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Ministrul fondurilor europene, aura Răducu,
a prezentat calendarul lansărilor apelurilor de
proiecte pentru POCU, POC şi POR pentru anul
2016. 

Apeluri în cadrul Programului Operaţional
Capitalul Uman (POCU)

Măsuri de ocupare şi formare pentru tinerii•
nEEts – Martie; 

Măsuri în domeniul antreprenoriatului adre-•
sate tinerilor – Martie; 

Susţinerea antreprenoriatului, inclusiv în do-•
menii creative – Martie; 

Programe de tip „A doua şansă” – Martie; •
Reducerea fenomenului de părăsire timpurie•

a şcolii – Martie; 
formare pentru personalul din domeniul medical•

şi activităţi de screening – începând cu luna Martie;
Reducerea numărului de persoane aflate în•

risc de sărăcie şi excluziune socială (romă şi non-
romă) – Martie şi Mai; 

Susţinerea participării la formare profesională•
iniţială şi continuă – iulie; 

Susţinerea participării la învăţământul terţiar•
universitar şi non-universitar (burse de studii etc.)
– iulie; 

formare pentru angajaţi – Septembrie; •
Măsuri de ocupare şi formare pentru şomeri,•

persoanele din mediul rural şi persoanele de etnie
romă – Octombrie; 

Managementul resurselor umane şi outplace-•
mentul – Decembrie.

Apeluri în cadrul Programului Operaţional
Competitivitate (POC)

acţiunea 113 – Secţiunea H – Crearea de sinergii•
cu acţiunile de CDi ale programului-cadru ORiZOnt
2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDi in-
ternaţionale – lansare în primul trimestru din 2016;

acţiunile: 111, Secţiunea a – investiţii pentru•
departamentele de CD ale întreprinderilor, Secţiu-
nea B – Clustere inovative, Secţiunea C – Proiecte
de investiţii pentru instituţii publice de CD/Uni-
versităţi şi OS 1.3. Proiect tehnologic – vor fi lan-
sate ulterior, în cursul anului. 

În cazul Programului Operaţional Regional se
doreşte ca aproape întreaga alocare disponibilă
(circa 95%) să fie lansată spre contractare anul
acesta, prin intermediul a 33 de apeluri de pro-
iecte.

Sursa: fonduri-ue.ro
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Calendarul lansărilor apelurilor de proiecte
pentru POCU, POC şi POR 

aura Răducu, ministrul fondurilor europene

Întâlnire tripartită
MFE - Comisia Europeană - JASPERS

Ministerul fondurilor Europene apreciază că
anul acesta va transmite spre aprobare către Comisia
Europeană 37 de proiecte fazate, 8 proiecte noi din
sectorul de transporturi şi 15 proiecte noi de mediu.

aceste estimări au fost prezentate în data de
1 februarie, în cadrul întâlnirii tripartite dintre
MfE - Comisia Europeană - jaSPERS. Evenimentul
a avut ca tema principală proiectele majore: sta-

diul pregătirii acestora pentru finanţare în cadrul
perioadei 2014 - 2020, condiţionalităţile ex-ante
pe care trebuie să le îndeplinească România, sis-
temul de evaluare a proiectelor, calendarul de
transmitere către Comisia Europeană, noutăţi în
analiza cost - beneficiu ce trebuie realizată pentru
acestea.

Sursa: fonduri-ue.ro

http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-ue.ro
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Norme metodologice pentru gestionarea financiară
a fondurilor europene

pentru perioada de programare 2014 - 2020
Guvernul a aprobat, în şedinţa de miecuri, nor -

mele metodologice de aplicare a Ordonanţei de
Urgenţă nr. 40/2015, privind gestionarea financia -
ră a fondurilor europene pentru perioada de pro-
gramare 2014 - 2020. aceste norme vizează imple-
mentarea următoarelor programe operaţionale:
Programul Operaţional Regional (POR), Programul
Operaţional asistenţă tehnică (POat), Programul
Operaţional Competitivitate (POC), Programul Ope -
raţional Capital Uman (POCU), Programul Opera -
ţional Capacitate administrativă (POCa), Progra-
mul Operaţional infrastructură Mare (POiM) şi Pro-
gramul Operaţional pentru ajutorarea Persoanelor
Defavorizate (POaD). 

actul normativ aprobat de Guvern stabileşte mo -
dul în care se face programarea bugetară a fondu-
rilor europene şi a contribuţiei publice naţionale,
detaliază fluxurile financiare, modul în care sume -
le aferente acestor proiecte trebuie să se reflecte
în evidenţa contabilă proprie a beneficiarilor, pre-
cum şi condiţiile cumulative ce trebuie îndeplinite
de beneficiar pentru a putea solicita şi primi su-
mele aferente prefinanţării. 

Conform mecanismului aplicabil cererilor de
plată, prefinanţarea se acordă în tranşe, pentru o
perioadă de maxim trei luni, fără ca perioada pen-
tru care se acordă ultima tranşă să depăşească du-
rata contractului/deciziei/ordinului de finanţare.

În maxim 10 zile calendaristice de la expirarea ter-
menului pentru care s-a acordat tranşa de prefi -
nanţare, beneficiarul trebuie să depună o cerere
de rambursare prin care să justifice utilizarea
prefinanţării transferate de către autoritatea de
management, precum şi a contribuţiei proprii afe-
rente cheltuielilor eligibile. În cazul în care bene-
ficiarul nu depune cerere de rambursare în terme-
nul prevăzut, autorităţile de management au obli -
gaţia recuperării întregii sume acordată ca tranşă
de prefinanţare şi nejustificată.

actul normativ stabileşte, de asemenea, mo-
dul în care se face angajarea, lichidarea şi ordo nan -
ţarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor
operaţionale, modul de derulare a proiectelor în
parteneriat, precum şi fluxurile financiare aplicabi -
le implementării proiectelor în cadrul Mecanismu-
lui pentru interconectarea Europei, ai căror bene-
ficiari sunt operatori economici cu capital de stat.

Proiectul de act normativ a fost postat spre
consultare publică pe site-ul Ministerului fonduri-
lor Europene la adresa: http://www.fonduri-
ue.ro/proiecte-legislative/1691-proiect-de-hota-
rare-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-
de-aplicare-a-prevederilor-oug-nr-40-2015-pri-
vind-gestionarea-financiara-a-fondurilor-euro-
pene-pentru-perioada-2014-2020.

