre
aceste soluţii se face numai după
testarea ei în Modelul Naţional de
Transport, în funcţie de indicatorii de
performanţă economică.

Comisia subliniază că pentru lucrările de
reabilitare, modernizare și extindere a
liniilor de cale ferată, este necesară
respectarea cerinţelor de vitezp și
declivitate prevăzute de regulamentele
CE (viteze de 160 km/h și declivitate de
12,5%). CE mai solicită implementarea
măsurilor de reformă feroviară, așa cum
au fost stabilite în MPGT.

Aceste cerinţe au fost luate în
considerare odată cu elaborarea
standardelor de cost pentru a asigura
resursele financiare necesare
respectării acestor condiţii. Cu privire
la măsurile de reformă feroviară, MT va
stabili un plan de acţiune în vederea
continuării și implementării măsurilor
de reformă.

Comisia Europeană subliniază nevoia
fundamentării intervenţiilor în cele 3
sectoare de transport, precum și pentru
asigurarea activităţilor de mentenanţă
și operare pentru intervenţiile stabilite
în MPGT.

MT va justifica intervenţiile în funcţie
de numărul de pasageri pentru sectorul
aerian, respectiv volumele de marfă
operate în porturi și în central
multimodale pentru a fundamenta
categoriile de intervenţii în cele trei
sectoare de transport menţionate.

CE recomandă încheierea unor
contracte de performanţă cu
beneficiarii (CNADNR și CfR), precum și
cu operatorii din transportul naval.

MT va elabora un plan de măsuri pentru
încheierea contractelor de performanţă cu
beneficiarii. Contractele de performanţă
vor stabili în principal obligaţiile
beneficiarilor de a implementa proiectele
de infrastructură din MPGT, precum și
criteriile de performanţă necesare pentru
administrarea infrastructurii rezultată prin
implementarea proiectelor.

Sursa: hotnews.ro Schemă de Grant
pentru ONG-uri:
770 de cereri de finanţare
depuse în cadrul
celei de-a doua runde

În cadrul celei de-a doua runde a Sche -
mei de Grant pentru oNG-uri au fost
primite 770 de cereri de finanţare.

Această schemă de grant se adre-
sează organizaţiilor neguvernamentale
și nonprofit cu sediul în România și se
focalizează pe oferirea de sprijin în do -
uă domenii importante, prin două com-
ponente distincte:

• Componenta Social, administrată
de fundaţia pentru Dezvoltarea Socie-
tăţii Civile, pentru care s-au primit 586
de aplicaţii. Suma disponibilă în cadrul
rundei a 2-a a Cererii de propuneri de
proiecte, pentru această componentă,
este de 4.079.875 CHf;

• Componenta Mediu, administrată
de fundaţia pentru Parteneriat, pentru
care s-au primit 184 de aplicaţii. Suma
disponibilă în cadrul rundei a 2-a a Ce-
rerii de propuneri de proiecte, pentru
această componentă, este de 1.000.000
CHf.

Suma totală alocată pentru această
rundă este de 5.079.875 CHf și sunt vi-
zate două tipuri de granturi, respectiv
granturi mici (între 10.000 CHf și 75.000
CHf) și granturi mari (între 75.001 CHf
și 250.000 CHf).

Sursa: finantare.ro

Competiţie
de idei de afaceri
prietenoase cu mediul
în Podişul Hartibaciului
pentru antreprenori

Antreprenorii care deţin o afacere
pe care doresc să o dezvolte sau care
au o idee pe care doresc să o pună în
practică, sunt invitaţi să se înscrie în
competiţia organizată de WWf-Ro-
mania în cadrul proiectului „Natura
2000 şi Dezvoltare Durabilă în Româ-
nia”.

Cele mai bune 3 idei vor fi susţi-
nute cu expertiză de afaceri și un
grant în valoare de până la 5.000 de
euro.

Cei care doresc să se înscrie trebu -
ie să completeze formularul online
până în data de 7 aprilie 2015.

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://www.finantare.ro
http://www.hotnews.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Comisarul Corina Creţu a lansat o platformă
pentru gestionarea investiţiilor politicii regionale

În vederea unei mai»
bune gestionări a investiţiilor
uniunii Europene, comisarul
pentru politici regionale,
Corina Creţu, a lansat, marţi,
24 martie, o nouă platformă
ce va facilita schimbul de
experienţă și bune practici
între funcţionarii
autorităţilor publice din
statele membre.

Aceasta a fost lansată de Co-
misia Europeană și va permite func -
ţionarilor din cadrul serviciilor pu-
blice să facă schimb de experienţă
și de bune practici la nivel euro-
pean, pentru a îmbunătăţi și mai
mult modul în care sunt cheltuite
și gestionate investiţiile uE. Sprijinind statele
membre în ceea ce privește consolidarea capaci -
tăţilor administrative, TAIEX REGIo PEER 2 PEER
(sau PEER 2 PEER) face parte dintr-o iniţiativă mai
largă ce are ca scop utilizarea pe deplin a poten -
ţialului politicii regionale pentru a crea locuri de
muncă și pentru a asigura o creștere durabilă, în
conformitate cu obiectivele stabilite de Strategia
Europa 2020, precum și de noul plan de investiţii
în valoare de 315 miliarde de euro al uE.

