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În perioada 12 - 13 mai a.c., reprezentanţii
ADR Sud Muntenia au participat la întâlnirile gru-
purilor de lucru subsecvente Comitetului Consul-
tativ privind Dezvoltarea Regională, pentru dezba-
terea Programului Operaţional Regional 2014 –
2020, ce s-a desfăşurat la sediul Ministerului Dez-
voltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

Astfel, în cele două zile au
avut loc patru şedinţe destinate
Grupurilor de lucru privind do-
meniile „Infrastructura regio-
nală şi locală” (infrastructura
de transport regională, strategii
de reducere a emisiilor de car-
bon în mediul urban, investiţii pri -
vind regenerarea urbană şi tu-
rism), „Comunităţi Defavoriza -
te şi Infrastructura socială” (in-
vestiţii în infrastructura din do-
meniile servicii sociale, educaţie, sănătate, comu-
nităţi defavorizate); „Eficienţa energetică pentru
clădiri publice şi rezidenţiale” (măsuri de efi-
cienţă energetică pentru clădiri, inclusiv iluminat
public), „Mediul de afaceri privind investiţiile des-
tinate IMM-urilor” (promovarea transferului tehno -

logic şi îmbunătăţirea competitivităţii iMM-urilor).
În cadrul grupului de lucru au fost prezentate

principalele aspecte ale întâlnirilor informale ale
Comisiei Europene cu reprezentanţii autorităţilor
române, tipurile de intervenţii vizate în cadrul POR
(obiective, tipuri de activităţi, beneficiari, indica-
tori), precum şi calendarul activităţilor viitoare

pentru definitivarea POR 2014 –
2020. 

Întrunirile au fost coordo-
nate de către Ministerul Dezvol-
tării Regionale şi Administraţiei
Publice, în calitate de Autori-
tate de Management pentru
Programul Operaţional Regio-
nal, în parteneriat cu Ministerul
Afacerilor Europene.

Participanţi la aceste gru-
puri de lucru au fost reprezen-

tanţi ai autorităţilor administraţiei publice cen-
trale, Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională, ai
structurilor asociative ale autorităţilor administra-
ţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai or-
ganizaţiilor din mediul economic, social, academic
şi din societatea civilă.
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Victorina Ligia Dragu –
10 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia
În data de 13 mai, colega noastră Victorina

Ligia Dragu, şefa Serviciului financiar-contabil,
a împlinit 10 ani de activitate în cadrul Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! Pe
această cale o felicităm şi îi mulţumim pentru
sprijinul acordat tuturor colegilor Agenţiei şi
pen tru activitatea desfăşurată de-a lungul celor
10 ani în cadrul Serviciului financiar-contabil! 

La Mulţi Ani cu împliniri pe toate planu-
rile!

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


Agenţia pentru Dezvoltare»
Regională Sud Muntenia organizează
marţi, 20 mai, cea de-a şasea Sesiune
de informare destinată Organismelor
Intermediare din regiunea Sud
Muntenia.

Evenimentul va avea loc la sediul Agenţiei din
municipiul Călăraşi şi are ca scop realizarea unui
schimb de experienţă între Organismele interme-
diare responsabile de implementarea Programelor
Operaţionale în regiunea de dezvoltare Sud Mun-

tenia. totodată, în cadrul acestei întâlniri vor avea
loc discuţii privind oportunităţile de finanţare pen-
tru perioada de programare 2014 – 2020 şi dome-
niile prioritare ale Planului de Dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia 2014 – 2020. 

Întâlnirea de lucru este finanţată prin Regio,
Axa prioritară 6 „Asistenţă tehnică”, şi are scopul
de a disemina rezultatele Programului Operaţional
Regional, precum şi de a facilita un schimb de ex-
perienţă între Organismele intermediare respon-
sabile de implementarea Programelor Operaţio-
nale în regiunea Sud Muntenia.
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Sesiunea de informare destinată
Organismelor Intermediare
din regiunea Sud Muntenia

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.

Sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Vom avea o bancă
pentru dezvoltare?

una dintre cele două bănci
de stat ar putea deveni, în acest
an, banca pentru dezvoltare, a
declarat ministrul fondurilor eu-
ropene, Eugen teodorovici. 

„În acest an, una dintre ce -
le două bănci de stat ar putea de -
veni bancă de dezvoltare. Este o
prevedere pe regulamentul eu-
ropean care spune clar că o ban -
că de stat, dacă este bancă de dez -
voltare, poate fi implicată pe fon -
duri europene. Este o prevedere
pe care alte state o aplică, deci
este o posibilitate. Deocamdată
discutăm cu Ministerul de Finan -
ţe, cu ceilalţi colegi din Guvern
care sunt implicaţi în zona asta
şi vedem exact cum şi ce soluţie
aplicăm”, a spus teodorovici. 

