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Cooperarea transnaţională în contextul SUERD:
rezultate 2007-2013, perspective 2014-2020

marţi, 1 septembrie, ministerul»
Dezvoltării regionale şi Administraţiei
Publice (mDrAP), în calita te de
Autoritate naţională şi Punct naţional de
Con tact pentru Programul de Cooperare
transnaţiona lă Sud-Estul Europei (2007-
2013) şi Dunărea (2014-2020), organizează,
la Alexandria, un eveniment pentru
prezentarea rezultatelor programului SEE
(implementat în perioada 2007-2013),
precum şi a perspectivelor cooperării
transnaţionale în perioada 2014-2020, în
cadrul SuErD.

în perioada 2007-2013, românia a participat la
Programul de Cooperare transnaţională Sud-Estul
Europei, al cărui scop a fost de a îmbunătăţi proce -

sul de integrare teritorială, economică şi socială şi
de a contribui la coeziunea, stabilitatea şi creşte-
rea competitivităţii statelor partenere, prin dezvol -
tarea parteneriatelor transnaţionale în domenii pre -
cum inovare, protecţia mediului, accesibilitate şi
dezvoltare durabilă. 

în cadrul programului au fost aprobate şi imple-
mentate 122 de proiecte, o parte dintre acestea fiind
considerate „proiecte fanion” în cadrul Strategiei
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD).

Pentru românia, succesorul programului SEE
în perioada 2014-2020 este Programul transna ţio -
nal Dunărea 2014-2020, care va susţine integrarea
politicilor din domeniile selectate (inovare şi res-
ponsabilitate socială, mediu şi cultură, conectivita -
te şi responsabilitate energetică, guvernanţă) în
macroregiunea Dunării, conform prevederilor co mu -
 nitare comune şi a regulamentului FEDr, în strânsă
legătură cu obiectivele SuErD.

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


în data de 10 septembrie, Banca»
mondială organizează, în colaborare
cu Agenţia pentru Dezvoltare regională
Sud muntenia, un atelier de lucru în cadrul
căruia va prezenta concluziile analizelor
şi o serie de recomandări ce au în vedere
o coordonare mai eficientă a investiţiilor
publice finan ţa te de la bugetul de stat
cu cele implementate prin fonduri
structurale.

Evenimentul va avea loc în data de 10 septem-
brie, la sediul ADr Sud muntenia (str. General Con-
stantin Pantazi, nr. 7A, Călăraşi), începând cu ora
10:00. 

La eveniment sunt invitaţi să participe ordo-
natorii de credite din unităţile administrativ-teri-
toriale de la nivel local şi judeţean, precum şi
reprezentanţi ai companiilor regionale de apă din
regiunea Sud muntenia. 

temele abordate se vor referi la următoarele
aspecte:

armonizarea programelor finanţate din fon-•
duri europene cu cele de la bugetul de stat;

prioritizarea investiţiilor publice pentru o mai•
bună armonizare a criteriilor de selecţie a proiec-
telor finanţate de la bugetul de stat, în special Pro-
gramul naţional de Dezvoltare Locală, cu cele im-
plementate cu fonduri uE;

ghidurile de investiţii pentru programele de•
finanţare care vizează infrastructura de drumuri,
apă/canalizare şi infrastructura socială;

ghidul pentru Axa 4 a Por, ce ar permite im-•
plicarea unui număr mai mare de factori decizio-
nali la nivel local.

menţionăm că Banca mondială, în colaborare
cu ministerul Dezvoltării regionale şi Administraţiei
Publice, derulează proiectul de asistenţă tehnică
privind prioritizarea, armonizarea şi coordonarea
investiţiilor publice finanţate de la bugetul de stat
cu cele din fonduri uE. 

Până în prezent, experţii Băncii mondiale au

efectuat o serie de analize privind investiţiile în
infrastructura de la nivel local şi judeţean, cu pre-
cădere infrastructura de drumuri, sisteme de apă/
canalizare şi infrastructura socială, punând accent
pe definirea şi implementarea strategiilor şi a pro-
iectelor de investiţii publice. Scopul principal al
analizelor l-a constituit realizarea unei mai bune
coordonări a investiţiilor din românia finanţate de
la bugetul de stat cu cele din fonduri europene, în
vederea asigurării unei abordări integrate a aces-
tora.
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Atelier de lucru despre „armonizarea
și coordonarea investițiilor finanțate

din fonduri europene și de la bugetul de stat”

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Piteşteanul Robert Glinţă,
campion mondial de juniori

