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În data de 28 octombrie, directorul»
agenţiei pentru dezvoltare Regională
Sud Muntenia, Liviu Muşat, a semnat un nou
contract de finanţare în cadrul programului
Regio, pentru dezvoltarea infrastructurii
educaţionale din judeţul ialomiţa.

Cu acest prilej, directorul adR Sud Muntenia
a declarat următoarele: 

„Astăzi semnăm ultimul contract de finanţare
din Programul Operaţional Regional 2007 – 2013
pentru municipiul Slobozia, contract ce are ca
obiectiv înfiinţarea campusului de la Grupul Şcolar
‘Mihai Eminescu’. Din punctul de vedere al valorii
proiectului - aproape 5 milioane de euro -, acesta
se situează pe locul al doilea în ierarhia proiecte-
lor finanţate în acest apel de cereri pentru şcoli,
deschis în perioada martie – iunie. Alături de ce-
lelalte două proiecte, ale căror contracte au fost
semnate în urmă cu aproximativ două săptămâni,
cererea ce vizează Grupul Şcolar ‘Mihai Eminescu’
întregeşte zestrea municipiului Slobozia la peste
33 de milioane de lei. Rămânând în această zonă,
aş vrea să reamintesc faptul că în cadrul celui de-
al doilea apel de proiecte deschis pentru Domeniul
major de intervenţie 3.4, municipiul Feteşti a sem -
nat cel mai mare contract din regiunea noastră,
deci Ialomiţa este performera acestui nou apel de
proiecte pentru şcoli. Trebuie să menţionez că a -
cest domeniu de finanţare destinat infrastructurii
şcolare a fost redeschis în baza unei realocări a -
proape fără precedent – aproape 200 de milioane
de euro din programe ce riscau să dezangajeze
sume pe anul 2014.”

Contractul, pentru care Municipiul Slobozia, ju -
deţul ialomiţa, a obţinut finanţare nerambursabilă
europeană, a fost depus în cadrul celui de-al doilea
apel de proiecte, deschis în luna martie a.c. pentru
domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastruc -
turii educaţionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională conti -
nuă” al programului Operaţional Regional 2007 - 2013.

proiectul „Campus şcolar - SAM - Grupul Şcolar
Mihai Eminescu”are o valoare totală de 22.010.223,30

lei, din care valoarea eligibilă este de 20.635.782,76
lei (fonduri fEdR – 17.540.415,35 lei; fonduri de la
bugetul naţional – 2.682.651,75 lei; cofinanţarea
eligibilă a beneficiarului – 412.715,66 lei). Contrac-
tul de finanţare vizează îmbunătăţirea calităţii ac-
tului educaţional şi creşterea accesului la educaţie
în învăţământul preuniversitar, prin înfiinţarea unui
campus aferent nucleului de învăţământ tehnic şi
profesional constituit în cadrul Grupului Şcolar „Mi -
hai Eminescu”. perioada de implementare a pro-
iectul va fi de 14 luni, timp în care, cu ajutorul fon -
durilor nerambursabile Regio, se vor executa lucrări
pentru înfiinţarea unui campus şcolar care să în-
deplinească cele mai înalte exigenţe educaţionale.
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Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale
din judeţul Ialomiţa prin Regio

până în prezent, la nivelul judeţului ialomiţa au
fost depuse în total 16 proiecte pentru reabilitarea
infrastructurii educaţionale cu sprijin financiar
acordat prin programul Regio, dintre acestea
primind finanţare şase contracte, ce au o valoare
totală de peste 79 milioane de lei.

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


În data de 30 octombrie, directorul»
agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud
Muntenia, Liviu Muşat, a semnat un nou
contract de finanţare în cadrul
programului Operaţional Regional 2007 -
2013, axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale”, domeniul major
de intervenţie 3.4 „Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare
profesională continuă”.

noul beneficiar de fonduri nerambursabile eu-
ropene este Unitatea administrativ-Teritorială plo-
ieşti, care a depus în luna iunie cererea de finanţa -
re cu titlul „Modernizare terenuri de sport la uni-
tăţile de învăţământ din municipiul Ploieşti” în
cadrul celui de-al doilea apel de proiecte al progra -
mului Regio, deschis pentru dezvoltarea infrastruc-
turii educaţionale.

proiectul are o valoare totală de 3.979.685,28
lei, din care valoarea eligibilă este de 3.740.509,88
lei (fonduri fEdR – 3.179.433,40 lei; fonduri de la
bugetul naţional – 486.266,28 lei; cofinanţarea eli-
gibilă a beneficiarului – 74.810,20 lei) şi se va im-
plementa într-un interval de 14 luni.

Contractul de finanţare vizează îmbunătăţirea in-
frastructurii educaţionale a municipiului ploieşti, prin
reabilitarea a 12 terenuri de sport aferente următoa-
relor unităţi de învăţământ din municipiul ploieşti: Co-
legiul naţional „Ion Luca Caragiale”, Colegiul naţional
„Jean Monnet”, Colegiul naţio nal „Nichita Stănescu”,
Colegiul naţional „Mihai Viteazul”, Colegiul „Spiru Ha-
ret”, Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol An-
drei”, Colegiul Tehnic „Elie Radu”, Şcoala Gimnazială
„Radu Stanian”, Şcoala Gimnazială „George Emil Pa-
lade”, Şcoala Gimnazială „George Coşbuc”, Şcoala
Gimnazială „Toma Caragiu” şi Şcoala Gimnazială „Elena
Doam na”. Beneficiarii direcţi ai infrastructurii reabi-
litate sunt cei peste 13.200 de elevi care studiază în
cele 12 unităţi de învăţământ din ploieşti.
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Colegiul naţional „Ion Luca Caragiale”, ploieşti, judeţul prahova

până în prezent, la nivelul judeţului prahova au
fost depuse în total 24 de proiecte pentru
reabilitarea infrastructurii educaţionale cu sprijin
financiar acordat prin programul Regio. până în
momentul de faţă s-au semnat contractele de
finanţare pentru şapte unităţi de învăţământ, a
căror valoare totală este de aproximativ 21 de
milioane de lei.

Fonduri Regio pentru reabilitarea
a 12 terenuri de sport din municipiul Ploieşti

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia,
la Sesiunea Naţională de Informare URBACT III

În data de 30 octombrie, adR Sud»
Muntenia, prin experţi ai Serviciului
Strategii, dezvoltare, Cooperare, a participat
la sesiunea de informare cu privire la
programul URBACT III, ce urmează a fi
lansat la începutul anului 2015.

