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agenţia pentru dezvoltare»
Regională Sud Muntenia, în calitate de
Organism Intermediar pentru Programul
Operaţional Regional, a organizat joi,
16 aprilie, la sediul din Călărași,
un seminar de instruire destinat noilor
beneficiari de fonduri nerambursabile
de la nivelul regiunii noastre.

Întâlnirea de lucru a fost destinată beneficia-
rilor – reprezentanţi ai autorităţilor publice locale
din Sud Muntenia –, care au primit finanţare ne-
rambursabilă europeană în cadrul Programului
Operaţional Regional 2007 – 2013, axa prioritară 1
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli
urbani de creştere”, domeniul major de interven-
ţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa ener-
getică a blocurilor de locuinţe”, și axa prioritară
3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, dome-
niul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, mo-
dernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructu-
rii educaţionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională con-
tinuă”. 

La această instruire au participat aproximativ
40 de reprezentanţi ai echipelor de implementare
a proiectelor Regio, care au primit informaţii utile
despre etapele de derulare a proiectelor, temele
de discuţie abordate fiind legate de obligaţiile be-
neficiarilor privind măsurile de informare și publi-

citate, managementul de proiect, monitorizarea
și evaluarea activităţilor din cadrul proiectelor,
care sunt cerinţele minime pentru implementarea
cu succes a contractelor, precum și modalitatea de
realizare la termen a indicatorilor. de asemenea,
cu această ocazie, reprezentanţii adR Sud Munte-
nia au oferit informaţii importante beneficiarilor
despre vizitele de monitorizare, măsurarea și ra-
portarea progresului, achiziţiile publice, dar și des-
pre instrucţiunile de prefinanţare, plata și rambur-
sarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor.
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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.
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În perioada aprilie – mai 2015, Secretariatul Co-
mun din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare
transfrontalieră Călărași pentru Graniţa România - Bul-
garia, în colaborare cu reprezentanţii autorităţii de Ma-
nagement din România și autorităţii naţionale din Bul-
garia, organizează Caravana de informare Interreg V-
A România - Bulgaria. 

Primele opriri au fost la Ruse, veliko tarnovo și
Giurgiu, în perioada 15 – 17 aprilie, unde au avut loc
evenimente de tip info-day, privind Programul Interreg
v-a România - Bulgaria și primul apel de proiecte, ce
a fost lansat în data de 26 martie 2015. 

Caravana de informare programată pentru pe-
rioada aprilie – mai 2015 își propune să prezinte poten-
ţialilor beneficiari informaţii importante privind opor -

tunităţile de finanţare oferite prin programul Interreg
v-a România - Bulgaria, utile pentru pregătirea și pro-
movarea viitoarelor proiecte. Caravana se va desfășura
în cele 8 districte eligibile din Bulgaria (dobrich, Silis-
tra, Ruse, veliko tarnovo, Pleven, Montana, vratsa și vi -
din) și 7 judeţe din România (Constanţa, Călărași, Giur-
giu, teleorman, Olt, dolj și Mehedinţi).

Sursa: cbcromaniabulgaria.eu

Sesiunea de informare destinată
parlamentarilor din regiunea

Sud Muntenia
agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Mun -

tenia, în calitate de Organism Intermediar pentru
Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, or-
ganizează marţi, 21 aprilie a.c., cu începere de la
ora 15.00, Sesiunea de informare destinată parlamen -
tarilor din regiunea Sud Muntenia. Evenimentul, ce
se va desfășura la sediul agenţiei din municipiul
Călărași, are scopul de a prezenta rezultatele im-
plementării Programului Operaţional Regional 2007
- 2013 în Sud Muntenia, dar și oportunităţile de
finanţare din viitorul POR pentru perioada de pro-
gramare 2014 – 2020 (draft ianuarie 2015).