Sursa: gov.ro

http://www.gov.ro
http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-legislative/1691-proiect-de-hotarare-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-oug-nr-40-2015-privind-gestionarea-financiara-a-fondurilor-europene-pentru-perioada-2014-2020
http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-legislative/1691-proiect-de-hotarare-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-oug-nr-40-2015-privind-gestionarea-financiara-a-fondurilor-europene-pentru-perioada-2014-2020
http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-legislative/1691-proiect-de-hotarare-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-oug-nr-40-2015-privind-gestionarea-financiara-a-fondurilor-europene-pentru-perioada-2014-2020
http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-legislative/1691-proiect-de-hotarare-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-oug-nr-40-2015-privind-gestionarea-financiara-a-fondurilor-europene-pentru-perioada-2014-2020
http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-legislative/1691-proiect-de-hotarare-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-oug-nr-40-2015-privind-gestionarea-financiara-a-fondurilor-europene-pentru-perioada-2014-2020
http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-legislative/1691-proiect-de-hotarare-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-oug-nr-40-2015-privind-gestionarea-financiara-a-fondurilor-europene-pentru-perioada-2014-2020
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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BERD oferă consultanţă
României pentru utilizarea

fondurilor europene
şi implementarea

reformelor structurale
România va beneficia de ex-

pertiza Băncii Europene de Re-
construcţie şi Dezvoltare (BERD)
pentru implementarea reforme-
lor structurale şi utilizarea fon-
durilor europene, odată cu sem-
narea unui acord-cadru între au-
torităţile de la Bucureşti şi insti-
tuţia financiară internaţională. 

Documentul, parafat la Bu-
cureşti în prezenţa prim-minis-
trului Dacian Cioloş şi a preşedin-
telui Băncii Europene de Recons-
trucţie şi Dezvoltare, Sir Suma
Chakrabarti, are ca obiectiv susţi -
nerea României în utilizarea fon-
durilor alocate de către Uniunea
Europeană pentru proiecte me-
nite să stimuleze dezvoltarea eco -
nomică şi socială a ţării. 

acordul a fost semnat de că-
tre Matteo Patrone, director re-
gional BERD pentru România şi
Bulgaria, şi Emanoil Dascălu, se-

cretar de stat la Ministerul fon-
durilor Europene. 

„Autorităţile române vor be -
neficia de expertiza BERD în efor -
tul acestora de utilizare efici -
entă şi efectivă a fondurilor struc -
turale europene, astfel încât să
genereze creştere economică.
BERD doreşte să ofere know-how
în dezvoltarea şi implementarea
proiectelor sustenabile, cu im-
pact asupra transformărilor eco-
nomice ale ţării. Scopul este de
a consolida capacitatea Româ-
niei de a absorbi fondurile euro-
pene, de a progresa în implemen -
tarea reformelor structurale, de
a maximiza rezultatele investi-
ţiilor şi a stimula creşterea eco-
nomică”, a menţionat Matteo Pa-
trone. 

asistenţa BERD include spri-
jin la dezvoltarea strategiilor şi
a politicilor sectoriale şi la im-
plementarea proiectelor priori-
tare. Împreună cu Banca Euro-
peană de investiţii şi Banca Mon-
dială, care au semnat acorduri si-
milare, BERD contribuie la con-
solidarea capacităţii României de
utilizare a fondurilor structurale
şi de investiţii ale UE pentru pe-
rioada 2014 - 2020. 

De la începutul activităţii
sale în România, BERD a investit
aproximativ 7 miliarde de euro şi
a mobilizat peste 14 miliarde de
euro din alte surse de finanţare.

Sursa: finantare.ro

Cum va funcţiona
noul sistem online MySMIS,
prin care se pot cere
fonduri europene

Reprezentanţii Ministerului fondu-
rilor Europene şi StartupCafe.ro au
realizat un tutorial video ce descrie
funcţionarea noului sistem MySMiS,
prin care potenţialii beneficiari din
România vor putea să solicite banii
europeni pentru perioada de progra-
mare 2014 - 2020. 

Potrivit unui memorandum al Gu-
vernului, se estimează că începând
cu 19 februarie 2016, prin sistemul
MySMiS ar urma să se poată deschide
apeluri de proiecte şi să se depună
solicitarea de finanţare din noile fon-
duri europene. 

tutorialul prezent descrie pas cu
pas procedura de depunere a cererii
de finanţare pentru un proiect (fictiv)
în Programul Operaţional asistenţă
tehnică, însă principiile de bază sunt
valabile şi pentru liniile de finanţare
destinate firmelor sau OnG-urilor, în
Programul Operaţional Dezvoltarea
Resurselor Umane, Programul Opera-
ţional Competitivitate, Programul
Operaţional Regional etc. 

De asemenea, în cel de-a doilea
clip sunt prezentaţi paşii ce trebuie
urmaţi în cazul unei asocieri de be-
neficiari de fonduri UE. aflat momen-
tan în teste, noul sistem MySMiS 2014
- 2020 va fi disponibil la adresa:
https://2014.mysmis.ro activ perma-
nent, iar noile apeluri vor fi disponi-
bile direct în aplicaţie, potrivit MfE. 

aplicaţia este unică şi va arăta la
fel pentru toate programele opera-
ţionale. Legătura va fi făcută şi fie-
care ghid în parte şi indicaţiile de
completare vor fi de asemenea per-
sonalizate. Conţinutul şi tipul infor-
maţiilor solicitate vor fi diferite, a
mai explicat ministerul.

Sursa: startupcafe.ro

http://startupcafe.ro
http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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SmartGrants pentru ONG-uri –
primul program de asistenţă online

pentru organizaţiile nonprofit
asociaţia techSoup România, cu sprijinul echi-

pei Google România, lansează programul Smart-
Grants pentru OnG-uri, primul program de asis-
tenţă pentru OnG-urile româneşti care au acces la
programul Google ad Grants. agenţia digitală Ca-
nopy este partenerul programului SmartGrants pen -
tru OnG-uri. 

Status: aCtiV 
Depunere până la: 22.02.2016 
Activităţi eligibile: voluntariat al absolvenţi-

lor programului online Marketing academy 
asociaţia techSoup România va face legătura

între organizaţiile non-profit beneficiare ale gran-
tului Google Ad Grants şi absolvenţii programului
Online Marketing Academy, certificaţi Google. Goo-
gle Ad Grants pentru OnG-uri este un program prin
care organizaţiile non-profit pot accesa un grant
de publicitate online în valoare de 10.000 USD/lună.
50 de organizaţii nonprofit vor fi selectate pentru
a participa gratuit în program. fiecare organizaţie
va lucra împreună cu un absolvent de la Online
Marketing academy pentru a-şi îmbunătăţi perfo-
manţa în mediul online şi a folosi la maximum ad
Grants pe care îl are la dispoziţie. absolvenţii OMa
vor fi mentoraţi pe tot parcursul voluntariatului de
trainerii lor din Online Marketing academy. 