Evenimentul a fost organizat de autoritatea
naţională a programului URBACT din cadrul Minis-
terului dezvoltării Regionale şi administraţiei pu-
blice, împreună cu Secretariatul URBACT. În cadrul
evenimentului s-au prezentat principalele carac-
teristici şi elemente de inovare ale programului
pentru perioada 2014-2020, precum şi rezultatele
şi succesele programului URBACT II.

Evenimentul s-a adresat, în principal, factori lor
de decizie din mediul urban şi specialiştilor din dome -
niul urbanismului, precum şi tuturor actorilor in-
teresaţi de dezvoltare urbană durabilă şi integrată.

URBACT III va fi un program de cooperare te-
ritorială europeană, finanţat în comun de către
Uniunea Europeană (prin fondul European pentru
dezvoltare Regională) şi statele membre şi va fi
furnizat în perioada 2014 – 2020.

Se propune ca URBACT III să funcţioneze ca un
program european de schimb şi de instruire, pro-
movând dezvoltarea urbană durabilă. acesta va
permite oraşelor europene să lucreze împreună
pentru a dezvolta soluţii la provocările urbane pen-
tru schimbul de bune practici, lecţii şi soluţii cu
toţi actorii implicaţi în politica urbană din întreaga
Europă.

programul va acoperi toate cele 28 de state
membre ale Uniunii Europene, precum şi cele două

state partenere - norvegia şi Elveţia.
prin urmare, se propune ca URBACT III să faci -

liteze schimbul de cunoştinţe şi bune practici între
oraşe şi alte nivele de guvernare, în scopul de a pro -
mova dezvoltarea durabilă integrată şi să îmbună-
tăţească eficienţa politicii regionale şi de coeziu -
ne. În acest sens, URBACT III va contribui la atin-
gerea obiectivelor Strategiei Europa 2020, prin asi-
gurarea unui mecanism de a dezvolta cunoştinţele
şi abilităţile pentru actorii implicaţi în dezvoltarea
şi implementarea politicilor urbane. noile cunoş-
tinţe şi abilităţi dobândite prin participarea la pro-
gramul URBACT III vor contribui la oraşe europene
mai puternice şi vor ajuta la contracararea unor se -
rii de provocări urbane emergente legate de creş-
tere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

astfel, în cadrul programului URBACT III se vor
utiliza trei tipuri de intervenţii – schimbul trans-
naţional, consolidarea capacităţii şi capitalizare &
diseminare. fiecare dintre aceste intervenţii o să
se bazeze pe punctele forte care au fost dezvoltate
în cadrul programului URBACT III.

pentru perioada 2014 – 2020, bugetul progra-
mului URBACT III va avea o creştere de 40%, ajun-
gând până la 74 de milioane de euro de la fEdR şi
va fi alocat pentru elaborarea de politici şi strate-
gii, pentru implementarea acestora, precum şi pe
transferul de bune practici.

Se estimează că primul apel de proiecte în ca-
drul programului URBACT III se va deschide în luna
februarie 2015.

Mai multe informaţii referitoare la programul
URBACT III se pot găsi pe pagina web a punctului
naţional de diseminare URBaCT: www.incd.ro/urbact.

http://www.incd.ro/urbact
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia şi ADR Sud
din Republica Moldova vor semna
un memorandum de colaborare

În data de 27 octombrie, directorul»
agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud
Muntenia, Liviu Muşat, împreună cu
preşedintele Consiliului judeţean prahova,
Mircea Cosma, au efectuat o vizită
agenţiei de dezvoltare Regională Sud din
Republica Moldova, la Cimişlia, pentru
a participa la o întâlnire de lucru cu
reprezentanţi ai administraţiei publice
locale din zonele de sud ale Republicii
Moldova şi României.

La această şedinţă, reprezentan ţii celor două
agenţii de dezvoltare regională au identificat po-
sibilităţi de colaborare şi extindere a relaţiilor, prin
semnarea unui Memorandum de cooperare între
cele două OnG-uri. 

În cadrul întrunirii, directorul adR Sud (Repu-
blica Moldova), Maria Culeşov, şi directorul adR Sud
Muntenia (România), Liviu Muşat, au făcut un schimb
de experienţă privind activitatea derulată de cele
două structuri şi realizarea politicii de dezvoltare
regională. directorul agenţiei Sud, Maria Culeşov,
a descris procesul de identificare şi realizare a pro-
iectelor de dezvoltare regională, rolul şi funcţiile
Consiliului pentru dezvoltare Regională Sud, pre-
cum şi mecanismul de finanţare din fondul naţio -
nal de dezvoltare Regională. La rândul său, directo -
rul Liviu Muşat a prezentat detalii despre adR Sud
Muntenia, despre statutul, rolul şi atribuţiile pe ca -
re le are agenţia. Totodată, domnia sa a dat înalte
aprecieri activităţii colegilor din Republica Moldo va,
în special mecanismului de finanţare din fondul na -
ţional de dezvoltare Regională: „Prin accesul la fon -
dul naţional, ADR Sud a obţinut o experienţă de atra -
gere şi gestionare a banilor, pe care n-am avut-o noi,
deoarece instituţia noastră a fost creată pentru a ges -
tiona fonduri europene”, a menţionat directorul a -
genţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia. 

În cadrul acestei vizite de lucru, preşedintele
Consiliului judeţean prahova, Mircea Cosma, şi-a
arătat disponibilitatea de colaborare cu Republica

Moldova şi, implicit, cu adR Sud: „Este o instituţie
care ar trebui să transforme oraşul Cimişlia într-un
centru de dezvoltare al întregii regiuni. Am orga-
nizat această întâlnire ca să cunoaşteţi regiunile
din punct de vedere tehnic. Vrem să vă împărtăşim
experienţa noastră, fondurile europene care ur-
mează să le accesaţi să le puteţi gestiona conform
necesităţilor voastre”, a menţionat Mircea Cosma.

În final, reprezentanţii adR Sud şi adR Sud Mun -
tenia au identificat posibilităţi de colaborare, de
extindere a relaţiilor, prin semnarea ulterioară a
unui memorandum de colaborare între agenţii. ast-
fel, în luna decembrie, reprezentanţii adR Sud ur-
mează să realizeze o vizită de studiu în regiunea
de dezvoltare Sud Muntenia.

Sursa: adrsud.md

http://www.adrsud.md
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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George Piperea
• 11 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia

Colegul nostru George piperea, şeful Serviciului Monitorizare proiecte
pOR, a împlinit la începutul lunii noiembrie, 11 ani de activitate neîntrerup -
tă în cadrul adR Sud Muntenia! pe această cale dorim să îi mulţumim pentru
colegialitate şi implicarea în activitatea derulată, precum şi pentru exper-
tiza profesională în implementarea programelor pHaRE şi REGiO, ce aduce
plusvaloare agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia!

La Mulţi ani cu succese!

