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în data de 21 aprilie, Agenţia pentru Dezvol-
tare Regională Sud Muntenia, în calitate de Orga-
nism Intermediar pentru Programul Operaţional Re -
gional 2007 - 2013, a organizat Sesiunea de infor-
mare destinată parlamentarilor din regiunea Sud
Muntenia. Evenimentul s-a desfăşurat la sediul cen -
tral al ADR Sud Muntenia din municipiul Călăraşi. 

Scopul organizării acestei întâlniri a fost de a
prezenta stadiul implementării Programului Ope-
raţional Regional 2007 – 2013 la nivelul regiunii de
dezvoltare Sud Muntenia, precum şi a oportunită-
ţilor de finanţare din viitorul POR pentru perioada
de programare 2014 – 2020, conform draftului trans -
mis spre aprobare Comisiei Europene în luna ia-
nuarie 2015. 

Până la începutul lunii aprilie, la nivelul re-
giunii de dezvoltare Sud Muntenia au fost depuse
1.285 de proiecte, din care pentru 757 de cereri
au fost semnate contractele de finanţare, ce au o
valoare totală a fondurilor solicitate de aproxima-
tiv 3,38 miliarde de lei. 

Prin cele peste 750 de contracte, până la a ceas -
tă dată, au fost reabilitaţi şi modernizaţi peste 350
km de drumuri judeţene şi străzi orăşeneşti, au
fost reabilitate, modernizate şi echipate 4 unităţi
medicale, 17 centre sociale şi 32 de instituţii şco-
lare, unde învaţă în total peste 53 de mii de elevi.
în ceea ce priveşte sprijinirea dezvoltării mediului
privat din regiunea Sud Muntenia, prin programul
Regio au fost create 8 structuri de sprijinire a afa-
cerilor, unde au fost atraşi în total peste 100 de
agenţi economici, iar aproximativ 300 de microîn-
treprinderi au obţinut fonduri nerambursabile eu-
ropene pentru creşterea cifrei de afaceri şi pentru
crearea a aproximativ 1.500 de locuri de muncă. în
ceea ce priveşte dezvoltarea şi promovarea turismu -
lui, datorită infrastructurii modernizate şi extinse
a crescut numărul de turişti în regiunea noastră cu
peste 120 de mii. 

Cea de-a doua parte a evenimentului destinat
parlamentarilor din regiunea noastră a fost dedi-
cată prezentării oportunităţilor de finanţare şi a
priorităţilor de investiţii descrise în draftul Progra-
mului Operaţional Regional 2014 – 2020, transmis
spre aprobare Comisiei Europene în luna ianuarie

2015. Sesiunea interactivă a antrenat participanţii
într-o discuţie privind priorităţile de investiţii în
regiunea Sud Muntenia şi corelarea nevoilor iden-
tificate cu obiectivele tematice atât de la nivel eu-
ropean, cât şi naţional.
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ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru
implementarea acestui program. Mai multe detalii
despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi
obţine contactând experţii Serviciului Comunicare:
0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax:
0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

EVEN
IM

EN
TE

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

Sesiunea de informare destinată parlamentarilor
din regiunea Sud Muntenia
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Întâlnirea anuală a membrilor Reţelei REGIO
Sud Muntenia

Agenţia pentru Dezvoltare Re-
gională Sud Muntenia a organizat,
în data de 23 aprilie, la Călăraşi,
cea de-a şaptea ediţie a Întâlnirii
anuale a Rețelei de Informare RE-
GIO Sud Muntenia. în cadrul aces-
tui eveniment au fost prezentate
stadiul implementării Programului
Operaţional Regional (POR) 2007 –
2013 la nivelul regiunii de dezvol-
tare Sud Muntenia până în prezent
şi a oportunităţilor de finanţare
din viitorul POR pentru perioada
de programare 2014 – 2020, con-
form ultimului draft transmis spre aprobare Comi-
siei Europene. totodată, în cadrul acestei întâlniri
a membrilor Reţelei REGIO au fost prezentate cele
mai utile şi de impact instrumente de comunicare
şi promovare a rezultatelor proiectelor finanţate
prin programul Regio 2007 - 2013.

Din partea ADR Sud Muntenia, în calitate de
coordonator al Reţelei Regio, au participat direc-
torul adjunct Direcţia Organism Intermediar POR,
Mariana vişan, directorul adjunct Direcţia Dezvol-
tare şi Comunicare, Daniela traian, şi şeful Servi-
ciului Comunicare, Cristina Radu. 

în cadrul Programului Operaţional Regional
2007 – 2013, până în prezent, la sediul Agenţiei au
fost depuse 1.285 de proiecte, din care au fost sem -
nate 757 de contracte de finanţare, cu o valoare
nerambursabilă solicitată de peste 3,8 miliarde de
lei. Din valoarea totală contractată la nivelul re-
giunii Sud Muntenia, de peste 3,8 miliarde de lei,
valoarea totală plătită către beneficiari până la în-
ceputul lunii aprilie depăşeşte suma de 1,4 mi-
liarde de lei.

în ceea ce priveşte POR 2014 – 2020, membrii
Reţelei au fost informaţi despre ultimul anunţ fă-
cut de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Adminis-
traţiei Publice, în calitate de Autoritate de Mana-
gement POR, privind publicarea în luna mai a pri-
melor ghiduri ale solicitantului pentru Regio. 

Programul Operaţional Regional 2014 - 2020
are 12 axe prioritare (din care o axă de asistenţă
tehnică) şi o alocare estimată la 8,25 miliarde de

euro (fonduri FEDR şi de la bugetul de stat). Faţă
de exerciţiul financiar precedent, 2007 – 2013, pro-
gramul aduce ca noutate promovarea transferului
tehnologic, creşterea eficienţei energetice şi în
clădirile publice, precum şi sprijinirea regenerării
economice şi sociale a comunităţilor defavorizate
din mediul urban.

Ultima parte a evenimentului a fost dedicată
activităţilor de comunicare - cele mai utile canale
şi instrumente de comunicare utilizate până în pre-
zent pentru promovarea rezultatelor proiectelor
finanţate prin Regio, dar şi ce acţiuni vor fi reali-
zate pentru îmbunătăţirea metodelor de comuni-
care în contextul viitorului Program Operaţional
Regional.

