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Joi, 5 septembrie, la sediul»
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, s-au semnat primele
contracte de finanţare pentru proiectele
depuse în cadrul Programului
Operaţional Sectorial „Creşterea
Competitivităţii Economice” (POS CCE).

evenimentul, organizat cu ocazia semnării a -
cestor contracte, s-a bucurat de prezenţa prim-
ministrului Victor Ponta, a ministrului fondurilor eu -
ropene, eugen Teodorovici şi a ministrului economi -
ei, Varujan Vosganian. Cu această ocazie, a pro xi ma -
tiv 40 de societăţi comerciale au devenit be neficiare
de fonduri europene, contractele semnate având o
valoare totală de aproape 72 milioane de lei.

AdR Sud Muntenia a fost desemnată organism In -
termediar în regiunea noastră pentru implementarea
Programului operaţional Sectorial „Creşterea Compe -
titivităţii Economice”, în urma semnării acordului-
ca dru încheiat cu Ministerul economiei, în calitate de
Autoritate de Management pentru PoS CCe, docu-
ment ce a intrat în vigoare în data de 11 martie 2013.

Agenţia are atribuţii de implementare a Axei
Prioritare 1 – un sistem de producţie inovativ şi
eco-eficient: operaţiunea 1.1.1 Sprijin pentru con-
solidarea şi modernizarea sectorului productiv prin

investiţii tangibile şi intangibile - investiţii pentru în -
treprinderi mici şi mijlocii; operaţiunea 1.1.2 Sprijin
pentru implementarea standardelor internaţionale;
operaţiunea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi pie -
ţe şi internaţionalizare şi, respectiv, operaţiunea 1.3.2
Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor. AdR
Sud Muntenia are rolul de a: e valua şi contracta
cererile de finanţare depuse, de a verifica cererile
de rambursare depuse de către beneficiarii de pro-
iecte, de a efectua vizite de monitorizare la locul
de implementare a proiectelor, de a monitoriza
realizarea indicatorilor asumaţi în cadrul proiec-
telor, precum şi de a asigura respectarea cerinţelor
privind informarea şi publicitatea pentru PoS CCe.

(continuare în pagina 3)
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Victor Ponta, prim-ministrul României, şi eugen Teodorovici, ministrul fondurilor europene, au fost alături de Liviu Muşat, directorul AdR
Sud Muntenia, la conferinţa de presă ocazionată de semnarea primelor contracte în cadrul PoS CCe
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ADR Sud Muntenia a semnat primele
contracte de finanţare în cadrul POS CCE
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(continuare din pagina 2)
În prezent, la nivelul regiunii

de dezvoltare Sud Muntenia se
află în derulare 16 proiecte, ce au
o valoare totală nerambursabilă
de 19.457.989,90 lei. Astfel, la nive -
lul judeţului Argeş sunt în implemen -
tare opt contracte cu o va loare ne -
rambursabilă de 11.433.379,16 lei,
în dâmboviţa sunt trei proiecte în
valoare totală nerambursabilă de
3.222.865,34 lei, în Ialomiţa, do uă
ce însumează în total 2.015.544,76
lei nerambursabili, în Praho va sunt
în derulare două contracte cu o va -
loare nerambursabilă de 1.713.148,92
lei, iar în judeţul Teleorman se im -
plementează în prezent un proiect,
pentru care beneficiarul primeşte
asistenţă nerambursabilă în ca-
drul PoS CCe de 1.073.051,72 lei.

obiectivul general al Progra-
mului operaţional Sectorial „Creş -
terea Competitivităţii Economi -
ce” îl constituie creşterea produc -
tivităţii întreprinderilor româneşti
pentru reducerea decalajelor faţă
de productivitatea medie la nive-
lul uniunii. Măsurile întreprinse
vor genera până în 2015 o creş-
tere medie a productivităţii de
cca 5,5% anual şi vor permite Ro-
mâniei să atingă un nivel de apro-
ximativ 55% din media ue.

(continuare în pagina 4)
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Premierul Victor Ponta a semnat în
cartea de oaspeţi a AdR Sud Muntenia

declaraţia primului-ministru Victor Ponta
la sesiunea de semnare a cererilor de finanţare
prin intermediul Programului operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice”

Vă mulţumesc în primul rând pentru invitaţie. Am ţinut foarte mult să
particip personal la acest moment. din păcate nu am putut să fiu în toate
cele opt Agenţii de dezvoltare regională, nu am descoperit ubicuitatea, dar
am vrut să dau un semnal, în primul rând apreciez activitatea tuturor celor
opt AdR-uri. datorită dumneavoastră, Programul operaţional Regional şi,
iată, de când aţi preluat Programul operaţional Sectorial de Creştere a Com-
petitivităţii economice încep să fie semne bune. Repet, datorită dumnea-
voastră, lucrurile au mers mult mai bine decât au mers în alte programe
operaţionale sau în alte zone. Într-adevăr, din nenumăraţii prim-miniştrii şi
nenumăratele pariuri făcute de prim-miniştrii, sper, sau mai bine spus, sun-
tem pe cale să câştigăm unul, s-ar putea să fie primul în ultimii 23 de ani.
A fost pariul deblocării programelor operaţionale, după cum ştiţi cu toţii,
după noiembrie 2011, când s-au constatat grave dificultăţii şi deficienţe,
practic toate programele operaţionale au fost într-o formă sau alta înghe-
ţate, ca să nu spun suspendate. Anul trecut şi anul acesta, aproape împotriva
tuturor aşteptărilor am reuşit să deblocăm şi Programul de Mediu, Programul
operaţional Regional, şi aici avem practic supracontractare pe toate axele
şi în toate AdR-urile, faimosul PoSdRu, cel despre care nimeni nu credea
vreodată că va mai fi deblocat şi la care, dacă nu mă înşel, săptămâna vii-
toare suntem gata cu cereri de rambursare de un miliard de lei. Am aprobat
corecţiile financiare şi săptămâna viitoare în procedura de finalizare şi trans-
mitere către Comisia europeană, aproape un miliard de lei. Am rămas cu
un singur corigent pentru toamnă, dintre toate programele, şi anume Pro-
gramul Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii economice, adică acel
program, cel mai important program pentru viaţa economică şi pentru pri-
vaţi. S-au făcut eforturi foarte mari şi, sincer, sper într-un rezultat pozitiv
după evaluarea de luna aceasta a Ce. Important este că fără să mai aşteptăm
evaluarea, am procedat la efectuarea plăţilor, a împrumuturilor din trezo-
rerie şi, iată, după doi ani de aşteptare, cine a reuşit să supravieţuiască din
2011 şi până acum, ne aflăm în sfârşit în faza în care se semnează contracte.
Se semnează, am văzut la dumneavoastră 43 de contracte, dar în toată ţara,
în zilele acestea, două sute de contracte cu firme private, cam 70 de mi-
lioane de euro în această fază, însă în perioada imediat următoare, domnul
ministru Teodorovici mă anunţa că practic cu tot bugetul de 500 de milioane
de euro putem să mergem mai departe, cu faza de semnare. A fost un efort
aproape supraomenesc pentru toate Autorităţile de management /…/. Cred
că rata de absorbţie, sigur, suntem criticaţi că doar s-a triplat într-un an de
zile, însă se poate face în continuare mult mai mult şi să folosim banii pe
care altfel de la bugetul de stat foarte greu putem să îi alocăm, /…/ măcar
din zona fondurilor europene trebuie folosiţi toţi banii disponibili şi la ei să
adăugăm fondurile din buget. Vreau ca nu doar cei care semnează contrac-
tele astăzi, ci toţi cei care vor aplica pe viitor, să simtă această schimbare
radicală. experienţa din acest an ne îndeamnă să mergem mai departe în
perioada 2014 – 2020 cât mai mult pe descentralizare. Cât mai multe dintre
fondurile europene să fie mai puţin gestionate la Bucureşti, undeva într-un
minister, cât mai mult în Agenţiile de dezvoltare regională. Vreau să conti-
nuăm proiectul de dezvoltare regională, să stabilim care sunt regiunile, să
dezvoltăm AdR-urile, să dezvoltăm celelalte instituţii de dezvoltare regio-
nală, în mod clar acesta a fost exemplul de succes pentru deblocarea multor
fonduri europene şi realmente cred că ştiţi mult mai bine, la Călăraşi sau
la Cluj sau la Timişoara sau oriunde în altă parte care sunt cele mai impor-
tante programe pentru dumneavoastră, nu neapărat le stabilesc eu de la
Bucureşti sau de la Bruxelles. /../ nu vom mai ţine la minister aceste pro-
grame (cele de minimis) şi să le dăm tot la AdR-uri, cele care au funcţionat
până la urmă cel mai bine şi unde nu o să mai avem calculatoare care se
blochează. este o experienţă utilă pe care vreau să o folosim.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 3) Alocuţiunea directorul Liviu Muşat,
cu ocazia semnării primelor contracte
în cadrul PoS CCe