Progrese înregistrate în implementarea
Programului de Cooperare Transfrontalieră

România - Bulgaria 2007 - 2013
Biroul Regional pentru Cooperare Transfronta-

lieră Călăraşi pentru Graniţa România - Bulgaria
(BRCT Călăraşi), instituţie care asigură Secretaria-
tul Tehnic Comun al programului de Cooperare
Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013
(pCT RO - BG 2007 - 2013) şi Controlul de prim nivel
pentru partenerii români, anunţă că la sfârşitul lunii
octombrie, valoarea proiectelor finalizate prin pCT
RO - BG 2007 - 2013 se ridică la 170 milioane de
euro, în condiţiile în care alocarea financiară to-
tală pentru program, pentru perioada 2007 - 2013,
este de 255 milioane de euro. numărul de proiecte
contractate pe toate axele prioritare destinate be-
neficiarilor prin pCT RO - BG 2007 - 2013 este de
178 şi din totalul acestora, 129 de proiecte au fost
finalizate. 

valoarea cererilor de rambursare depuse la
BRCT Călăraşi reprezintă 64,57% din alocarea fi-
nanciară pentru axele prioritare destinate benefi-
ciarilor. acest procent reprezintă rezultatul preo-
cupării permanente a echipei BRCT Călăraşi pentru
asigurarea sprijinului necesar beneficiarilor (atât
partenerilor lideri, cât şi partenerilor acestora) în
vederea gestionării eficiente şi eficace a proiec-
telor finanţate prin pCT RO - BG 2007 - 2013. Stra-
tegia BRCT Călăraşi privind suportul oferit benefi-
ciarilor programului a ţinut cont de experienţa
acumulată până în prezent şi de importanţa atin-
gerii ţintei de absorbţie a fondurilor pentru anul
în curs. Cele 28 de întâlniri organizate pe parcursul

acestui an cu partenerii din proiectele finanţate
au reunit peste 500 de reprezentanţi ai beneficia-
rilor la care se adaugă 143 de fişe întocmite în
urma solicitărilor venite din partea partnerilor
pentru acordarea de asistenţă tehnică. În acest
mod, echipa BRCT Călăraşi a demonstrat disponi-
bilitatea transferului de experienţă către benefi-
ciari în interesul programului pentru buna desfă-
şurare a absorbţiei fondurilor europene.

Eficacitatea implementării pCT RO - BG 2007
- 2013 este rezultatul unei bune colaborări între
toţi actorii implicaţi, de la organisme de manage-
ment la beneficiari, întregul proces de la depune-
rea unui proiect până la finalizarea implementării
activităţilor propuse fiind înţeles ca o muncă de
echipă. dincolo de cifre şi procente, implementa-
rea pCT RO - BG 2007 - 2013 poartă amprenta unor
rezultate concrete ce merită promovate.

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


7info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 200 / 27 octombrie - 2 noiembrie 2014

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

INFO
 REȚEAUA REGIO

 SUD M
UNTENIA

Drumuri din zona de graniţă Călăraşi - Silistra
vor fi reabilitate

prin Programul de Cooperare Transfrontalieră
România - Bulgaria 2007 - 2013

În data de 30 octombrie, la sediul»
Secretariatul Tehnic Comun al programului,
din cadrul Biroului Regional pentru
Cooperare Transfrontalieră (BRCT) Călăraşi
pentru Graniţa România - Bulgaria, în
prezenţa directorului executiv nicoleta
Mincu, reprezentantul comunei
independenţa din judeţul Călăraşi a
semnat contractul de finanţare pentru
proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii
de transport în zona transfrontalieră
Călăraşi - Silistra prin reabilitarea
drumurilor din comuna Independenţa şi
Municipalitatea Silistra”.

Cu acest prilej, primarul comunei indepen -
denţa, Lică voicu, a adus la cunoştinţă faptul că
pentru localitatea pe care o conduce, acest proiect
reprezintă o mare realizare, fiind de altfel şi pri-
mul proiect cu finanţare europeană pe care îl va
implementa pe perioada mandatului său. S-a decla -
rat optimist şi pregătit pentru a accesa şi alte fon-
duri nerambursabile în următoarea perioadă de
programare. 

La evenimentul prilejuit de semnarea contrac-
tului a participat şi administratorul public al ju -
deţului Călăraşi, daniel Ştefan, care a felicitat atât
echipa de implementare a proiectului, cât şi echi -
pa BRCT Călăraşi pentru promptitudinea de care
au dat dovadă în pregătirea contractului de finan -
ţare. 

proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii de
transport în zona transfrontalieră Călăraşi-Silistra
prin reabilitarea drumurilor din comuna Inde pen -
denţa şi Municipalitatea Silistra” are un buget to-
tal de 5,9 milioane de euro. partenerul lider, Comu -
na independenţa din judeţul Călăraşi, va moderni -
za 15,2 km de drum din comună, iar cel de-al doi-
lea partener, Municipalitatea Silistra, va  reabilita

un segment de 7,8 km de drum din oraş.
directorul executiv al BRCT Călăraşi, nicoleta

Mincu, a subliniat importanţa proiectului pentru
cele două localităţi din zona Călăraşi - Silistra, asi-
gurând echipa proiectului de tot suportul biroului
pe parcursul derulării proiectului.

Referitor la implicarea instituţiilor din judeţul
Călăraşi în cadrul pCT RO - BG 2007 - 2013, situaţia
se prezintă astfel: 37 de proiecte sunt contractate,
în parteneriatul cărora se regăsesc autorităţi ale
administraţiei publice locale, instituţii de învă ţă -
mânt, instituţii publice şi cele aflate în serviciul so -
cietăţii, servicii publice deconcentrate şi OnG-uri
din judeţul Călăraşi. valoarea totală a acestor pro-
iecte este de 78 milioane de euro, dintre care 29
de milioane de euro reprezintă bugetul parteneri-
lor din judeţul Călăraşi.

pentru informaţii suplimentare privind proiec-
tele finanţate, precum şi stadiul implementării pro -
gramului de Cooperare Transfrontalieră România -
Bulgaria 2007 - 2013, accesaţi pagina de internet a
programului: www.cbcromaniabulgaria.eu.

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


România poate avea şansa de a»
recupera decalajul înregistrat în zona
utilizării fondurilor europene, dacă
procesul de cheltuire a acestor sume va fi
realizat pe întreaga durată a anului viitor,
dar şi în prima jumătate a anului 2016, a
declarat marţi, 28 octombrie, Eugen
Teodorovici, ministrul fondurilor
europene, cu ocazia „Topului Naţional al
Firmelor Private din România”, organizat
de Consiliul naţional al Întreprinderilor
private Mici şi Mijlocii din România
(CnipMMR).