Întâlnirea anuală destinată Reţelei
de Informare REGIO Sud Muntenia

joi, 23 aprilie, adR Sud Muntenia va organiza
Întâlnirea anuală destinată Reţelei de Informare
REGIO Sud Muntenia. Evenimentul se va desfășu -

ra, începând cu ora 11:00, în sala mare de ședinţe
a sediului agenţiei din municipiul Călărași.

Scopul acestei întâlniri este de a prezenta sta -
diul implementării Programului Operaţional Regio -
nal 2007 – 2013 la nivelul regiunii de dezvoltare
Sud Muntenia, precum și a oportunităţilor de finan -
ţare din viitorul POR pentru perioada de programa -
re 2014 – 2020, conform draftului transmis spre apro -
bare Comisiei Europene în luna ianuarie 2015. 

totodată, cu această ocazie se vor realiza dez -
bateri despre cele mai utile canale de comunicare
și promovare a rezultatelor proiectelor finanţate
prin Regio, utilizate până în prezent, dar și ce
propuneri de colaborare au membrii pentru con-
solidarea Reţelei de informare și pentru îmbună-
tăţirea metodelor de comunicare în contextul vii-
torului Program Operaţional Regional.

21 aprilie, Călăraşi

23 aprilie, Călăraşi

Caravana Interreg V-A
România - Bulgaria a plecat la drum!
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Catalogul surselor de finanţare
nerambursabilă - aprilie 2015

agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia, prin direcţia dezvoltare și Comunicare, a edi-
tat Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
pentru luna aprilie 2015. Scopul editării acestei pu-
blicaţii este de a veni în sprijinul potenţialilor be-
neficiari de fonduri nerambursabile din regiunea
Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite in-
vestiţii. astfel, în acest document sunt prezentate
oportunităţile de finanţare din programele opera-
ţionale și schemele de grant, ce se derulează în pre-
zent în România, precum și oportunităţile din Pro-
gramul naţional pentru dezvoltare Rurală 2014 – 2020, IntEREG v-a și URBaCt III. Publicaţia elec-
tronică poate fi accesată pe site-ul agenţiei, www.adrmuntenia.ro, secţiunea Bibliotecă - documente
utile, link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf-aprilie-2015.pdf.
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Ministrul fondurilor europene, Marius Nica, a avut o întrevedere
cu ministrul norvegian pentru afaceri europene şi SEE, Vidar Helgesen

Ministrul fondurilor europene,»
Marius nica, a avut în data de 15 aprilie, o
întrevedere cu ministrul norvegian pentru
afaceri europene și SEE, vidar Helgesen.

Principalele teme de discuţie abordate de cei
doi oficiali au fost legate de accelerarea măsurilor
pentru implementarea programelor aprobate în
perioada curentă de eligibilitate a granturilor SEE
și norvegiene (până la 30.04.2016), respectiv în-
ceperea negocierilor în cursul acestui an pentru
viitorul cadru financiar 2014 - 2019 între România
și ţările donatoare.

În cadrul discuţiei s-a punctat și importanţa
asigurării de asistenţă tehnică din perspectiva co-
operării transfrontaliere, în special în ceea ce pri -
vește continuarea sprijinirii cooperării celor două
ţări cu Republica Moldova, precum și cea legată de
fondurile dedicate îmbunătăţirii situaţiei romilor
prin proiectele aprobate pentru România, în dome -
nii precum accesul la sănătate, educaţie și justiţie.

„Doresc să mulţumesc partenerilor norvegieni,
reprezentanţilor Ambasadei Norvegiei în România
pentru colaborarea deschisă, flexibilă, dar şi pen-
tru sprijinul constant acordat autorităţilor ro mâ -
ne. Îmi exprim convingerea că această colaborare

va continua şi în viitor”, a apreciat Marius nica.
La rândul său, ministrul norvegian a subliniat că

guvernul pe care îl reprezintă apreciază evoluţia
foarte bună la nivel bilateral, inclusiv din punct de
vedere politic, cu ţara noastră, drept dovadă stând
rezultatele foarte bune obţinute în urma colabo-
rării dintre cele două state. vidar Helgesen s-a ară-
tat interesat de continuarea colaborării pe actua-
lele proiecte derulate, dar și pe cele din viitoarea
perioadă de programare.