Buna ziua!
Permiteţi-mi, înainte de toate, domnule prim-minis -

tru, să vă urez un călduros bun venit în Agenţia pentru
dezvoltare Regională Sud Muntenia şi să vă transmit totala
noastră gratitudine pentru onoarea de a ne vizita, fiind
de altfel primul şef de guvern care ne vizitează din cei
şapte, pe care existenţa noastră de 15 ani i-a cunoscut!

domnule prim-ministru,
domnule ministru,
Prea încercaţi aplicanţi ai Programului de Compe-

titivitate, de astăzi beneficiari ai acestuia, 
onoraţi invitaţi,
Sesiunea de semnare a acestor contracte de finan-

ţare este un fapt important în activitatea instituţiilor
sau organizaţiilor pe care le reprezentăm şi, în câteva
cuvinte, voi încerca să argumentez această afirmaţie:

• pentru beneficiari, cei care au văzut în acest
program o şansă ca afacerea lor să se apropie cât mai
mult de exigenţele competiţiei europene sau doar să
treacă mai uşor prin turbulenţele financiare ale acestor
vremuri, este momentul în care aşteptările şi chiar sa-
crificiile le sunt răsplătite cu laurii acestei victorii de
etapă. Şi spun de etapă fiindcă semnarea contractului
este doar jumătatea mai uşoară a drumului până la de-
finitivarea proiectului, însă împreună, beneficiari şi
responsabili, vom reuşi să parcurgem şi implementarea
cu succes; 

• pentru Guvernul Victor Ponta este o nouă con-
firmare că măsurile pe care le-a luat de la învestire
sunt de natură să aducă soarele pe uliţa românească a
absorbţiei fondurilor europene. Asumarea acestui do-
meniu ca prioritate zero, înfiinţarea unui minister care
să coordoneze derularea tuturor programelor opera-
ţionale, cooptarea în echipa guvernamentală a unor
specialişti în domeniile lor, permanenta comunicare cu
Comisia europeană, adoptarea unei legislaţii care spri-
jină beneficiarii şi intensifică absorbţia acestor fonduri
sunt doar câteva măsuri care au readus programele
operaţionale pe linia de plutire şi pe care şi noi, spe-
cialiştii, alături de beneficiari, le aşteptam şi le apre-
ciem;

• în sfârşit, şi pentru noi, tehnicienii din Agen-
ţiile pentru dezvoltare regională şi din AM de la Mi-
nisterul Economiei, este o primă confirmare că relaţia
de colaborare începută acum câteva luni este pe dru-
mul cel bun. Suntem convinşi că dialogul continuu,
apropierea permanentă de beneficiari şi atitudinea
profilactică sunt condiţii cheie pentru succesul progra-
mului.

Profit de acest prilej pentru a transmite din partea
tuturor Agenţiilor pentru dezvoltare regională, totala
disponibilitate, hotărâre şi angajament pentru imple-
mentarea Programului de competitivitate în cele mai
bune condiţii, cât mai aproape de cele în care se de-
rulează PoR sau, de ce nu, chiar superioare acestuia!

Vă mulţumesc şi, încă o dată, bun venit tuturor în
Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia!

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Noi fonduri Regio pentru
modernizarea infrastructurii

educaţionale rurale din
judeţul Argeş

În data de 26 august, la se-
diul Agenţiei pentru dezvoltare
Regională Sud Muntenia s-a sem-
nat un nou contract de finanţare
pentru modernizarea infrastruc-
turii de învăţământ a judeţului
Argeş. Comuna Călineşti, în cali-
tate de beneficiar, va primi fi-
nanţare nerambursabilă pentru
proiectul „Extindere şi dotare
Şcoala Generală cu clasele I – IV,
sat Valea Corbului, comuna Căli-
neşti, judeţul Argeş” în cadrul
programului Regio, Axa prioritară
3 „Îmbunătăţirea infrastructurii
sociale”, domeniul major de in-
tervenţie 3.4 „Reabilitarea/ mo-
dernizarea/ dezvoltarea şi echi-
parea infrastructurii pentru for-
marea profesională continuă”.