Potrivit acestuia, niciunul din -
tre cei implicaţi în discuţie nu a
respins ideea. „A rămas să apro-
fundăm, să analizăm care sunt pa -
şii de urmat pe zona asta, care sunt
a vantajele unei astfel de soluţii
şi apoi să luăm o decizie. Dacă a -
vem elemente care să arate că
este o soluţie utilă, clar în acest
an cât mai repede (una din tre
bănci va deveni banca pentru
dezvoltare — n.r.)”, a afirmat
ministrul fondurilor europene.

Sursa: www.fabricadebani.ro

S-a afişat calendarul de desfăşurare
a programelor naţionale de finanţare!

Pentru a veni în sprijinul apli -
canţilor, Departamentul pentru
iMM-uri, mediu de afaceri şi turism
a publicat, săptămâna trecută, ca -
lendarul de desfăşurare a progra-
melor naţionale:

Programul pentru dezvolta-•
rea abilităţilor antreprenoriale în
rândul tinerilor şi facilitarea ac-
cesului la finanţare - StARt;

Programul de dezvoltare şi•
modernizare a activităţilor de
comercializare a produselor şi
serviciilor de piaţă - COMERț;

Programul naţional multia-•
nual pentru dezvoltarea culturii
antreprenoriale în rândul femei-
lor manager din sectorul iMM -
fEMEiA MAnAGER;

Programul pentru stimula-•
rea înfiinţării şi dezvoltării mi-
croîntreprinderilor de către în-
treprinzătorii tineri - tinERi DE-
ButAnți;

Programul naţional multianual•
pentru susţinerea meşteşugurilor
şi artizanatului - MEŞtEŞuGuRi.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

Agricultura a contractat toate fondurile
europene pentru dezvoltarea rurală
România, prin Ministerul Agri -

culturii, a contractat toate fondu -
rile europene destinate agricultu -
rii în ceea ce priveşte componen -
ta de dezvoltare rurală, valoarea
acestora cifrându-se la 10,2 mili -
arde de euro.

„2013 a fost anul în care ab-
sorbţia fondurilor europene chiar
s-a simţit în România. (...) Astăzi,
în România, Ministerul Agricul-
turii a contractat toate fondu-
rile pe care le aveam pe 'Dezvol-
tare rurală'. Zece miliarde de eu -
ro sunt contractate şi vor ajunge
în investiţii în agricultură. Numai
în judeţul Hunedoara, 116 mili oa -
ne de euro au intrat şi vor intra,
în perioada următoare, în agricul -
tura din judeţ”, a spus ministrul
Daniel Constantin. Potrivit acestu -
ia, din cele 10,2 miliarde de euro,
circa 70% repre zintă investiţii în
proiecte deja implementate, di-
ferenţa de bani urmând să fie uti -
lizată până la sfârşitul anului 2015

în alte proiecte de agricultură.
Oficialul guvernamental a ex -

plicat că agricultura reprezintă un
domeniu de creştere economică
în care pot fi dezvoltate foarte mul -
te locuri de muncă. Astfel, la nivel
naţional, în perioada 2007 – 2013,
aproape 10.000 de tineri au bene -
ficiat de fonduri pentru deschide -
rea unei afaceri în agricultură. „Alţi
7.000 de tineri vor putea să încea -
pă o afacere în agricultură, în anii
care vor urma”, a adăugat Constantin.

„Pentru exerciţiul financiar ur-
mător, pe care îl începem chiar săp-
tămâna viitoare, pe 20 mai avem
prima sesiune de primiri de pro-
iecte, avem împreună: plăţi directe,
dezvoltare rurală, aproape 20 de
miliarde de euro. Din acest motiv,
agricultura reprezintă un sector în
care putem avea şi creştere, dar şi
să creăm foarte multe locuri de
muncă”, a conchis ministrul Daniel
Constantin. 

Sursa: www.economica.net

Eugen teodorovici, ministrul fondurilor
europene

http://www.economica.net
http://www.fonduri-structurale.ro
http://www.fabricadebani.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Programul COSME, prezentat în România
pentru a încuraja utilizarea

instrumentelor financiare pentru IMM-uri
Împreună cu Ministerul Economiei din România,

Comisia Europeană a organizat, în data de 15 mai, o
conferinţă dedicată prezentării iniţiativei inovatoare
de sprijinire a iMM-urilor – programul de competitivi-
tate pentru întreprinderi şi iMM-uri (COSME).

Scopul principal al conferinţei a fost de a stabili
metodele de punere în practică a programului şi a in-
strumentelor financiare COSME în România.

iMM-urile sunt motorul de bază al economiei eu-
ropene, fiind principalele responsabile pentru creş-
terea economică şi crearea de locuri de muncă. noul
program va da un nou impuls economiei prin facilita-
rea accesului la credite şi la pieţele din interiorul şi
din afara uniunii, precum şi prin crearea unui mediu
favorabil pentru iMM-uri.