Pentru mai multe detalii referitoare la grantu rile
SEE și norvegiene, vă rugăm să vizitaţi www.eea-
grants.ro.

Sursa: fonduri-ue.ro

http://www.fonduri-ue.ro
http://www.eeagrants.ro
http://www.eeagrants.ro
http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf-aprilie-2015.pdf
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Lansarea oficială a Programului Operaţional
Capital Uman 2014 - 2020

Programul Operaţional»
Capital Uman 2014 - 2020 este programul
ce asigură finanţarea europeană în
următoarea perioadă pentru o serie
de domenii socio-economice cheie,
cum ar fi ocuparea, educaţia, incluziunea
socială și sănătatea. Prin urmare,
se așteaptă de la acest program
un impact major atât pe piaţa muncii,
cât și în ceea ce privește nivelul de
competenţe al populaţiei, calitatea
serviciilor sociale sau de sănătate,
în ansamblu, nivelul de bunăstare
al cetăţenilor.

Programul a fost aprobat de către Comisia Eu-
ropeană în data de 25 februarie 2015, cu o alocare
totală de 4,326 miliarde de euro, formată din 4,2
miliarde de euro din  Fondul Social European (FSE)
și 105,9 milioane de euro din Iniţiativa Locuri de
Muncă pentru tineri (ILMt) - noul instrument eu-
ropean dedicat regiunilor în care rata șomajului în
rândul tinerilor este mai mare de 25%.

În contextul șomajului ridicat în rândul tine-
rilor cu care se confruntă statele europene, abor-
darea prin intervenţii dedicate a tinerilor între 16
și 25 de ani care nu sunt nici în ocupare, nici în
educaţie și nici nu urmează cursuri de formare (ti-
nerii nEEts) reprezintă un element de noutate pen-
tru perioada de programare 2014 - 2020. această
problematică va fi abordată în noua perioadă de
programare printr-un instrument dedicat - Iniţia-
tiva „Locuri de muncă pentru tineri”, de care va
beneficia și România la nivelul regiunilor Centru,
Sud-Est și Sud Muntenia, regiuni ce îndeplinesc cri-
teriile de eligibilitate pentru această iniţiativă. 

Programul Operaţional Capital Uman 2014 -
2020 va aborda însă orizontal problematica ocupă-
rii tinerilor, cu finanţare din Fondul Social Euro-
pean pentru celelalte regiuni de dezvoltare, inclu-
siv regiunea București - Ilfov. totodată, finanţări
adecvate pentru tineri la nivelul programului se
regăsesc și în intervenţiile ce vizează domeniul

educaţiei și formării profesionale (axa Prioritară
6).

Intervenţiile programului în cele trei domenii
majore (ocupare, incluziune socială și educaţie)
au fost construite astfel încât să răspundă celor
trei obiective tematice europene aferente acestor
domenii (Obiectivele tematice 8, 9 și 10).

astfel, în ceea ce privește ocuparea, accentul
va fi pus pe calitatea și durabilitatea locurilor de
muncă, pe mobilitatea și adaptabilitatea lucrăto-
rilor, dar și pe întărirea capacităţii Serviciului Pu-
blic de Ocupare. 

În ceea ce privește incluziunea socială, orien-
tarea majoră va fi către comunităţile marginali-
zate și grupurile vulnerabile, inclusiv comunitatea
romă, în vederea creșterii nivelului de dezvoltare
socio-economică și depășirii barierelor determi-
nate de discriminare.

nu în ultimul rând, în acest domeniu vor fi
abordate sistemele de servicii sociale și de sănă-
tate, în același scop, al creșterii accesului la ser-
vicii și îmbunătăţirii nivelului de trai. 