„Dacă vom fi preocupaţi de cheltuirea banilor
europeni pe întreaga durată a anului viitor, dar şi
în prima jumătate a anului 2016, atunci România
poate avea şansa de a recupera decalajul înregis-
trat în zona utilizării fondurilor europene. Noi vom
pune la dispoziţie toată suma de la bun început,
pentru a putea fi utilizată cât mai rapid. În acest
moment există trei puncte de interes pentru Mi-
nisterul Fondurilor Europene. Primul punct se re-
feră la sprijinirea tuturor actorilor din mediul pri-
vat, prin realizarea unei reţele de informare la ni-
vel naţional. Un al doilea punct de interes este le-
gat de procesul de finanţare şi garantare. Ca finan -
ţare europeană, vorbim deja de peste patru mili -
arde de euro — bani destinaţi mediului privat. În-
treprinderile mari vor dispune de o finanţare de
patru milioane de euro, în timp ce întreprinderile
mici vor avea la dispoziţie suma de un milion de
euro. De asemenea există un disponibil de 4,2 mi-
liarde de euro pentru formarea capitalului uman,
banii urmând să fie utilizaţi pentru o formare pro-
fesională în concordanţă cu cerinţele pieţei”, a
afirmat Eugen Teodorovici.

potrivit acestuia, ministerul pe care îl conduce
pune un accent deosebit şi pe procesul de simpli-
ficare a accesării fondurilor europene.

„Am luat deja măsuri de simplificare a acce-

sării fondurilor europene, pentru a reduce presiu-
nea de pe umerii privaţilor. Totodată, pledăm pen-
tru promovarea activităţilor de antreprenoriat la
nivelul şcolilor şi liceelor, motiv pentru care s-au
repartizat deja 50 de milioane de euro prin Pro-
gramul Start-Up, bani ce vor fi folosiţi pentru acti -
vităţile de antreprenoriat din licee. Nu în ultimul
rând consider că trebuie să existe o interactivitate
între zona administrativă şi mediul de afaceri, fi-
ind nevoie de idei bune venite dinspre mediul pri-
vat”, a mai spus ministrul fondurilor europene.

Ediţia 2014 a „Topului Naţional al Firmelor Pri -
vate din România” a fost organizată în parteneriat
cu Camera deputaţilor şi „Oameni şi Companii”, eve -
nimentul fiind recunoscut la nivel european şi in -
ternaţional de către Uniunea Europeană a artizana -
tului şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii — UEapME şi
de către asociaţia Mondială a Întreprinderilor Mici
şi Mijlocii — WaSME.

Sursa: agerpres.ro
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Eugen Teodorovici: România poate recupera
decalajul înregistrat în zona utilizării

fondurilor europene
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Eugen Teodorovici, ministrul fondurilor europene

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.agerpres.ro
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JEREMIE este o iniţiativă de sprijinire a acce-
sului la finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii,
prin instrumente financiare finanţate din fondurile
structurale alocate statelor membre. prin cele trei
facilităţi de finanţare active în România, JEREMIE
creează un efect de multiplicare de până la cinci
ori pentru resursele financiare alocate şi funcţio-
nează ca o sursă de finanţare adaptată riscurilor
specifice sectorului iMM. iniţiativa JEREMIE este fi-
nanţată în România prin programul Operaţional
Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
2007-2013, cofinanţat prin fondul European pentru
dezvoltare Regională. 

Ministerul fondurilor Europene invită între-
prinderile mici şi mijlocii să aplice în continuare
la facilităţile de finanţare JEREMIE:

Credite JEREMIE cu 80% garanţie gratuită

Garanţia JEREMIE reprezintă 80% din valoarea
creditului şi poate fi obţinută cu comision de garan -
tare 0. Creditul garantat trebuie să fie unul nou, ur -
mând a fi utilizat pentru activităţi desfăşurate pe te -
ritoriul României, în sectoare de activitate precum
industrie, comerţ, turism, construcţii, servicii etc. in stru -
mentul garantează credite de investiţii sau facili tăţi
revolving sau non-revolving pentru capital de lucru.

facilitatea este disponibilă în prezent prin
BCR şi Unicredit țiriac Bank. prin intermediul aces-
tei facilităţi au fost acordate deja aproape 2.900
de credite în valoare totală de peste 280 mil. EUR.

Credite JEREMIE cu dobânzi şi comisioane
reduse cu 50%

Creditele JEREMIE pot fi folosite pentru inves-
tiţii şi pentru finanţarea activităţii curente pe ter-
men scurt şi mediu (credite revolving), pentru asi-
gurarea capitalului de lucru, atât pentru activităţi
noi, cât şi pentru activităţi existente. Costul credi -
telor JEREMIE (dobândă şi comisioane) este cu 50%
mai mic decât în cazul finanţărilor acordate în con-
diţii standard. Creditele sunt disponibile prin inter -
mediul: Banca Transilvania, BRd Societe Generale,
CEC Bank, proCredit Bank şi Raiffeisen Bank. prin
intermediul acestei facilităţi, ce este disponibilă din
luna martie 2014, au fost acordate deja peste 250
de credite în valoare totală de peste 33 mil. EUR.

Investiţii JEREMIE de Capital de Risc

Catalyst Romania este un fond de venture ca-
pital dedicat României, care susţine în principal
iMM-urile din sectorul Tehnologie – Media-Telecom
(TMT). fondul Catalyst a investit în două proiecte
antreprenoriale româneşti din domeniile online şi
mobile technology, respectiv avocatnet (www.avo-
catnet.ro) şi Simartis (www.simartis.ro). 

pentru mai multe informaţii, cei interesaţi
sunt rugaţi să consulte website-urile instituţiilor
menţionate. Conţinutul acestui material nu repre-
zintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României.

Sursa: economie.hotnews.ro

Ministerul Fondurilor Europene invită
întreprinderile mici şi mijlocii să aplice în continuare

la facilităţile de finanţare JEREMIE

Comisia Europeană a lansat
Ghidul finanţărilor europene în turism

documentul lansat de Comisia Europeană, numit
„Ghidul finanţărilor europene pentru sectorul turis-
mului”, centralizează posibilităţile de finanţare ale ac-
tualei perioade de programare, atât prin fondurile struc -
turale şi de investiţii – fEdER, fondul de Coeziune, fon-
dul Social European, fondul European agricol pentru
dezvoltare Rurală şi fondul pentru afaceri Maritime şi pes -
cuit, cât şi prin programele comunitare sectoriale Life

(mediu), Europa Creativă (cultură şi media), Erasmus+
(educaţie, tineret, formare profesională), Orizont 2020
(cercetare şi inovare), COSME (iMM-uri şi antrepreno-
riat) şi EASI (programul pentru ocupare şi inovare socia -
lă). Ghidul va fi actualizat periodic şi reprezintă un instru -
ment deosebit de util pentru cei interesaţi să depună
proiecte pentru dezvoltarea unei iniţiative în turism.