Comisarul pentru politica regională, Corina Cre -
ţu, a declarat următoarele: „Oamenii care locuiesc
în regiunile europene nu vor simţi beneficii le pro-
iectelor sprijinite de politica regională, dacă ad -
ministraţiile locale şi naţionale care gestionează
aceste fonduri nu sunt robuste şi eficiente. Când
am preluat mandatul de comisar, mi-am stabilit
prioritatea de a le ajuta să concretizeze aceste
beneficii ale investiţiilor politicii noastre printr-o
gestionare de înaltă calitate în toate etapele pro-
cesului. Iniţiativa PEER 2 PEER reprezintă un pas
important, fiind flexibilă, uşor de utilizat şi di -
rec ţionată către abordarea necesităţilor specifice
ale regiunilor europene”.

Iniţiativa PEER 2 PEER a fost prezentată oficial

părţilor interesate și reprezentan -
ţilor statelor mem bre și ai regiuni-
lor în cadrul evenimentului de lan-
sare care a avut loc marţi la Bru-
xelles. Această ini ţiativă este pusă
în aplicare sub forma unui proiect-
pilot, impactul său urmând să fie
evaluat în 2016.

La nivelul întregii uE, 24.000
de funcţionari din administraţiile
naţionale și locale sunt impli caţi
în gestionarea fondului european
pentru dezvol tare regională (fEDR)
și a fondului de coeziune. Ini ţiativa
PEER 2 PEER urmărește să valori-
fice know-how-ul funcţionarilor
respectivi și să ofere rezultate mai
bune prin împărtășirea experien -
ţei și a bunelor practici ale aces-
tora prin intermediul unei noi plat -

forme online, în cadrul căreia adminis tra ţiile pot
primi și oferi asistenţă.

PEER 2 PEER răspunde în mod direct solicitări -
lor specifice formulate de administraţiile publice din
întreaga Europă privind gestionarea de proiecte și
investiţiile în domenii variind de la TIC la eficienţa
energetică. Această iniţiativă va oferi asistenţă prin
organizarea de misiuni de experţi pe termen scurt,
vizite de studiu și ateliere.

Sistemul a fost dezvoltat pe baza instrumentu -
lui de asistenţă tehnică și schimb de informaţii (TAIEX),
care s-a dovedit deja a fi de succes în cadrul Direc -
ţiei Generale Vecinătate și Negocieri privind Extin-
derea a Comisiei, pentru ţările candidate la uE
care utilizează fonduri de preaderare.

un studiu comandat de Direcţia Generală Po-
litică Regională și urbană a confirmat faptul că exis -
tă o cerere mare pentru un instrument de schimburi
inter pares între organismele care gestionează fondul
European pentru Dezvoltare Regională și fondul de
coeziune. Acest studiu a relevat că 90% din persoa-
nele intervievate s-au arătat interesate de învăţarea
inter pares, în timp ce 50% au declarat că au nevoi
concrete în materie de consolidare a capacităţilor.

Sursa: bursa.ro

Corina Creţu, comisarul european
pentru politici regionale

http://www.bursa.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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S-a publicat Ghidul pentru
tineri fermieri

Conform unui anunţ al MADR, AfIR a
finalizat Ghidul pentru Submăsura 6.1
„Sprijin pentru instalarea tinerilor
fermieri”, urmând ca în perioada urmă -
toare, aceia care doresc să acceseze fon -
durile de sprjin să se adreseze instituţiei.

Conform anunţului, scopul inves ti -
ţiilor sprijinite în cadrul acestei submă -
suri este de sprijinire a stabilirii pen-
tru prima dată a tinerilor fermieri ca
șefi/ conducători unici ai unei exploa -
taţii agricole.

obiectivele Submăsurii 6.1 sunt ur-
mătoarele:

• creșterea numărului de tineri fer-
mieri care încep pentru prima dată o
activitate agricolă ca șefi/conducă-
tori de exploataţie, fiind încurajaţi să
devină competitivi, să se asocieze, să
participe la lanţurile alimentare in-
tegrate;

• îmbunătăţirea managementului,
creșterea competitivităţii sectorului
agricol și sprijinirea procesului de mo -
dernizare și conformitate cu cerinţe -
le pentru protecţia mediului, igienă
și bunăstarea animalelor și siguranţa
la locul de muncă;

• crearea posibilităţii tinerilor fer-
mieri rezidenţi, cu un minim de cu -
noștinţe de bază, în vederea instalării
ca șefi/ conducători ai exploataţiei
agricole.

Beneficiari:
• tinerii fermieri în conformitate

cu definiţia prevăzută la art. 2 din
R(uE) nr. 1305/2013, care se insta-
lează ca unic șef al exploataţiei agri-
cole;

• persoanele juridice în care un tâ-
năr fermier în sensul art. 2 din R(uE)
nr. 1305/2013, care se instalează îm-
preună cu alţi tineri fermieri și care
exercită un control efectiv pe termen
lung în ceea ce privește deciziile re-
feritoare la gestionare, beneficii și
riscuri financiare în cadrul exploa ta -
ţiei respective.

Sprijinul nerambursabil va fi de ma -
ximum 50.000 de euro și va fi acordat
sub formă de primă în două tranșe,
astfel: 

• 75% din cuantumul sprijinului la
primirea deciziei de finanţare;

• 25% din cuantumul sprijinului în
maximum trei ani de la primirea de-
ciziei de finanţare.