În domeniul educaţiei și formării profesionale
se va pune accentul atât pe calitatea sistemului,
cât și pe dobândirea de competenţe în acord cu
cerinţele pieţei muncii și principiul învăţării pe
parcursul întregii vieţi. 

Cu aceste orientări majore, POCU este struc-
turat pe 7 axe prioritare, după cum urmează:

3 axe prioritare dedicate domeniului ocupării•
(aP1, aP2 și aP3);

2 axe prioritare dedicate incluziunii sociale•
(aP4 și aP5);

1 axă prioritară dedicată educaţiei (aP6);•
1 axă prioritară de asistenţă tehnică (aP7).•
În ceea ce privește alocările financiare pe fie-

care domeniu de intervenţie, acestea au fost sta-
bilite în acord cu nevoile identificate, dar și cu res-
tricţiile impuse de regulamentele europene. ast-
fel, domeniul ocupării forţei de muncă beneficiază
de o alocare de cca 1,56 miliarde de euro, inclu-
ziunea socială – cca 1,1 miliarde de euro, iar edu-
caţiei și învăţării pe parcursul întregii vieţi îi revin
cca 1,36 miliarde de euro.

Sursa: fonduri-ue.ro

http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


6Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 222 / 13 - 19 aprilie 2015

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

O
PO

RTU
N

ITĂ
ȚI D

E FIN
A

N
ȚA

RE

Implementarea Master Planului de Transport
se va face prin PO Infrastructura Mare

2014 - 2020 
Comisarul european pentru politică regională,

Corina Creţu, a avut o întâlnire cu ministrul român
al transporturilor, Ioan Rus, în cadrul căreia au vor-
bit despre Programul Operaţional pentru Infras-
tructura Mare. acestui program îi sunt alocate
aproape 9,5 miliarde de euro pentru proiecte de
investiţii în domeniul transportului, mediului și
energiei în România.

Investiţiile în cauză reprezintă peste 40% din to-
talul de 23 de miliarde de euro alocate României prin
politica de coeziune pentru a stimula creșterea eco-
nomică, crearea de locuri de muncă și investiţiile.

Prin acest program se va face inclusiv imple-
mentarea Master Planului General de transport,
document ce constituie planul strategic de dezvol-
tare a acestui sector în anii ce vor urma. aproape
finalizat, Master Planul trebuie să evalueze nece-
sităţile specifice din sector, să identifice conexiu-
nile lipsă și blocajele și să stabilească indicatori
clari și realiști pentru proiectele viitoare.

după aprobarea proiectului, Comisia Euro-
peană va aloca României aproximativ 150 de mi-
lioane de euro din Fondul de Coeziune pentru con-
struirea infrastructurii de transport menţionate. 

Sursa: finantare.ro

Fonduri UE: Poziţia fruntaşă la absorbţia de fonduri
este ocupată de sectorul transporturilor

Un nou raport al Comisiei Europene arată că
Programul Operaţional transporturi (POS – t) a reu-
șit să ajungă fruntaș la absorbţia fondurilor euro-
pene pe schema bugetară 2007 - 2013, cu peste
2,5 miliarde de euro investite.

astfel, 58% din suma pusă la dispoziţie (4,3 mi-
liarde de euro) a luat calea șoselelor din România.
Pe următoarele locuri în clasament se situează Pro-
gramul Operaţional Regional și Programul de Mediu.

Ministrul transporturilor Ioan Rus, împreună cu Co-
rina Creţu, comisarul european pentru politici regio-
nale, au declarat că speră ca România să atingă o rată
de absorbţie de 80% pe exerciţiul financiar 2007 - 2013.

Pentru 2014 – 2020, previziunile nu sunt atât
de optimiste, deoarece România va începe absorb -
ţia abia în 2016, deci cu doi ani întârziere faţă de
celelalte ţări membre.