şi încă un record la activ
miercuri, 26 august, în cadrul Campionatului

mondial ce se desfăşoară în Singapore, înotătorul
robert Glinţă (18 ani) a obţinut medalia de aur la
proba de 100 de metri spate. Legitimat la CSm Pi-
teşti, sportivul a dat toate calculele specialiştilor
– care-l creditau cu a cincea şansă – peste cap şi a
terminat primul proba de 100 m spate, cu timpul
de 54 de secunde şi 30 de sutimi, nou record al
competiţiei, bătându-şi recordul trecut, cu 54 de
secunde şi 56 de sutimi. robert a avut o cursă in-
credibilă, acesta reuşind să le dovedească tuturor
că este unul dintre cele mai bune produse ale îno -
tului românesc din ultimii ani. Piteşteanul a ajuns
în semifinalele probei cu al cincilea timp, dar a
ajuns în finală cu cel mai bun timp. Glinţă şi-a asi-
gurat astfel participarea la jocurile olimpice de
vară de la rio de janeiro, ce vor avea loc în 2016. 

robert nu se află la prima performanţă atinsă
la nivel internaţional. în urmă cu doi ani, acesta
reuşea să cucerească medalia de bronz la utrecht
la Festivalul olimpic al tineretului European, fiind
prima medalie obţinută de înotul românesc la o

asemenea competiţie, după mai bine de un dece-
niu. Piteşteanul a continuat de atunci să crească
an de an, competiţie de competiţie, iar punctul
culminant a fost atins acum, la Singapore.

Sursa: ziarulargesul.ro

robert Glinţă, campion mondial de juniori la înot

http://www.ziarulargesul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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222 de milioane de euro
pentru consolidarea

cooperării în regiunea Dunării
Stimularea inovării şi»

a spiritului antreprenorial,
conservarea patrimoniului
natural şi cultural din
regiunea Dunării,
îmbunătăţirea conectivităţii
şi sprijinirea tranziţiei
înspre o economie cu emisii
reduse de dioxid de carbon
vor constitui elementul
central al noului „Program
de cooperare transnațională
pentru regiunea Dunării”,
recent adoptat.

Corina Creţu, comisarul eu-
ropean pentru politica regională,
a declarat: „Sunt încântată să
adopt acest program. Acesta a
fost conceput pentru a contribui
în mod direct la punerea în apli-
care cu succes a Strategiei UE
pentru regiunea Dunării, prin in-
termediul priorităților sale te-
matice și al sprijinului pentru
guvernanța strategiei. Progra-
mul ar trebui să ajute țările im-
plicate să dezvolte proiecte cu
rezultate tangibile și pozitive,
care să le permită să rămână în
continuare atractive ca loc de
viață, studiu, muncă, precum și
pentru turism și investiții.”

Programul va sprijini pro-
iecte de cooperare transnaţio-
nală în conformitate cu priorită-
ţile Strategiei uniunii Europene
pentru regiunea Dunării (EuSDr).
Concentrarea geografică a pro-
gramului corespunde zonei vi-
zate de strategie, incluzând re-

giuni din nouă state membre (Aus -
tria, Bulgaria, Croaţia, republica
Cehă, ungaria, Germania, româ-
nia, Slovacia şi Slovenia), precum
şi din trei ţări din afara uE (Bos-
nia-Herţegovina, Serbia şi mun-
tenegru). moldova şi ucraina vor
fi, de asemenea, eligibile în ca-
drul acestui program, odată ce se
va stabili finanţarea din instru-
mentul european de vecinătate
(iEv).

uE va investi peste 202 mi-
lioane de euro din FEDr şi 19,8
milioane de euro din instrumen-
tul de asistenţă pentru preade-
rare iPA în proiecte transnaţio-
nale din zona bazinului Dunării.

Primul apel de propuneri va
fi lansat în toamna anului 2015.
Evenimentul de lansare va avea
loc în perioada 23 - 24 septem-
brie, la Budapesta.

Sursa: fonduri-structurale.ro
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Propunere FNGCIMM:
Scheme
de garantare
dedicate startup-urilor
şi IMM-urilor

Această propunere a venit din par-
tea Fondului naţional de Garantare a
Creditelor pentru întreprinderile mici
şi mijlocii (FnGCimm) către ministerul
Finanţelor Publice.

Astfel, ar fi vorba de două scheme
de minimis, una pentru susţinerea ac-
cesului la finanţare al întreprinderilor
nou înfiinţate, iar cea de-a doua pen-
tru finanţarea imm-urilor aflate tem-
porar în dificultate.