întâlnirea anuală, la care au participat apro-
ximativ 50 de persoane, a fost organizată cu spri-
jinul Axei prioritare 6 „Asistență tehnică”, finan-
ţată din Regio, aceasta având scopul de a disemina
rezultatele implementării Programului Operaţional
Regional, precum şi de a facilita un schimb de ex-
perienţă între membrii Reţelei de Informare REGIO
Sud Muntenia.

Până în prezent, Reţeaua REGIO este constituită
din aproximativ 90 de membri, reprezentanţi ai
autorităţilor publice locale, ai direcţiilor
deconcentrate, ai organizaţiilor non-
guvernamentale, ai Organismelor Intermediare, ai
Camerelor de comerţ, ai instituţiilor academice şi
ai asociaţiilor profesionale.
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ADR Sud Muntenia, la seminarul de instruire
destinat consorţiului proiectului PROSME

în perioada 21 – 22 aprilie, reprezentanţi ai
Serviciului Dezvoltare au participat la o sesiune de
formare dedicată celor care au devenit membri ai
Reţelei Enterprise Europe (Enterprise Europe Net-
work – EEN) începând cu 1 ianuarie 2015. Aproxima -
tiv 30 de noi membri ai reţelei europene, prove-
nind din Anglia, Bosnia şi Hertegovina, Germania,
Polonia şi România au participat în cadrul acestei
sesiuni, ce s-a desfăşurat la sediul City Business
Centre din timişoara. 

Pe durata celor două zile ale sesiunii de for-
mare au fost abordate aspecte legate de politicile
europene de sprijinire a IMM-urilor şi aspecte pri-
vind instrumentele specifice reţelei, în vederea fa-
miliarizării noilor membri EEN cu structurile şi me-
todologiile acesteia. De asemenea, au avut loc se-
siuni interactive în cadrul cărora vor fi discutate
teme precum facilitarea de parteneriate, meto-
dele de maximizare a impactului parteneriatelor
pentru IMM-uri, bune practici de organizare a eve-
nimentelor de brokeraj şi a misiunilor de companii
şi furnizarea de servicii de consultanţă individuală.

începând din ianuarie 2015, Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia implementează,
în calitate de partener, proiectul „PROSME  – Pro-
motion of ROmanian SMEs of through Enterprise Eu-
rope Network” (Promovarea IMM-urilor din România
prin intermediul Enterprise Europe Network). Pro-
iectul, finanţat în cadrul programului COSME, este
derulat de un consorţiu format din 12 parteneri din
regiunile Sud Muntenia şi Bucureşti-Ilfov, cele două
regiuni de dezvoltare fiind conectate la reţeaua
pan-europeană pentru sprijinirea întreprinderilor
Enterprise Europe Network, administrată de către
Comisia Europeană. Astfel, se oferă gratuit între-
prinderilor şi întreprinzătorilor servicii de sprijin în
domeniul dezvoltării internaţionale a afacerilor.

Serviciile pe care consorţiul le oferă gratuit
potenţialilor beneficiari din judeţele Argeş, Călă-
raşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova,
teleorman şi Municipiul Bucureşti sunt următoa-
rele:

acces direct la cele mai noi informaţii din Uni-•
unea Europeană de interes pentru întreprinderile
din ţara noastră: legislaţie comunitară şi modul de

aplicare în Statele Membre, politici şi programe
europene în diverse domenii, licitaţii europene;

participarea directă la elaborarea, modifica-•
rea şi implementarea legislaţiei europene şi la con-
sultări privind impactul acesteia asupra mediului
de afaceri;

promovarea oportunităţilor de afaceri româ-•
neşti în cele 45 de ţări prin intermediul unei baze
de date ultraperformante şi a legăturilor directe
cu punctele de contact ale reţelei;

sprijinirea inovării prin facilitarea transferului•
de know-how şi a tehnologiilor de ultimă oră;

găsirea de parteneri de afaceri şi pentru par-•
ticiparea la programele europene de cercetare-
dezvoltarea, asistenţă pentru participarea la eve-
nimente de brokeraj şi parteneriate de afaceri din
cele 45 de ţări.

Serviciile, cu caracter confidenţial, sunt ofe-
rite de către un consultant, membru al unei orga-
nizaţii din consorţiul PROSME.

Astfel, reţeaua va favoriza dezvoltarea între -
prin derilor competitive pe plan internaţional şi va
stimula capacitatea de inovare a IMM-urilor euro-
pene prin:

sprijin pentru accesarea programelor de fi-•
nanţare a dezvoltării afacerilor, inovare şi a opor-
tunităţilor de internaţionalizare (export-import)
oferite întreprinderilor;

promovarea ofertelor de export ale companii-•
lor româneşti şi informarea acestora asupra opor-
tunităţilor de afaceri cu companii din Europa sau
de la nivel global;

informarea întreprinderilor din aria de acope-•
rire asupra politicilor de dezvoltare a afacerilor la
nivelul Uniunii Europene, în special asupra legisla-
ţiei comunitare aplicabile întreprinderilor şi poli-
ticile Uniunii Europene privind întreprinderile; 

consultarea IMM-urilor asupra oportunităţilor•
şi conţinuturilor actelor normative cu impact asu-
pra acestora, propuse de către Comisia Europeană;

promovarea oportunităţilor de dezvoltare, in-•
clusiv în parteneriat, de noi produse şi servicii şi,
de asemenea, a oportunităţilor de finanţare a pro-
iectelor de dezvoltare de noi produse şi servicii,
naţionale sau europene.

http://regio.adrmuntenia.ro
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Focus grup cu echipa regională consultativă,
organizat în cadrul proiectului MYBUSINESS

în data de 27 aprilie, ADR Sud»
Muntenia, în calitate de lider al proiectului
„MYBUSINESS – Îmbunătățirea abilităților
antreprenoriale şi stimularea şomerilor
cu vârsta de peste 50 de ani”, a organizat
primul focus grup cu echipa regională
consultativă.