Sursa: paginadeagricultura.ro

PNDR 2007-2013:
Rata de absorbţie de 83%
şi 7,4 miliarde de euro

plătite fermierilor
Peste 7,4 miliarde de euro din

Programul Naţional de Dezvolta -
re Rurală (PNDR) 2007 – 2013 au
fost plătite direct de către AfIR
fermierilor români sau pentru pro -
iectele de investiţii.

Astfel, România a ajuns la un
grad de absorbţie al fondurilor
europene acordate pentru agricul -
tură și dezvoltare rurală de peste
83%. Reprezentanţii AfIR consi-
deră că rata absorbţiei la finalul
perioadei de programare se va
apropia de 100%.

Din 2008 până în prezent,
AfIR a primit și verificat 149.888
de cereri de finanţare, în valoare
de peste 18,4 miliarde de euro.
Dintre acestea, 97.135 de proiec -
te au fost selectate, pentru a pri -
mi finanţare nerambursabilă.

Impactul acestui program asu -
pra spaţiului și economiei rurale
este unul real, concret și măsura -
bil. Programul a sprijinit cu fon-
duri europene nerambursabile un
total de 2.597 de ferme și peste
73.000 de fermieri. Vorbim atât
de cei 12.954 de tineri fermieri,
beneficiari ai Măsurii 112 (Insta-
larea tinerilor fermieri), cât și de
cei care au accesat Măsura 141
(Sprijinirea fermelor de semi-sub -
zistenţă) și Măsura 121 (Moderni-
zarea exploataţiilor agricole).

În plus, Programul a oferit fi-
nanţare pentru 3.133 IMM-uri cu
activitate în sectorul non-agri-
col, care însă își desfășoară acti-
vitatea în mediul rural și care sunt
parte din „plasa de siguranţă” a

economiei naţionale. La acestea
se adaugă 1.011 unităţi de proce -
sare finanţate prin Măsura 123
(Creșterea valorii adăugate a pro -
duselor agricole și forestiere).

Prin Măsura 322 (Renovarea și
dezvoltarea satelor), peste 3.000.000
de locuitori au beneficiat de in-
frastructură și de activităţile de
renovare și dezvoltare a satelor.
Tot prin această Măsură au fost mo -
dernizaţi 3.862 km drumuri co mu -
nale, s-au construit 2.900 km de
reţele alimentare cu apă și 4.345
km de reţele de canalizare.

Impactul efectiv al Măsurii 125
(Îmbunătăţirea și dezvoltarea in-
frastructurii agricole și silvice) se
poate măsura în construirea a
1.967 km de drumuri agricole și
1.610 km de drumuri forestiere.
Totodată, au fost susţinute finan-
ciar 137 de proiecte, având ca
obiectiv lucrările de irigaţii, fiind
finanţate și realizate lucrări pen-
tru protejarea de inundaţii a
44.794 ha. În total, pentru 318.794
ha au fost realizate lucrări pen-
tru modernizarea și reabilitarea
infrastructurii de irigaţii.

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://paginadeagricultura.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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AFIR: Schimbări în sprijinul
beneficiarilor măsurilor

de finanţare din noul PNDR
Agenţia pentru finanţarea In -

vestiţiilor Rurale anunţă, odată cu
lansarea primelor 3 măsuri de fi-
nanţare prin noul Program Naţio-
nal de Dezvoltare Rurală 2014 –
2020, noi modificări ce îi vor aju -
ta pe aplicanţi să acceseze mai
u șor banii europeni. În acest sens,
vor fi scurtate perioadele de eva-
luare și selecţie a proiectelor, vor
fi aplicate proceduri mai simple,
dar și instrumente utile, pentru
aplicanţi (depunere online, bază
de date cu preţuri de referinţă,
procedura de achiziţii private on-
line etc.).

Astfel, 205,7 milioane de eu -
ro sunt disponibili pentru moder-
nizarea exploataţiilor agricole și
111,2 milioane de euro pentru in-
stalarea tinerilor fermieri. Pro-
iectele se pot depune până în da -
ta de 30 octombrie 2015 sau până
la epuizarea fondurilor alocate în
acest an pentru fiecare submă-
sură în parte.

Depunerea se va face exclu-
siv online pentru Submăsura 4.1
„Investiţii în exploataţii agrico -
le”, iar pentru Submăsura 6.1 „Spri -
jin pentru instalarea tinerilor fer -
mieri” se poate face online sau
în format tipărit.

1. Se va aplica un prag de
punctaj – va fi micșorat lunar pe
parcursul sesiunii anuale conti-
nue cu câte 10 puncte, până la
atingerea unui prag minim accep -
tat pentru respectiva sesiune.
Prin această măsură se dorește
prioritizarea proiectelor în func-
ţie de calitatea acestora, rapor-
tat la obiectivele de finanţare

ale PNDR. Pragul de calitate apli-
cat în prima sesiune pentru sub-
măsurile 4.1 și 6.1 este de 85 de
puncte, iar pragul minim este de
30 de puncte.

Astfel, fiecare aplicant își va
face singur evaluarea propriului
proiect pentru a stabili câte puncte
are, în funcţie de criteriile de se-
lecţie publicate în Ghidul Solici-
tantului. În funcţie de autoeva-
luarea realizată, solicitantul va
depune proiectul în luna în care
se va încadra din punctul de ve-
dere al punctajului estimat (spre
exemplu: dacă un proiect a fost
autoevaluat cu 75 de puncte, so-
licitantul îl va putea depune încă
din prima lună a sesiunii, când
pragul de calitate este de 85 de
puncte, dar va fi evaluat începând
cu a doua lună, când pragul de
calitate va fi de 75 de puncte).