Din 2014 şi până în 2020, COSME va contribui la
reducerea decalajelor de pe piaţă în ceea ce priveşte
furnizarea de finanţări iMM-urilor. Se estimează că va
aloca între 14 şi 21 de miliarde de euro pentru finan-
ţarea iMM-urilor prin împrumuturi şi investiţii, dez-
voltând astfel între 220.000 şi 330.000 de astfel de
întreprinderi pe întregul său parcurs.

Sesiunea dedicată finanţării iMM-urilor din cadrul
conferinţei va face o trecere în revistă a viitoarelor
instrumente de finanţare ale uE, disponibile în cadrul
programelor COSME şi Orizont 2020, precum şi a acti -
vităţilor axate pe iMM-uri desfăşurate de Banca Euro-
peană de investiţii şi de fondul European de investiţii.
Ea va oferi ocazia de a explica mecanismele de func-
ţionare a acestor instrumente şi de a creşte interesul
în rândul instituţiilor financiare din România în a de-
veni intermediari în cadrul programelor uE. un parte -
neriat eficient între instituţiile uE şi operatorii de pe
piaţă, hotărâţi să furnizeze un acces sporit la finan-
ţările pentru iMM-uri, este o precondiţie a punerii în
practică cu succes a acestor instrumente financiare.

Informaţii despre programul COSME

Programul de competitivitate pentru întreprin-
deri şi iMM-uri (COSME) este în linie cu activitatea des-
făşurată de programul CiP.

COSME este în primul rând un instrument ce va
îmbunătăţi accesul iMM-urilor la finanţare, va sprijini

internalizarea lor, precum şi accesul lor pe pieţe. 60%
din bugetul estimat al COSME, respectiv 2,3 de mi-
liarde euro, va fi dedicat instrumentelor financiare,
furnizând garanţii şi capital de risc şi încurajând fluxul
de credite şi investiţii către sectorul iMM.

Ce tip de acţiuni sunt sprijinite prin COSME?

COSME furnizează următoarele tipuri de asis-
tenţă:

garanţii la împrumuturile pentru iMM-urile care•
au dificultăţi în obţinerea de împrumuturi din sistemul
bancar;

capital pentru fondurile de capital de risc ce fur-•
nizează investiţii pentru iMM-urile aflate în stadiul de
extindere şi creştere.

informaţii practice gratuite şi servicii directe pen -•
tru firmele ce caută parteneri, finanţare, informaţii des -
pre noile pieţe sau despre legislaţia sau programele uE;

acţiuni de cooperare în reţea sau de schimb de•
experienţă pentru cei care elaborează politicile re-
levante, având ca scop reducerea poverii administra-
tive asupra iMM-urilor şi îmbunătăţirea condiţiilor-ca-
dru pentru afaceri;

stabilirea de elemente de referinţă şi realizarea•
de studii pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi monito -
rizării sectoarelor industriale la nivel european sau glo -
bal, sau a politicilor în domeniul iMM-urilor din Europa;

informaţii despre instrumentele financiare ale uE.•
instrumentele financiare COSME vor continua, în

principal, activităţile de succes din cadrul programu-
lui CiP şi se aşteaptă ca ele să răspundă chiar mai bine
nevoilor iMM-urilor, având în vedere că se vor axa pe
categoriile vulnerabile de mici afaceri care în prezent
au dificultăţi pe piaţă.

Pentru a putea răspunde cât mai bine la diversi-
tatea pe pieţele finanţărilor pentru iMM-uri din Eu-
ropa, COSME va furniza doar cadrul, iar instrumentele
financiare vor avea posibilitatea de a crea produsele
individuale ce se potrivesc cel mai bine nevoilor iMM-
urilor de pe o anumită piaţă. instrumentele financiare
COSME vor conlucra cu cele din cadrul programului
pentru cercetare şi inovare Orizont 2020.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

http://www.fonduri-structurale.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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BRCT: Vizită în teren cu jurnaliştii pentru
promovarea rezultatelor utilizării fondurilor

europene alocate prin Programul de Cooperare
Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 – 2013

În data de 16 mai, Secretariatul»
Tehnic Comun (STC) pentru Programul
de Cooperare Transfrontalieră (PCT)
România - Bulgaria 2007 – 2013 din
cadrul Biroului Regional pentru
Cooperare Transfrontalieră (BRCT)
Călăraşi pentru Graniţa România -
Bulgaria a organizat o vizită la unul
din proiectele finanţate în cadrul PCT
RO - BG 2007 - 2013.

Scopul acestei vizite a fost de a prezenta re -
prezentanţilor mass-media rezultatele obţinute în
urma implementării proiectului „Reabilitarea dru-
mului III-3004 Trastenik-Orehovitza-Road III-137 şi
modernizarea DJ-544 Urzica Ștefan cel Mare” şi,
implicit, impactul programului la nivelul regiunii.