în deschiderea evenimentului, directorul ADR
Sud Muntenia, Liviu Muşat, a declarat următoarele:
„Proiectul MYBUSINESS, al cărui lider de proiect
este Agenția, are o importanță foarte mare pentru
noi, prin tematica acestuia, ce vizează îmbunătă-
țirea abilităților antreprenoriale şi stimularea şo-
merilor cu vârsta de peste 50 de ani din regiunea
noastră. În viitor ne dorim să participăm şi la alte
astfel de proiecte, necesare pentru rezolvarea
problemelor cu care se confruntă comunitățile lo-
cale din Sud Muntenia şi ar fi o bucurie pentru noi
dacă am reuşi să facem acest lucru împreună cu dum-
neavoastră. Este o invitație deschisă pe care o lansăm
instituțiilor pe care le reprezentați, pentru a realiza
proiecte în parteneriat, ce pot fi finanțate cu fonduri
nerambursabile de la Comisia Europeană.”

La acest eveniment au participat reprezen-
tanţi ai Agenţiilor judeţene pentru ocuparea for-
ţelor de muncă de la nivelul regiunii noastre, ai
Centrului regional de formare profesională pentru
adulţi, precum şi ai Camerei de Comerţ, Industrie
şi Agricultură Călăraşi. Focus grupul cu echipa re-
gională consultativă a avut ca scop îmbogăţirea in-
terpretării rezultatelor obţinute în urma aplicării
chestionarelor şi a organizării primei întâlniri cu
şomeri cu vârsta de peste 50 de ani din regiunea
Sud Muntenia. în urma comentariilor şi a recoman-
dărilor primite în cadrul focus grupului, ADR Sud
Muntenia va elabora un raport individual asupra
nevoilor grupului ţintă al proiectului. 

Proiectul „MYBUSINESS – Îmbunătățirea abili-
tăților antreprenoriale şi stimularea şomerilor cu
vârsta de peste 50 de ani” este finanţat în cadrul
programului Erasmus+, Acţiunea Cheie 2 – Parte-
neriate strategice pentru educația adulților şi este
implementat de un consorţiu din care fac parte or-

ganizaţii ce activează în domeniul instruirii pentru
adulţi din Austria, Belgia, Grecia, Irlanda şi Spania.

Obiectivul principal al proiectului este de a
promova reintegrarea pe piaţa muncii a şomerilor
în vârstă de peste 50 de ani, care au o vastă expe-
rienţă pe piaţa muncii, prin educarea şi stimularea
acestora pentru a-şi crea propria afacere. Proiec-
tul îşi propune: 

promovarea antreprenoriatului şi încurajarea•
persoanelor în vârstă să rămână active pe piaţa
forţei de muncă, cu scopul de a genera diferite
avantaje economice şi sociale întregii societăţi; 

studierea în profunzime a situaţiei şi a per-•
spectivelor locurilor de muncă în Europa pentru şo-
merii cu vastă experienţă în câmpul muncii; 

cercetarea şi analizarea abilităţilor şomerilor•
cu vârsta de peste 50 de ani şi promovarea antre-
prenoriatului senior, precum şi promovarea efec-
telor socio-economice benefice care vor apărea ul-
terior: motivarea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii
acestora, crearea de locuri de muncă şi dezvolta-
rea socială; 

elaborarea şi implementarea unei strategii de•
comunicare axată pe rolul antreprenoriatului se-
nior în dezvoltarea economică şi socială.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Programul România - Ungaria
2014 - 2020, aprobat

de Grupul Comun de Lucru
versiunea finală a Programu-

lui de Cooperare transfrontalieră
Interreg V-A România - Ungaria
2014 - 2020 a fost aprobată de Gru -
pul Comun de Lucru pentru plani -
ficare strategică şi programare în
cadrul întâlnirii organizate în pe-
rioada 21 - 22 aprilie a.c..

Programul are o alocare de
189 de milioane de euro din FEDR
(Fondul European pentru Dezvol-
tare Regională) şi este structurat
pe şase axe prioritare. Noul pro-
gram de cooperare îşi propune
intensificarea relaţiilor din zona
de graniţă, pentru identificarea de
soluţii comune în vederea dez-
voltării economice şi sociale a zo -
nei eligibile. Documentul, dispo-
nibil la adresa http://www.mdrap.ro/ -
userfiles/CP_ROHU_approved_in
%20Arad_21042015.doc, va fi su-
pus aprobării guvernelor celor
două state membre şi apoi trans-
mis către Comisia Europeană.

Reprezentantul Comisiei Eu-
ropene, dl Kypros Kyprianou, a
felicitat echipa româno-maghia -

ră, subliniind volumul mare de
muncă depus în vederea finaliză-
rii documentului programatic. Ky-
pros Kypria nou a afirmat că docu -
mentul programului se remarcă
prin maturitatea conţinutului său.

întâlnirea a fost organizată
de Autoritatea de Management a
Programului Interreg V-A Româ-
nia - Ungaria din cadrul Ministe-
rului Dezvoltării Regionale şi Ad -
ministraţiei Publice din România,
de Autoritatea Naţională – care
funcţionează la nivelul Biroului Pri -
mului-Ministru din Ungaria şi de
Secretariatul tehnic Comun al Pro -
gramului de Cooperare transfron ta -
lieră Ungaria - România 2007 - 2013.

Grupul Comun de Lucru a avut
rolul de a asigura eficienţa şi ca-
litatea planificării şi programării
viitorului exerciţiu financiar, res-
pectiv a Programului Interreg V-
A România - Ungaria. Grupul a fost
constituit din reprezentanţi din ce -
le două state, de la nivel naţional,
regional şi local ai celor două state.

Sursa: mdrap.ro

Consiliul aprobă
revizuirea bugetului
2014 - 2020.
România transferă
angajamente
de 3,9 miliarde de euro

Consiliul a aprobat, la începutul
săptămânii trecute, revizuirea Ca-
drului Financiar Multianual, deci-
zie ce permite ca angajamentele
nefolosite în 2014 să fie transfe-
rate în anii următori, în cazul Ro-
mâniei fiind vorba de 3,9 miliarde
de euro.

Consiliul UE a aprobat, în data de
21 aprilie, revizuirea Cadrului Finan-
ciar Multianual, care permite Uniunii
Europene să transfere angajamente
neutilizate pentru anumite fonduri în
valoare de 21,1 miliarde de euro din
2014 la exerciţiile financiare ulte-
rioare.