Online Marketing Academy – OMa este programul

gratuit ce se adresează studenţilor care doresc să-şi
dezvolte cunoştinţele despre marketingul online, in-
strumente online de promovare, Google Adwords &
Google Analytics. Programul se află acum în al patru-
lea an de desfăşurare, după colaborarea cu peste 15
universităţi din ţară şi peste 7.000 de studenţi pregă-
tiţi până acum. OMa este un program al fundaţiei Lea-
ders dezvoltat cu sprijinul Google România. 

Eligibilitate: Pentru a putea beneficia de Goo-
gle AdGrants, trebuie să fii eligibil în programul
Google for Nonprofits. Ca să fii eligibil în progra-
mul Google for Nonprofits, trebuie să fii validat
de Programul TechSoup România ca organizaţie eli-
gibilă: care funcţionează legal şi îndeplineşte con-
diţiile de eligibilitatea Google. 

Condiţii: Reprezentanţii fiecărei organizaţii
trebuie să completeze şi să trimită formularul de
înscriere până la 22 februarie 2016. Motivaţia or-
ganizaţiei de a participa în acest program trebuie
să fie cât mai detaliată şi explicită şi să fie valabilă
şi peste 3, 6 sau 12 luni. Cele mai mari şanse le vor
avea organizaţiile care vor avea stabilit un obiectiv
clar în acest program. După înscriere, un juriu for-
mat din reprezentanţi ai asociaţiei techSoup şi
Google România vor selecţiona 50 de organizaţii
participante în prima ediţie a SmartGrants.

Sursa: finantare.ro

Oportunităţi de finanţare pentru IMM-uri
iMM-urile au o alternativă în ceea ce priveşte fi-

nanţarea: platforma aeRO a Bursei de Valori Bucureşti.
În România, finanţarea iMM-urilor s-a axat până acum
preponderent pe programe naţionale şi europene, dar
ar putea să se dezvolte finanţările prin intermediul pie-
ţei de capital, a investitorilor de tip business angels, a
instrumentelor financiare inovative, ce pot dezvoltă
afacerile până ce acestea devin bancabile. La nivel eu-
ropean, în schimb, este încurajată finanţarea investi-
ţiilor prin intermediul programelor şi instrumentelor fi-
nanciare, acestea din urmă oferind sprijin prin împru-
muturi, investiţii de capital de risc, garanţii. 

Piaţa aeRO este un segment dedicat listării compa-

niilor la început de drum. Bazată pe sistemul alternativ
de tranzacţionare al BVB, existent din 2010, piaţa aeRO,
sub un concept reproiectat şi reconstruit, a fost lansată
pe 25 februarie 2015. În prezent, pe această piaţă se
tranzacţionează 279 de companii, dar dintre acestea,
doar 5 sunt listate de la lansare, restul fiind migrate de
pe piaţa RaSDaQ sau rămase de pe platforma atS. 

Piaţa aeRO oferă investitorilor posibilitatea de a găsi
companii cu potenţial mare de creştere, aflate în etape
timpurii de dezvoltare, reprezentând un răspuns pentru
antreprenorii care percep lipsa de capital ca pe un mare
obstacol în calea dezvoltării companiei.

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Proiecte de peste 532 milioane de euro,
identificate pentru ITI Delta Dunării

asociaţia de Dezvoltare intercomunitară (aDi)
pentru instrumentul financiar investiţii teritorial
integrate (iti) Delta Dunării a identificat până în
prezent 34 de proiecte în valoare totală de 532.513.500
de euro, în condiţiile în care bugetul total al aces-
tui mecanism este de peste un miliard de euro. Si-
tuaţia mecanismului financiar a fost prezentată în
timpul şedinţei Consiliului judeţean tulcea, la ce-
rerea aleşilor judeţeni care, în reuniunile ante-
rioare, s-au arătat nemulţumiţi din cauza modului
în care asociaţia şi-a desfăşurat activitatea până
în prezent. 

În timpul prezentării raportului de activitate
al aDi iti Delta Dunării, s-a amintit şi faptul că unii
angajaţi din structura asociaţiei au încasat anul
trecut lefuri mai mari decât cele stabilite legal,
aceştia urmând să returneze sumele plătite supli-
mentar. Raportul de activitate al asociaţiei arată
că, până în prezent, au fost identificate 34 de pro-
iecte în valoare totală de 532.513.500 de euro. Bu-
getul pentru funcţionarea asociaţiei, în perioada
2016 - 2018, este de 2,2 milioane de euro. În şe-
dinţa Cj, aleşii judeţului au aprobat bugetul pro-
priu de venituri şi cheltuieli al judeţului pentru
anul în curs, vicepreşedintele consiliului, Vasile
Strat, menţionând că acesta prevede o parte din
fondurile necesare cofinanţării proiectelor ce vor
fi susţinute financiar prin iti Delta Dunării. 

aDi iti Delta Dunării, structura organizaţio-
nală formată din actori publici şi privaţi din jude-
ţele tulcea şi Constanţa, s-a înfiinţat prin hotărâre
judecătorească în luna iunie a anului 2014, Delta
fiind singura zonă din România în care noul instru-
ment financiar european se aplică în această peri -
oadă. Pentru funcţionarea asociaţiei, asigurată de
19 persoane, în luna septembrie a anului 2014 a
fost semnat un contract de finanţare în valoare de
circa 19 milioane de lei, pentru 17 luni. anul tre-
cut, acest buget a fost redus la circa 7 milioane de
lei, din cauza neutilizării fondurilor. 