Dacă se constată că solicitan -
tul și-a estimat punctajul cu mai
mult de 20% faţă de punctajul
stabilit de AfIR, proiectul respec-
tiv va fi mutat la finalul clasamen -
tului și va fi finanţat doar dacă ră -
mân sume disponibile după selec -
tarea celorlalte proiecte.

2. Vor fi emise rapoarte de
selecţie lunare, fiind astfel scur-
tat timpul de analiză al proiecte-
lor.

3. În 37 de zile lucrătoare de
la sfârșitul lunii în care au fost
depuse proiectele se va face eva-
luarea lor. Acest termen se poate
majora cu 10 zile lucrătoare, da -
că sunt în evaluare proiecte pe
două sau mai multe submăsuri.

Sursa: finantare.ro

Primul draft al Programului
Bazinul Mării Negre 2014 -
2020, în consultare publică
până pe 3 aprilie!

Programul operaţional Comun Ba-
zinul Mării Negre (BMN) 2014 - 2020 es te
supus consultării publice până vineri,
3 aprilie. 

Este vorba de versiunea iniţială a
Programului, iar comentariile și pro-
punerile justificate în scris ale publi-
cului privind documentul afișat spre
consultare pot fi transmise la adresa
de e-mail: blacksea-cbc@mdrap.ro.

BMN 2014 - 2020 este un program
de cooperare teritorială europeană,
pentru construirea unui cadru durabil
la nivel de politici de mediu coordo-
nate în zona Bazinului Mării Negre.
România participă la program alături
de alte 9 ţări: Bulgaria, Grecia, Tur-
cia, Rusia, ucraina, Moldova, Geor-
gia, Armenia și Azerbaidjan.

Priorităţile propuse prin BMN vizea -
ză următoarele activităţi indicative:

• promovarea în comun a mediului
de afaceri și a antreprenoriatului în
sectoarele turism și cultură;

• creșterea oportunităţilor de co-
merţ transfrontalier și modernizarea
în domeniul agriculturii și sectoarelor
conexe;

• îmbunătăţirea sistemului de mo-
nitorizare în comun a mediului;

• promovarea unor activităţi co-
mune de conștientizare publică și a
unor acţiuni comune împotriva deșe -
urilor maritime și riverane.

Sursa: fonduri-structurale.ro

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


Comisia Europeană (CE) și Banca Europeană de In -
vestiţii (BEI) au prezentat luni, 23 martie, un instrument
model de garantare pentru agricultură, primul nou pro-
dus conceput în cadrul memorandumului de înţelegere
semnat de cele două părţi în luna iulie 2014, pentru co-
operare în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, in-
formează un comunicat al Executivului Comunitar.

Instrumentul de garantare este destinat să facili-
teze accesul la finanţare pentru fermieri și antreprenori
din mediul rural. Statele membre și regiunile pot adapta
și utiliza modelul pentru a pune la punct instrumente fi-
nanciare pentru finanţarea programelor lor de dezvol-
tare rurală. Instrumentul este însoţit de un program de
lucru, ce stabilește detaliile cooperării CE și BEI în con-
formitate cu memorandumul lor de înţelegere.

„Instrumentele financiare ne pot ajuta să obţinem
şi mai multă valoare din politica de dezvoltare rurală,
cel de-al doilea pilon al Politicii Agricole Comune. Prin
facilitarea fluxurilor de creditare se pot obţine mai
multe credite pentru fermierii noştri, în special pentru
fermierii tineri, şi alţi antreprenori rurali care să creeze

locuri de muncă”, a declarat comisarul european pentru
agricultură, Phil Hogan.

Potrivit regulilor ce guvernează fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală, statele membre și re-
giunile pot include instrumente financiare (de genul fon-
duri de garantare și fonduri de equity) în programele lor
pe șapte ani de dezvoltare rurală, atunci când utilitatea
acestor instrumente este demonstrată anterior. Cu toate
acestea, în programele de dezvoltare rurală prezentate
până acum, gradul de utilizare a instrumentelor finan-
ciare este unul modest, unul din motive fiind și lipsa de
familiaritate cu aceste instrumente.

Banca Europeană de Investiţii, cu sediul în Lu-
xemburg, a fost constituită prin Tratatul de la Roma,
din 1958. Acţionarii BEI sunt statele membre ale uni-
unii Europene, iar accentul principal al activităţilor de
creditare ale BEI este pus pe finanţarea de proiecte
ce promovează o dezvoltare regională echilibrată și
coeziunea economică și socială într-o uniune Euro-
peană extinsă.

Sursa: agerpres.ro
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Comisia Europeană şi BEI
facilitează accesul fermierilor la credite

Eugen Teodorovici: Strategia naţională de achiziţii publice
va fi finalizată până în luna iunie

Strategia naţională de achiziţii publice va fi fina-
lizată până în luna iunie, termen agreat de România cu
Comisia Europeană, împreună cu alte patru proiecte de
legi în domeniu, de la 1 ianuarie 2016 dorindu-se apli-
carea noului cadru legislativ în domeniul achiziţiilor pu-
blice, a declarat, de curând, fostul ministru al fondurilor
europene, Eugen Teodorovici.