Având în vedere rolul de „diseminatori de in-
formaţie” pe care jurnaliştii îl deţin şi nevoia unui
flux continuu de informaţii, prin acest eveniment
s-a urmărit o informare exactă şi clară cu privire la
utilizarea fondurilor europene nerambursabile de-
rulate prin PCt RO - BG 2007 - 2013. jurnaliştii au
a vut astfel ocazia să afle informaţii direct de la
beneficiar, în timp ce pentru ceilalţi participanţi -
reprezentanţii factorilor de decizie şi ai societăţii
civile din districtul Pleven, acest eveniment a con-
stituit un prilej de schimb de bune practici în do-
meniul îmbunătăţirii facilităţilor de transport trans -
frontalier.

Cuvântul de deschidere al întâlnirii a aparţinut
şefului StC al PCt RO - BG 2007 - 2013 din cadrul
BRCt Călăraşi, Bogdan MuŞAt, care a prezentat
stadiului implementării Programului de Cooperare
transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013,
cu accent pe proiectele finanţate prin program în
parteneriatul cărora se regăsesc instituţii din dis-
trictul Pleven. 

Reprezentantul Agenţiei pentru infrastructură
Rutieră din Bulgaria, Hristo Petrov, partener lider

în proiectul „Reabilitarea drumului III - 3004 Tras-
tenik – Orehovitza - Road III - 137 şi modernizarea
DJ - 544 Urzica Ștefan cel Mare”, a prezentat
activităţile desfăşurate în parteneriat cu Cj Olt,
rezultatele obţinute şi impactul proiectului asupra
ariei eligibile a Programului. Proiectul, cu o va-
loare totală eligibilă de 1,5 milioane de euro, s-a
concretizat în 16 km reabilitaţi din districtul Ple-
ven şi modernizarea a 12 km din judeţul Olt.

Pentru ilustrarea rezultatelor proiectului, eve -
nimentul s-a încheiat cu vizita la segmentul de drum
reabilitat din districtul Pleven, între localităţile tras -
tenik şi Orehovitza.

Sursa: cbcromaniabulgaria.eu
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În cadrul celui de-al doilea apel Regio,

Aproape 25 de milioane de euro disponibile 
pentru infrastructura educaţională din Sud Muntenia!

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia
au fost depuse 67 de proiecte pentru dezvoltarea
infrastructurii de învăţământ în cadrul Programului
Operaţional Regional 2007 – 2013 - al doilea apel
de proiecte. Cererile de finanţare au fost depuse
în cadrul Axei prioritare 3, DMi 3.4 „Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infras-
tructurii educaţionale preuniversitare, universi-
tare şi a infrastructurii pentru formare profesio-
nală continuă”, în perioada 12 martie – 5 mai 2014,
pentru a primi asistenţă nerambursabilă pentru fi-
nalizarea investiţiilor care, în prezent, stagnează
din lipsă de fonduri. Sesiunea de depunere de pro-
iecte s-a adresat solicitanţilor, care, în calitate de
autoritate contractantă, au încheiat contracte de
lucrări în temeiul prevederilor OuG nr. 34/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, pentru
activitatea ce va face obiectul cererii de finanţare
depuse în cadrul acestui apel de proiecte.

La sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională

Sud Muntenia, proiectele ce vizează îmbunătăţirea in-
frastructurii educaţionale au fost depuse astfel: 9 ce-
reri de finanţare din judeţul Argeş, 18 cereri din Că-
lăraşi, şase din Dâmboviţa, şapte din Giurgiu, 14 din
judeţul ialomiţa, nouă cereri de finanţare din Prahova
şi patru cereri din teleorman. În prezent, cele 67 de
proiecte depuse se află în etapa de verificare a con-
cordanţei cererii de finanţare, ce se realizează în două
etape: verificarea administrativă a dosarului de achi-
ziţie publică pentru atribuirea contractului de lucrări
(etapă eliminatorie); verificarea conformităţii admi-
nistrative şi a eligibilităţii cererii de finanţare, precum
şi conformităţii documentaţiei tehnico-economice.

Acest apel de proiecte a fost lansat în urma
realocării de fonduri în cadrul programului Regio,
conform Deciziei Comisiei C(2013)/9772 finale din
19.12.2013. Pentru regiunea de dezvoltare Sud
Muntenia, alocarea financiară nerambursabilă din
fonduri fEDR aferentă acestui apel de proiecte
este de 24,62 milioane de euro.

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


8info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 176 / 13 - 19 mai 2014

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

Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 19 mai 2014, la sediul Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 1.278 de proiecte, prin care se solicită fi-
nanţare 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. De asemenea, au fost semnate 538 de con-
tracte de finanţare cu o valoare nerambursabilă so-
licitată de 3.153.532.600,74 lei. Din cele 538 de
contracte semnate, 44 de proiecte au fost reziliate.

IN
FO

 REG
IO

Pentru Domeniul major de intervenţie 5.3
„Promovareapotenţialuluituristicşicrearea
infrastructuriinecesareînscopulcreşteriia-
tractivităţiiRomânieicadestinaţieturistică”,
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.

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
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AM POS CCE a publicat lista
Polilor de competitivitate selectaţi

pentru finanţare
Autoritatea de Management pentru»

Programul Operaţional Sectorial
„CreştereaCompetitivităţiiEconomice”
(AM POS CCE) a publicat miercuri, 14 mai,
Lista Polilor de competitivitate selectaţi
pentru finanţare în cadrul POS CCE.