Sursa: finantare.ro

Corina Creţu, comisarul european pentru politică regională

http://www.finantare.ro
http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Componenţa Comitetului de Coordonare
pentru Managementul Acordului de Parteneriat

2014 - 2020
Ministerul Fondurilor Europene a anunţat com-

ponenţa Comitetului de Coordonare pentru Manage-
mentul acordului de Parteneriat 2014 – 2020.

Comitetul de Coordonare pentru Managementul
acordului de Parteneriat 2014 - 2020 reprezintă pri-
mul nivel de coordonare strategică care are ca prin-
cipală atribuţie analiza decizională privind asigurarea
coerenţei intervenţiilor, complementarităţii și siner-
giilor în toate fazele implementării în scopul utilizării
eficiente și efective a Fondurilor Europene Structu-
rale și de Investiţii 2014 - 2020 (fonduri ESI).

din structura CCMaP vor face parte următoarele
categorii de parteneri:

I. Autorităţi şi instituţii ale administraţiei pu-
blice:

1. Ministerul Fondurilor Europene;
2. Ministerul dezvoltării Regionale și administra-

ţiei Publice;
3. Ministerul afacerilor Interne;
4. Ministerul agriculturii și dezvoltării Rurale;
5. Ministerul Mediului, apelor și Pădurilor;
6. Ministerul transporturilor;
7. Ministerul Economiei, Comerţului și turismului;
8. Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și

Mijlocii și Mediului de afaceri;
9. Ministerul pentru Societatea Informaţională;
10. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale

și Persoanelor vârstnice;
11. Ministerul Educaţiei și Cercetării Ştiinţifice;
12. Ministerul Sănătăţii;
13. Ministerul Culturii;
14. Ministerul Finanţelor Publice;
15. Ministerul justiţiei;
16. Ministerul afacerilor Externe;
17. agenţia naţională pentru Romi;
18. Comisia naţională de Prognoză;
19. Institutul naţional de Statistică;
20. Consiliul Concurenţei;
21. Consiliul Economic și Social;
22. Consiliul naţional pentru Combaterea dis-

criminării;
23.administraţia Rezervaţiei Biosferei delta du-

nării.

II. Structuri asociative, organizaţii din mediul
economic, social şi din societatea civilă

24. asociaţia Centrul Român de Politici Euro-
pene;

25. asociaţia Comunelor din România;
26. asociaţia Institutul pentru Politici Publice;
27. asociaţia naţională de turism Rural Ecologic

și Cultural (antREC);
28. asociaţia Oamenilor de afaceri din România

(aOaR);
29.asociaţia Patronală a Furnizorilor de Formare

Profesională din România;
30.asociaţia Patronatul tinerilor Întreprinzători

din România (PtIR);
31. asociaţia Pro-Youth;
32. asociaţia Româna a Băncilor;
33. Blocul naţional Sindical (BnS);
34. Camera de Comerţ și Industrie a României;
35. Centrul de Resurse pentru Participare Publică;
36. Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială

și Studii (Români Criss);
37. Confederaţia Sindicală naţională Meridian;
38. Consiliul de Coordonare naţională a Pactelor

Regionale pentru Ocupare și Incluziune Socială;
39. Consiliul naţional al Întreprinderilor Private

Mici și Mijlocii din România;
40. Consiliul Patronatelor Bancare din România;
41. RURaLnEt – reţea de dezvoltare comunitară.
Membrii cu drept de vot care reprezintă organi-

zaţii din mediul economic, social și din societatea ci-
vilă reprezintă 40% din totalul membrilor CCMaP.

Scrisorile de informare privind acceptarea în ca-
litate de membru al CCMaP și invitaţia pentru parti-
ciparea la prima reuniune CCMaP (23 aprilie 2015)
vor fi transmise fiecărei organizaţii selectate.

Candidaturile organizaţiilor care nu au fost se-
lectate pentru componenta CCMaP, în funcţie de re-
levanţa acestora, vor fi avute în vedere la stabilirea
membrilor pentru celelalte niveluri de coordonare
ale acordului de Parteneriat, respectiv Comitetele
tematice de Coordonare și Grupurile de Lucru Func-
ţionale.