Cristina iova conduce aDi iti Delta Dunării de
la mijlocul ultimului trimestru al anului trecut şi a
declarat joi că, la preluarea managementului aso-
ciaţiei, au fost modificate toate cererile de finan-
ţare înregistrate până la momentul respectiv. 

iti Delta Dunării este prevăzut în acordul de
Parteneriat încheiat în luna august a anului trecut
de către Guvern cu Comisia Europeană. Potrivit au-
torităţilor române, suma totală de care vor dispune
comunităţile locale de pe teritoriul Rezervaţiei,
respectiv judeţele tulcea şi Constanţa, va fi de 1,1
miliarde de euro, aceasta fiind constituită din fon-
duri alocate din programele operaţionale şi com-
pletată din fonduri guvernamentale. 

această sumă este de aproape trei ori mai
mare decât cea absorbită de judeţul tulcea în
exerciţiul financiar 2007 - 2013 pe toate progra-
mele operaţionale, potrivit asociaţiei de dezvol-
tare a judeţului.

Întâlnire privind politica de coeziune
la nivelul ţărilor grupului Visegrad

Miniştrii din domeniul politicii de coeziune din
ţările grupului Visegrad 4+4 (Cehia, Ungaria, Polo-
nia, Slovacia, Bulgaria, Croaţia, România şi Slovenia)
s-au reunit la Praga în perioada 25-26 ianuarie 2016.

În cadrul evenimentului la care România a fost
reprezentată de doamna Carmen aura Răducu, mi-
nistrul fondurilor europene, au fost dezbătute mi-
siunea, viziunea, ţintele politicii de coeziune post
2020 şi scenariile pentru viitoarea dezvoltare so-
cio-economică. De asemenea, participanţii au su-
bliniat importanţa crucială a administraţiei pu-
blice, cu rol în managementul strategic al fonduri -
lor europene. Miniştrii prezenţi au semnat decla ra -
ţia comună privind politica de coeziune post 2020.

Sursa: fonduri-structurale.ro
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Creşterea economică a României»
ar urma să atingă un vârf de 4,2% în 2016,
graţie creşterilor salariale puternice şi
relaxării fiscale, în timp ce în 2017
se va modera uşor la 3,7%, arată
previziunile economice de iarnă publicate
de Comisia Europeană. 

Comisia Europeană (CE) şi-a îmbunătăţit astfel
estimările privind creşterea economică a României
atât pentru 2015, cât şi pentru 2016 şi 2017, în
condiţiile în care în toamnă prognoza un avans de
3,5% în 2015, urmat de o creştere de 4,1% în 2016
şi una de 3,6% în 2017. 

Conform noilor cifre, executivul comunitar es-
timează că în 2015 creşterea reală a PiB-ului Ro-
mâniei a fost una de 3,6%, cel mai ridicat ritm de
creştere de după 2008. Pentru 2016 şi 2017, CE sus-
ţine că principalul motor al creşterii economice va
rămâne cererea internă, în timp ce contribuţia
netă a exporturilor va rămâne negativă. Reducerea
tVa de la 24% la 20% în ianuarie şi majorarea sala-
riului minim în luna mai vor stimula consumul şi
vor împinge creşterea economică la 4,2% în 2016.
Pe măsură ce inflaţia va accelera începând de la
mijlocul lui 2016, creşterea consumului va încetini,
însă, chiar şi aşa, creşterea PiB-ului va rămâne
peste potenţial la 3,7% în 2017. 

„Un risc major la adresa prognozei macroeco-
nomice reprezintă o posibilă implementare a legii
dării în plată, aşa cum a fost aprobată iniţial de
Parlament. Aplicarea retroactivă a legii ar putea
avea un impact negativ asupra creşterii creditului,
încrederii consumatorilor şi investitorilor, precum
şi asupra cererii interne”, se arată în raportul CE. 

În pofida creşterii economice robuste, Comisia
Europeană avertizează că deficitul de bază ar
urmă să crească semnificativ în perioada progno-
zată, ca urmare a reducerii taxelor şi creşterii
cheltuielilor. Dacă în 2015, deficitul guvernamen-
tal în termeni ESa a scăzut până la 1,1% de la 1,4%
din PiB în 2014, executivul comunitar estimează
că în 2016 acesta ar urmă să crească până la 3%
din PiB, limita prevăzută în tratatul de la Maas-

tricht. Deficitul de bază este preconizat să se de-
terioreze până la 3,8% din PiB în 2017 ca urmare a
unei noi reduceri a tVa, a eliminării unor accize
suplimentare pe combustibili şi a taxei pe stâlp,
ce vor avea un impact negativ asupra veniturilor,
susţine executivul comunitar. 

La nivelul UE, previziunile de iarnă ale Comi-
siei indică faptul că perspectivele creşterii globale
nu au cunoscut modificări majore faţă de previziu-
nile de toamnă, însă au crescut riscurile, în prin-
cipal din cauza unor factori externi. În zona euro
se preconizează o creştere economică de 1,7 % în
acest an, de la 1,6 % anul trecut, şi de 1,9 % în
2017. Creşterea economică a UE este prevăzută să
se stabilizeze la 1,9 % în acest an şi să ajungă la
2% anul viitor. 

În toamna anului trecut, Comisia naţională de
Prognoză (CnP) a revizuit în creştere la 3,6% pro-
iecţia privind avansul Produsului intern Brut (PiB)
pentru 2015 şi a menţinut la 4,1% estimarea privind
creşterea economică în 2016. 

În luna ianuarie, Banca Mondială şi-a îmbună-
tăţit estimările privind avansul economiei româneşti
în 2015 până la 3,6%, faţă de 3%, cât estima în luna
iunie a anului trecut. Banca Mondială şi-a îmbună-
tăţit şi prognozele pentru acest an, economia ro-
mânească urmând să înregistreze un avans de 3,9%,
cu 0,7 puncte procentuale mai mult decât estimă-
rile din luna iunie a anului trecut. De asemenea,
prognozele pentru 2017 au fost şi ele îmbunătăţite
cu 0,6 puncte procentuale, până la 4,1%. 

Sursa: agerpres.ro
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Comisia Europeană: România va avea
o creştere economică de 4,2% în 2016
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Rata de obsorbţie curentă
în 8 februarie 2016

63,31%

Proiecte
depuse

47.024

Contracte
semnate

15.760
Plăţi rambursate

de Comisia Europeană

69,94%

Stadiul absorbţiei fondurilor europene / 8 februarie 2016

Competiţia „Strategic Restart”
pentru antreprenori

agenţia de marketing Creative ideas»
lansează competiţia „Strategic Restart”,
dedicată tuturor persoanelor care doresc
să înceapă un business, precum şi
antreprenorilor care au nevoie de un
restart pentru business-ul lor. 