Printre aceştia se numără şi Polul de Compe-
titivitate AutO MuntEniA, care primeşte finanţare
pentru şase proiecte ce au o valoare totală de
aproximativ 180 milioane de lei (aproximativ 40 mi -
lioane de euro), din care valoarea financiară ne-
rambursabilă este de peste 68 milioane de lei (apro -
ximativ 15 milioane de euro). 

Acestea sunt următoarele:
investiţii nr. 1 „Creşterea capacităţii Automo-•

bile Dacia de a răspunde noilor cerinţe ale pieţei
prin produse inovative”;

investiţii nr. 2 „Creşterea capacităţii RTR de•
a dezvolta vehicule noi inovative şi competitive”;

Proiect CERCEtARE „Cercetarea şi dezvolta-•
rea de sisteme electrice, electronice, termice şi

tehnologii inovative pentru alternative de mobi-
litate durabilă, pentru creşterea eficienţei ener-
getice a vehiculelor, în scopul reducerii emisiilor
poluante şi îmbunătăţirii confortului termic pen-
tru pasageri”;

Proiect SOft nr. 1 „Coordonarea, monitoriza-•
rea şi raportarea privind implementarea proiec-
telor şi a strategiei de dezvoltare a Polului Auto
Muntenia”;

Proiect SOft nr. 2 „Pregătirea proiectelor – etapă•
esenţială în obţinerea fondurilor nerambursabile”;

Proiect SOft nr. 3 „Management strategic pen -•
tru dezvoltarea şi operaţionalizarea polului de
competitivitate”.

ADR Sud Muntenia a devenit, începând de luna
trecută, membră în Consiliul Director, prin semna-
rea actului adiţional pentru acordul de parteneriat
privind pachetul integrat de proiecte al Polului
AutO MuntEniA. Promotorii constituirii Polului de
competitivitate în domeniul automobilelor sunt SC
Renault technologie Roumanie SRL şi SC Automo-
bile Dacia SA.

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


Până în data de 19 mai, Agenţia pentru Dezvoltare Re-
gională Sud Muntenia a preluat de la sediul Autorităţii de Ma-
nagement POS CCE 172 de cereri de finanţare aferente Axei
prioritare 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient,
din care 161 de proiecte au fost finalizate, 6 au fost rezi-
liate/ retrase, iar 5 proiecte se află în implementare. Suma
nerambursabilă solicitată a fost de 215.606.341,18 lei.

DMI 1.1.1 – A2 – Apel 4 - Investiţii mici
La sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-

tenia, până în prezent, au fost propuse spre finanţare 206
cereri în urma procesului de evaluare desfăşurat în cadrul ce-
lorlalte Agenţii pentru Dezvoltare Regională şi a Autorităţii
de Management POS CCE. Din cele 206 cereri, 169 de con-
tracte de finanţare au fost semnate (din care 26 de contracte
au fost reziliate în valoare de 20.860.099,33 lei Afn), 2 con-
tracte au fost transmise la AM POS CCE în vederea semnării,
4 contracte se află în pregătire la ADR SM/ Oi POS CCE, 11
sunt retrase şi 20 respinse. Suma nerambursabilă solicitată
prin cele 169 de proiecte aflate în implementare este de
153.378.984,96 lei. finanţarea nerambursabilă se va acorda
prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivi -
tăţii Economice” 2007 – 2013, Axa prioritară 1 – Un sistem de
producţie inovativ şi eco-eficient, DMi 1.1 „Investiţii produc-
tive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă, în special a
IMM-urilor”, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi
modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi
intangibile, A2 - Sprijin financiar nerambursabil de până la
1.065.000 de lei pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

DMI 1.3.2 Sprijin pentru consultanţă – evaluare
De asemenea, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud

Muntenia, până în prezent, a preluat 88 de cereri pentru care
se va acorda finanţare din Axa prioritară 1 – Un sistem de
producţie inovativ şi eco-eficient, DMi 1.3 „Dezvoltarea du-
rabilă a antreprenoriatului”, Operaţiunea 2 „Sprijin pentru
consultanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii”, apelul
2, sesiunea 2. Din cele 88 de cereri, 9 au fost respinse/re-
trase şi 79 au fost admise în etapa de evaluare tehnică şi fi-
nanciară. Din cele 79 de proiecte admise, 2 s-au retras, iar
77 au fost admise din punct de vedere tehnico-financiar. va-
loarea financiară nerambursabilă aprobată pentru cele 77 de
proiecte este de 8.731.967,01 lei.