în ceea ce priveşte schema de ga-
rantare pentru susţinerea accesului
la finanţare pentru startup-uri, ga-
ranţiile ar fi acordate în numele şi în
contul statului, în limita unui plafon
alocat pentru toată durata de imple-
mentare a programului, în favoarea
finanţatorilor care acordă credite be-
neficiarilor eligibili.

în ceea ce priveşte creditele de in-
vestiţii, valoarea garanţiei va fi de ma -
ximum 300.000 de lei, cu o perioadă
de rambursare de maxim 5 ani, iar pen -
tru liniile de credit valoarea garanţiei
va fi de maximum 200.000 de lei, cu
o perioadă de rambursare de maxim
24 de luni.

Sursa: finantare.ro

INTERREG 2014-2020:
Legislaţie în vigoare

Guvernul româniei a emis ordo -
nanţa nr. 29/2015, publicată în moni-
torul oficial nr. 646 partea i din data
de 26.08.2015, de stabilire a norme-
lor de punere în aplicare pentru toate
programele intErrEG din românia
pentru perioada de programare 2014-
2020.

Printre multe altele, documentul
prevede că românia va acorda 13%
beneficiarilor, reprezentând cofinan -
ţare naţională şi posibilitatea de a
primi plăţi în avans.

Prin adoptarea acestei importante
ordonanţe intră în vigoare cadrul ju-
ridic pentru semnarea contractelor
de finanţare.

Sursa: cbcromaniabulgaria.eu

Info Reţea REGIO

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


Guvernul a adoptat o ordonanţă prin care se mo-
difică şi se completează oG nr. 57/2002 şi care are drept
scop îmbunătăţirea sistemului de evaluare şi clasificare
a unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare-ino -
vare (CDi) şi a sistemului de finanţare a acestora.

Prin acest act normativ se recunoaşte efectiv
statutul prioritar de promotor cheie al dezvoltării
economice şi sociale, pe care îl are domeniul CDi.
Acest statut se va reflecta şi în nivelul prioritar pe
care îl va avea investiţia pentru domeniul CDi în ca-
drul cheltuielilor guvernamentale.

Pentru creşterea calităţii şi eficienţei în func-
ţionarea sistemului de evaluare a unităţilor şi insti-
tuţiilor CDi în vederea certificării, ordonanţa stabi-
leşte o serie de măsuri pentru:

simplificarea procesului de identificare şi se-•
lectare a experţilor pentru comisiile de evaluare;

introducerea criteriilor de evaluare ce vor in-•
clude obligatoriu, pe lângă aspectele privind capa-
citatea şi performanţa în plan ştiinţific şi/sau tehnic,
şi aspectele privind impactul şi eficienţa economică
a activităţilor de cercetare-dezvoltare desfăşurate;

tratarea unitară şi un ritm corespunzător al pro-•

cesului de evaluare, care să permită integrarea efi-
cientă în acest proces a tuturor unităţilor şi instituţiilor
din sistemul naţional CDi, prin elaborarea de norme
metodologice de evaluare a capacităţii de a desfăşura
activităţi de cercetare – dezvoltare a tuturor institu-
ţiilor şi unităţilor de drept public şi privat pentru in-
cluderea în registrul Potenţialilor Contractori.

Alte măsuri prevăzute în actul normativ urmă-
resc asigurarea unui regim corect şi sustenabil în
acordarea finanţării pentru programele proprii ale
unităţilor din sistemul naţional de cercetare-dezvol-
tare şi a finanţării complementare, prin asigurarea
condiţiilor de participare la Programul nucleu al in-
stituţiilor de cercetare ce au primit sau primesc sta-
tutul de institut naţional de cercetare-dezvoltare.
De asemenea, se introduce o metodă mai echitabilă
pentru calculul veniturilor din activitatea de cerce-
tare ca bază de calcul pentru finanţarea programelor
nucleu. totodată, se introduce posibilitatea de fi-
nanţare a investiţiilor pentru activitatea de cerce-
tare prin ajutoare de minimis pentru organizaţiile
de cercetare de drept privat.

Sursa: fonduri-structurale.ro
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Guvernul României: S-au îmbunătăţit reglementările
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

O
PO

RTU
N

ITĂ
ȚI D

E FIN
A

N
ȚA

RE

AFIR dă undă verde pentru ultimele finanţări
pentru infrastructura din PNDR 2007 – 2013!

Pentru a asigura gestionarea eficientă a fondurilor
europene nerambursabile alocate ţării noastre prin in-
termediul PnDr 2007-2013, AFir a finalizat metodologia
de lucru specifică reevaluării proiectelor de investiţii
eligibile, dar fără finanţare, ale beneficiarilor publici.