„Strategic Restart” este o competiţie dedi-
cată antreprenorilor, în care timp de 3 luni agenţia
Creative ideas va dezvolta strategii de marketing,
va sprijini antreprenorii să îşi dezvolte business-
ul, să înveţe să managerieze corect şi eficient ac-
tivitatea şi va oferi recomandări pentru întocmirea
unui plan financiar eficient. 

Competiţia se derulează pe parcursul a patru
săptămâni (4 februarie - 7 martie 2016). 

„Ideea competiţiei ’Strategic Restart’ por-
neşte din problemele cu care m-am confruntat de-
a lungul timpului în domeniul business-ului. De
aceea, am decis că ar fi util să oferim o analiză
managerială şi strategii de marketing bazate pe
un plan financiar bine pus la punct. ’Strategic Res-
tart’ este un program dezvoltat pur şi simplu din
dorinţa de a remedia anumite greşeli pe care orice
antreprenor aflat la început de drum le face fără
să realizeze consecinţele lor în timp”, explică
Oana Voicu, director general Creative ideas. 

antreprenorii îşi vor înscrie ideile business-
ului lor pe site-ul www.creativeideas.ro, comple-
tând chestionarul de înscriere din secţiunea Stra-
tegic Restart. După cele patru săptămâni de în-
scrieri, Creative ideas va selecta două business-uri
pentru care să ofere consultanţă şi implementare
de strategii de marketing şi promovare, în urma
unor analize financiare ale business-ului. 

Sursa: creativeideas.ro
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Un OnG din Bulgaria caută parteneri
pentru Măsura 2.3 – Proiecte ale
societăţii civile

O organizaţie neguvernamentală din Bulgaria
caută parteneri pentru un proiect la programul
Europa pentru cetăţeni, Măsura 2.3 Proiecte ale
societăţii civile. Bravo Technologies este o orga-
nizaţie tânără care vizează îmbunătăţirea calităţii
vieţii prin utilizarea inovatoare a tehnologiilor in-
formaţionale şi de comunicaţii. Viziunea ei este
de a crea o bază de date online pentru piloţi de
drone şi pentru utilizarea pe scară largă a drone-
lor în gestionarea crizelor şi în prevenirea dezas-
trelor naturale. 

Termenul limită este 1 martie 2016. 
Posibilii parteneri interesaţi de proiect sunt

rugaţi să contacteze Punctul Europa pentru cetă-
ţeni Bulgaria (dna Dobrina Milusheva, la europe-
forcitizenspoint@mc.government.bg) sau direct
Bravo technologies (dl ivanko todorov, la e-mail:
ivanko.todorov@gmail.com), de unde pot afla in-
formaţii mai detaliate despre proiect şi despre
priorităţile lui. 

Website: www.europapentrucetateni.eu 
Tel./ fax: 021/316.60.60

Sursa: finantare.ro

Oportunităţi de cooperare în cadrul
programului Europa pentru Cetăţeni

• Organizaţie neguvernamentală din Split,
Croaţia – Zdravi grad (Healthy city) – ale cărei
scopuri principale sunt promovarea şi realizarea
practică a unei vieţi urbane sănătoase la nivel
naţional şi internaţional, prevenirea psiho-socială
şi inovaţiile sociale, caută parteneri pentru a se
implica într-un proiect la Măsura 2.3 Proiecte ale
societăţii civile a programului Europa pentru

Cetăţeni, la termenul limită din 1 martie. Scopul
acestui proiect este de a conştientiza stilul de
viaţă sănătos şi educaţia despre nutriţie/obezi-
tate în rândul copiilor şi al părinţilor.  

Persoană şi date de contact: Zdravi grad,
adresă: Vukovarska 65, Split, Croaţia, e-mail:
vesna.dereani@gmail.com, tel.: Vesna Rezic De-
reani – 00358 91 4727490

• Notaresco, o localitate mediavală din pro-
vincia Teramo, regiunea Abruzzo, Italia, doreşte
să se implice ca partener în proiecte pe Măsura
2.1 Înfrăţire între localităţi sau Măsura 2.2 Reţele
de oraşe înfrăţite a programului Europa pentru
Cetăţeni, pe teme de promovare a tradiţiilor, cul-
turii şi turismului, ca mijloace de dezvoltare du-
rabilă. De asemenea, comuna este deschisă spre
idei de proiecte care să ducă la o cooperare pe
termen lung cu localităţi similare. Comuna este
înscrisă în Portalul Participanţilor şi are număr
PiC. 

Persoană şi date de contact: Municipalitatea
notaresco, website: www.comune.notaresco.te.it,
adresa: Via Castello, 6, notaresco (tE), abruzzo,
italy, postcode: 64024.

notaresco, regiunea abruzzo, italia

http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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BRCT Călăraşi: Semnarea primelor contracte
de finanţare de către beneficiarii din cadrul
programului Interreg V-A România - Bulgaria

În zilele de 1 şi 2 februarie, la sediul Secreta-
riatului Comun al Programului interreg V-a RO - BG
din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare
transfrontalieră (BRCt) Călăraşi pentru Graniţa Ro-
mânia - Bulgaria au fost semnate primele 17 con-
tracte de finanţare din cadrul programului interreg
V-a România - Bulgaria. Valoarea contractelor sem-
nate este de 12,5 milioane de euro din bugetul to-
tal de 238,6 milioane de euro, alocat celor 5 axe

prioritare dedicate beneficiarilor.
Contractele de finanţare au fost semnate de

beneficiari din România şi din Bulgaria cu Ministe-
rul Dezvoltării Regionale şi administraţiei Publice
din România, în calitate de autoritate de Manage-
ment a programului.

Pentru a vizualiza lista proiectelor contrac-
tate, accesaţi website-ul dedicat exclusiv progra-
mului interreg V-a: www.interregrobg.eu.

POR 2014 – 2020: Ministerul Culturii caută parteneri eligibili
în vederea depunerii de proiecte europene

În conformitate cu prevederile»
Ordonanţei de Urgenţă nr. 40 din 23 septembrie
2015, privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014
- 2020 şi ale Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003,
privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Ministerul
Culturii, prin Unitatea de Management a
Proiectului, selectează parteneri eligibili în
vederea depunerii de proiecte în parteneriat.