DMI 1.3.2 Sprijin pentru consultanţă – contractare
După selecţia proiectelor la nivel naţional, în funcţie de

punctajul acordat, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia a primit, în vederea contractării un număr de 102
proiecte, din care 28 aparţin regiunii de implementare Sud
Muntenia, iar 74 de proiecte aparţin regiunii Bucureşti-ilfov.
Cele 102 proiecte primite în vederea contractării însumează
o valoare nerambursabilă solicitată de 10.974.492,66 lei.
Din totalul proiectelor primite în vederea contractării au fost
semnate de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia şi beneficiari 76 de contracte, care au fost trans-
mise AM POS CCE în vederea avizării. Suma nerambursabilă
solicitată pentru aceste contracte este de 7.789.263,79 lei.

DMI 1.1.1 – A1 – Apel 3 - Investiţii mari

totodată, au fost preluate de la sediul Autorităţii de Ma-
nagement POS CCE, 26 de cereri de finanţare pentru care se
va acorda finanţare din Axa prioritară 1 – Un sistem de
producţie inovativ şi eco-eficient, DMi 1.1 „Dezvoltarea du-
rabilă a antreprenoriatului”, Operaţiunea a) Sprijin pentru
consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin
investiţii tangibile şi intangibile, Schema de finanţare A1 –
Sprijin financiar cu valoarea între 1.065.000 şi 6.375.000 lei
pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii. valoarea
financiară nerambursabilă solicitată prin cele 26 de cereri
este de 123.629.954,48 lei.

Până în data de 19 mai au fost semnate de beneficiari,
de ADR Sud Muntenia şi de către Autoritatea de Management
22 de contracte, acestea fiind în prezent în implementare şi
însumează o valoare totală a finanţării nerambursabile soli-
citate de 98.418.029,22 lei. Celelalte patru proiecte au fost
retrase/respinse.

DMI 1.1.2 „Sprijinpentruimplementarea
standardelorinternaţionale”

Începând cu data de 5 martie 2014 au fost preluate, în
vederea contractării, nouă proiecte (cinci proiecte cu imple-
mentare în regiunea Sud Muntenia şi patru proiecte cu im-
plementare în regiunea Bucureşti - ilfov), pentru care se va
acorda finanţare din Axa prioritară 1 - Un sistem inovativ şi
ecoeficient de producţie; Domeniul de intervenţie 1.1 – In-
vestiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă
a întreprinderilor, în special a iMM; Operaţiunea b) – Sprijin
pentru implementarea standardelor internaţionale. valoarea
financiară nerambursabilă solicitată de cele nouă cereri de
finanţare este de 1.394.150,58 lei. Până în data de 13 mai
au fost semnate două contracte de  către Agenţia pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia şi beneficiari. Acestea au fost
transmise AM POS CCE în vederea avizării. Suma nerambur-
sabilă solicitată pentru aceste contracte este de 44.272,79
lei.

DMI 3.1.1 „SprijinireaaccesuluilaInternet
şilaserviciileconexe”

În data de 25 martie a.c. a fost semnat Actul adiţional
nr. 1/2014 la Acordul-cadru de delegare a atribuţiilor privind
implementarea POS CCE 2007 – 2013, în urma căruia a fost
preluat în vederea evaluării/ selecţiei/ contractării, un nu-
măr de 66 de proiecte depuse în cadrul Axei 3 - Tehnologia
Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi pu-
blic, respectiv Operaţiunea 3.1.1. „Sprijinirea accesului la
Internet şi la serviciile conexe” din cadrul Domeniului de
intervenţie „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor” – apelul 2, proiecte ce se implementează în
regiunea Sud Muntenia. valoarea financiară nerambursabilă
solicitată de cele 66 de cereri de finanţare este de
5.069.731,63 lei. Din aceste cereri de finanţare, 61 se află
în etapa de verificare - conformitate administrativă/ eligibi-
litate şi evaluare tehnică şi financiară, iar cinci proiecte se
află în etapa de contractare.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE
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Reabilitarea şi extinderea Şcolii nr. 19 din Gă-
vana reprezintă unul dintre cele mai ample pro-
iecte ale municipalităţii piteştene, inclus în stra-
tegia de dezvoltare elaborată încă din 2008. Pro-
iectul a obţinut finanţare de 20.000.000 de lei în
cadrul programului Regio, iar în curând vor începe
lucrările. Acestea vizează extinderea unităţii cu
în că trei corpuri de clădire (una doar cu parter, iar
celelalte două cu un etaj, respectiv două etaje).
no ua şcoală va avea 19 săli de clasă, o sală de cur-
suri cu 100 de locuri, un centru de informare, un
cabinet fonetic de limbi moderne, 11 grupuri sa-
nitare, dintre care unul pentru copii cu dizabilităţi,
cabinete medicale şi spaţiu pentru servirea mesei.
vechea clădire va fi reabilitată termic.

Sursa: ziarulargesul.ro
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Încă trei corpuri de clădire
la Şcoala nr. 19, printr-un proiect finanţat

în cadrul programului Regio

Argeş

Noaptea Europeană a Muzeelor»
este un eveniment iniţiat de Ministerul
Culturii şi Comunicării din Franţa, care
a ajuns la cea de-a zecea ediţie.