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://economie.hotnews.ro
http://www.simartis.ro
http://www.avocatnet.ro
http://www.avocatnet.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD)
Strategia UE pentru regiunea dunării (SUERD) es -

te un mecanism comunitar de cooperare a statelor
din bazinul dunării, destinat dezvoltării economice
şi sociale a macro-regiunii dunărene, prin consolida -
rea implementării în regiune a politicilor şi legisla -
ţiei UE. SUERD este a doua strategie macro-regiona -
lă a UE, preluând modelul de cooperare dezvoltat prin
Strategia UE pentru Marea Baltică (adoptată în 2009)
cu adaptare la specificul regiunii dunărene.

Istoric

SUERD reprezintă o iniţiativă politică a Româ-
niei şi austriei, promovată printr-o scrisoare comună
la nivel de prim-ministru (iunie 2008) şi adresată pre-
şedintelui Comisiei Europene. Comisia Europeană a
elaborat o Comunicare privind Strategia UE pentru
regiunea dunării, precum şi un plan de acţiune, pre-
zentate în data de 8 decembrie 2010 şi adoptate de
Consiliul UE afaceri Generale (miniştrii afacerilor ex-
terne) în data de 13 aprilie 2011. Consiliul European
(şefii de stat sau de guvern) a andosat Strategia Du-
nării în data de 24 iunie 2011. documentele discu-
tate şi acceptate la nivel comunitar, care formează
nucleul cooperării regionale la dunăre reprezintă
efortul concertat de elaborare al statelor riverane.
acestea, alături de Comisia Europeană, au analizat
şi evaluat nevoile reale ale regiunii dunării şi au pro-
pus un document agreat atât la nivel politic, cât şi
tehnic. Strategia dunării este un proiect al Uniunii
Europene la care sunt invitate să participe şi state
nemembre-UE din bazinul dunării. intrarea în etapa
de implementare a Strategiei a generat şi o nouă
platformă de comunicare, prin crearea principalul
portal de informaţii - www.danube-region.eu.

Participanţi

La Strategia dunării participă 14 state: 9 state
membre UE (austria, România, Bulgaria, Cehia, Croa ţia,
Germania – ca stat federal şi prin landurile Baden-Wür-
ttemberg şi Bavaria, Slovacia, Slovenia, Ungaria) şi
cinci state ne-membre UE (Bosnia-Herţegovina, Mun-
tenegru, Serbia, Republica Moldova şi Ucraina).

Obiective şi priorităţi

Strategia este structurată pe patru mari obiec tive:
interconectarea regiunii dunării;•
protejarea mediului în regiunea dunării;•

creşterea prosperităţii în regiunea dunării;•
consolidarea regiunii dunării.•
fiecărui obiectiv al Strategiei îi corespund do-

menii specifice de acţiune, grupate pe 11 arii prio-
ritare, fiecare arie prioritară fiind coordonată de
câte 2 state/ landuri din regiune, respectiv:

a. interconectarea regiunii dunării
Îmbunătăţirea mobilităţii şi a multimodalităţii  •
a. căi navigabile interioare (austria şi România);
b. legături rutiere, feroviare şi aeriene (Slove nia

şi Serbia); 
Încurajarea energiilor durabile (Ungaria şi Cehia);•
promovarea culturii şi a turismului, a contac-•

telor directe între oameni (România şi Bulgaria).
B. protejarea mediului în regiunea dunării
Restaurarea şi întreţinerea calităţii apelor•

(Ungaria şi Slovacia); 
Gestionarea riscurilor de mediu (Ungaria şi România);•
Conservarea biodiversităţii, a peisajelor şi a cali -•

tăţii aerului şi solurilor (Bavaria şi Croaţia).
C. Creşterea prosperităţii în regiunea dunării
dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere•

prin cercetare, educaţie şi tehnologii ale informa-
ţiei (Serbia şi Slovacia); 

Sprijinirea competitivităţii întreprinderilor,•
inclusiv dezvoltarea clusterelor; (Croaţia şi Baden
Württemberg);

investiţia în oameni şi capacităţi (austria şi•
Republica Moldova).

d. Consolidarea regiunii dunării
ameliorarea capacităţii instituţionale şi a co-•

operării (austria şi Slovenia); 
Conlucrarea în vederea promovării securităţii şi•

pentru soluţionarea problemelor legate de criminalita -
tea organizată şi de infracţiunile grave (Bavaria şi Bulgaria).

Coordonarea Strategiei Dunării în România

În plan intern, Ministerul afacerilor Externe asi-
gură coordonarea inter-instituţională şi colaborarea
între Ministerul dezvoltării Regionale şi administra-
ţiei publice, Ministerul fondurilor Europene, Minis-
terul Transporturilor, Ministerul Mediului şi Schim-
bărilor Climatice, Ministerul Economiei, Ministerul
finanţelor publice, Ministerul agriculturii şi dezvol-
tării Rurale, Ministerul afacerilor interne, Ministerul
Culturii, precum şi Ministerul Educaţiei naţionale.

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://www.danube-region.eu
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


În data de 30»
octombrie s-a desfăşurat,
la Târgu Mureş, a Xv-a
ediţie a Comitetului de
Monitorizare pOS Mediu.

„Pentru Ministerul Mediului,
instrumentul financiar oferit prin
POS Mediu reprezintă o bază de
dezvoltare şi o sursă solidă prin
care politicile de mediu pot fi im -
plementate. În această lună am
atins, prin proiecte, pragul de ab -
sorbţie de 52%, ceea ce înseamnă
peste 2,3 miliarde de euro, acest
procent reprezentând avansul
primit de la Comisia Europeană,
rambursări, plăţi efectuate că-
tre beneficiari şi transmise la
Comisie pentru decontare. Pen-
tru următoarea perioadă de pro-
gramare, 2014 - 2020, cheia suc-
cesului este o complementarita -
te a soluţiilor de finanţare. Avem
pe ce construi, ştim limitele ad-
ministrative şi vom obţine, pentru
următorii şapte ani, o eficienţă mai
mare pentru implementarea pro -
iectelor”, a subliniat ministrul atti -

la Korodi, în cuvântul introductiv.
agnes Lindemans-Maes, repre -

zentantul dG REGiO - Comisia Eu-
ropeană, a reamintit faptul că „es -
te foarte important să determi-
năm ceea ce este realist de făcut
la finalul programului, să folo-
sim lecţiile învăţate în această
perioadă pentru a pregăti noul
program din 2015 şi să îmbu nă -
tăţim colaborarea cu diferiţi par -
teneri din acest program. Comi-
tetul de Monitorizare ce se des -
făşoară la Târgu Mureş trebuie să
joace un rol proactiv şi construc-
tiv”.