„În achiziţiile publice, luna iunie reprezintă ter-
menul la care ne-am angajat în faţa Comisiei Europene
să punem pe masa Guvernului strategia naţională de
achiziţii publice, document esenţial fără de care Co-
misia chiar poate să oprească toţi banii în România,
toţi banii pe toate programele operaţionale. În acelaşi
timp vom prezenta şi acel pachet de acte normative,
ca şi proiect pe care îl vom trimite Parlamentului pen-
tru o primă analiză. Vor fi patru proiecte de legi foarte
simple — cum ar trebui să fie făcute legile în România,
nu stufoase şi absolute prevederile la nivel de lege,
cum, din păcate, este meteahna la nivelul adminis tra -

ţiei publice. Vor fi patru acte normative foarte simple,
exact cum spune şi directiva, nimic mai mult, iar restul
se pune în secundar şi în terţiar, dacă este cazul”, a
mai declarat Teodorovici, care a preluat începând cu
data de 30 martie funcţia de ministru al finanţelor pu-
blice, în locul lui, în funcţia de ministru al fondurilor eu -
ropene, fiind desemnat Marius Nica.

Până la sfârșitul anului 2015, cele patru proiecte
vor fi supuse dezbaterilor publice, vor fi trecute prin
Parlament, astfel încât de la 1 ianuarie România să
aplice noul cadru legislativ în achiziţiile publice.

„Până la final de an va fi o consultare publică agre-
sivă, în sensul bun, astfel încât, în Parlament, la finalul
celei de-a doua sesiuni din acest an, să fie trecute cele
patru acte, astfel încât, de la 1 ianuarie 2016, să putem
aplica noul cadru pe achiziţii publice. Acesta este pla-
nul Guvernului pe partea de achiziţii publice”, a pre-
cizat ministrul Teodorovici.

Sursa: agerpres.ro

http://www.agerpres.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.agerpres.ro
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 30 martie 2015, la sediul Agen-
ţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 1.285 proiecte, prin care se solicită finanţare
nerambursabilă prin Regio (Programul operaţional
Regional), Planul Integrat de Dezvoltare urbană pen-
tru Polul de Dezvoltare (PIDu) – Municipiul Pitești,

PID-ul Polului de Creștere Ploiești și Planuri Integrate
de Dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane. Până
în această dată au fost semnate 754 de contracte de
finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de
3.377.441.092,37 lei. Din cele 754 de contracte
semnate, 51 de proiecte au fost reziliate.

IN
FO

 REG
IO

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

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

PID-uri
depuse

Nr.
proiecte
depuse

Nr.
pro-
iecte

retrase

Stadiul proiectelor Valoare
asistenţă
financiară

neranbursabilă
solicitată

- mil. Euro -

Suma alo-
cată /

disponibilă
Regiunii

Sud
Muntenia

- mil. Euro -

Res-
pinse

În
eva-
luare

Pre-
con-
trac-
tate

În
re-

zervă

Con-
trac-
tate

Axa
1

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -
centre urbane 12 35 0 10 0 0 0 25 86,55 58,20

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -
poli de creștere 1 20 2 2 0 0 0 16 108,10 97

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -
poli de dezvoltare 1 15 3 0 0 0 0 12 33,69 38,80

1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe

9 cereri /
31 de proiecte 0 0 11 12 0 6 2,71 22,80

Axa
2

2.1 Reabilitarea și modernizarea reţelei de drumuri
judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea
șoselelor de centură

39 3 10 0 0 7 19 231,68 122,26

Axa
3

3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea insfrastructurii
serviciilor de sănătate 12 1 1 0 2 0 10 40,53 35,7

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale 60 10 14 0 0 4 32 22,25 13,88

3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă 3 0 0 0 0 0 3 13,81 15,43

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
și a infrastructurii pentru formare profesională continuă

100 5 3 2 0 31 59 99,00 39,73

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
și a infrastructurii pentru formare profesională continuă -
Apel de proiecte pentru fondurile realocate PoR conform
Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013

67 7 6 0 0 0 54 43,52 24,62

Axa
4

4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire
a afacerilor de importanţă regională și locală 26 7 7 0 1 0 12 48,77 37,11

4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate
și pregătirea pentru noi activităţi 0 0 0 0 0 0 0 - fonduri

realocate

4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 520 41 110 0 0 0 336 61,22 52,54

4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - martie 2012 317 5 168 0 0 0 144 53,75 13,55

Axa
5

5.1 Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultu-
ral, precum și crearea / modernizarea infrastructurilor conexe 30 1 5 0 0 9 15 90,23 30,80

5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii
de turism pentru valorificarea resurselor naturale și
creșterea calităţii serviciilor turistice

32 4 15 0 1 0 12 61,20 35,64

5.3 Promovarea potenţialului turistic și crearea
infrastructurii necesare, în scopul creșterii
atractivităţii României ca destinaţie turistică

Pentru Domeniul major de intervenţie 5.3 „Pro movarea potențialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii a tractivității României ca destinație 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 poștal 010873,
București, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Fonduri nerambursabile prin POS CCE
de peste 39 de milioane de lei

pentru întreprinderile din Sud Muntenia
În perioada 27 octombrie - 25 noiembrie 2014,

în cadrul Programului operaţional Sectorial „Creş-
terea Competitivităţii Economice” (PoS CCE) 2007-
2013, Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie ino -
vativ şi ecoeficient”, Domeniul major de interven-
ţie 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru
competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a
IMM”, operaţiunea „Sprijin pentru consolidarea şi
modernizarea sectorului productiv prin investiţii
tangibile şi intangibile” pentru întreprinderi, au fost
depuse 900 de cereri de finanţare online, la nivel
naţional. 