Prin aceasta, Agenţia doreşte ca până la sfârşitul
lunii septembrie 2015 să reevalueze peste 115 de cereri
de finanţare pentru măsura 125, iar la începutul lunii
octombrie 2015 să acorde peste 100 de noi finanţări
pentru beneficiarii măsurii 322. în vederea selectării
proiectelor eligibile fără finanţare, s-a stabilit un punc-
taj mai mare sau egal cu 60 de puncte pentru proiectele
aferente măsurii 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor,
îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și
populația rurală și punerea în valoare a moștenirii ru-
rale”. Punctajul minim stabilit pentru proiectele eligi-
bile fără finanţare aferente măsurii 125 „Îmbunatatirea

și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și
adaptarea agriculturii și silviculturii” este de 42 de
puncte.

După întocmirea listei finale cu proiectele ce vor
face obiectul procedurii de reevaluare, Centrele regio-
nale ale AFir vor notifica solicitanţii ale căror proiecte
au fost depuse în iulie 2009 (pentru măsura 322) şi în
sesiunea din mai 2011 (pentru măsura 125) şi care au
un punctaj mai mare sau egal cu minimul stabilit. ul-
terior, reprezentanţii legali ai solicitanţilor, respectiv ai
autorităţilor publice locale, vor prezenta la Centrul re-
gional (CrFir) documentaţia actualizată, în vederea
reevaluării proiectului. După reevaluarea proiectelor
eligibile fără finanţare, AFir va publica raportul de se-
lecţie, urmând ca beneficiarii să fie notificaţi în vederea
semnării contractului de finanţare.

Sursa: fonduri-structurale.ro

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


7info Regional Sud muntenia
Buletin Informativ nr. 240 / 24 - 30 august 2015

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

Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 31 august 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
3.382.033.376,10 lei. Din cele 757 de contracte
semnate, 60 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 0 0 10 40,53 35,7

3.2 reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale 60 11 14 0 0 4 31 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 7 3 0 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 0 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 14 6 0 0 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 „Pro movarea potențialului turistic și crearea
infrastructurii necesare în scopul creșterii a tractivității României ca destinație turistică”,
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel naţional.
orGAniSmuL intErmEDiAr PEntru turiSm: ministerul Economiei, Direcţia Gestionare Fonduri
Comunitare pentru turism - B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Poarta C, sector 1, cod 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 31 august 2015, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare regională Sud muntenia
au fost primite spre contractare 450 de proiecte,
cu o valoare totală eligibilă de 674.063.201,02
lei, prin care se solicită finanţare nerambursabilă
prin Programul operaţional Sectorial „Creșterea
Competi ti vității Economice” 2007-2013. Din tota-
lul proiectelor primite de ADr Sud muntenia pentru
întocmirea contractelor de finanţare, au fost res-
pinse 75 şi retrase 33.

La finele anului 2014 a fost lansată o altă ce-
rere de propuneri de proiecte pentru sprijin ne-
rambursabil cofinanţat din Fondul European pentru
Dez voltare regională. Acest apel de proiecte a fost
deschis pentru operaţiunea 1.1.1 - Sprijin pentru
consolidarea și modernizarea sectorului productiv
prin investiții tangibile și intangibile pentru între-
prinderi. Depunerea aplicaţiilor s-a desfăşurat în
perioada 27 octombrie 2014 - 25 noiembrie 2014.
transmiterea dosarului cererii de finanţare s-a
efectuat online, pe platforma destinată depunerii
aplicaţiei - disponibilă pe pagina web a mSi oiPSi,
la adresa http://fonduri.mcsi.ro.

Bugetul total al acestei cereri de propuneri de

proiecte este de 267 milioane de lei (contravaloa-
rea a 60 de milioane de euro). Cursul valutar va fi
cel afe rent momentului estimat pentru efectuarea
cheltuielii, respectiv 4,45 lei (conform previziunii
de curs de schimb mediu anual al Comisiei naţio-
nale de Prognoză, valabil în 2015).

toate proiectele depuse în cadrul acestui apel
de proiecte au fost evaluate din punctul de vedere
al conformităţii administrative, eligibilităţii, tehnico-
economic, au fost selectate şi propuse spre finanţare
în cadrul Am PoS CCE. După publicarea listelor afe-
rente proiectelor acceptate spre finan ţare, începând
cu data de 20.02.2015, oi PoS CCE din cadrul ADr
Sud muntenia a primit spre întocmi rea contractului
de finanţare un număr de 31 de proiecte cu o valoare
totală de 142.789.765,12 lei. Dintre acestea, 29 au
contracte semnate şi sunt în etapa de imple mentare,
2 s-au retras în etapa de contractare.