În cadrul Comitetului de Mo-
nitorizare a pOS Mediu s-au dis-
cutat teme precum progresul în-
registrat în implementarea pro-
iectelor finanţate din acest pro-
gram Operaţional, situaţia plă -
ţilor realizate şi previzionate, pre -
cum şi liniile strategice pentru ur -
mătoarea perioadă de programa -
re 2014 - 2020, inclusiv portofo-
liul de proiecte aferent acestei
perioade.

Sursa: www.posmediu.ro
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Cea de-a XV-a ediţie
a Comitetului de Monitorizare

POS Mediu

35.000 hectare
de livezi vor fi
modernizate prin
PNDR 2014-2020

În cadrul programului naţional de
dezvoltare Rurală (pndR) 2014-2020
se prevede reabilitarea (înlocuirea
plantaţiilor vechi cu altele noi) a
cel puţin 35.000 hectare de livezi.
„Avem o situaţie nedorită în Ro-
mânia: dintre cele 170.000 hec-
tare de livezi, aproximativ jumă-
tate sunt în declin, îmbătrânite,
nu mai produc atât cât ar trebui.
Tocmai de aceea, prin viitorul
PNDR, am alocat 260 milioane de
euro pentru modernizarea a cel
puţin 35.000 hectare de livezi. De
asemenea, în cadrul aceluiaşi pro -
gram, mai avem alocate 40 mili -
oane de euro destinate exclusiv
procesării produselor din sectorul
pomicultură”, a declarat, recent,
daniel Constantin, ministrul agricul -
turii.

La nivelul judeţului prahova, su -
prafaţa pomicolă mai ocupă doar
aproximativ 8.000 de hectare, ma -
joritatea reprezentând livezi îm-
bătrânite. programul naţional de
reconversie în pomicultură începe
în 2015, iar viitorul pndR încura-
jează asocierea şi integrarea pro-
ducţiei din acest important sector
al agriculturii. aceasta deoarece,
deşi România a devenit un jucător
important pe piaţa agricolă euro-
peană şi chiar mondială, continuă
să exporte, precum se cunoaşte, în
principal materie primă, fără valoa -
re adăugată.

Sursa: ziarulprahova.ro

http://www.ziarulprahova.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.posmediu.ro
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Programul Erasmus+: Cooperarea
cu societatea civilă în domeniul educaţiei

şi formării şi în cel al tineretului
Cooperarea cu organizaţiile societăţii civile în

domeniile educaţiei, formării şi tineretului este esen-
ţială pentru a crea la scara largă un sentiment de asu-
mare a strategiilor şi politicilor de învăţare pe tot par-
cursul vieţii şi pentru a lua în considerare ideile şi
preocupările părţilor interesate, la toate nivelurile.

Status: aCTiv 
Depunere până la: 17.12.2014
Buget alocat: 6.300.000 de euro
În acest cadru, prezenta cerere de propuneri

va acorda finanţare prin următoarele două loturi:
1. Cooperarea cu societatea civilă în domeniul

educaţiei şi formării (lotul 1)
2. Cooperarea cu societatea civilă în domeniul

tineretului (lotul 2)
vă rugăm să reţineţi că o organizaţie poate să

trimită o singură cerere în cadrul prezentei cereri
de propuneri, fie pentru lotul 1, fie pentru lotul 2,
însă nu pentru ambele.

Obiective generale:

Obiectivul prezentei cereri este de a oferi spri -
jin structural, denumit subvenţie de funcţionare,
organizaţiilor neguvernamentale europene (OnGE)
şi reţelelor la nivelul UE ce sunt active în domeniul
educaţiei şi formării sau în domeniul tineretului şi
care urmăresc următoarele scopuri generale:

sensibilizarea părţilor interesate cu privire la•
agendele politicilor europene în domeniile educa-
ţiei, formării şi tineretului, în special Europa 2020,
Educaţie şi formare profesională 2020, agende po-
litice specifice, cum ar fi procesul de la Bologna sau
procesul de la Bruges-Copenhaga, precum şi Strate -
gia UE pentru tineret;

creşterea angajamentului părţilor interesate•
şi a cooperării acestora cu autorităţile publice pen-
tru punerea în aplicare a politicilor şi a reformelor
în domeniile educaţiei, formării şi tineretului, de
exemplu a recomandărilor emise pentru fiecare
ţară în cadrul semestrului european;

stimularea participării părţilor interesate în•
domeniile educaţiei, formării şi tineretului;

stimularea implicării părţilor interesate în di-•

seminarea acţiunilor şi a rezultatelor politicilor şi
programelor, precum şi a bunelor practici, în rân-
dul membrilor lor şi nu numai. aceste scopuri tre-
buie integrate în mod clar în planurile de lucru, acti-
vităţile şi prestaţiile organizaţiilor candidate.

Candidaţi eligibili

prezenta cerere este deschisă participării a
două categorii de organisme:

categoria 1: organizaţii neguvernamentale eu -•
ropene (OnGE) în domeniul educaţiei şi formării sau
în domeniul tineretului;

categoria 2: reţele la nivelul UE în domeniul e -•
ducaţiei şi formării sau în domeniul tineretului.

fiecare organizaţie poate să depună doar o sin gură
cerere, fie pentru categoria 1, fie pentru cate goria 2.

pentru a fi eligibili, candidaţii trebuie:
să fie organisme neguvernamentale;•
să nu aibă scop lucrativ.•
agenţiile naţionale Erasmus+ şi organizaţiile

care au ca membri în principal agenţii naţionale
Erasmus+ (2/3 sau mai mult) nu sunt organizaţii
eligibile în sensul prezentei cereri de propuneri.

Bugetul total alocat în anul 2015 pentru pre-
zenta cerere (loturile 1 şi 2) este de 6.300.000 EUR.

Cererile trebuie depuse utilizându-se formula rul on-
line de cerere de subvenţionare (formular electronic).

formularul electronic este disponibil în limbi -
le engleză, franceză şi germană la următoarea adre -
să de internet: http://eacea.ec.europa.eu/eras-
mus-plus/funding/eacea312014-civil-society-co-
operation_en şi trebuie completat în mod cores-
punzător în una dintre limbile oficiale ale UE.

formularul electronic completat în mod cores -
punzător trebuie depus online până la 17 decem-
brie 2014, ora 12:00 (la prânz, ora Bruxelles-ului).

Activităţi

Organismele candidate tre buie să prezinte un
plan de lucru coerent, care să integreze activităţi
fără scop lucrativ, des făşurate de tineri şi care sunt
adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor cererii.