Valoarea totală a contractului
de finanţare es te de 1.000.006,96
lei, din care valoarea totală eli gi -
bilă a proiectului este de 735.121
de lei (624.852,85 lei reprezintă fon -
duri nerambursabile fedR, 95.565,73
lei fonduri de la bugetul naţio-

nal, iar 14.702,42 lei cofinanţa-
rea eligibilă a beneficiarului). 

Prin implementarea acestui
proiect, ce are ca termen de rea-
lizare 11 luni, se doreşte extin-
derea şcolii primare cu un corp
nou de clădire, unde vor fi create
un laborator de informatică, do -
uă săli de clasă, un nou grup sa-
nitar şi o cancelarie pentru des-
făşurarea în condiţii corespunză-
toare a procesului instructiv-edu -
cativ. Totodată, prin asistenţa ne -
rambursabilă Regio, unitatea de
învăţământ din Valea Corbului va
fi dotată cu mobiler nou, compu-
tere pentru utilarea laboratoru-
lui de informatică, precum şi ma-
teriale didactice atât de nece-
sare elevilor. 

Până în prezent, la nivelul ju -
deţului Argeş au fost semnate în
total 19 contracte de finanţare în
cadrul Regio, pentru dezvoltarea
infrastructurii educaţionale, din
care 10 proiecte au fost deja fina -
lizate.

Comuna argeşeană Călineşti va beneficia de finanţare nerambursabilă Regio în valoare de
720.419 lei pentru reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Şcolii generale cu
clasele I-IV din satul Valea Corbului

Premierul
Victor Ponta:

„După modul în care n-
am reuşit să ne descurcăm cu
programul de minimis (...),
am învăţat lecţia şi cred că
soluţia pe care, împreună cu
ministrul de finanţe, Daniel
Chiţoiu, o vom aplica în peri -
oada imediat următoare es -
te să nu mai ţină Ministerul
Finanţelor aceste programe,
ci să le dăm tot la ADR-uri,
cele care au funcţionat până
la urmă cel mai bine şi unde
n-o să mai avem calculatoare
care se blochează sau zeci de
mii de firme care accesează
doar la Ministerul Finanţe -
lor. Deci, e o experienţă utilă
şi pozitivă pe care vrem să o
folosim”.

DECLARAŢIA SĂPTĂMÂNII

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


guvernul României a aprobat în şedinţa de mier -
curi, 4 septembrie, un nou împrumut de la Trezore -
ria Statului, pentru a pune la dispoziţia Autorită-
ţilor de Management ale programelor operaţionale
resursele necesare pentru plata beneficiarilor de
fonduri europene.

„Guvernul României a aprobat un nou împru-
mut, în valoare de aproximativ 850 milioane de lei,
sumă ce va fi utilizată pentru efectuarea de noi
plăţi către beneficiari. Resursele asigurate de Gu-
vern pentru plata beneficiarilor reprezintă un spri -
jin consistent pentru continuarea proiectelor, cu
efecte pozitive pentru economia naţională, dar şi
un impuls pentru accelerarea absorbţiei fondurilor
UE”, a declarat ministrul fondurilor europene, eu-
gen Teodorovici.

Împrumutul menţionat va fi folosit pentru efec -
tuarea de plăţi către beneficiarii de fonduri contrac -
tate prin intermediul a patru programe: Programul
operaţional Sectorial dezvoltarea Resurselor uma -
ne, Programul operaţional Sectorial Mediu, Progra-
mul operaţional Regional, respectiv Programul ope -
raţional dezvoltarea Capacităţii Administrative.

Astfel, pentru plata facturilor depuse de bene -
ficiarii Programului operaţional Sectorial dezvol-
tarea Resurselor umane şi ai Programului operaţio -
nal Sectorial Mediu au fost alocate fonduri în valoa -
re de câte 300 milioane de lei. Totodată, pentru efec -
tuarea de plăţi către beneficiarii Programului ope-
raţional Regional a fost alocată suma de 230 de mi-
lioane de lei.

Sursa: www.fonduri-ue.ro
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Guvernul României a aprobat un nou împrumut
pentru achitarea facturilor către

beneficiarii de fonduri UE

Viceprim-ministrul Liviu dragnea, ministrul
dezvoltării regionale şi administraţiei publice, a
anunţat că invită Asociaţia Comunelor din România
(ACoR) să-şi desemneze reprezentanţi care să par-
ticipe la elaborarea actelor normative iniţiate la
nivelul MdRAP.

„Eu îmi doresc să vă angrenez în toate proiec -
tele de acte normative din domeniul administra -
ţiei publice locale la care se lucrează acum în mi-
nister. Am mai lansat această invitaţie şi în trecut.
Joi vom adopta un acord prin care stabilim le -
gislaţia la care vom lucra împreună.”, a declarat
Liviu dragnea vineri, la finalul întâlnirii cu repre -
zen tanţii ACoR.

La întâlnire au fost abordate toate cerinţele
făcute publice de primarii de comune, iar la final
s-a stabilit că cea mai bună formulă este ca ACoR
să prezinte ministerului propuneri concrete de
amendamente la actuala legislaţie.

„Vom lucra împreună cu Asociaţia Comunelor
şi cu Ministerul Finanţelor Publice la două viitoare

coduri extrem de importante pentru cei prezenţi
astăzi: Codul finanţelor publice locale şi Codul ad-
ministrativ. Aceste acte vor reuni, practic, toată le -
gislaţia românească din cele două domenii, astfel
încât aplicarea prevederilor respective să fie sim-
plificată. Nu va mai fi nevoie ca o primărie de co-
mună să consulte zeci de legi.”, a precizat minis-
trul dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

Cu privire la alte revendicări ale ACoR, vice-
prim-ministrul Liviu dragnea a subliniat că o parte
dintre acestea sunt deja în atenţia guvernului, ur-
mând ca, în termen foarte scurt, să fie reglemen-
tate. Astfel de teme sunt cele privind o eventuală
modificare a Legii nr. 161/2003 (fără a interveni
însă în legislaţia de funcţionare a Agenţiei naţio -
nale de Integritate), prezenţa primarilor în comi-
siile de inventariere sau cerinţele cu privire la în-
lăturarea diferenţelor dintre comune, oraşe şi mu-
nicipii în ceea ce priveşte salarizarea, criteriul ur-
mând să fie numărul de locuitori deserviţi.

Sursa: www.mdrap.ro

Primarii de comune vor lucra cu MDRAP
la legislaţia în domeniu

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


Două noi programe prin care»
România va atrage granturi SEE şi
norvegiene, cu o valoare cumulată de
peste 14 milioane de euro, au fost
semnate recent de ministrul fondurilor
europene, Eugen Teodorovici. 