Evenimentul este patronat, în mod tradiţional,
de Consiliul Europei, de unESCO şi de Consiliul inter-
naţional al Muzeelor (iCOM). 

Cu această ocazie, publicul a putut vizita gratuit
expoziţiile din cele trei spaţii de expunere ale mu-
zeului după cum urmează: la sediul muzeului din
Strada Progresului, nr. 4 – expoziţiile „Cloşca cu puii
de aur” – tezaurul de la Pietroasele, „Telefonul de-a
lungul timpului”; la Secţia Arheologie din strada 1 De-
cembrie 1918, nr. 1 - „Evoluţia comunităţilor umane
pe Valea Dunării”, proiecţie film documentar „Un se-
col pentru România”; Secţia Etnografie din blocul Ar-
cadia - „Gospodăria ţărănească din Valea Dunării”.

Sursa: mediacalarasi.ro

Noaptea
Muzeelor,
la Călăraşi

Călăraşi

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


Lucrările de construire a Campusului univer -
sităţii „Valahia” din târgovişte au demarat din anul
1989. Pentru a finaliza una dintre clădirile princi-
pale sunt necesari 3,5 milioane de lei, bani ce vor
fi alocaţi de la Guvern pentru ca, la 1 octombrie,
o primă serie de studenţi să vină la cursuri în mo-
dernul campus. În ceea ce priveşte finalizarea pro-
iectului, rectorul Călin Oros susţine că se vor ac-
cesa fonduri europene în acest sens. 

Ministrul educaţiei naţionale, Remus Pricopie,
a declarat de curând, într-o vizită recentă la cam-
pusul universităţii „Valahia” că acesta este sigurul
campus universitar care a început să fie construit
de la zero după 1989. Pe lângă fondurile de la Gu-
vern în valoare de 3,5 milioane de lei, pentru fi-
nalizarea lucrărilor de construire şi pentru dotarea
campusului, se va depune un proiect pentru obţi-
nerea de fonduri structurale din programele de fi-
nanţare europene din perioada 2014 – 2020.

Sursa: dambovitanews.ro
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Campusul Universităţii „Valahia”
va fi inaugurat în această toamnă

Dâmboviţa

Ministerul Educaţiei a decis»
să reînfiinţeze şcolile profesionale,
iar autorităţile au hotărât să le ofere
şi burse speciale elevilor în valoare de
200 de lei, astfel încât să îi determine
pe tineri să urmeze aceste cursuri.

Reînfiinţarea acestei forme de învăţământ s-a
realizat pentru că zeci de mii de absolvenţi de li-
ceu, care sunt apţi să muncească, intră în rândul
şomerilor deoarece cunoştinţele teoretice deprin -
se nu sunt suficiente pentru a se angaja, iar cele
practice lipsesc.

La Giurgiu, autorităţile intenţionează să coa-
lizeze două sau trei licee tehnologice într-o şcoală
profesională, care să lanseze o ofertă educaţională
unică. Acest lucru nu se poate face începând din
a nul şcolar 2014 - 2015, urmând ca procedura să

fie aplicată în următorul an şcolar. Liceele care ar
putea fi supuse acestei proceduri sunt Liceul teh-
nologic „Ion Barbu”, Liceul „Viceamiral Ioan Bălă-
nescu” şi Şcoala de Arte şi Meserii. 

Cei care vor face şcoala profesională de trei
ani vor primi 200 de lei lunar, ca bursă de studii,
dar şi susţinere financiară din partea companiei la
care vor face practică. De asemenea, aceştia vor
primi certificat de calificare profesională – valabil
în uE, potrivit unei iniţiative a Ministerului Educa-
ţiei. Aceasta este realizată în urma semnării unui
protocol de parteneriat cu Ministerul Educaţiei din
Austria. Şcoala profesională are durata de trei ani,
iar elevii au posibilitatea ca, după finalizarea cur-
surilor, obţinând o calificare, să urmeze şi cursurile
liceale, în orice formă de învăţământ doresc ei –
de zi, frecvenţă redusă sau seral.

Sursa: giurgiuveanul.ro

Se reînfiinţează şcoala profesională.
La Giurgiu, trei licee ar putea fuziona

Giurgiu

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


Strategia municipiului Slobozia pentru pe-
rioada 2014 – 2020 a fost aprobată la sfârşitul lunii
aprilie în cadrul şedinţei Consiliului local. Aceasta
conţine aproximativ 70 de proiecte ale administra-
ţiei publice locale din Slobozia, planificate în ve-
derea realizării în perioada menţionată, atât din
fonduri publice, cât şi din fonduri europene. Prin-
tre proiectele propuse menţionăm: realizarea unui
pod peste râul ialomiţa, a unei variante ocolitoare
a municipiului, locuri de promenadă pe malul râu-
lui ialomiţa, realizarea unui incubator de afaceri,
a unui centru expoziţional multifuncţional, o sală
polivalentă de 1.200 de locuri, promovarea agri-
culturii conservative (ecologică), facilitarea acce-