(continuare în pagina 13)
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http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/eacea312014-civil-society-cooperation_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/eacea312014-civil-society-cooperation_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/eacea312014-civil-society-cooperation_en
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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CE va restitui României 31,4 milioane de euro
în contul contribuţiei la bugetul UE

Uniunea Europeană va returna
României o sumă de 31,4 milioane de
euro în contul contribuţiei la bugetul
UE pentru perioada 1995 - 2013, ca
urmare a ajustărilor efectuate în
urma introducerii noii metodologii
ESa 2010 pentru calculul produsului
intern brut al statelor membre.

potrivit calculelor preliminare
ale Comisiei Europene, contribuţia
României la bugetul UE pentru pe-
rioada menţionată a fost revizuită în
scădere cu 106,5 milioane de euro,
la 75,1 milioane de euro (331,3 mi-
lioane de lei).

diferenţa rezultată, de 31,4 mi-
lioane de euro, va fi returnată în con-
tul ţării la începutul lui decembrie,
potrivit Comisiei, care notează că ci-
frele sunt provizorii. varianta oficială
a documentului va fi comunicată sta-
telor membre în această lună.

Bugetul UE este alcătuit în pro-
porţie de aproape 99% din sume în-
casate de la statele membre pentru
veniturile din Tva şi venitul naţional
brut. din suma de 331,3 milioane de
lei, pe care România trebuie să o plă-
tească la bugetul blocului comunitar,
9,5 milioane de lei, provin din înca-
sările de Tva, în timp ce 328,1 mi-
lioane de lei din venitul naţional brut.

dintre statele UE, nouă trebuie

să plătească în plus pentru contribu-
ţia datorată la buget, în timp ce ce-
lelalte 19 vor primi returnări de fon-
duri.

Marea Britanie, al cărui piB a
fost revizuit în urcare după introdu-
cerea ESa 2010, trebuie să plătească
o contribuţie suplimentară de 2,1 mi-
liarde de euro la bugetul UE, echiva-
lentul a aproape o cincime din con-
tribuţia de anul trecut.

premierul britanic david Came-
ron a anunţat că va contesta decizia
CE şi a avut deja o întrevedere pe
temă cu omologul din Olanda, Mark
Rutte, a cărui ţară va trebui să plă-
tească o sumă adiţională de 642 mi-
lioane de euro.

Revizuirile preliminare anun-
ţate de CE arată că italia va plăti în
plus 340,1 milioane de euro, Grecia
89,4 milioane de euro, Cipru 42,4 mi-
lioane de euro, Malta 13,1 milioane
de euro, Bulgaria 7 milioane de euro,
în timp ce irlanda şi Letonia dato-
rează câte 6,5 milioane de euro.

La polul opus, Comisia va resti-
tui 1,01 miliarde de euro franţei,
Germania va primi 779,2 milioane de
euro, danemarca 321,4 milioane de
euro, iar polonia 316,7 milioane de
euro.

Sursa: mediafax.ro

(continuare din pagina 12)
aceste activităţi pot fi în

special:
programe de studii şi activi-•

tăţi neoficiale şi non-formale des-
tinate tinerilor şi lucrătorilor tineri;

activităţi pentru dezvolta-•
rea calitativă a activităţilor pen-
tru tineret;

activităţi pentru dezvolta-•
rea şi promovarea instrumen telor
de recunoaştere şi de transpa-
renţă în domeniul tineretului;

seminare, întâlniri, ateliere,•
consultări, dezbateri ale tinerilor
cu privire la politicile de tineret
şi/sau la chestiuni europene;

consultări cu tinerii în cadrul•
dialogului structurat în domeniul
tineretului;

activităţi pentru promova-•
rea participării active a tineri-
lor la viaţa democratică;

activităţi pentru promova-•
rea învăţării şi înţelegerii inter-
culturale în Europa;

activităţi în domeniul mass-•
media şi al comunicării şi in-
strumente privind chestiuni eu -
ropene şi legate de tineret.

Bugetul total al UE pentru
cofinanţarea cooperării cu so-
cietatea civilă în domeniul ti-
neretului este de 3.800.000
EUR.

Sursa: finantare.ro

Stadiul absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune
la nivelul ţării / 17 octombrie 2014

Proiecte depuse
43.927

Plăţi interne beneficiari
(/alocat 2007-2013)

46,43%

Plăţi rambursate de CE (total)
(/alocat 2007-2013)

48,41%

Contracte semnate
14.637
Rata de absorbţie curentă

(/alocat 2007-2013)
39,96%

Sursa: M
inisterul fondurilor Europene

http://www.finantare.ro
http://www.mediafax.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Infrastructura şcolară din Prahova,
modernizată cu fonduri Regio

La sfârşitul lunii octombrie, la»
nivelul judeţului prahova s-au semnat trei
noi contracte de finanţare în cadrul
programului Regio, pentru dezvoltarea
infrastructurii educaţionale. 

Cele trei contracte, pentru care comunele ju-
gureni, Gornet şi Ceraşu din prahova au obţinut fi-
nanţare nerambursabilă europeană, au fost depuse
în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte, des-
chis în luna martie a.c. pentru domeniul major de
intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dez-
voltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii
pentru formare profesională continuă” al progra-
mului Operaţional Regional 2007 - 2013.

proiectul „Construire bază sportivă multi-
funcţională, teren de sport, fosa septică, bran-
şamente utilităţi, comuna Jugureni - judeţul
Prahova”, al cărui beneficiar este Unitatea admi-
nistrativ-Teritorială jugureni, are o valoare totală
de 679.676,82 lei, din care valoarea eligibilă este
de 476.326,57 lei (fonduri fEdR – 404.877,58 lei;
fonduri de la bugetul naţional – 61.922,46 lei; co-
finanţarea eligibilă a beneficiarului – 9.526,53 lei).
Contractul de finanţare vizează îmbunătăţirea
calităţii procesului educaţional şi creşterea gradu-
lui de confort pentru elevii înscrişi la Şcoala Gim-
nazială din comuna jugureni. 