Până în prezent, la nivelul ADr Sud muntenia au
fost semnate 342 de contracte de finanţare, cu o va -
loare nerambursabilă aprobată de 363.738.459,26 lei.

Din cele 342 de contracte semnate, 90 de proiec -
te au fost reziliate - asistenţă financiară nerambur -
sabilă solicitată în valoare de 100.418.374,91 lei.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

POS CCE 2007-2013

N
r.

 p
ro

ie
ct

e
pr

el
ua

te Valoare totală
ELIGIBILĂ

- Lei -

Stadiul contractelor
Valoare

asistenţă
financiară

nerambursabilă
CONTRACTATĂ

- Lei - N
r.

 c
on

tr
ac

te
re

zi
lia

te
Valoare

asistenţă
financiară

nerambursabilă
REZILIATĂ

- Lei -
Subdomeniu/Domeniul Retrase Respinse Contrac-

 tate

Axa
1

1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabil
între 1.065.000 - 6.375.000 lei pentru
întreprinderi mici şi mijlocii

36 264.573.922,13 1 7 28 132.329.097,97 12 54.582.968,38

1.1.1.a.2 - Sprijin financiar
nerambursabil de până la 1.065.000
lei pentru întreprinderile mici şi
mijlocii

206 274.348.157,32 11 22 173 157.008.213,97 51 42.848.474,86

1.1 - operaţiunea „Sprijin pentru
consolidarea și modernizarea sectorului
productiv prin investiții tangibile și
intangibile” pentru întreprinderi

31 111.406.425,48 2 0 29 49.976.476,43 0 0.00

1.1.2 - Sprijin pentru implementarea
standardelor internaţionale 9 2.150.053,87 0 5 4 583.756,49 3 556.650,68

1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă
acordat întreprinderilor mici şi mijlocii 102 15.924.711,33 3 21 78 7.968.637,42 24 2.430.280,99

Axa
3

3.1.1 - Sprijinirea accesului la
internet şi la serviciile conexe 66 5.659.930,89 16 20 30 2.297.904,46 0 0,00

TOTAL 450 674.063.201,02 32 75 342 350.164.086,74 90 100.418.374,91

ADR Sud Muntenia este organism intermediar pentru Progra mul operaţional Sectorial „Creșterea 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.

http://regio.adrmuntenia.ro
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Primăria Călăraşi a solicitat finanţare de la
Compania naţională de investiţii (Cni), în cadrul
subprogramului „Bazine de înot”, pentru realizarea
unui bazin de înot didactic şcolar, în municipiu.

în şedinţa Consiliului Local de joi, 27 august,
a fost supusă la vot predarea către ministerul Dez-
voltării regionale şi Administraţiei Publice, prin
Compania naţională de investiţii, pe baza de pro-
tocol a amplasamentului, un teren intravilan în
suprafaţă de 8.127 mp, aflat în administrarea Con-
siliului Local Călăraşi, pe perioada realizării obiec-
tivului de investiţii.

în expunerea de motive se menţionează:
„Având în vedere că pe raza municipiului Călărași
nu există un bazin de înot didactic școlar, ne-am
propus să găsim mijloacele tehnice și economice
pentru realizarea obiectivului sus-menționat. Pen-
tru a oferi școlilor și tineretului din municipiu o
dotare necesară pentru dezvoltarea sănătoasă și
armonioasă, prin practicarea sportului și pentru a
asigura condiții optime pentru realizarea unor
performanțe școlare la acest nivel, s-au făcut de-
mersuri pentru realizarea investiției bazin didac-
tic de înot”.

Primăria municipiului Călăraşi a solicitat spri-
jinul Companiei naţionale de investiţii, pentru mo-
dernizarea unei baze sportive de tradiţie din mu-
nicipiul Călăraşi, fiind singura opţiune pentru prac-
ticarea gratuită a sportului în cadru organizat, de

elevi şi comunitatea locală. Printre investiţii se nu-
mără şi construirea unui bazin didactic de înot.

De asemenea, s-a solicitat finanţarea acestui
obiectiv de investiţii, fiind transmisă documentaţia
aferentă către Cni. Solicitarea a avut în vedere
atât serviciile de proiectare, cât şi execuţia lucră-
rilor de construcţii. Bazinul solicitat va fi de tip
bazin didactic de înot. Pentru a beneficia de acest
program este necesar ca autorităţile locale să pună
la dispoziţie terenul sub forma transmiterii în
folosinţă gratuită, urmând ca la finalizare să revină
municipiului Călăraşi cu construcţia realizată.