Autoritatea de Management a publicat în pri -
ma jumătate a lunii martie lista cu cele 900 de pro-
iecte depuse și evaluate, conform Ghidului solici-
tantului, din care vor primi finanţare 170 de cereri,
care au obţinut peste 80 de puncte la evaluare. În
ceea ce privește proiectele ce au primit între 60
și 79 de puncte, acestea pot avea acces la finan-
ţare în ordinea descrescătoare a punctajelor obţi -
nute, în condiţiile majorării bugetului apelului și
încadrării în noul plafon de finanţare. 

Solicitanţii eligibili pentru această operaţiune
au fost întreprinderile mici, mijlocii și mari, înregis -
trate legal în România în temeiul Legii nr. 31/1990,
privind societăţile comerciale (republicată, cu mo-
dificările și completările ulterioare), care își des-
fășoară activitatea în România și se încadrează în
categoria de IMM-uri, conform Legii nr. 346/2004.
Cererile pentru care s-a solicitat finanţare neram-
bursabilă în cadrul acestui apel au vizat în principal
achiziţii de echipamente și utilaje, pentru crește-
rea capacităţii de producţie și diversificarea pro-
ducţiei, modernizarea instalaţiilor, automatizarea
procesului de fabricaţie, precum și introducerea
de noi tehnologii de producţie.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil
acordat pentru un proiect a fost de: 17.800.000 de
lei (echivalent în lei a 4 milioane de euro) pe pro-
iect pentru întreprinderi mari pentru investiţii,
4.450.000 de lei (echivalent în lei a un milion de
euro) pe proiect pentru IMM-uri pentru investiţii și
maxim 10% din valoarea pentru investiţii (echiva-

lent în lei) pe proiect pentru consultanţă, în favoa -
rea IMM-urilor. 

La nivelul regiunii Sud Muntenia au fost depu -
se, evaluate și contractate 18 proiecte, cu o valoa -
re totală solicitată nerambursabilă de peste 39 mi-
lioane de lei. Prin acestea vor fi realizate următoa -
rele tipuri de investiţii: proiecte ce sprijină între-
prinderile în creșterea cifrei de afaceri și, implicit,
a exporturilor; proiecte ce conduc la realizarea de
investiţii moderne și, implicit, la creșterea produc-
tivităţii întreprinderilor; proiecte ce sprijină între-
prinderile în introducerea de produse și tehnologii
noi și pentru extinderea producţiei existente; pro-
iecte ce sprijină întreprinderile românești să de-
vină mai competitive pe piaţa internaţională; pro-
iecte ce duc la creșterea gradului de inovare cu
aplicabilitate în industrie. Lista cu cele 18 proiecte
finanţate în regiunea noastră va fi publicată pe
site-ul poscce.adrmuntenia.ro.

Mai multe detalii despre implementarea PoS CCE
puteţi obţine contactând experţii Serviciului orga-
nism Intermediar PoS CCE din cadrul Agenţiei pen-
tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia: Str. Slobo-
ziei, nr. 9, mun. Călărași, jud. Călărași, cod 910001,
tel.: 0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro

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


Până în data de 26 martie 2015, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost primite 711 proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Programul operaţio-
nal Sectorial „Creşterea Competitivităţii Econo-
mice” 2007-2013. Au fost evaluate 353 de pro-
iecte, din care 301 au fost propuse spre finanţare

la nivel naţional, inclusiv Sud Muntenia. 
Din totalul proiectelor primite de ADR Sud

Muntenia au fost respinse 101 și retrase 41.
Până în prezent au fost semnate 313 contrac -

te de finanţare, cu o valoare nerambursabilă apro-
bată de 300.187.610,31 lei. Din cele 313 contrac -
te semnate, 84 de proiecte au fost reziliate.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

ADR Sud Muntenia este
organism Intermediar, pentru
Progra mul operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii
Economice” și 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.

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

proiecte
preluate

Stadiul proiectelor

Evaluare Re-
trase

Res-
pinse

Con-
trac-
tate

Valoare
asistenţă
financiară

nerambursabilă
SOLICITATĂ

- Euro -

Valoare
asistenţă
financiară

nerambursabilă
APROBATĂ

- Euro -

Rezi-
liate

Axa
1

1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabil între
1.065.000 și 6.375.000 lei pentru întreprinderile
mici și mijlocii (CoNTRACTARE)

36
Evaluate

la AM
PoSCCE

1 7 28 165.245.981,64 132.329.097,97 9

1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici și mij-
locii (EVALuARE)

204 204 2 23 179 140.192.625,09
179 de proiecte

propuse spre finanţare
în alte regiuni

1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici și mij-
locii (CoNTRACTARE)

206
Evaluate în

alte
regiuni

11 22 173 157.008.213,97 157.008.213,97 50

1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor
internaţionale (CoNTRACTARE)

9
(5 - SM,
4 - BI)

Evaluate
la AM

PoSCCE
0 5 4 583.756,49 583.756,49 3

1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat între-
prinderilor mici și mijlocii (EVALuARE) 88 88 8 3 77 7.480.717,01

77 de proiecte
propuse spre finanţare

în alte regiuni

1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat între-
prinderilor mici și mijlocii (CoNTRACTARE)

102
(28 - SM,
74 - BI)

Evaluate în
alte

regiuni
3 21 78 7.968.637,42 7.968.637,42 22

Axa
3

3.1.1 - Sprijinirea accesului la Internet și la servi-
ciile conexe (EVALuARE și CoNTRACTARE) 66

61
(5 preluate

în etapa
de precon-
tractare)

16 20 30 2.552.572,06 2.297.904,46 0

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Vizită în Argeş
a Ambasadorului Republicii Iran în România

Argeş

În a doua jumătate a lunii martie, reprezentan -
ţii Consiliului judeţean Argeș au primit vizita de
lu cru a Ambasadorului Republicii Islamice Iran în
România, E.S. Domnul Hamid Moayyer, sosit în ju -
deţul Argeș, alături de atașatul economic Mojtaba
Ramezani.