Astfel, 16,5 miliarde de euro vor
putea fi transferate la bugetul din
2015, 4,5 miliarde la 2016 şi 0,1 mi-
liarde la 2017.

Potrivit unui comunicat, anumite
angajamente au rămas nefolosite în
2014, ca urmare a unei adoptări târzii
a 300 din cele 650 de programe euro-
pene.

Programele în cauză sunt sprijinite
prin fondurile structurale, Fondul de
Coeziune, Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală, Fondul Eu-
ropean pentru Pescuit şi Afaceri Ma-
ritime, Fondul pentru Azil, Migraţie şi
Integrare şi Fondul pentru Securitate
Internă.

Angajamentele României pe 2014
sunt în valoare de 3,9 miliarde de eu -
ro, din care vor fi transferate în anii
următori 3,1 miliarde de euro.

Italia va transfera angajamente în
valoare 4,1 miliarde de euro, din 6,2
miliarde de euro, Spania - 3,4 mili -
arde de euro, din 5,6 miliarde de eu -
ro şi Cehia - 3,22 miliarde de euro,
din 3,24 miliarde de euro.

Revizurea menţine neschimbate
plafoanele de cheltuieli totale şi nu
presupune sume suplimentare.

Angajamentele sunt promisiuni ju-
ridice de a cheltui bani pentru acti-
vităţi a căror punere în aplicare se
poate prelungi pe durata mai multor
exerciţii financiare.

Sursa: fonduri-structurale.ro

http://www.fonduri-structurale.ro
http://www.mdrap.ro
http://www.mdrap.ro/userfiles/CP_ROHU_approved_in%20Arad_21042015.doc
http://www.mdrap.ro/userfiles/CP_ROHU_approved_in%20Arad_21042015.doc
http://www.mdrap.ro/userfiles/CP_ROHU_approved_in%20Arad_21042015.doc
http://www.mdrap.ro/userfiles/CP_ROHU_approved_in%20Arad_21042015.doc
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


7Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 223 / 20 - 26 aprilie 2015

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

O
PO

RTU
N

ITĂ
ȚI D

E FIN
A

N
ȚA

RE

Teodorovici: Proiectele
ce pot beneficia de fonduri UE

vor fi finanţate mai repede
din buget

Proiectele ce pot»
beneficia de fonduri UE vor
fi finanţate de la bugetul
de stat foarte rapid, după
care se va solicita Comisiei
Europene decontarea, iar
cheltuiala va intra pe
deficit, dacă nu este
considerată eligilibilă, a
declarat ministrul
finanţelor, Eugen
teodorovici.

„Vom lansa finanțări publice
pe toate zonele eligibile pe fon-
duri europene, într-un ritm foar -
te rapid, după care nota pentru
decontare a acestora se va face
din fonduri europene. Este un
principiu pe care de ani întregi îl
spun şi la care trebuie să ajun-
gem: cheltuim tot circuitul pu-
blic din economie, după care cer
la Comisie decontarea pe ceea ce

este eligibil. Diferența se duce
probabil pe deficit, că este nor-
mal să fie aşa şi este normal să ne
dezvoltăm. Fără o astfel de abor -
dare, nu ne putem dezvolta la vi-
teza pe care ne-o dorim cu toții
pentru a recupera decalajele eco -
nomice față de celelalte state mem -
bre din Uniunea Europeană”, a
spus Eugen teodorovici, săptămâ -
na trecută, în discursul susţinut la
Forumul „Noile linii de finanțare,
noi oportunități de dezvoltare pen -
tru România”.

„Vom finanța în primul şi în
primul rând din bugetul de stat,
ca orice fel de proiect şi tip de pro -
iect. Orice se poate deconta din
fondurile europene şi, după aceea,
venim cu nota de plată la domnul
ministru Nica, pentru a deconta
din fondurile europene. E o schim -
bare de viziune care se va simți”,
a mai spus ministrul finanţelor.

Sursa: mediafax.ro

A doua tranşă pentru
programele naţionale
cu finanţare de la bugetul
de stat dedicate IMM-urilor
a fost deblocată

încă 15 milioane de lei au fost deblo-
caţi, printr-un memorandum de către Gu-
vern, pentru finanţarea a şapte programe
naţionale destinate dezvoltării IMM-urilor.

în luna martie, Guvernul a mai semnat
un memorandum, prin care au fost deblo-
caţi 10 milioane de lei pentru programele
naţionale. Programele ce vor fi lansate
sunt următoarele: 

• Programul SRL-D – Societate cu Răs-
pundere Limitată – Debutant;

• Programul StARt – pentru dezvoltarea
abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor;

• Programul UNCtAD/ EMPREtEC România;
• Programul FEMEIA MANAGER;
• Programul  INCUBAtOARE – înfiinţare

şi dezvoltare de tehnologii de afaceri;
• Programul COMERț – de dezvoltare şi

modernizare a activităţilor de comercia-
lizare a produselor şi serviciilor de piaţă;

• Programul naţional multianual pentru
susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului.

Sursa: finantare.ro

Proiecte de circa
125 milioane de lei
în cercetare - dezvoltare
au fost semnate
în această lună

Şapte contracte din domeniul cercetare -
dezvoltare au fost semnate în această lună
de Ministerul Fondurilor Europene, prin Au -
toritatea de Management pentru Programul
Operaţional Sectorial „Creşterea Competi -
tivității Economice” (POSCCE), valoarea
asistenţei financiare nerambursabile pentru
aceste proiecte fiind de 124.183.427 de lei.

Proiectele fac parte din lista de rezervă
a apelului 2013 - 1 din cadrul Axei Priorita -
re 2 - Cercetare, dezvoltare tehnologică şi
inovare pentru competitivitate - Operaţiu -
nea 2.2.1 – „Dezvoltarea infrastructurii CD
existente şi crearea de noi infrastructuri
de tip laboratoare/centre de cercetare”.