Conform cerinţelor Cni, se va pune la dis po -
ziţie terenul în suprafaţă de 8.127 mp, ce apar ţin
domeniului privat al municipiului Călăraşi. Primă-
ria va asigura finanţarea pentru lucrările de siste-
matizare pe verticală a amplasamentului, racor-
durile la utilităţi (electrică, apă, canal, gaz sau alt
tip de combustibil utilizat) şi întreţinerea şi ex-
ploatarea obiectivului de investiţie. De asemenea,
va asigura, în condiţiile legii, suprafeţele de teren
necesare pentru depozitare şi pentru organizarea
şantierului.

Bazinul de înot va fi amplasat în incinta Sta-
dionului municipal Călăraşi, iar municipiul Călăraşi
se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a
obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestu -
ia şi să-l întreţină pe o perioadă de minimum 15 ani.

Sursa: ziarulimpact.ro
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Consultare publică privind
Planul de mobilitate urbană pentru oraşul Mioveni
Argeş

Primăria oraşului mioveni invită reprezentanţii
autorităţilor şi instituţiilor publice, ai societăţii ci-
vile, ai onG-urilor, publicul interesat, mass-media,
companii private etc., la dezbaterea publică pri-
vind elaborarea Planului de mobilitate urbană Du-
rabilă pentru oraşul mioveni, în data de 17 septem-
brie, ora 16:00, la sediul Primăriei oraşului mioveni.

oraşul mioveni are în desfăşurare realizarea
Planului de mobilitate urbană Durabilă (P.m.u.D.),
reprezentând un concept ce contribuie la atinge-
rea ţintelor europene privind schimbarea climatică
şi eficienţa energetică stabilite la nivelul uniunii

Europene şi a statelor membre. Existenţa acestui
document strategic condiţionează finanţarea pro-
iectelor ce vizează îmbunătăţirea mobilităţii la ni-
vel urban prin intermediul Programului operaţional
regional 2014-2020, priorităţile de investiţii 3.2 şi
4.1. Elaborarea documentului strategic prezintă
particularitatea integrării procesului participativ,
în care se ţine seama de recomandările părţilor in-
teresate (incluzând cetăţeni, autorităţi publice,
organizaţii din societatea civilă, companii private
etc.).

Sursa: ziartop.ro

Bazin didactic de înot la CălăraşiCălăraşi

http://ziartop.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.ziarulimpact.ro
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Preşedintele Consiliului judeţean Dâmboviţa,
Adrian țuţuianu, însoţit de vicepreşedintele marin
Antonescu, a efectuat sâmbătă, 22 august, o vizită
în zona de sud a judeţului în vederea analizării sta-
diului fizic la obiectivul aflat în derulare, respectiv
lucrările de restaurare şi modernizare a infrastruc-
turii conexe din zona Ansamblului Brâncovenesc de
la Potlogi, finanţat prin Programul operaţional re-
gional, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului, Domeniul major de inter-
venţie 5.1 – în cadrul proiectului „restaurarea şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,
precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor
conexe din zona Ansamblul Brâncovenesc Potlogi”,
a cărui valoare este de 40.795.151,20 lei. Preşe-
dintele Cj a făcut referire şi la alte investiţii ce
vor aduce îmbunătăţiri infrastructurii rutiere spre

zona obiectivului turistic: „Vreau să vă informez
că avem pe drumurile județene primită o sumă im-
portantă – de 7,5 milioane de lei. Adăugate la cele
8 milioane primite anterior, este cea mai mare
sumă primită pe drumuri județene de Consiliul Ju-
dețean Dâmbovița în ultimii 20 de ani. Acest lucru
ne va permite să mai realizăm încă două lucrări
care țin de Potlogi și zona adiacentă – drumul de
legătură cu județul Giurgiu început de anul trecut
și drumul județean dintre Românești și Poiana. În
acest fel, toate căile de acces spre obiectivul tu-
ristic sunt modernizate, chiar dacă pe anumite
zone vom avea doar un singur strat de asfalt”, a
afirmat Adrian țuţuianu. Concret, se vorbeşte despre
reabilitarea şi modernizarea Dj 401A Potlogi – lim.
jud. Giurgiu şi despre Dj711 D Poiana - româneşti.