Într-o primă etapă se caută parteneri pentru de-
punerea de proiecte finanţate prin Programul Ope-
raţional Regional, axa prioritară 5, Prioritatea de in-
vestiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea
şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Partenerii trebuie să vină cu idei de proiect
valoroase şi împreună cu cei de la Unitatea de Ma-
nagement a Proiectului să redacteze şi să depună
cererea de finanţare, respectiv să implementeze
proiectul după finanţarea acestuia. 

tipuri de parteneri eligibili, conform Ghidului
solicitantului: 

instituţii subordonate Ministerului Culturii; •
instituţii culturale; •
autorităţi publice centrale; •
autorităţi publice locale; •

unităţi de cult şi asociaţii religioase; •
organizaţii nonguvernamentale (persoane ju-•

ridice de drept privat fără scop patrimonial); 
alte instituţii şi/sau organizaţii active în sec-•

torul cultural. 
În vederea selecţiei, potenţialii parteneri vor

transmite următoarele documente: 
scrisoare de intenţie, însoţită de o scurtă pre-•

zentare a ideii de proiect (obiectiv general, obiec-
tive specifice, activităţi, rezultate aşteptate şi un
buget estimativ), asumată de reprezentantul legal
al organizaţiei/instituţiei; 

documente din care să reiasă: •
- experienţa organizaţiei/instituţiei în dome-

niul vizat de proiectul propus; 
- experienţă în scrierea şi managementul proiec-

telor cu finanţare nerambursabilă (dacă este cazul).
Propunerile de parteneriat vor fi evaluate prin

acordarea unui punctaj, în funcţie de: 
ideea de proiect (relevanţa proiectului şi co-•

respondenţa cu obiectivul specific corespunzător
Priorităţii de investiţii 5.1 POR); 

capacitatea tehnică (experienţa organizaţiei•
atât în domeniul vizat de proiectul propus, cât şi
în scrierea şi managementul proiectelor cu finan-
ţare nerambursabilă). 

Propunerile de parteneriat vor fi transmise la
adresa de e-mail: parteneriat@umpcultura.ro.

Sursa: finantare.ro
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La finele lunii ianuarie, în cadrul unei şedinţe ordi-
nare a Consiliului Local Călăraşi, fost aprobat, cu unani-
mitate de voturi, bugetul local pe 2016. Bugetul propriu
al municipiului Călăraşi, de venituri şi cheltuieli, se ridică
la 132 de milioane de lei, din care peste 47 milioane de
lei vor fi utilizaţi în investiţii de îmbunătăţire a infras-
tructurii urbane. Principalele investiţii pe care Primăria
Călăraşi le are pe agenda de lucru, în anul 2016, sunt:
refacerea scuarului de pe  Prel. Bucureşti, reamenajarea
aleilor din Parcul Central, finalizarea Parcului Dumbrava
şi a Grădinii Zoo, continuarea lucrărilor de reabilitare a
străzilor: Cornişei, Progresul, Varianta nord, precum şi
finalizarea lucrărilor de construire la  Şcoala 12 şi Grădi-
niţa cu 8 grupe. Un obiectiv investiţional important va fi
şi modernizarea pieţei Big, la hala legume-fructe.

În planul lucrărilor de modernizare au fost incluse
şi străzile: Griviţa, Ştirbei-Vodă. Muşeţelului, Panduri, Ma -
cului, Victoriei, năvodari, Bucureşti, Cuza-Vodă, n. titu -

lescu, Sulfinei, Speranţei şi Stadionului. Vor fi continuate
şi lucrările de amenajare a parcărilor dintre blocuri.

În acest moment, Primăria Călăraşi are documen-
taţii de avizare a lucrărilor de intervenţie (DaLi) pentru
cartier Măgureni, străzile: Păcii, Petroşani, Lupeni, D.
Cantemir, Rândunelelor, V. Lupu, int. Păcii, M. Vodă, Vlad
țepeş, V. Conta, D. Bolintineanu, Costache negruzzi, int.
Petroşani, agricultori, Viilor, Prel. V. Conta (reabilitarea
acestor străzi se va realiza după introducerea reţelei de
canalizare).

În perioada următoare, primăria va recepţiona DaLi
pentru străzile din cartierul Mircea-Vodă: G-ral Constan-
tin Pantazi, Prel. Luceafărului, aleea Canalului, Digului,
M. Viteazul, Crângului, Ciocârliei, Panduri, Zăvoiului, Lu-
ceafărului, Dumbravei, năvodari, Pescăruş, Grădiştea,
Prel. Mihai Viteazul, Prel. Panduri, Muşeţelului, Macului,
Sulfinei.

Sursa: actualitateacalarasi.ro
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150 de ani de la înfiinţarea
Şcolii Gimnaziale „Ion Minulescu” din Piteşti

Argeş

Şcoala Gimnazială „Ion Minulescu”din Piteşti a săr-
bătorit, joi, 4 februarie, 150 de ani de la înfiinţare. Eve-
nimentul a fost marcat printr-un program artistic com-
plex, susţinut de elevii şcolii şi găzduit de teatrul „Al.
Davila”. Sub îndrumarea cadrelor didactice şi a direc-
toarei Liana Călinescu, aceştia le-au oferit tuturor invi-
taţilor un spectacol plin de cântece, poezii şi dansuri ce
au adus multe aplauze din sală. Printre profesorii coor-
donatori s-au numărat Manuela iordănescu, Magdalena
Moromete, Marioara florea, Silvia Vlad, Rodica Dinescu,
Daniel Stemate. 

15 ianuarie 1952 - apare pe harta oraşului o nouă
unitate şcolară, având ca director pe învăţătoarea Chicoş
filofteia. Era o casă cu două camere, proprietate a fa-
miliei Voiculescu (în casă se afla şi staţia meteorologică
a oraşului). Camera mare era sala de clasă, iar cea mică
era cancelaria. În 1956 începe construirea unui local pro-
priu, finalizat în 1968 la 1 septembrie (actualul Corp B),
cu opt săli de clasă. În 1969 se termină construirea ac-

tualei clădiri cu 16 săli de clasă, trei laboratoare şi bi-
blioteca (Corp a). În 1974 a fost dată în folosinţă sala de
sport, iar în 1979 Corpul C, destinat atelierelor şcolii. În
1979, Şcoala nr. 2 Piteşti devenise cea mai aglomerată
unitate gimnazială, de aceea se dă în folosinţă o nouă
construcţie, o unitate de sine stătătoare: Şcoala nr. 17,
din cartierul Războieni la care pleacă, în frunte cu noul
director, profesor Maria Paşcu şi cu o parte din compe-
tentul corp didactic, circa 2.000 de elevi, descongestio-
nând Şcoala nr.2, obligată la momentul respectiv să lu-
creze pe trei schimburi. În data de 15 decembrie 1991,
cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la înfiinţarea Şcolii
nr. 2 din Piteşti, participanţii la adunarea festivă au
susţinut propunerea ca şcolii să i se atribuie denumirea
de „Ion Minulescu”, reputat scriitor român, fost elev al
Şcolii primare de băieţi nr. 2 Piteşti, în perioada 1887 -
1891. Propunerea a fost aprobată şi din acel moment
şcoala şi-a schimbat denumirea.