„Aceste 7 proiecte din lista de rezervă a
apelului 2013 - 1 au ca beneficiari instituții
publice precum universități, institute de
cercetare, spitale universitare/clinici. În-
cercăm să dezvoltăm infrastructura de cer-
cetare/ dezvoltare prin dotarea sau moder-
nizarea laboratoarelor existente, prin crea-
rea de noi infrastructuri, inclusiv prin spri-
jinirea construirii infrastructurilor de cerce -
tare pan-europene în România, cu crearea de
noi locuri de muncă în cercetare”, a subliniat
ministrul fondurilor europene, Marius Nica.

Sursa: bursa.ro

Eugen teodorovici, ministrul de finanţe

http://www.bursa.ro
http://www.finantare.ro
http://www.mediafax.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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România a solicitat Comisiei Europene
prelungirea termenului de rambursare

a plăţilor prin PNDR 2007 - 2013
după 31 decembrie 2015

în data de 20 aprilie, ministrul agriculturii şi
dezvoltării rurale, Daniel Constantin, a participat
la reuniunea Consiliului Agricultură şi Pescuit, care
a avut loc la Luxemburg. Cu această ocazie, dom-
nia sa a avut o întrevedere cu Phil Hogan, comisa-
rul european pentru Agricultură şi Dezvoltare Ru-
rală, în cadrul căreia, conform unui comunicat al
MADR, ministrul „i-a notificat interesul României
ca termenul de rambursare a plăților în cazul pro-
iectelor derulate cu fonduri europene prin PNDR
2007 - 2013 să fie prelungit cu şase luni, după 31
decembrie 2015”. 

Posibilitatea de a prelungi cu şase luni ar per-
mite ţării noastre să ajungă la un procent cât mai
bun de absorbţie al fondurilor europene.

Proiecte de investiţii realizate prin interme-
diul fondurilor europene alocate agriculturii româ-
neşti în exerciţiul financiar 2007 - 2013 mai pot fi
implementate până la finele acestui an, după re-
gula n+2.

De asemenea, conform comunicatului, între
subiectele discutate cu comisarul Hogan, în vede-
rea identificării de soluţii pentru îmbunătăţirea
gradului de absorbţie, s-a aflat şi posibilitatea ca

banii de la anumite axe de finanţare care nu au
fost accesaţi să fie realocaţi către alte axe ale pro-
gramului.

Sursa: fonduri-structurale.ro

Startup-uri-le pot aplica la granturile oferite
de IMPACT Accelerator

IMPACt Accelerator oferă IMM-urilor europene
şi antreprenorilor care activează în şi pentru me-
diul online oportunitatea de a dezvolta aplicaţii şi
afaceri inovative pe Mobile Internet, folosind teh-
nologia FIWARE.

Status: ACtIv 
Termen de depunere: 30.04.2015
Buget alocat: 6.400.000 de euro
IMPACt (Internet Mobile Projects Accelerator)

este unul din cele 16 consorţii selectate de Uniu -
nea Europeană în cadrul programului FP7.

Obiectivele principale ale IMPACt sunt:

oferirea de suport pentru 64 de startup-uri•
europene, cu focus pe domeniul Mobile Internet;

investirea a câte 100.000 de euro în fiecare•
startup în parte, timp de 2 ani;

training şi mentoring timp de 6 luni pentru an-•
treprenori.

vor avea loc 3 faze în procesul de selecţie. La
final, 64 de startup-uri vor primi câte un grant în
valoare de 100.000 de euro.

Buget alocat pentru competiţie: 6.400.000 de
euro.

Sursa: finantare.ro

Daniel Constantin, ministrul agriculturii

http://www.finantare.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Noutăţi privind Regio 2014 - 2020
Liviu Dragnea, ministrul dezvoltării»

regionale şi administraţiei publice, a anunţat
săptămâna trecută că primele ghiduri ale
solicitantului pentru Regio - Programul
Operaţional Regional 2014-2020 vor fi
publicate în luna mai a.c..

Anunţul a fost făcut la forumul „Noile linii de
finanțare, noi oportunități pentru România”, or-
ganizat de Intact Media Grup la Palatul Parlamen-
tului, eveniment în cadrul căruia au fost prezen-
tate fondurile europene disponibile pentru Româ-
nia în perioada de programare 2014 - 2020.

Programul Operaţional Regional 2014 - 2020
are 11 axe prioritare (plus o axă de asistenţă teh-
nică) şi o alocare estimată de 8,25 miliarde de
euro. „În ceea ce priveşte stadiul negocierilor cu
Comisia Europeană, la această oră negocierile sunt
finalizate ca şi fond, acum se lucrează la formula -
rea unor prevederi. Nu au fost negocieri foarte sim -
ple. A durat mai mult pentru că s-a discutat cu a -
proape toate serviciile Comisiei Europene, nu doar
cu direcția de specialitate, DG Regio. Vom avea
câteva tipuri noi de investiții: centre de transfer
tehnologic, eficiență energetică şi în clădiri pu-
blice, în iluminat public şi măsuri pentru mobili-
tate urbană. O altă noutate sunt instrumentele fi-
nanciare pentru mediul privat: 100 de milioane de
euro pentru garantare, 150 - 200 de milioane de
euro pentru subvenționarea dobânzii”, a precizat
Liviu Dragnea.

„Pentru zona Deltei Dunării vom folosi instru-
mentul ITI: 1 miliard de euro vor fi alocate pentru
această zonă. O altă noutate este modul în care
România abordează Strategia Dunării: se pare că
suntem singura țară care finanțează în mod real
proiecte pentru Strategia Dunării”, a mai anunţat
ministrul dezvoltării regionale. Investiţiile terito-
riale Integrate (ItI) reprezintă o noutate faţă de
programul anterior (2007 - 2013). Ele permit inter-
venţii concentrate şi corelate pe mai multe dome-
nii dintr-o singură zonă, pentru dezvoltarea inte-
grată a acesteia.