Cele două programe sunt „Monitorizarea me-
diului şi planificare şi control integrat”, respectiv
„Întărirea capacităţii şi cooperare instituţională
între instituţiile publice, autorităţile locale şi re-
gionale româneşti şi norvegiene”.

Prin programul „Monitorizarea mediului şi pla-
nific are şi control integrat” sunt alocate României
granturi în valoare de peste 8 milioane de euro.
granturile alocate prin intermediul acestui pro-
gram vor fi utilizate pentru îmbunătăţirea respec-
tării legislaţiei în domeniul mediului, prin proiectul
predefinit „Îmbunătăţirea cunoaşterii în domeniul
amenajării teritoriului”. Proiectul va fi implemen-
tat de Agenţia naţională de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară din România, în cooperare cu Autoritatea
norvegiană de cadastru şi cu Registrul din Islanda.

În acelaşi timp, prin programul „Întărirea capa -
cităţii şi cooperare instituţională între instituţiile
publice, autorităţile locale şi regionale româneşti şi
norvegiene” sunt alocate României granturi în valoa -
re de 6 milioane de euro. Prin acest program urmea -
ză să fie finanţate două proiecte predefinite. Ast-
fel, proiectul „Întărirea capacităţii de reglemen-
tare în domeniul siguranţei nucleare şi radiologice
şi al pregătirii şi reacţiei la situaţii de urgenţă în Ro -
mânia”, promovat de Comisia naţională pentru Con -
trolul Activităţilor nucleare, în valoare de 4,2 mi-
lioane de euro, vizează creşterea eficienţei auto -
rităţii naţionale de reglementare în domeniul nu-
clear prin activităţi specifice de întărire a capaci -
tăţii, schimb de experienţă şi bune practici cu cei
doi parteneri ai proiectului - Autoritatea de Pro tec -
ţie Împotriva Radiaţiilor din norvegia şi Agenţia In -
ternaţională pentru energie Atomică. În acelaşi
timp, prin intermediul celui de-al doilea proiect pre -
definit, Agenţia naţională de Administrare fiscală
va primi granturi în valoare de peste 2,3 milioane
de euro, ce vor fi utilizate pentru promovarea inte -

grităţii şi combaterea corupţiei în domeniile fiscal
şi vamal, prin întărirea capacităţii direc ţiei gene-
rale de Integritate. Proiectul va fi dezvoltat şi im-
plementat în parteneriat cu Administraţia fiscală
norvegiană şi Secretariatul general al guvernului. 

Proiectele predefinite sunt cele în cazul cărora
beneficiarii, obiectivele şi finanţarea au fost pre-
văzute nominal în textul Memorandumurilor de
Înţelegere încheiate între statele donatoare şi au-
torităţile române.

granturile See şi norvegiene alocate României
în perioada 2009 - 2014 sunt în valoare de aproxima -
tiv 306 milioane de euro. Acestea vor susţine pro-
grame şi proiecte din 21 de domenii, precum justi ţie
şi afaceri interne, protecţia mediului, cercetare, să -
nătate, cultură, societate civilă şi îmbunătăţirea con -
diţiilor sociale pentru populaţia romă. Până în pre-
zent au fost semnate nouă din cele 21 de programe.

Pentru mai multe detalii referitoare la granturile
See şi norvegiene, vizitaţi website-urile www.norve -
gia.ro, www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro sau
www.norwaygrants.ro.

Sursa: www.fonduri-ue.ro
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Granturile SEE şi norvegiene vor fi disponibile
prin încă două programe

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-ue.ro
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Comisia Europeană,
în căutarea „capitalei inovării”

Comisia Europeană a lansat»
o competiţie ce vizează desemnarea
capitalei europene a inovării sau,
altfel spus, a „iCapitalei”.

Premiul oferit va recompensa oraşul care con-
struieşte cel mai bun „ecosistem al inovării”, ca-
pabil să conecteze cetăţenii, organizaţiile publice,
mediul academic şi întreprinderile. În prezent, 68%
din populaţia ue locuieşte în zone urbane, aşadar
acestea sunt zonele care vor contribui cel mai mult
la stimularea inovării în europa. oraşele impulsio-
nează inovarea prin simpla prestare de servicii,
însă cel mai important este să se creeze mediul
propice pentru ca ceilalţi să inoveze la rândul lor
şi pentru a permite realizarea de conexiuni între
sectorul public şi cel privat. un comitet indepen-
dent de experţi va alege câştigătorul în primăvara
anului 2014, iar oraşul desemnat va primi 500 000
euR, sumă pe care o va utiliza pentru a-şi susţine
acţiunile. 

Termenul pentru depunerea
candidaturilor este 3 decembrie 2013

Máire geoghegan-Quinn, comisarul european
pentru cercetare, inovare şi ştiinţă, a declarat:
„Oraşele sunt adevărate motoare pentru econo-
mia Europei. Şapte din zece europeni locuiesc în
zone urbane, iar aceste regiuni generează două
treimi din PIB-ul UE. Dorim să încurajăm oraşele
să-şi intensifice eforturile în direcţia inovării şi
să-şi creeze o reţea în cadrul căreia să facă schimb
de idei pentru viitor.”

oraşele vor fi evaluate în funcţie de iniţiati-
vele lansate şi de realizările obţinute până în pre-
zent, dar şi de ideile pe care le au pentru viitor în
scopul creşterii capacităţii de inovare. ele vor tre-
bui să demonstreze că se bazează pe o strategie
amplă, care este în acelaşi timp: 

Inovatoare - în ceea ce priveşte conceptele,•
procesele şi instrumentele;

Mobilizatoare - capabilă să atragă talent, fi-•
nanţare, investiţii şi implicare şi angajament din
partea cetăţenilor;

Integrată - să aibă legătură cu obiectivul fun-•

damental al Strategiei europa 2020, şi anume creş-
terea inteligentă, sustenabilă şi favorabilă inclu-
ziunii în întreaga europă;

Interactivă - să creeze o comunitate preocu-•
pată de inovare la nivelul oraşului propriu şi în re-
laţiile cu alte oraşe.

Competiţia este deschisă oraşelor din toate
statele membre şi din ţările care participă la pro-
gramul-cadru de cercetare al ue. Premiul este re-
zervat oraşelor cu peste 100.000 de locuitori şi ini-
ţiativelor aflate în derulare cel puţin de la 1 ia-
nuarie 2010. În ţările unde nu există oraşe cu peste
100.000 de locuitori, poate să candideze oraşul cel
mai mare. oraşele candidate pot vizita site-ul de-
dicat competiţiei pentru a se informa în legătură
cu regulile şi condiţiile de participare. 

de asemenea, se pot trimite întrebări referi-
toare la candidaturi, la următoarea adresă: rtd-i-
capital@ec.europa.eu.