Sursa: ziarobiectiv.ro

Investiţii de peste 47 de milioane de lei
în 2016, pentru îmbunătăţirea

infrastructurii urbane în Călăraşi

Călăraşi

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


Consilierii locali au aprobat, în»
şedinţă extraordinară, bugetul proiectului
„Portul Verde şi de Înaltă Performanţă
Giurgiu”, în valoare totală de 15,5
milioane de euro, care urmează să
beneficieze de finanţare europeană,
precum şi contribuţia Primăriei
municipiului Giurgiu la realizarea acestuia.

„Acest proiect cu finanţare europeană are
trei parteneri: Primăria Giurgiu, Zona Liberă şi un
partener privat care va construi acest terminal de
port trimodal. Din acest proiect, lucrările ce revin
municipalităţii sunt în valoare totală de două mi-
lioane de euro, din care finanţarea europeană este
de 85 la sută. Astăzi aprobăm contribuţia munici-
piului Giurgiu, de 15 la sută, în sumă de 312 mii
de euro cu TVA inclus, diferenţa până la două mi-
lioane de euro urmând să fie contribuţia de 85 la
sută a UE”, a declarat în cadrul şedinţei extraor-

dinare a Consiliului Local Municipal Giurgiu, de la
sfârşitul lunii ianuarie, primarul municipiului Giur-
giu, nicolae Barbu. 

Portul trimodal ce va fi construit la Giurgiu
presupune „realizarea unui cheu de descărcare la
Dunăre şi a infrastrucurii de acces rutier, feroviar
şi fluvial pentru descărcarea barjelor ce trans-
portă în special produse metalurgice”. Lucrările
din cadrul proiectului vor începe în acest an.

Sursa: stirigiurgiu.ro

12info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 261 / 1 - 7 februarie 2016

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

IN
FO

 JU
D

EȚE

administraţia locală de la finta s-a pregătit
din timp pentru perioada de iarnă, aşa că, potrivit
primarului florentin Oprea, „starea vremii nu a ri-
dicat probleme. Totul este asigurat şi pentru şco-
lile din comună şi pentru ceea ce înseamnă insti-
tuţii administrative. Ne-am preocupat din timp,
avem combustibilul necesar bunei funcţionări,
avem pregătit comandamentul de iarnă cu logistica
necesară, dar şi o firmă care asigură permanent in-
tervenţiile în orice situaţii impuse de vreme. Totul
a decurs şi decurge normal. Practic, nu ne lipseşte
nimic din ceea ce este necesar pentru gestionarea
situaţiilor pe care le creează iarna”.

Edilul de la finta a mai spus că, dacă la capi-
tolul iarnă, lucrurile sunt bine făcute şi nu ridică
probleme, preocuparea primarului o constituie,
încă de la început de an, accesarea unor proiecte
de investiţii de modernizare a localităţii.

„Concret, vorbim despre realizarea canaliză-
rii în localitate şi de modernizarea reţelei de dru-
muri secundare, drumuri de interior. Anul acesta
îl apreciem că va fi al celor mai mari proiecte de
modernizare locală. Pentru realizarea canalizării
vom depune pe fonduri europene un proiect cu va-
loare de un milion de euro, şi tot atât pentru re-
ţeaua de drumuri secundare. La acest moment se
lucrează la documentaţia necesară. Aceasta o vom
depune în maximum două săptămâni pentru pro-
iectul de canalizare, iar pentru cel privind drumu-
rile - imediat ce se va deschide sesiunea de depu-
nere proiecte. Suntem deci în faza de pregătire
de proiecte”, a adăugat edilul de la finta, floren-
tin Oprea. 

În comună urmează să intre la modernizare,
în acest an, 8,5 kilometri de drumuri secundare.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Proiecte de 2 milioane de euro
la Finta

Dâmboviţa

Port Verde şi de Înaltă Performanţă,
la Giurgiu

Giurgiu

http://www.jurnaldedambovita.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.stirigiurgiu.ro
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Consiliul judeţean ialomiţa»
intenţionează să depună un proiect pentru
obţinerea de fonduri europene pentru
modernizarea centralei termice a
Spitalului şi refacerea instalaţiei termice
interioare, în vederea reducerii
consumului energetic. acesta ar fi un nou
episod pe lângă celelalte lucrări ce au fost
întreprinse deja, de schimbarea dotării
interne-externe, de anvelopare termică şi
de modernizare parţială a sistemului de
încălzire.

„În urma discuţiei avute cu distribuitorul de
energie electrică, o să vă propunem în acest an, o
modernizare a alimentării pe partea de medie
tensiune, o investiţie minimă de aproximativ 150
mii de lei în majorarea puterii transformatoarelor
de medie tensiune de alimentare. Se are în vedere
şi schimbarea tipului de furnizare de energie elec-
trică, trecerea pe regim de medie tensiune cu ta-
rifare inferioară, investiţie care se va amortiza în
mai puţin de 12 luni”, a declarat ioan Martin, vi ce -

preşedintele Consiliului judeţean ialomiţa.
Consiliul judeţean ialomiţa are în vedere şi câ -

teva propuneri pentru dotarea unităţii, reprezen -
tanţii instituţiei demarând deja negocierile cu Mi-
nisterul Sănătăţii, în speranţa unei cofinanţări. anul
trecut, activitatea de sănătate din cadrul Spitalu-
lui de urgenţă a avut o susţinere de la bugetul
judeţului de aproximativ 7 milioane de lei, din care
s-a reuşit achiziţionarea unui RMn finanţat integral
de Cji. 