sului la utilităţi, iluminat public prin panouri sola -
re, realibitarea termică a blocurilor de locuinţe şi
clădirilor publice, îmbunătăţirea infrastructurii de
transport prin realizarea de noi drumuri orăşeneşti,
reabilitarea drumurilor agricole, intersecţii, amena -
jări locuri de parcare, o pistă pentru biciclete. Prin -
tre planurile administraţiei se mai află şi amenaja -
rea poligonului local, amenajarea unui centru pen-
tru copiii autişti, construirea unor unităţi munici-
pale, iar în domeniul învăţământului administraţia
locală are planuri mari pentru modernizarea uni-
tăţilor şcolare, inclusiv a bazelor sporti ve, a cam-
pusului şi a grădiniţelor pentru copii.

Sursa: www.obiectiv.net
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A fost aprobată Strategia
Municipiului Slobozia

pentru perioada 2014 – 2020

Ialomiţa

Proiectul „CentruldeAfaceri»
MultifuncţionalLuminaVerde,Ploieşti”,
implementat de Consiliul judeţean
în cadrul Polului de Creştere a început
să prindă contur.

Până în acest moment au fost finalizate fun-
daţiile corpului de birouri şi corpului expoziţional.
De asemenea a fost acceptată la plată prima situa-
ţie de lucrări în valoare de 1.259.592 de lei. La
sfârşitul lunii aprilie a fost transmisă către Orga-
nismul intermediar ADR Sud Muntenia prima cerere
de rambursare.

Centrul „Lumina Verde” este construit în ime-
diata apropiere a Parcului industrial Ploieşti, pe o
suprafaţă de aproape 9.700 de metri pătraţi.

La finalizarea proiectului, în cadrul Centrului
de Afaceri Multifuncţional „Lumina Verde” se va
dezvolta un nucleu de consultanţă şi de pregătire
în afaceri, care să răspundă nevoii firmelor praho-
vene şi din întreaga ţară pentru acordarea de ser-
vicii de specialitate. tot aici se doreşte formarea
unor grupuri de specialişti în consultanţă pentru

obţinerea finanţărilor.
valoarea totală a proiectului se ridică la apro-

ximativ 40,4 milioane de lei, iar durata lucrărilor
de execuţie este de 18 luni.

Sursa: www.jurnalulph.ro

Centrul de afaceri din vestul Ploieştiului
prinde contur

Prahova

http://www.jurnalulph.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.obiectiv.net



Anul trecut, în cadrul unei întâlniri în Bulgaria
între o delegaţie condusă de preşedintele Consi-
liului judeţean teleorman, Adrian ionuţ Gâdea, şi
delegaţia condusă de către prefectul districtului
veliko târnovo, Gheorghi Rachev, au fost demarate
discuţiile privind încheierea unei înţelegeri de co-
operare între judeţul teleorman şi districtul veliko
târnovo. Şi asta cu atât mai mult cu cât teleorman
şi veliko târnovo au promovat în comun, în anii
trecuţi, proiecte privind modernizarea infrastruc-
turii rutiere, refacerea şi reabilitarea capitalului
natural al solului, reabilitarea unor baraje pe Pâ-
râul viijiştea etc..

Principiile propuse pentru a sta la baza unei
astfel de înţelegeri, stabilite de comun acord între
cele două părţi, sunt: dialogul, continuitatea cola -
borării şi consensul.

În scopul accesării a cât mai multor fonduri
europene nerambursabile din Programul de Coope-

rare transfrontalieră 2014 - 2020, ţinând seama şi
de experienţa pozitivă acumulată în anii trecuţi,
părţile au convenit să permanentizeze colabora-
rea, astfel încât de curând a fost semnată „Înţe-
legerea de cooperare între judeţul Teleorman şi
districtul Veliko Târnovo”.

Domeniile de cooperare sunt : infrastructura,
informatica şi comunicaţiile, dezvoltarea econo-
mică şi socială, situaţiile de urgenţă, cultura, ad-
ministraţia, turismul, social, sanitar, educaţia şi
mediul.

Obiectivele sunt formulate în consens cu prio-
rităţile viitorului program de cooperare transfron-
talieră, prin care românii şi bulgarii din cele două
regiuni să-şi îndeplinească interesele şi aspiraţiile
comune, un nivel cât mai înalt de integrare în ma-
rea comunitate europeană. Înţelegerea de coope-
rare a fost încheiată pentru o perioadă de şase ani.

Sursa: www.ziarulmara.ro
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Cooperare transfrontalieră
pentru accesarea fondurilor europene
în perioada de programare 2014 - 2020

Teleorman

Consiliul judeţean teleorman

http://regio.adrmuntenia.ro
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newsletter-ul „InfoRegionalSudMuntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

Agenţie şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013.

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

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

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: Piaţa
victoriei, nr. 1, et. iii, cam. 117, 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 / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

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

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

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

Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud.
Călăraşi, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro
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Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 19 mai 2014

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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