Context
Inovarea este esenţială pentru creşterea economică

şi competitivitatea întreprinderilor şi reprezintă un ele-
ment central al Strategiei 2020. uniunea europeană are,
de altfel, obiectivul de a deveni „o Uniune a inovării”.

Prin politicile sale regionale şi de cercetare şi ino -
vare, ue promovează dezvoltarea urbană inteligentă şi
sustenabilă. Viitorul program de cercetare şi inovare al
ue, orizont 2020, care se va derula în perioada 2014 -
2020, se va concentra mai mult ca oricând pe finanţarea
întregului „lanţ al inovării”, de la descoperirile ştiinţi-
fice la dezvoltarea pe piaţă. Viitoarele programe de fi-
nanţare regională ale ue vor fi şi ele mai axate pe in-
ovare, de exemplu pe crearea de infrastructuri pentru
cercetare.

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


Pentru domeniul major de intervenţie 5.3
„Pro movarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii a -
tractivităţii României ca destinaţie 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, Bu-
cureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001,
e-mail: adita.stanca@mturism.ro
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Situaţia proiectelor depuse
la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 9 septembrie 2013, la sediul
Agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 891 de proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul ope-
raţional Regional), Planul Integrat de dezvoltare ur-
bană pentru Polul de dezvoltare (PIdu) – Municipiul

Piteşti, PId-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
Integrate de dezvoltare urbană pentru 12 centre ur-
bane. Până în prezent au fost semnate 502 contracte
de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată
de 2.943.496.715,59 lei. din cele 502 contracte
semnate, 36 de proiecte au fost reziliate.

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.

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


În atenţia tuturor beneficiarilor contractelor de fi-
nanţare POS CCE

Stimată doamnă/ Stimate domn,
Vă aduc la cunoştinţă, în mod oficial, faptul că Minis -

terul fondurilor europene, împreună cu Autoritatea de Ma -
nagement pentru Programul operaţional Sectorial „Creş-
terea Competitivităţii Economice”(PoS CCe) au stabilit un
Plan de Acţiuni pentru deblocarea rapidă a Programului.

Acest Plan a fost deja aprobat de guvern şi presu-
pune câţiva paşi importanţi:

S-au selectat din mediul privat 167 de experţi pen-•
tru evaluarea tuturor cererilor de finanţare, 25 de experţi
în domeniul juridic, 40 de experţi verificare cereri de
rambursare şi 20 de experţi achiziţii publice;

experţii au început activitatea de evaluare a ce-•
rerilor depuse în cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem pro-
ductiv inovativ şi eco-eficient” (IMM-uri). este vorba de
3.902 cereri de finanţare, depuse încă din perioada gu-
vernărilor anterioare şi neevaluate până acum, cu un bu-
get disponibil de 359 milioane de euro, şi cu o valoare a
proiectelor de 1,2 miliarde de euro, sensibil mai mare
decât bugetul disponibil iniţial;

La 20 august a.c., din cele 1.442 de cereri de finan -•
ţare pentru investiţii mici intrate în evaluare, au fost fina -
lizate şi declarate admise (cu punctaj de minim 60 de punc -
te), 647 de cereri. estimăm că procesul de evaluare pen-
tru toate operaţiunile se va încheia până la 15 septembrie;

Vestea bună pentru solicitanţii de proiecte este•
aceea că guvernul a decis suplimentarea bugetului ape-
lului până la suma maximă cerută la finanţare de pro-
iectele admise după evaluarea tehnico-financiară. Acest
lucru înseamnă că toate proiectele depuse şi care întru-
nesc condiţiile tehnico-financiare prevăzute (punctajul
de minim 60 de puncte) vor avea şi finanţare, iar contrac -
tarea se va realiza rapid la începutul lunii septembrie;

Acest lucru s-a realizat prin realocarea unor sume•
din zona unor Axe prioritare în care nu s-au depus sufici en -
te proiecte (respectiv s-au alocat economii în valoare de
110 milioane de euro făcute pe Axa prioritară 4 PoS CCe);

Principalul motiv pentru care am suplimentat su-•
mele la acest domeniu ţine de dorinţa guvernului de a
susţine întreprinderile mici şi mijlocii, ca element fun-
damental al relansării economice în România;

de altfel, dat fiind faptul că potenţialii beneficiari•
ai fondurilor alocate pentru Axa prioritară 1 vin cu un aport
financiar considerabil mai mare decât beneficiarii din al te
axe ale PoS CCe, sprijinul guvernului era absolut necesar.

Această veste bună vine pe fondul deblocării pro-
gramelor europene, inclusiv a acestuia, în cadrul căruia
şi dumneavoastră derulaţi activităţi, şi vreau să vă asigur,
pe această cale, de întreaga voinţă politică a guvernului
României de a susţine toate proiectele corecte ce se de-
rulează în prezent şi care se vor derula în viitor.

Prioritatea noastră este să asigurăm finanţare rapidă
către toţi potenţialii beneficiari de fonduri europene.
este o dovadă de respect pentru munca dumneavoastră,
precum şi de corectitudine în raport cu obligaţiile con-
tractuale pe care statul român şi le asumă.

din nefericire, anul trecut a reprezentat unul de grea
încercare pentru mulţi dintre dumneavoastră, ca urmare
a blocării unor fonduri, în urma identificării de fraude co -
mise în trecut, în perioada 2009 - 2011. ne-am asumat re -
pararea acestei probleme şi deblocarea programelor, prin
măsurile pe care le-am adoptat.

Ca efect al măsurilor din ultima perioadă, absorbţia
fondurilor europene a accelerat major, crescând de la
cca 7% anul trecut, până la peste 21% în prezent. doar
în luna iulie, România a reuşit să atragă peste 730 de mi-
lioane de euro din fonduri europene, adică cca jumătate
din toată suma rambursată în perioada 2007 - 2012.

Absorbţia fondurilor europene şi folosirea acestora
pentru relansarea economiei româneşti, pentru crearea
de locuri de muncă şi stimularea unor domenii cheie re-
prezintă o prioritate strategică pentru noi, ca ţară.

Activitatea dumneavoastră, în cadrul proiectelor pe
care le gestionaţi, contribuie la atingerea ţintelor pe care
România şi le-a asumat, pentru a recupera decalajele de
dezvoltare faţă de uniunea europeană. Vom încerca, prin
informări cât mai transparente, să vă ţinem în continuare
la curent cu evoluţiile din acest domeniu.

Vă mulţumim încă o dată pentru efortul pe care îl
depuneţi.