Sursa: ziardambovita.ro

Toate drumurile
ce duc spre Palatul Potlogi

vor fi modernizate

Dâmboviţa

Autorităţile publice locale au anun -
ţat stadiul lucrărilor privind proiectul
de amenajare a spaţiului de agrement
de pe Canalul Cama al municipiului
Giurgiu. De curând au fost efectuate
verificări pe teren, pentru a stabili
stadiul de execuţie a lucrărilor. Ast-
fel, până în prezent a fost turnat be-
ton în pereţii de la clădirea nr. 3 şi se
lucrează la finisajele interioare şi ex-
terioare de la primele două clădiri.

începând cu data de 1 iunie, Pri-
măria Giurgiu a demarat un proiect
pilot de 400.000 de euro, de amena-
jare a 120 de metri liniari din Canalul
Cama şi a unui ponton de 300 mp, cu
scopul creării unei zone de agrement,
de petrecere a timpului liber pentru
giurgiuveni.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

Lucrările la zona de agrement
de pe canalul Cama avansează rapid

Giurgiu

http://www.jurnalgiurgiuvean.ro

http://www.ziardambovita.ro

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


11info Regional Sud muntenia
Buletin Informativ nr. 240 / 24 - 30 august 2015

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

IN
FO

 JU
D

EȚE

Guvernul a decis, printr-o hotărâre, repartiza -
rea pe judeţe a sumei de 300 de milioane de lei pen -
tru finanţarea lucrărilor la drumurile judeţene şi co -
munale. Alocările pe judeţe au fost realizate în func -
ţie de lungimea drumurilor şi de capacitatea finan-
ciară a fiecăruia. Astfel, primul criteriu urmăreşte
repartizarea direct proporţională a banilor, în func ţie
de lungimea drumurilor din judeţul respectiv. Cri-
teriul privind capacitatea financiară se aplică in-

vers proporţional: s-au alocat sume de bani mai
mari pentru judeţele cu o capacitate financiară re-
dusă.

Cele două principii asigură repartizarea echi-
librată a banilor pe judeţe, ceea ce va contribui la
reducerea discrepanţelor dintre ele. Potrivit actu-
lui normativ, judeţului ialomiţa i-au fost reparti-
zate 6,947 milioane de lei.

Sursa: ziarulialomita.ro

6,947 milioane de lei
pentru drumurile judeţene din Ialomiţa

Ialomiţa

Consiliile judeţene din regiunea Sud muntenia
pregătesc un proiect comun pentru atragerea de
fonduri europene în vederea modernizării infras-
tructurii rutiere. Pe lista de priorităţi apar şi patru
drumuri ce asigură legătura între Prahova şi jude-
ţele învecinate. în cadrul şedinţei de săptămâna
trecută, reprezentanţii Consiliului judeţean Pra-
hova au votat un proiect privind includerea celor
patru tronsoane pe lista traseelor regionale.

„Acest proiect este rezultatul unor discuții mai
vechi. Acum opt luni am avut la Târgoviște o între -
vedere cu reprezentanții Agenției pentru Dezvol-
tare Regională Sud Muntenia și ai consiliilor jude-
țene din regiune, pentru a prioritiza drumurile ce
vor fi reabilitate. Pentru ca un drum să aibă șanse
de a fi eligibil și a primi finanțare de la Uniunea
Europeană, trebuie respectate mai multe criterii.
Trebuie să fie mai lung de 50 de kilometri și să
lege două județe din aceeași regiune”, a explicat
Bogdan toader, vicepreşedintele Cj Prahova.

Proiectul urmează să fie depus pentru atrage-
rea de fonduri europene, în cadrul sesiunii de finan -
ţare 2014 - 2020. El include trei trasee, ce leagă ju -
deţele Giurgiu – teleorman - Argeş (113 km), Dâm-
boviţa - Prahova (77 km) şi, respectiv, Prahova – ia-
lomiţa - Călăraşi (160 km).

Din Prahova sunt patru tronsoane de drumuri
judeţene ce au fost propuse. Primul este Dj 720,
ce leagă judeţul de Dâmboviţa şi care a fost asfal-
tat recent. Pentru această bucată de drum, auto-

rităţile vor solicita fonduri de la uniunea Europea -
nă pentru realizarea iluminatului şi pentru mai
multe poduri şi podeţe.

Celelalte trei drumuri, Dj102K (urlaţi - mizil),
Dj100C (mizil - Sălciile) şi Dj102D (Sălciile - până
la limita de judeţ), sunt incluse în al treilea traseu
regional, ce asigură legătura judeţului Prahova de
ialomiţa şi, mai departe, Călăraşi.