Sursa: finantare.ro

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

Până în data de 20 aprilie 2015, la sediul agen-
ţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 1.285 de proiecte, prin care se solicită finan-
ţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţio-
nal Regional), Planul Integrat de dezvoltare Urbană
pentru Polul de dezvoltare (PIdU) – Municipiul Pitești,

PId-ul Polului de Creștere Ploiești și Planuri Integrate
de dezvoltare Urbană pentru 12 centre urbane. Până
în această dată au fost semnate 757 de contracte de
finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de
3.382.038.270,35 lei. din cele 757 de contracte
semnate, 52 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 0 0 0 0 0 9 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 „Promovareapotenţialuluituristicşicrearea
infrastructuriinecesareînscopulcreşteriiatractivităţiiRomânieicadestinaţieturistică”,
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


Până în data de 20 aprilie 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


autorităţile publice locale au
primit joi, 16 a prilie, vizita unei de-
legaţii bulgare, condusă de prefec-
tul Silistrei, Stoyan Bonev. Motivul
prezenţei ofi cialilor din Silistra a
fost legat de demersurile trans fron -
ta liere ce trebuie realizate pentru
ca viitorul pod ce va lega România
de Bulgaria să se construiască între
Călărași și Silistra.

Oficialii din Silistra au dat asi-
gurări că Guverul bulgar sprijină
doar varianta Călărași – Silistra pen-
tru cel de-al treilea pod România –
Bulgaria.

„Am primit asigurări că, la ni-
vel guvernamental, vecinii noştri
bulgari agreează doar varianta Că-
lăraşi – Silistra pentru construirea
viitorului pod. Împreună cu Consi-
liul Local Călăraşi voi face, în con-
tinuare, toate demersurile ce ne
sunt la îndemână pentru ca şi Gu-
vernul României să aleagă aceeaşi
soluţie”, a declarat primarul muni-
cipiului, daniel Ştefan drăgulin.

Sursa: arenamedia.ro
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Centură de Vest pentru PiteştiArgeş

Unul dintre cele mai importante proiecte ale
Piteștiului vizează construirea celei de-a doua cen-
turi ocolitoare a municipiului (de vest), pentru
care încă la începutul anilor 2000 a fost realizat
proiectul tehnic. 

Centura de vest a Piteștiului este inclusă în
strategia de dezvoltare a Consiliului judeţean pen-
tru perioada 2014 - 2020. „Ne vom bate în conti-
nuare pentru Centura de Vest a Piteştiului. Nu s-a
mai auzit nimic de proiect în ultima vreme, dar vrem
să ne asociem cu Consiliul judeţean şi să răzbim.
Este foarte important ca Piteştiul să aibă o a doua

centură ocolitoare, aşa cum este pe varianta Sud,
pentru fluidizarea traficului. Străzile din Piteşti
sunt şi aşa înguste pe alocuri şi abia mai fac faţă
la numărul mare de maşini”, a motivat viceprima-
rul Cornel Ionică.

Centura de vest ar urma să treacă prin albota,
Moșoaia și Bascov, respectiv prin pădurea trivale,
făcând legătura între autostrada Pitești - București și
dn 67 Pitești – Râmnicu vâlcea, dar și între ruta spre
vâlcea și drumul naţional spre Craiova, pe care Gu-
vernul ar vrea să îl transforme în autostradă. 

Sursa: ziarulargesul.ro

Conform autorităţilor locale,
bulgarii agreează doar varianta Călăraşi – Silistra

pentru construirea viitorului pod peste Dunăre

Călăraşi

În prezent, trecerea peste fluviul dunărea în zona Chiciu - Silistra se face cu bacul
(foto) sau feribotul

Foto: am
fostacolo.ro

http://www.ziarulargesul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.arenamedia.ro
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după ce au investit aproape 4 miliarde de lei
vechi pentru a realiza lucrări de consolidare a Bi-
sericii Brâncovenești, autorităţile locale de la doi-
cești caută acum soluţii financiare europene pen-
tru restaurarea întregului Complex Brâncovenesc,
care se află în perimetrul localităţii.