Cu deosebită apreciere,
Prim-Ministru: Victor PONTA

Ministrul fondurilor europene: Eugen TEODOROVICI
Sursa: www.fonduri-ue.ro
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Scrisoarea transmisă de premierul Victor Ponta şi
ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici,
beneficiarilor contractelor de finanţare POS CCE

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-ue.ro
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România ar putea atinge în toamna»
acestui an un nou nivel record al sumelor
încasate din fonduri europene, după
reluarea plăţilor pe Programul Operaţional
Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice”, potrivit ministrului
fondurilor europene, Eugen Teodorovici.

„România a avut în luna iulie cea mai mare
intrare de fonduri europene de la începutul rela-
ţiei cu Uniunea Europeană, 731 milioane de euro.
Sper că acest vârf va fi depăşit încă o dată în lunile
următoare, în toamna acestui an, atunci când spe-
răm, şi sunt deja semnale pozitive, că vom debloca
şi ultimul program rămas presuspendat, cel de
Competitivitate”, a declarat vineri, 30 august, mi-
nistrul fondurilor europene, într-o conferinţă de
presă, la Constanţa.

Teodorovici: „2013 este cel mai greu an
din punctul de vedere al fondurilor
europene”

„În primul rând, 2013 este anul de vârf în ceea
ce priveşte plăţile, aşa a fost planificat încă din
2006. În al doilea rând, trebuie să soluţionăm de-
ficienţele sistemului pe care Comisia Europeană
le-a identificat pentru perioada 2009 - 2011. În al
treilea rând, trebuie ca cele 2,5 miliarde de euro
programate ca venituri la bugetul de stat pe 2013
să fie realizate aşa cum prevede Legea bugetului
de stat şi, desigur, ultimul punct este următorul
cadru financiar - Acordul de Parteneriat pentru
2014 - 2020 cu tot ceea ce înseamnă acesta: prio-
rităţi de finanţare, structuri de management şi
programe operaţionale mai puţine ca număr, o
simplificare a sistemului, adică o abordare mult
mai pragmatică”, a explicat ministrul eugen Teo-
dorovici.

În primele şapte luni ale acestui an, potrivit
Ministerului fondurilor europene, Comisia a ram-
bursat României fonduri în valoare de peste 1,46
miliarde de euro.

Teodorovici a afirmat că obiectivul său este ca
în perioada 2014 - 2020 România să atragă încă din

primul an sume foarte mari şi a cerut rigurozitate
din partea managerilor de proiecte faţă de firmele
care execută lucrări, astfel încât cele care nu-şi
îndeplinesc obligaţiile la termen să fie penalizate,
conform contractelor.

de asemenea, ministrul Mfe a anunţat că în-
cepând din 5 septembrie se vor semna cele peste
4.000 de proiecte pentru IMM-uri depuse încă din
anul 2010 şi că în perioada imediat următoare vor
intra în vigoare proceduri simplificate pentru creş-
terea ratei de absorbţie a fondurilor europene, da-
torită abrogării ordinului nr. 1.050/ 2012.

de altfel, în aceeaşi conferinţă de presă, mi-
nistrul mediului, Rovana Plumb, a solicitat socie-
tăţilor care execută lucrări în cadrul proiectelor
depuse pe Programul operaţional Sectorial Mediu
să accelereze ritmul lucrărilor, în condiţiile în care
guvernul decontează doar o treime din sumele pe
care le-ar putea plăti lunar.

„Fac un apel la tot ceea ce înseamnă construc-
tori care activează în zona mediului, fie că vorbim
de infrastructură apa-canal, fie că vorbim de in-
frastructură de deşeuri, să tureze motoarele la
maxim, deoarece ritmul lucrărilor este foarte lent.
Guvernul poate deconta de trei ori mai mulţi bani
decât o face acum”, a subliniat Rovana Plumb.

Sursa: www.ziare.com
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Eugen Teodorovici: România ar putea încasa
o nouă sumă record de la UE în această toamnă

eugen Teodorovici, ministrul fondurilor europene

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


În cadrul solicitării
de propuneri de proiecte
pentru Programul opera-
ţional pentru Pescuit,
Con siliul judeţean Călă-
raşi intenţionează să de -
pună, în calitate de solici -
tant eligibil, proiectul „Va -
lo rificarea potenţialului
turistic şi piscicol al Dunării călărăşene prin sta-
bilirea de trasee turistice acvatice şi dezvoltarea
de facilităţi de transport şi cazare lacustră”. Vi-
ziunea strategică exprimată în Planul naţional Stra -
tegic pentru Pescuit este un sector piscicol com-
petitiv, modern şi dinamic, bazat pe activităţi dura -
bile de pescuit şi acvacultură, care ia în conside-
rare aspectele legate de protecţia mediului, dez-
voltarea socială şi bunăstarea economică.

obiectivele proiectu -
lui vizează următoarele:
valorificarea şi conserva-
rea durabilă a tradiţiilor
pescăreşti în zona dunării
călărăşene; valorificarea
potenţialului local în do-
meniul piscicol prin dez-
voltarea capacităţii spe-

cifice portului pescăresc, capacităţii de cazare şi
transport pe ponton; promovarea pescuitului şi a
dunării călărăşene prin realizarea a două trasee
turistice, unul destinat pescuitului şi unul destinat
activităţilor de watchbird; îmbunătăţirea gradului
de informare cu privire la utilizarea şi conservarea
resurselor piscicole; păstrarea patrimoniului cul-
tural prin cercetarea istoricului piscicol în zonă.

Sursa: obiectiv-online.ro

S-a încheiat evenimentul organizat de Consi-
liul judeţean Argeş, Sărbătorile Argeşului şi Mus-
celului, desfăşurat pe parcursul a trei săptămâni,
în curtea Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii go-
leşti. Preşedintele Cj Argeş, Constantin nicolescu,
şi cei doi vicepreşedinţi, florin Tecău şi Constantin
Polexe, au înmânat titlurile de fii şi fiice şi de ce-
tăţeni de onoare ai Argeşului şi Muscelului şi diplo-
mele de excelenţă pentru cele patru categorii: cul-
tură, religie, sport şi mass-media.