Proiectul urmăreşte asfaltarea tronsoanelor,
îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie, creşterea
siguranţei, realizarea de poduri rutiere şi podeţe
pentru accesul la proprietăţi din domeniul public,
realizarea de variante ocolitoare cu statut de drum
judeţean sau modernizarea celor deja existente.
în plus, autorităţile mai pot solicita fonduri pentru
transport public, investiţii destinate siguranţei ru-
tiere pentru pietoni şi biciclişti, realizarea de per-
dele forestiere şi parapeţi pentru protecţie, apă-
rări de maluri şi consolidări de versanţi.

Sursa: ziarulprahova.ro

Patru drumuri judeţene
propuse pentru modernizare din fonduri europene
Prahova

http://www.ziarulprahova.ro
http://www.ziarulialomita.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Grupul de Acţiune Locală „Câmpia Burnazu-
lui” – al cărui preşedinte este primarul comunei
Peretu, ionel olteanu – a fost înfiinţat în anul 2012,
activitatea acestuia vizând comunităţile din loca-
lităţile teleormănene Peretu, Drăgăneşti vlaşca,
măgura, mavrodin, nenciuleşti, orbeasca, Plosca
şi din comuna giurgiuveană răsuceni. în anii 2013-
2015, obiectivul GAL „Câmpia Burnazului” a fost
punerea în practică a propriei strategii de dezvol-
tare locală, un rol deosebit de important fiind de-
ţinut de derularea unor ample acţiuni de informare
şi animare în teritoriu a administraţiei publice lo-
cale, agenţilor economici din mediul privat, dar şi
a populaţiei privind posibilitatea de a realiza in-
vestiţii prin accesarea, pe bază de proiecte, de
fonduri europene nerambursabile. Finanţarea pri-
vind înfiinţarea GAL-ului, derularea activităţii cu-
rente şi pentru finanţarea investiţiilor declarate
eligibile este asigurată prin programul LEADEr, Axa
4 PnDr.

în baza proiectului privind strategia GAL
„Câmpia Burnazului” de dezvoltare locală, pentru
anii 2013-2015 s-a semnat cu AFir un contract de
alocare a sumei de 1.980.000 de euro, din care
280.000 de euro fiind repartizaţi pentru derularea
activităţii curente, iar 1.648.000 de euro fiind des-
tinaţi finanţării proiectelor declarate eligibile. Au
fost depuse 54 de proiecte de investiţii în domeniul
privat, în cel al administraţiei publice locale şi de

către onG-uri, în urma activităţii de selecţie fiind
declarate eligibile 52 de proiecte, din acestea
semnându-se contracte de finanţare europeană
pentru 27 de proiecte, pe nu mai puţin de şase mă-
suri. valoarea totală pentru care s-au semnat con-
tracte de finanţare nerambursabilă este de
1.627.367 d euro, respectiv 99% din suma alocată
pentru proiecte eligibile depuse în GAL „Câmpia
Burnazului”.

în baza strategiei de dezvoltare locală, de cu-
rând a fost avansat la Agenţia pentru Finanţarea
investiţiilor rurale un proiect pe măsura 19.1 – a
finanţării activităţii GAL în perioada de trei luni în
care se va rescrie strategia de dezvoltare locală,
vizând măsurile de finanţare din noul PnDr 2014-
2020. Proiectul are o valoare de circa 15.000 de
eu ro, pentru care s-a primit deja notificarea că a
fost aprobat, urmând să aibă loc semnarea con-
tractului de finanţare.

odată cu publicarea Ghidului solicitantului vor
putea fi reluate şi activitatăţile de depunere şi se-
lecţie de proiecte pentru accesarea de fonduri eu-
ropene nerambursabile de către firmele din mediul
privat, organizaţiile profesionale şi administraţiile
publice din cele opt localităţi, relaţii amănunţite,
la obiect, putând fi obţinute accesând site-ul sau
direct la sediul GAL „Câmpia Burnazului”, din co-
muna Peretu.

Sursa: ziarulmara.ro
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Grupul de Acţiune Locală
„Câmpia Burnazului”, investiţii din fonduri
nerambursabile de peste 1.627.000 de euro

Teleorman

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.ziarulmara.ro
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Ziar top / 27 august 2015

observator de Călăraşi / 25 august 2015

Prahova / 25 august 2015

Dâmboviţa / 24 august 2015
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newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

Agenţie şi de către ministerul Dezvoltării regionale şi Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului operaţional regional 2007 – 2013.

Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
reţelei de informare rEGio Sud muntenia

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

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADr Sud muntenia, Biroul judeţean
Argeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: Piaţa
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: Piaţa tricolorului, et. iv, cam. 90,
100 şi 101, mun. târgovişte, jud. Dâmboviţa
Tel./fax / 0345/100.018, 
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 / 31 august 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