Potrivit autorităţilor locale, după un calcul
succint, administraţia ar avea nevoie de aproxima-
tiv 2 milioane de euro, pentru a realiza acest pro-
iect îndrăzneţ și a introduce Biserica Brâncove-
nească (zidurile de apărare ridicate de domnitorul
Constantin Brâncoveanu, beciurile domnești și Par-
cul Mateiaș) în circuitul turistic naţional. Puţinele
lucrări de consolidare de aici s-au făcut din fondu-
rile Primăriei doicești, însă acestea au fost sistate
de curând, din lipsă de fonduri.

„Avem un vis mare, acum lucrăm la proiect,
Complexul Brâncovenesc. Sperăm să putem intro-
duce Doiceşti în circuitul turistic. La Biserica Brân-
covenească am început ceva lucrări de consoli-
dare, s-au cheltuit 3,8 miliarde de lei vechi, dar
situaţia bugetului local nu mai permite alte inves-
tiţii. 6,5 miliarde de lei vechi costă numai proiec-
tarea. Sperăm să aducem aici fonduri europene,
pentru că nu văd de unde din altă parte să luăm

2 milioane de euro. Este o investiţie mare şi grea”,
a precizat recent primarul comunei doicești, Mir-
cea Ismail.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Două milioane de euro
pentru Complexul Brâncovenesc de la Doiceşti
Dâmboviţa

Pentru anul 2015, SC apa Service Sa, împreună
cu Primăria municipiului Giurgiu și-au propus să
realizeze, integral, aducţiunea de apă și să com-
pleteze reţeaua de canalizare pentru întreg muni-
cipiul Giurgiu. 

astfel, în perioada 14 aprilie – 21 mai 2015 vor
demara lucrările de investiţii, respectiv de extin-
dere a reţelelor de canalizare menajeră din buge-
tul local al primăriei pe următoarele străzi: Strada
Frasinului, nr. 32a, 32B, 32C, Intrarea Bucegi,
Strada Luminișului, Ulicioara alexandriei. toto-
dată, vor fi executate și lucrări de modernizare a
reţelelor de apă potabilă pe Uliţa Lainici și pe
strada doicești.

În prezent, Primăria Giurgiu elaborează docu-
mentaţia tehnică pentru alte obiective de investiţii
ce vor fi demarate după data de 21 mai și urmează
a fi gata până la sfârșitul anului.

va fi efectuată extinderea reţelelor de ali-
mentare cu apă pe drumul Fermei, Str. Păstorului,
Cărămidarii noi, Cărămidarii vechi, Intrarea dâm-
boviţei și extinderea reţelelor de canalizare me-
najeră și modernizări ale reţelelor existente pe
anumite porţiuni pe Fundătura Cărămidarii vechi,
Fundătura dudului, Str. Păstorului, Intrarea dum-
brăveni, Fundătura vlăsiei, Strada victoriei, Strada
Salciei, Ulicioara Cărămidarii vechi, Uliţa Lupeni.

Sursa: giurgiuonline.net

Se extinde reţeaua de apă şi canalizare
în Giurgiu

Giurgiu

http://giurgiuonline.net
http://www.jurnaldedambovita.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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În ședinţa ordinară a Consiliului judeţean
Ialomiţa, de la sfârșitul lunii martie, a fost aprobat
un proiect de hotărâre ce va permite semnarea
unui contract de întreţinere și reparaţii a drumu-
rilor judeţene din Ialomiţa. demersul administrativ
survine la un an după expirarea contractului sem-
nat cu SC drumuri și Poduri, societate aflată în su-
bordinea Consiliului judeţean. 