La festivitate au participat numeroase per-
soane publice, printre care Arhiepiscopul Argeşului
şi Muscelului, ÎPS Calinic, preşedintele Curţii de
Conturi, nicolae Văcăroiu, prefectul de Argeş, Cri-
stian Soare, primarul Piteştiului, Tudor Pendiuc, şi
senatorul Ion Popa. după decernarea titlurilor a
urmat un spectacol marca Tudor gheorghe, după
care au urcat pe scenă artişti consacraţi, formaţii
şi ansambluri folclorice, interpreţi de muzică po-
pulară din judeţ, dar şi din afara judeţului. Spec-

tacolul muzical-coregrafic folcloric şi de muzică
uşoară a fost susţinut de ansamblul folcloric dorul,
de orchestra doina Argeşului, Cristina Turcu Preda,
Valentin grigorescu, nineta Popa, Mariana Ionescu
Căpitănescu, daniela Cernea, george nedelea şi
de ansamblul folcloric Plai de dor din Mioveni.     

Sursa: ziartop.ro
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S-au încheiat Sărbătorile Argeşului
şi Muscelului cu înmânarea titlurilor de Fii şi
Cetăţeni de Onoare ai Argeşului şi Muscelului

Argeş

Valorificarea potenţialului
turistic şi piscicol al Dunării călărăşene

Călăraşi

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://ziartop.ro
http://www.obiectiv-online.ro
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Mediul de afaceri,
colac de salvare pentru Dâmboviţa

În data de 6 septembrie, Muzeul de Istorie din
municipiul Târgovişte a fost gazda primei întâlniri
dintre conducerea Consiliului judeţean dâmbo-
viţa, parlamentari, lideri politici locali, şefi de in-
stituţii deconcentrate şi mediul de afaceri dâm -
boviţean.

Zeci de oameni de afaceri din întreg judeţul,
din toate domeniile de activitate, au răspuns invi-
taţiei conducerii forului administrativ judeţean şi
şi-au arătat disponibilitatea de a contribui la dez-
voltarea judeţului. demersul Consiliului judeţean
a reprezentat un semnal ferm de sprijin pentru oa-

menii de afaceri care vor să dezvolte proiecte via-
bile şi să creeze astfel noi locuri de muncă.

Preşedintele Cjd, Adrian ţuţuianu, s-a angajat
să ofere oamenilor de afaceri dâmboviţeni atât
sprijin pentru eliminarea birocraţiei, cât şi condiţii
avantajoase de dezvoltare a noi afaceri în parcu-
rile industriale de pe raza judeţului. Totodată, a
cerut oamenilor de afaceri mai multă implicare şi
perseverenţă în accesarea de fonduri europene,
pentru a se putea aduce în judeţ cât mai mulţi bani
pe exerciţiul financiar 2014 - 2020.

Sursa: www.jurnaldedambovita.ro

Dâmboviţa

În perioada 15.07.2013 – 15.08.2013, în calitate de
partener al proiectului Co-WAndA – „Convenţie pen-
tru managementul deşeurilor pentru navigaţia inte-
rioară pe Dunăre”, Cn APdf SA giurgiu a implementat
o acţiune pilot ce a permis colectarea de informaţii
şi date statistice ce vor fi utilizate ulterior în cadrul
proiectului, pentru elaborarea unui sistem de mana-
gement al deşeurilor unitar, în ţările riverane dunării.

Astfel, în perioada menţionată, navele au avut po -
sibilitatea să predea reziduurile de hidrocarburi de la
bord în mod gratuit, la punctele de colectare de pe sec -
torul românesc al dunării, din porturile giurgiu şi dro-
beta Turnu Severin.

Acţiunea pilot, implementată de Cn APdf SA giur -
giu a avut două componente ce corespund aspectelor
studiate în cadrul proiectului: pe de o parte, testarea
modelului de finanţare a managementului deşeurilor
gene-rate de nave, iar pe de altă parte, testarea po-
tenţialului Serviciilor de Informare fluvială de a sus-
ţine predarea organizată a deşeurilor generate de nave.

În cadrul activităţilor pentru testarea utilizării
vignetei electronice pentru finanţarea operaţiunilor
de colectare, tratare şi eliminare a deşeurilor, a fost
necesar ca navele interesate să participe la acţiunea
pilot să se înregistreze pe website-ul  http://www.co-
wandaproject.eu/pilotaction/, pentru obţinerea unei
vignete electronice. Prin prezentarea acesteia la

punctele de colectare implicate în acţiunea pilot, na-
vele au putut beneficia de servicii gratuite de pre-
luare a deşeurilor de hidrocarburi.

Totodată, sistemul de gestionare a cererilor elec-
tronice de preluare a deşeurilor generate de nave,
elaborat în cadrul proiectului, a fost testat concomi-
tent cu utilizarea vignetelor. Website-ul http://co-
wanda.apdf.ro, destinat preluării cererilor electro-
nice de predare a deşeurilor, funcţionează la punctele
de colectare din porturile giurgiu şi drobeta Turnu Se-
verin, mijlocind şi facilitând în acelaşi timp  schimbul
de informaţii dintre nave şi operatorii punctelor de
colectare.

deşi acţiunea pilot a fost finalizată în data de 15
august 2013, sistemul de gestionare a cererilor elec-
tronice de preluare a deşeurilor generate de nave va
fi utilizat în continuare la punctele de colectare a deşe -
urilor generate de nave, din porturile giurgiu şi dro-
beta Turnu Severin.

La implementarea acţiunii pilot au participat 15
nave, sub pavilion românesc, care au predat la cele
două puncte de colectare o cantitate totală de 35 mc
apă de santină.

Pentru mai multe informaţii despre proiect, vă
rugăm să vizitaţi site-ul Co-WAndA, http://www.co-
wandaproject.eu/, sau să contactaţi echipa de proiect.

Sursa: www.jurnalgiurgiuvean.ro

Acţiunea pilot implementată în cadrul
proiectului CO-WANDA a fost finalizată cu succes!
Giurgiu

http://www.jurnalgiurgiuvean.ro
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Judeţul Ialomiţa a reuşit»
să acceseze fonduri Regio în valoare
totală de aproape 50 de milioane
de lei. În total, este vorba de
şase proiecte, acestea vizând
îmbunătăţirea infrastructurii
mai multor obiective din judeţ.

Proiectele depuse pe cele cinci axe prioritare
ale Regio se află, la acest moment, în etape dife-
rite de evaluare. În ceea ce priveşte judeţul Ialo-
miţa, pe Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastruc-
turii de transport regionale şi locale, al cărei buget
este de 122,26 milioane de euro, se are în vedere
ranforsarea şi modernizarea drumului judeţean
201B, pe ruta Ciochina-orezu-Raşi. Această inves-
tiţie se ridică la aproximativ 36,5 milioane de lei,
din care circa 26,5 milioane reprezintă asistenţă
neramburasbilă.