Programul a debutat cu o întâlnire la sediul
Palatului Administrativ, unde înalţii oaspeţi au pur-
tat discuţii cu reprezentanţii autorităţilor judeţe -
ne și ai Camerei de Comerţ și Industrie Argeș, ini -
ţiatorii acestei vizite.

În cadrul discuţiei, reprezentanţii părţii româ -
ne au prezentat profilul economic al judeţului, ac-
centuând elementele ce generează mediul investi -
ţional în Argeș, dar și potenţialul de export al
judeţului și principalele oportunităţi de investiţii.

La rândul său, înaltul oaspete iranian a vorbit
despre relansarea relaţiilor bilaterale la nivelul
schimburilor comerciale româno-iraniene, care tre -
buie să cunoască o creștere mai accentuată. De
asemenea, Ambasadorul Republicii Islamice Iran în
România a propus ca primă măsură a acestei relan -
sări, organizarea unei vizite în Iran a reprezentan -
ţilor autorităţilor judeţene, precum și a unei dele -
gaţii a oamenilor de afaceri din Argeș, cu scopul de

a identifica oportunităţi de cooperare în domeniul
economic și nu numai.

Ca prim pas în dezvoltarea unui parteneriat
de colaborare, reprezentanţii Consiliului judeţean
Argeș au propus activarea unei comisii mixte care
să identifice punctual domeniile și oprtunităţile
reale de colaborare, în beneficiul ambelor părţi.

Sursa: cjarges.ro

Strategia de dezvoltare
a municipiului Călăraşi

pentru perioada 2014 - 2020

Călăraşi

În ședinţa ordinară a lunii martie a Consiliului
Local Călărași de joi, 26 martie, unul dintre pro-
iectele de hotărâre supuse aprobării a fost Strate-
gia de dezvoltare locală a Municipiului Călărași
pentru perioada 2014 - 2020 . Potrivit expunerii de
motive a proiectului, documentaţia, ce s-a aflat în
dezbatere publică în ultimele 3 luni, fiind postată
pe site-ul Primăriei Călărași, conţine două secţiuni
– prima referitoare la analiza situaţiei existente și
a doua care reflectă viziunea de dezvoltare a mu-
nicipiului Călărași în perioada 2014 - 2020, expri-
mată prin propuneri de proiecte.

Aceste proiecte au fost formulate plecând de
la necesităţile de dezvoltare locală, în strânsă co-
relare cu documentele programatice adoptate la
nivel naţional și regional, principalul element de
bază fiind Acordul de Parteneriat cu Comisia Euro-
peană, referitor la direcţiile de dezvoltare ale Ro-
mâniei, în strânsă corelare cu alocările financiare
aprobate și cu programele de finanţare. Strategia
de dezvoltare pe următorii șase ani conţine 55 de
fișe de proiecte ce se vor implementa la nivelul
municipiului Călărași.

Sursa: obiectiv-online.ro

http://www.obiectiv-online.ro
http://www.cjarges.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Într-o conferinţă de presă organizată la înce-
putul săptămânii trecute, locuitorii din Dâmboviţa
au primit o veste bună: Drumul Bâldana – Târ go -
viște pe patru benzi a fost cuprins în Master Planul
de Transport al României și ar urma să intre la fi -
nanţare, urmând a fi modernizat până în anul 2020.

Master Planul General de Transport reprezintă

documentul strategic pentru infrastructura ţării în
următorii 16 ani, în baza căruia ţara noastră va pri -
mi finanţare nerambursabilă de la Comisia Europea -
nă. În ceea ce privește Dâmboviţa, acesta mai cuprin -
de și centurile ocolitoare ale orașelor Gǎești și Târgo -
viște, dar și drumul expres Gǎești - Târgoviște - Ploiești.

Sursa: targoviste.info

DN 71 Bâldana – Târgovişte
se regăseşte ca investiţie de viitor în cadrul

Master Planului General de Transport

Dâmboviţa

Asociaţia „Comunităţile locale riverane Dună-
rii” - CLDR România - membră a Platformei urbane
a Regiunii Dunării - Viena, partener al Catedrei
Internaţionale onorifice „Jean Bart”, informează
că în data de 25 martie coordonatorul general al
Consiliului orașelor și Regiunilor Dunărene (CoDCR),
precum și al festivalului Internaţional al Dunării
(ulm, Baden Wurttemberg), domnul Peter Langer,
a întreprins o vizită în municipiul Giurgiu pentru a
se întâlni cu reprezentanţii primariilor și universi-
tăţilor implicate în implementarea Strategiei uE
pentru Regiunea Dunării (SuERD). Totodată, aceas -
tă întâlnire de lucru a avut scopul de a identifica
modalităţile cele mai adecvate pentru a adânci și
dezvolta parteneriatele dintre comunităţile româ-
nești de pe întreg teritoriul României și instituţii
și organizaţii similare din landurile germane, dar
și din alte state dunărene.