Sursa: realitatea-ialomiteana.blogspot.ro

Eficienţă energetică
pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia

Ialomiţa

Muzeul de Artă din Ploieşti
intră într-un amplu proces de reabilitare

Prahova

Una dintre clădirile monument ale Ploieştiu-
lui, actualul sediu al Muzeului judeţean de artă
„Ion Ionescu Quintus”, situat pe Bulevardul inde-
pendenţei, urmează să intre într-un amplu proces
de reabilitare, după apariţia unor probleme se-
rioase la faţadă şi acoperiş. Consiliul judeţean Pra-
hova a alocat, în bugetul pe acest an, suma de
70.000 de lei, pentru efectuarea unui proiect teh-
nic, urmând ca această documentaţie să indice, pe
mai departe, care sunt costurile necesare pentru
reabilitare. Prevederea bugetară vine după ce re-
prezentanţii instituţiei de cultură au avertizat că
imobilul are nevoie urgentă de reparaţii, în special
la acoperiş, unde mai multe cornişe s-au prăbuşit.

„Am prevăzut suma de 70.000 de lei, pentru

servicii de proiectare. După ce vom avea o esti-
mare a costurilor pentru lucrări, vom asigura, prin
rectificare de buget, fondurile necesare. Vrem să
facem o reabilitare a acoperişului şi a faţadei”,
ne-a precizat administratorul public al judeţului,
fabioara ionescu.

Muzeul de artă îşi are sediul într-o clădire de
patrimoniu, construită în secolul al XiX-lea, ce este
inclusă în lista naţională a monumentelor istorice.
Ea găzduieşte un patrimoniu important, alcătuit,
în principal, din artă românească modernă şi con-
temporană (secolele al XiX-lea şi al XX-lea), struc-
turat pe colecţii de pictură, grafică, sculptură şi
artă decorativă.

Sursa: ziarulprahova.ro

http://www.ziarulprahova.ro
http://realitatea-ialomiteana.blogspot.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


14info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 261 / 1 - 7 februarie 2016

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

IN
FO

 JU
D

EȚE

Cea de-a treia ediţie a proiectului „Let’s Do
It, Danube!” va consta într-o competiţie dedicată
unităţilor de învăţământ din judeţele dunărene,
cu scopul de a promova un comportament respon-
sabil faţă de mediu şi de a educa românii cu privire
la curăţenia apelor şi în special a Dunării, cel mai
important fluviu din ţară.

Competiţia „Let’s Do It, Danube!” se desfă şoa -
ră în perioada 5 februarie - 25 iunie 2016. acti vi -
tăţile „Let’s Do It, Danube!” pe cicluri de învă ţă -
mânt sunt următoarele:

1. Ateliere de reciclare creativă (februarie -
mai), cu scopul însuşirii corecte a conceptului de
deşeuri. Elevii sunt invitaţi să participe la activităţi
de reutilizare creativă, precum crearea de obiecte
din materiale reciclabile, organizarea de prezen-
tări de modă, realizarea de machete, planşe, dese -
ne etc.

Concursul de colectare selectivă (februarie -
mai), organizat la nivel de şcoală prin implicarea
atât a elevilor, cât şi a părinţilor acestora care vor
participa împreună la sesiuni de training despre
colectarea selectivă şi beneficiile acesteia. La ni-
velul fiecărui judeţ va exista şi un număr de 1 - 3
şcoli care, folosindu-se de experienţa şi materia-
lele puse la dispoziţie de echipa „Let’s Do It, Da-
nube!”, vor realiza compost.

2. Sesiuni de educaţie ecologică (februarie -
mai), pentru elevii care nu au participat la trainin-
gurile eco în ediţiile anterioare „Let’s Do It, Da-
nube!”. aceştia vor câştiga premii surpriză pentru
implicare.

Proiectul „O comunitate sustenabilă” (apri-
lie), adresat elevilor care au acumulat de-a lungul
ediţiilor anterioare o bază teoretică.  Echipele vor
identifica problemele de mediu din comunitate,
propunând şi soluţii sustenabile pentru rezolvarea
acestora. La nivelul fiecărei clase vor fi alese ma-
ximum trei proiecte/lucrări, iar selecţia acestora
se va face de către profesorul coordonator. juri-
zarea finală se va realiza de către membrii echipei
„Let’s Do It, România!”, împreună cu partenerii
proiectului, iar cele mai bune lucrări vor participa
la o dezbatere organizată la nivel judeţean cu spri-
jinul autorităţilor publice locale.

tabăra tematică (iulie 2016) este dedicată celor
mai implicaţi elevi din fiecare judeţ, care vor par-
ticipa la sesiuni de training inspiraţional, dezvoltare
personală, informaţii despre mediu şi reciclare, jo-
curi şi activităţi de stimulare a spiritului civic.

De asemenea, va fi organizată şi o acţiune de
curăţare a malurilor Dunării, pe 25 iunie, în apro-
pierea Zilei internaţionale a fluviului, la care vor
fi invitate să participe toate unităţile de învă ţă -
mânt.

Premii oferite

Premiul i constă într-un laborator nou de infor -
matică (25 - 30 de calculatoare) şi mobilierul adec-
vat. Premiile al ii-lea, al iii-lea şi cele 3 premii spe-
ciale vor fi reprezentate de echipamente electro-
nice în funcţie de necesităţile instituţiilor de
învăţământ câştigătoare (laptopuri, proiectoare,
table interactive, multifuncţionale). De asemenea,
va exista şi o categorie dedicată unităţilor de
învăţământ, în funcţie de ciclul de provenienţă cu
premii adecvate, în valoare totală de 3.000 de
euro/ciclu de învăţământ. Cele mai implicate ca-
dre didactice vor fi, de asemenea, premiate. ju-
rizarea participanţilor se va realiza pe fiecare
etapă, iar însumarea punctajelor va da clasamen-
tul celor mai implicate şcoli la nivel naţional.

„Let’s Do It, Danube!” este organizat de echipa
„Let`s Do It, România!” şi va avea loc în toate judeţele
dunărene (Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, tele-
orman, Giurgiu, Călăraşi, ialomiţa, Brăila, Galaţi, tul-
cea şi Constanţa). Proiectul este realizat cu sprijinul
Ministerului Mediului, apelor şi Pădurilor.

Sursa: teleorman24.ro

Începe cea de-a treia ediţie
„Let`s Do It, Danube!”

Teleorman

http://teleorman24.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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actualitatea prahoveană / 8 februarie 2016

Portalul naţional de administraţie Publică / 31 ianuarie 2016

Phon.ro / 6 februarie 2016

actualitatea prahoveană / 3 februarie 2016

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


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, nr. 1, 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 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 DOBRESCU
PLOEŞTEANU, Şerban GEORGESCU, Marius CHIRCĂ,
Florentin GEORGESCU, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 8 februarie 2016

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