Trecând la Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea in-
frastructurii sociale, observăm că judeţul nostru
are trei proiecte, toate în cadrul domeniului major
de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvolta -
rea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale,
domeniu ce beneficiază de o alocare regională de
13,88 milioane de euro. Astfel, unul din obiective
este amenajarea Centrului comunitar al persoane-
lor în vârstă din municipiul Slobozia, al cărei be-
neficiar este episcopia Sloboziei şi Călăraşilor. To-
talul investiţiei este de aproximativ 1,05 milioane
de lei, 823.000 fiind bani nerambursabili.

Cel de-al doilea proiect este reprezentat de
extinderea, reabilitarea termică şi dotarea Cen-
trului de îngrijire şi asistenţă din Slobozia, al cărei
beneficiar este direcţia generală de Asistenţă So-
cială şi Protecţia Copilului Ialomiţa. Astfel, din cele
3,45 milioane de lei cât valorează proiectul, aproa -
pe 2,7 milioane este asistenţa nerambursabilă.

Tot dgASPC Ialomiţa este beneficiara proiec-
tului ce vizează înfiinţarea Centrului de recuperare
şi reabilitare neuro-psihică pentru adulţi Movila.
Investiţia se ridică la 3,7 milioane de lei, aproape
2,9 milioane reprezen tând sume nerambursabile.

Al treilea proiect de care va beneficia dgASPC

Ialomiţa este amenajarea Centrului social multi-
funcţional din satul orboieşti, comuna Andrăşeşti.
1,8 mlioane de lei costă acesta, cu 1,4 milioane de
lei, reprezentând bani care nu vor trebui returnaţi.

Asistenţă nerambursabilă de 2,1 miliarde

ultimul proiect aferent judeţului Ialomiţa se re -
găseşte în cadrul domeniului major de intervenţie
4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor,
din cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea mediului
de afaceri regional şi local. Astfel, va fi sprijinită
înfiinţarea unui centru de fabricare a panourilor
din plasă sudată, în oraşul Căzăneşti. Beneficiarul,
societatea comercială draffili Construct 2002, va
fi ajutată cu 836.000 de lei, asistenţă nerambur-
sabilă, din 1,1 milioane, cât costă investiţia.

Valoarea totală a proiectelor accesate la nive -
lul judeţului Ialomiţa se ridică la 47.599.962 de lei.

Până în data de 2 septembrie, la sediul Agen -
ţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia au
fost depuse 891 de proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Regio. Până în pre-
zent au fost semnate 502 contracte de finan ţare,
cu o valoare nerambursabilă solicitată de aproxi-
mativ 3 miliarde de lei.

Sursa: www.observator24.ro
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Proiecte Regio în valoare de
aproape 50 de milioane de lei în Ialomiţa

Ialomiţa
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Expoziţie de tractoare şi combine
de ultimă generaţie la Agralimex

În perioada 29 august – 1 septembrie, la Ale-
xandria s-a desfăşurat cea de-a XXIII-a ediţie a Târ-
gului naţional pentru Agricultură şi Industrie Ali-
mentară Agralimex, în prezenţa oficialităţilor şi a
invitaţilor din ţară şi din străinătate. Pe platoul de
expoziţie deschis în Pădurea Vedea s-au adunat
firme de profil din România, dar şi din ungaria, Bul-
garia şi franţa. 

Târgul a fost organizat şi anul acesta de Ca-
mera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Teleor-
man, în colaborare cu Primăria Municipiului Ale-
xandria şi în parteneriat cu SC estagroteh. deschi-
derea oficială a târgului a avut loc în data de 29
august, în prezenţa organizatorilor, a oficialităţilor
şi a invitaţilor, printre care s-au numărat reprezen-
tanţi ai Ambasadelor franţei, Turciei şi Bosniei-
Herţegovina. Cele 40 de firme participante şi-au
expus pe platoul din Pădurea Vedea cele mai mo-
derne şi mai noi utilaje agricole, de la tractoare şi
combine de ultimă generaţie, până la cele mai per-
formante accesorii. Lângă standurile producători-
lor de maşini agricole, precum Autocora grup SRL,
MAT Craiova SA sau MYo SA, s-au amenajat standuri
ale instituţiilor bancare şi firmelor de asigurări,
venite să ofere consultanţă fermierilor interesaţi

să-şi cumpere utilaje agricole. 
În cadrul târgului Agralimex a avut loc şi o în-

tâlnire între o delegaţie de oameni de afaceri din
franţa cu fermieri din Teleorman, precum şi o serie
de simpozione la care au participat reprezentanţi
ai autorităţilor locale şi ai mediului privat.

Sursa: adevarul.ro

Teleorman

În ultimii ani, cercetarea a fost un domeniu
văduvit serios de fonduri, puţine firme din piaţă
făcând faţă interminabilei tranziţii. În acest con-
text însă avem parte şi de o veste bună, căci oMV
Petrom va începe modernizarea Institutului de Cer-
cetare şi Proiectare Tehnică (ICPT) de la Câmpina.

Proiectul, ce se va finaliza în anul 2015, este
estimat la 3,7 milioane de euro, bani care vor proveni
şi din fonduri proprii şi bani europeni. Proiectul de mo-
dernizare vizează construirea unei noi clădiri ca re va
deservi activitatea de laborator şi de stocare a probe -
lor de material, precum şi modernizarea echi pa men -
tului necesar pentru activităţile de cercetare şi dez -
voltare, o parte din acesta fiind în prezent învechit.

„Modernizarea ICPT este foarte importantă
pentru divizia de explorare şi producţie, având în
vedere că institiutul gestionează analiza structu-
rilor de sol şi desfăşoară activităţi legate de cer-
cetarea şi dezvoltarea de tehnici noi de foraj,
adecvate zăcămintelor pe care le operăm. Faptul
că am reuşit să obţinem finanţare din fonduri eu-
ropene reprezintă un succes şi sper ca astfel să în-
curajăm iniţiative similare, contribuind la creşte-
rea ratei de absorbţie a fondurilor de la Uniunea
Europeană”, a declarat gabriel Selischi, membru
al directoratului oMV Petrom, responsabil cu ac-
tivitatea de explorare şi producţie.

Sursa: www.prahovabusiness.ro

3,7 milioane de euro pentru
modernizarea ICPT Câmpina

Prahova
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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
Victoriei, nr. 1, et. II, cam. 105, mun. Piteşti,
jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul judeţean dÂMBoVIţA

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 IALoMIţA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax / 0243/234.806
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul judeţean PRAHoVA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Prahova, sediul Consiliului 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

editor

Direcţia Dezvoltare şi Comuicare - Serviciul
Comunicare / Daniela TRAIAN - director adjunct,
Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEȘTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 9 septembrie 2013

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.
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