ItI Delta Dunării va fi utilizat, prin contribuţia
tuturor fondurilor europene structurale şi de in-
vestiţii (FESI) 2014 - 2020, într-un areal format din
38 de unităţi administrativ-teritoriale din cadrul

Rezervaţiei Biosfera Delta Dunării, din judeţul tul-
cea şi din nordul judeţului Constanţa. în această
zonă, Regio 2014 – 2020 va sprijini finanţarea ac -
tivităţilor din următoarele axe prioritare - Axa 2.
Sprijinirea competitivității mediului de afaceri,
Axa 3. Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon, Axa 5. Îmbunătățirea
mediului urban şi conservarea, protecția şi valo-
rificarea durabilă a patrimoniului cultural, Axa 6.
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță
regională şi locală, Axa 7. Diversificarea economii-
lor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului,
Axa 8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi
sociale şi Axa 10. Îmbunătățirea infrastructurii
educaționale.

Regio 2014 - 2020 va cofinanţa, de asemenea,
Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară
al României: „Nu va fi finanțat în totalitate din
Programul Operațional Regional. Sunt alocate 300
de milioane de euro, iar diferența va fi suportată
din veniturile Agenției Naționale de Cadastru. Este
un program foarte necesar ce se va întinde pe 7 -
8 ani. Vom stabili şi modul în care se prioritizează
localitățile, vrem să mergem pe principiul cadas-
trului general, adică atunci când se ia o unitate ad-
ministrativ-teritorială se face cadastru complet,
nu pe categorii extravilan/intravilan”, a completat
ministrul Liviu Dragnea.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administra-
ţiei Publice gestionează Programul Operaţional Re-
gional 2014 – 2020, în calitate de Autoritate de Ma-
nagement.

Sursa: mdrap.ro

Liviu Dragnea, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice

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


10Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 223 / 20 - 26 aprilie 2015

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

Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 28 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 Piteşti,

PID-ul Polului de Creştere Ploieşti şi 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 şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

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 creştere 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 şi modernizarea reţelei de drumuri
judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea
şoselelor 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 şi 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 şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

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

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
şi 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 şi locală 26 7 7 0 1 0 12 48,77 37,11

4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate
şi 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 şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultu-
ral, precum şi 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 şi
creşterea calităţii serviciilor turistice

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

5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare, în scopul creşterii
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 poştal 010873,
Bucureşti, 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 28 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 Competitivității 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 şi 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 Competitivității
Economice” şi are responsabilităţi
delegate pentru implementarea
acestui program. Mai multe detalii
despre posibilităţile de finanţare
din POS CCE puteţi obţine
contactând experţii Serviciului
Comunicare: 0242/331.769,
0342/100.160, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167,
e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.

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 şi 6.375.000 lei pentru întreprinderile
mici şi 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 şi 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 şi 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 şi 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 şi 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 şi la servi-
ciile conexe (EvALUARE şi 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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Aur pentru elevii din Moreni
la Olimpiada Naţională de Fizică!

Rezultate excepţionale la Olimpiada»
Naţională de Fizică pentru elevii din Moreni.

Elevilor de la Liceul „I.L.Caragiale” Moreni li
s-au acordat o medalie de aur şi două medalii de
bronz.

Elevii de la Liceul teoretic „Ion Luca Cara-
giale” Moreni au obţinut premii importante şi la
Olimpiada Naţională de Fizică. Astfel, Ioan Daniel
Savu, clasa a vIII-a, coordonat de profesor Gabriel
Chişulescu, a obţinut medalia de aur la competiţia
naţională. totodată, alţi doi elevi de la liceul dâm -
boviţean, Petru vlad toma, clasa a xII-a şi Mihaela
Bianca Stan, clasa a vIII-a, au primit medalii de
bronz la Olimpiada Naţională de Fizică.

De asemenea, elevii de la Liceul teoretic „Ion
Luca Caragiale” Moreni sunt foarte buni în domeniul
ştiinţelor, respectiv la informatică şi chimie, aceştia

obţinând rezultate excepţionale la concursurile
naţionale de ştiinţe organizate în această lună.

Un elev din Moreni a obţinut, pentru al doilea
an consecutiv, medalia de aur, precum şi o men -
ţiune a Ministerului Educaţiei. Este vorba de Radu
Gabriel Dinu, de la clasa a xI-a la Liceul „Ion Luca
Caragiale” din Moreni, profesori coordonatori Gino
Moga şi Ion Stanciu. De asemenea, un alt elev de
la Liceul „Ion Luca Caragiale” din Moreni, respectiv
valentin Gabriel Crăciun, din clasa a Ix-a, a primit
medalia de argint.

Au fost înregistrate rezultate foarte bune şi la
Olimpiada Naţională de Chimie. Florin teleanu,
elev în clasa a xII-a A la Liceul teoretic „Ion Luca
Caragiale” Moreni a obţinut Menţiune Specială la
Olimpiada Naţională de Chimie şi va fi în Lotul Ro-
mâniei pentru Olimpiada Internaţională.

Sursa: radiominisat.ro

Liceul „I.L.Caragiale” din Moreni, judeţul Dâmboviţa

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


Managerul Spitalului judeţean de»
Urgenţă Călăraşi a declarat de curând că,
printre priorităţile de îmbunătăţire a
infrastructurii de sănătate, se doreşte
înfiinţarea, în cadrul unităţii spilaliceşti, a
secţiei de neurochirurgie.

Referitor la acest lucru, managerul a declarat
următoarele: „Am reuşit să obţin aprobarea Minis-
terului Sănătăţii peutru a înfiinţa, la spital, secţia
de neurochirurgie. Nu vom putea face operaţii pe
creier aici, dar vom putea interveni la discopatii
şi traumatisme craniene. Investiţia într-o trusă de
neurochirurgie este de 50.000 de euro, bani pe
care îi vom primi de la Consiliul judeţean, fiind ne-
cesară, totodată, şi amenajarea unei săli de ope-
raţii. Pentru că erau alocate, în acest an, fonduri
secţiei de nefrologie, care însă nu funcţionează,
din lipsă de personal medical specializat, acestea
vor putea fi redirecţionate către noua secţie. în
viitoarea şedinţă a Consiliului judeţean vor fi su-
puse aprobării aceste propuneri, dar şi altele care
ţin de structura organizatorică a spitalului.

Sursa: actualitateacalarasi.ro
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Finanţare deblocată
pentru staţiunea Molivişu

Argeş

veşti bune în privinţa staţiunii de schi»
Molivişu. Proiectul a intrat în linie dreaptă,
au anunţat săptămâna trecută
reprezentanţi ai administraţiei judeţene
şi ai Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Molivişu.