Potrivit expunerii de motive pentru proiectul
de hotărâre privind „aprobarea documentaţiei de
atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofer-

telor pentru atribuirea acordului cadru privind lu-
crări de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene”,
Consiliul judeţean Ialomiţa are dreptul de a aplica
procedura de atribuire „licitaţie deschisă”, con-
form OUG nr. 34/2006. Criteriul de atribuire a acor -
dului cadru propus este „preţul cel mai scăzut”,
utilizându-se astfel eficient fondurile publice. Su-
mele necesare pentru întreţinerea și repararea
drumurilor publice sunt prevăzute în bugetul pe
anul 2015 și pot fi, la nevoie, suplimentate.

Sursa: independentonline.ro

Acord cadru pentru întreţinerea
şi repararea drumurilor judeţene

Ialomiţa

Ministrul transporturilor, Ioan Rus,»
a dat asigurări că lucrările la autostrada
Comarnic - Brașov vor începe în acest
an, autorităţile purtând „negocieri
strategice” cu bănci europene și tehnicieni
pentru găsirea unei variante, respectiv
construirea acesteia cu fonduri
europene sau în concesiune.

„Avem câteva obiective, cum ar fi Piteşti - Si-
biu, Comarnic - Braşov, Iaşi - Târgu Mureş, dar şi
lucruri noi, Bacău - Braşov, Piteşti - Craiova, apoi
continuarea a tot ce înseamnă Culoarul IV Pan-Eu-
ropean, vorbim de continuarea lucrărilor la autostra -
da Transilvania. Pe autostrada Comarnic - Braşov
o vom începe în acest an, suntem în negocieri cu
Banca Europeană de Investiţii, cu Banca Europeană
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, cu bugetul
statului, cu tehnicieni care au diverse variante de
soluţionare. Ce pot să spun este că în acest an, lu-
crările la autostradă vor începe. Suntem în nego-
cieri strategice, adică o facem din fonduri euro-
pene sau ca şi concesiune”, a spus ministrul Ioan
Rus într-o conferinţă de presă la Cluj-napoca.

Sursa: ph-online.ro

Când încep
lucrările la autostrada

Comarnic - Braşov

Prahova

aproape 2.000 de ani de istorie se ascund sub
ruinele cetăţii turris, situată pe malul stâng al dunării,
în municipiul turnu Măgurele. Istoria cetăţii pleacă
din perioada romană, din vremea împăratului traian.
de turris, importantă fortificaţie în luptele cu turcii,
se leagă atât numele lui Constantin cel Mare, cât și
numele lui Mircea cel Bătrân. Legendele spun că sub
cetate ar fi un tunel ce făcea legătura cu celălalt mal
al dunării.

Ruinele cetăţii turris sunt situate pe malul stâng
al dunării, în municipiul turnu Măgurele. Pietrele masive
care, în trecut, au jucat un rol extrem de important în
apărarea ţării pot fi văzute și astăzi. Ruinele sunt în-
cărcate de istorie și mister. Cetatea are o istorie de
aproape 2.000 de ani, ce pleacă din perioada romană. 

Potrivit istoricilor, prima atestare a cetăţii de pe
malul stâng al dunării apare din secolul al II-lea după
Hristos, în documentele străvechi cetatea fiind men-
ţionată ca o „puternică fortificaţie”. Se spune, de ase-
menea, că prima construcţie de pe malul stâng al du-
nării ar fi fost un castru roman. Unii istorici admit faptul
că prima fortificaţie ridicată aici ar fi fost construită
chiar de împăratul roman traian.

Sursa: teleorman24.ro

Cetatea
Turris

de la Turnu Măgurele,
2.000 de ani de istorie

Teleorman

http://teleorman24.ro
http://www.ph-online.ro
http://www.independentonline.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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newsletter-ul „InfoRegionalSudMuntenia”
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,
Florentin GEORGESCU, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 20 aprilie 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