Sursa: fabricadebani.ro

Peter Langer,
în vizită la Giurgiu

Giurgiu

Estimarea de execuţie a lucrărilor de reabilitare
este garantată de constructor, iar autorităţile locale
din Slobozia speră ca în ultima lună a acestui an să
inaugureze integral noul centru civic al municipiului
reședinţă. Proiectul de reabilitare și reamenajare a
Pieţei Revoluţiei, precum și cel care vizează parcul
indus trial pentru întreprinderi mici și mijlocii sunt
imple mentate cu fonduri nerambursabile în cadrul
programului Regio. Conform condiţiilor de finan-
ţare, parcul de IMM-uri trebuie să dezvolte peste
700 de locuri de muncă în patru ani de la finaliza -
rea perioadei de implementare a proiectului.

Sursa: guraialomitei.com

Până în iulie,
jumătate din noua
Piaţă a Revoluţiei

din Slobozia
va fi gata

Ialomiţa

http://www.guraialomitei.com
http://www.fabricadebani.ro
http://targoviste.info
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Sute de elevi ai Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel
Mare” din Alexandria s-au implicat sâmbătă, 21
martie, într-o acţiune de ecologizare. Evenimentul
s-a desfășurat în Parc Pădurea Vedea din munici-
piul Alexandria, și reprezintă cea de-a doua ediţie
a proiectului „Let’s Do It, Danube!”, care a constat
într-o acţiune de Ecologizare de Ziua Mondială a
Apei (21 martie).

La nivel central, coordonatorul Proiectului „Let’s
Do It, Danube!” este octavia Brătulescu, reprezen-
tant al Asociaţiei „Viitorul în Zori”.

Acţiunea a demarat mai întâi prin adunarea a
peste 350 de copii dornici de mișcare și cu spirit de
aventură, însoţiţi de părinţi și cele 22 de cadre di-
dactice ale unităţii de învăţământ „Ştefan cel Ma -
re”, în Parcul Pădurea Vedea, micuţii reușind pe
par cursul a două ore să adune 104 saci cu deșeuri
reciclabile și alţi 12 saci cu resturi nereciclabile.

Proiectul educaţional și de mediu „Let’s Do It,
Danube!” cuprinde mai multe activităţi tematice.
Pe lângă acţiunea de ecologizare din ziua de 21
martie, prin care elevii au învăţat cum să realizeze
colectarea selectivă a deșeurilor, urmează acţiunea
cu titlul „ABC Eco şi Caravana de film”. 

Concomitent acestor activităţi de educaţie
ecologică se va realiza proiecţia celui mai specta-
culos documentar despre Dunăre, intitulat „Dună-
rea Amazonul Eurpei”.

Cea de-a treia activitate constă în organizarea
concursului „Exploratorii Dunării”, care va demara
în data de 6 aprilie și va avea două secţiuni, una de
literatură, iar cea de-a doua de pictură sau desen.

Cea de-a IV–a activitate a acestui proiect va
consta într-o acţiune de curăţenie a Deltei Dunării.
Iar ultima dintre activităţi „Let’s Do It, Danube!”
se va materializa printr-o altă acţiune de ecologi-
zare, la care vor participa toţi elevii care vor să se
implice.

Sursa: ziarulmara.ro

Proiect de conştientizare
a importanţei acţiunilor de ecologizare –

„Let’s Do It, Danube!”

Teleorman

Iulian Teodorescu, viceprimarul care asigură
interimatul la conducerea Primăriei Ploiești, a con-
vocat săptămâna trecută o ședinţă cu angajaţii din
aparatul de specialitate și reprezentanţii firmelor
de consultanţă și ai constructorilor, prentru veri-
ficarea stadiului lucrărilor la proiectele finanţate
de uniunea Europeană.

Concluzia generală, în urma discuţiilor, este
că proiectele sunt în grafic, fiind șanse mari ca ele

să fie finalizate până la termenul limită de 31 de-
cembrie 2015. Pentru a verifica evoluţia acestor
contracte, vor fi monitorizate toate proiectele de
amploare ale primăriei, printre care se numără
modernizarea liniilor de tramvai, amenajarea Par-
cului Municipal Vest, realizarea unui pod peste ca-
lea ferată la Gara de Vest, precum și modernizarea
Hipodromului Ploiești.

Sursa: ziarulprahova.ro

Lucrările din fonduri europene
ce se derulează în Ploieşti sunt în grafic

Prahova

http://www.ziarulprahova.ro
http://www.ziarulmara.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

Agenţie și de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului operaţional Regional 2007 – 2013.

Pe lângă aceste noutăţi, se dorește informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
Reţelei de Informare REGIo Sud Muntenia

și 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 poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeș, sediul Consiliului judeţean Argeș: Piaţa
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești,
jud. Argeș; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
Dâmboviţa: B-dul Independenţei, nr. 1, et. IV,
cam. 101, mun. Târgoviște, 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 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. Ploiești, 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, Ploiești,
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, Călărași, jud.
Călărași, 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 - șef 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 / 30 martie 2015

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia și activităţile pe care
dumneavoastră le desfășuraţi. 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)
și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor

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

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

și site-urilor dedicate (portalurilor de știri economice),
precum și 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