Astfel, primăriile din Arefu, Cicăneşti şi Bră-
duleţ (care nu dispuneau de sumele necesare co-
finanţării) au făcut demersurile pentru a obţine de
la trezorerie banii. Este vorba de 10 milioane de lei
pentru Arefu, 10 milioane de lei pentru Cicăneşti
şi 1,25 milioane de lei pentru Brăduleţ. trezoreria
şi-a dat acordul de principiu, iar banii ar urma să
fie primiţi în termen de o lună.

Constantin Dârzan, managerul de proiect, a
declarat, în cadrul unei întâlniri de la Consiliul ju-
deţean Argeş, că împrumuturile pe care le vor face
cele trei comune prezintă o mulţime de avantaje:
„Dobânda este de 3%, plus ROBOR de 1,37% la trei
luni. Creditele vor fi accesate timp de 15 ani, pe-
rioadă în care veniturile celor trei comune vor
creşte ca urmare a apariției stațiunii, iar banii vor
putea fi rambursați uşor. Deja prețurile terenuri-
lor din zonă au crescut, căci sunt investitori inte-
resați să dezvolte infrastructură de cazare. Nu mai
există niciun motiv ca lucrările să nu fie gata până
la finalul anului, conform termenului stabilit, deşi
există o uşoară întârziere, de o lună”.

Sursa: ziarulargesul.ro

Spitalul Judeţean Călăraşi
va avea secţie de neurochirurgie

Călăraşi

Spitalul judeţean de Urgenţă Călăraşi

http://www.ziarulargesul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.actualitateacalarasi.ro
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Autorităţile locale din târgo-
vişte vor să construiască un canal
navigabil pe Ialomiţa, în zona mu-
nicipiului, „pentru ambarcațiuni
de agrement şi traversare”, pro-
iectul fiind inclus în Strategia de
Dezvoltare 2014 - 2020 a munici-
piului. Acesta prevede amenaja-
rea râului Ialomiţa, în porţiunea
din zona municipiului târgovişte.

în ultimii ani, municipalitatea s-a confruntat
cu problema eroziunii malurilor Ialomiţei şi au fost
investite sume importante pentru consolidare. Mai
mult, a fost amenajat, cu 1 milion de lei, un parc
în zona Podului Mihai Bravu, pe malul Ialomiţei, iar
în timp, o parte dintr-o alee s-a prăbuşit în râu din
cauza eroziunii malurilor. 

Autorităţile locale au decla-
rat că „Este o propunere de stra-
tegie, aşa cum a fost prezentată de
către consultant. Există un grup
de lucru care se ocupă de această
strategie. Aceasta trebuie să fie
adoptată în Consiliul local pentru
a produce efect. În momentul de
față nu este decât un document
informativ şi se aşteaptă sugestii

cu privire la acest document. Vă asigur că nu va
exista un document care să nu țină cont de situația
actuală din teren şi care să nu stabilească o direc-
ție de dezvoltare a municipiului Târgovişte co-
erentă şi în acord cu necesitățile acestei locali-
tăți”, a susţinut primarul interimar Cristian Stan.

Sursa: administratie.ro

Canal navigabil pe Ialomiţa,
în StrategiadeDezvoltare2014-2020

a municipiului Târgovişte

Dâmboviţa

Echipa „Let’s Do It, Danube!” dă startul com -
petiţiei „Exploratorii Dunării”, organizată cu scopul
de a promova Dunărea în rândul elevilor, încurajân -
du-i să trimită creaţii care să exprime modul în ca -
re aceştia au descoperit Dunărea şi bogăţiile sale.

în perioada 21 aprilie – 10 mai 2015, elevii din
judeţele dunărene sunt invitaţi să împărtăşească
poveştile lor cu Dunărea, participând la una din ur-
mătoarele secţiuni:

pictură/desen;•
literatură (eseuri şi poezii).•
Premiile vor fi acordate diferenţiat, în funcţie

de mediul urban/rural şi de categoria ciclului de
provenienţă al fiecărui participant. Astfel, vor exis -
ta patru categorii: ciclul primar, ciclul gimnazial
urban, ciclul gimnazial rural şi ciclul liceal.

Premiile constau în: 6 laptopuri; 8 tablete; 8
boxe portabile; 4 ghiozdane; 4 seturi complete de
rechizite; 8 puzzle-uri 3D cu peisajele Dunării.

Câştigătorii vor fi desemnaţi de echipa „Let’s
Do It, Danube!” de Ziua Internaţională a Biodiver -
sităţii, în data de 22 mai. De asemenea, în concurs

vor intra şi şcolile, care vor câştiga premii în func -
ţie de implicare şi de punctajul lucrărilor. 

Scopul concursului „Exploratorii Dunării” este
să încurajeze elevii să exprime în mod creativ le-
gătura emoţională pe care o au cu Dunărea şi să îi
ajute să devină conştienţi că stă în puterea lor să
o păstreze curată. 

în 2014, în prima ediţie de concurs, au fost în-
scrise 201 lucrări. „Exploratorii Dunării” face par -
te din campania „Let’s Do It, Danube!”, care îşi pro -
pune să responsabilizeze cetăţenii României în ceea
ce priveşte curăţenia apelor şi, în special, a Dunării,
cea mai importantă apă curgătoare din ţară. 

Repartizarea premiilor şi condiţiile de partici -
pare se regăsesc în regulamentul concursului dispo -
nibil pe pagina de web: www.letsdoitromania/ldid
şi la adresa de e-mail: exploratoriidunarii@letsdoi-
tromania.ro.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să contac taţi:
Anca Baniţă, Communication Manager, anca.ba-
nita@letsdoitromania.ro 0724229678

Sursa: saptamanagiurgiuveana.ro

Concursul de creaţie „ExploratoriiDunării”Giurgiu

http://www.saptamanagiurgiuveana.ro
http://www.letsdoitromania/ldid
http://www.administratie.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Centrul judeţean APIA Ialomiţa informează cres -
cătorii de animale din judeţ, în special pe cei de oi
şi capre, cu privire la faptul că a început efectuarea
plăţilor subvenţiilor aferente anului trecut, pentru
acest sector zootehnic. Crescătorii de ovine şi ca-
prine din judeţul Ialomiţa trebuie să primească, sub
formă de subvenţie, din partea Uniunii Europene,
peste 3,3 milioane de lei. Banii sunt acordaţi pentru

un număr de 124.000 de animale considerate ligibile
pentru plată. Pentru fiecare animal, spaţiul comuni-
tar a oferit o subveţie în valoare de 28 de lei. Sprijinul
financiar comunitar se acordă doar acelor fermieri
care deţin minim 25 de capre şi 50 de oi. în anul 2014,
UE a acordat subvenţii unui număr de 837 de fermieri
ialomiţeni, crescători de ovine şi caprine.

Sursa: adevarul.ro

Uniunea Europeană oferă
peste 3,3 milioane de lei, sub formă de subvenţie,

crescătorilor de animale din judeţul Ialomiţa

Ialomiţa

Conacul „Pană Filipescu” din Prahova – monu-
ment de arhitectură de la mijlocul secolului al
xvII-lea – şi-a recăpătat, în mare parte, frumuse-
ţea de acum câteva secole, datorită unui proiect
finanţat din fonduri europene. Până la vară, clădi -
rea va fi complet restaurată, iar către sfârşitul anu -
lui aici va fi dat în folosinţă un muzeu de artă brân-
covenească.

Proiectul „Restaurarea şi consolidarea Cona -
cului Pană Filipescu, Filipeştii de Târg, județul
Prahova” este iniţiat şi promovat de Consiliul ju-
deţean Prahova, lucrările fiind începute în ianuarie
2014. Finanţarea – în valoare de 13.148.597,54 lei –
a fost obţinută prin Programul Operaţional Regional
2007 - 2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă
şi promovarea turismului”, Domeniul major de in-
tervenţie 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă
a patrimoniului cultural, precum şi crearea/moder-
nizarea infrastructurilor conexe”. Conacul se află
în administrarea Muzeului judeţean de Istorie şi
Arheologie Prahova şi este încadrat în Lista Monu-
mentelor, Grupa A (monumente istorice de valoare
naţională şi universală). 

Proiectul de restaurare este realizat în propor -
ţie de 72%, iar la jumătatea lunii august lucrările
vor fi încheiate. Consolidarea clădirii este termi-
nată şi au fost restaurate aproape toate elemen-
tele de arhitectură. 

La jumătatea lunii august clădirea va fi dată

în folosinţă, iar în luna noiembrie se estimează că
va fi terminată şi amenajarea muzeului de artă
brâncovenească. La parter şi la subsol vor fi amena -
jate spaţii expoziţionale, iar spaţiul de la etaj va
fi folosit pentru conferinţe. 

în prezent se lucrează şi la amenajările pei-
sagistice, în scopul de a reda, şi prin intermediul
acestora, cât mai fidel, imaginea de odinioară a a -
cestui domeniu. 

Construit în stil tradiţional, cu foişor şi coloa -
ne, cu parter înalt şi beciuri cu uşi largi, conacul
este unic în judeţ prin faptul că face trecerea către
stilul arhitectural brâncovenesc.

Sursa: ziarulprahova.ro

Conacul marelui logofăt Pană Filipescu
îşi recapătă strălucirea de odinioară

Prahova

http://www.ziarulprahova.ro
http://www.adevarul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Săptămâna aceasta se lansează»
licitaţia deschisă pentru achiziţia de
echipamente şi bunuri specializate,
în cadrul proiectului „Îmbunătățirea
managementului situațiilor de urgență în
regiunea transfontalieră (IMES)”- Lot nr. 2 –
Maşini şi echipamente specializate pentru
intervenţii şi Lot nr. 3 – Bărci.

Achiziţiile publice vizează echipamente spe-
cializate pentru intervenţii, autoscări, vehiculele
rutiere de intervenţie cu spumă – de capacitate
medie, auto-macara, mai multe vehicule rutiere
de primă intervenţie şi comandă - LOGAN-uri, ca-
mioane de intervenţie, pentru lotul al doilea şi
bărci pluviale, pentru lotul al treilea.

Proiectul iniţiat de Consiliul judeţean teleorman
este derulat în cadrul Programului de Cooperare
transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013, din
luna iunie 2014, până la finele anului 2015, având ca
parteneri, alături de Consiliul judeţean teleorman,

Primăria Municipiului Svisthov şi Fundaţia pentru De-
mocraţie, Cultură şi Libertate – Filiala Călăraşi.

Proiectul are ca principal obiectiv consolida-
rea cooperării transfrontaliere în regiunea de gra-
niţă româno-bulgară, în vederea minimizării im-
pactului dezastrelor naturale, prin implementarea
unui sistem informatic de management al aces-
tora. Practic, dezvoltarea acestui sistem repre-
zintă componenta principală a proiectului. Proiec-
tul urmăreşte dezvoltarea serviciilor comune în
zona transfrontalieră româno-bulgară, inclusiv a
serviciilor comune de reacţie în situaţii de urgenţă,
pentru prevenirea crizelor naturale şi a crizelor
cauzate de acţiuni umane.

valoarea totală a proiectului este de 5.577.455
de euro, din aceasta suma eligibilă fiind de 5.312.345
de euro. Banii necesari pentru realizarea acestei
investiţii provin în proporţie de 84,82% din Fondul
European pentru Dezvoltare Regională, 13 la sută
de la bugetul de stat şi 2,18% din fondurile bene-
ficiarului proiectului, cu titlul de cofinanţare. 

Sursa: cjteleorman.ro

Licitaţie pentru proiectul
privind îmbunătăţirea managementului

situaţiilor de urgenţă în regiunea transfontalieră

Teleorman

http://www.cjteleorman.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 şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013.

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

şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în judeţele regiunii.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
Dâmboviţa: B-dul Independenţei, nr. 1, et. Iv,
cam. 101, mun. târgovişte, jud. Dâmboviţa
Tel. / 0245/220.647, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean IALOMIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. Iv,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

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

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

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

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU, Alexandra
GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU, Marius CHIRCĂ,
Florentin GEORGESCU, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 28 aprilie 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