Cel de-al doilea proiect, denumit „Reparaţie
generală şi modernizare Şcoala Gimnazială, în
comuna Gornet, judeţul Prahova”, se va derula
pe o perioadă de un an şi are o valoare totală de
674.956,19 lei, din care 625.920,08 lei reprezintă
valoarea totală eligibilă (fonduri fEdR – 532.032,07
lei; fonduri de la bugetul naţional – 81.369,61 lei;
contribuţia beneficiarului – 12.518,40 lei). parte-
neriatul dintre Unitatea administrativ-Teritorială
Gornet şi Şcoala Gimnazială Gornet, în calitate de
beneficiar, şi-a propus ca prin acest proiect să rea-
lizeze creşterea calităţii infrastructurii şcolare din
comună. astfel, prin această investiţie se urmă-
reşte asigurarea accesului la învăţământ de cali-
tate pentru cei peste 210 elevi din învăţământul
primar şi gimnazial.

al treilea proiect, intitulat „Reparaţie gene-
rală şi modernizare Şcoală Gimnazială Slon, co-
muna Ceraşu, judeţul Prahova”, are ca benefi-
ciar parteneriatul dintre Unitatea administrativ-
Teritorială Ceraşu şi Şcoala Gimnazială Slon. va-
loarea totală a proiectului este de 664.118,99 lei,
din care 615.258,43 lei reprezintă valoarea totală
eligibilă (fonduri fEdR – 522.969,67 lei; fonduri de
la bugetul naţional – 79.983,59 lei; contribuţia be-
neficiarului – 12.305,17 lei). pe parcursul celor 12
luni de implementare a proiectului, cu sprijin Regio,
se vor realiza lucrări de reabilitare, modernizare,
dezvoltare şi echipare la Şcoala Gimnazială Slon.

până în prezent, la nivelul
judeţului prahova au fost depuse în
total 24 de proiecte pentru
reabilitarea infrastructurii
educaţionale cu sprijin financiar
acordat prin programul Regio. astfel,
până la sfârşitul lunii octombrie,
pentru şase unităţi de învăţământ
s-au semnat contractele de finanţare,
a căror valoare totală depăşeşte
suma de 17 milioane de lei.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

până în data de 2 noiembrie 2014, la sediul
agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 1.304 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 la această dată au fost semnate 723 de
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.319.403.056,14 lei. din cele 723 de-
contracte semnate, 44 de proiecte au fost reziliate.
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ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

PID-uri
depuse

Nr.
proiecte
depuse

Nr.
pro-
iecte

retrase

Stadiul proiectelor Valoare
asistenţă
financiară

neranbursabilă
solicitată

- mil. Euro -

Suma alo-
cată /

disponibilă
Regiunii

Sud
Muntenia

- mil. Euro -

Res-
pinse

În
eva-
luare

Pre-
con-
trac-
tate

În
re-

zervă

Con-
trac-
tate

Axa
1

1.1 planuri integrate de dezvoltare urbană -
centre urbane 12 35 0 10 0 0 0 25 86,55 58,20

1.1 planuri integrate de dezvoltare urbană -
poli de creştere 1 20 2 2 0 0 0 16 108,10 97

1.1 planuri integrate de dezvoltare urbană -
poli de dezvoltare 1 15 3 0 0 0 0 12 33,69 38,80

1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe

9 cereri /
28 de proiecte 0 0 24 3 0 1 2,71 22,80

Axa
2

2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri
judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea
şoselelor de centură

39 3 10 0 0 7 19 231,68 122,26

Axa
3

3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea insfrastructurii
serviciilor de sănătate 12 1 1 0 2 0 10 40,53 35,7

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale 60 10 14 0 0 5 31 22,25 13,88

3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă 3 0 0 0 0 0 3 13,81 15,43

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

100 5 3 4 7 31 54 99,00 39,73

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă -
apel de proiecte pentru fondurile realocate pOR conform
deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013

67 3 9 4 18 33 43,52 24,62

Axa
4

4.1 dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire
a afacerilor de importanţă regională şi locală 26 7 7 0 1 0 12 48,77 37,11

4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate
şi pregătirea pentru noi activităţi 0 0 0 0 0 0 0 - fonduri

realocate

4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 520 41 110 0 0 0 336 61,22 52,54

4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - martie 2012 317 5 168 0 0 0 144 53,75 13,55

Axa
5

5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultu-
ral, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe 30 1 5 0 0 9 15 90,23 30,80

5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii
de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi
creşterea calităţii serviciilor turistice

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

5.3 promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare, în scopul creşterii
atractivităţii României ca destinaţie turistică

pentru domeniul major de intervenţie 5.3 „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,
Bucureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

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


În data de 30 octombrie, Ministerul fondurilor
Europene, în calitate de autoritate de Management
pentru programul Operaţional Sectorial „Creşterea
Competitivităţii Economice” (pOS CCE), a publicat
Corrigendum-ul nr. 1 pentru Ghidul Solicitantului
„Sprijin financiar acordat pentru investiţii în în-
treprinderi”, aferent axei prioritare 1 „Un sistem
de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniul
major de intervenţie 1.1 „Investiţii productive şi
pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprin-
derilor, în special a IMM”, Operaţiunea 1.1.1 „Spri-
jin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului
productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”
pentru  întreprinderi din cadrul pOS CCE şi a cererii
de propuneri de proiecte aferentă.

astfel, prezentul corrigendum aduce modifi-
cări la anexa 1.6 - Grila de verificare a eligibilităţii
Solicitantului şi proiectului şi anexa 1.7 - Grila de
evaluare tehnică şi financiară pentru proiecte de
investiţii.

Reamintim că în cadrul acestei sesiuni de de-
punere de proiecte aferentă Operaţiunii 1.1.1
„Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sec-
torului productiv prin investiţii tangibile şi intan-
gibile” destinată întreprinderilor, deschisă până în
data de 22 noiembrie, ora 14:00, pot primi finan-
ţare cererile ce vizează în principal achiziţii de
echipamente şi utilaje, pentru creşterea capaci-
tăţii de producţie şi diversificarea producţiei, mo-
dernizarea instalaţiilor, automatizarea procesului
de fabricaţie, precum şi introducerea de noi teh-
nologii de producţie. alocarea financiară totală
pentru această cerere de propuneri de proiecte
este de 60 milioane de euro, iar solicitanţii eligibili
sunt întreprinderile mici, mijlocii şi mari, înregis-
trate legal în România în temeiul Legii nr. 31/1990,
privind societăţile comerciale (republicată, cu mo-
dificările şi completările ulterioare), care îşi des-
făşoară activitatea în ţara noastră.

Transmiterea dosarului cererii de finanţare se
poate face online, iar platforma pentru depunerea
aplicaţiei este disponibilă pe pagina web a MSi
OipSi (http://fonduri.mcsi.ro).

documentele aferente acestui apel de proiec -
te pot fi consultate pe site-ul agenţiei, dedicat im-

plementării pOS CCE în regiunea Sud Muntenia, la
secţiunea Documente utile > Apeluri de proiecte >
apel de proiecte aferent Operaţiunii 1.1.1. – „Spri-
jin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului
productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”
din cadrul axei prioritare 1 – „Un sistem de pro-
ducţie inovativ şi ecoeficient” sau pe site-ul au -
torităţii de Management pentru programul Operaţio -
nal Sectorial „Creşterea Competitivităţiii Econo-
mice”, www.fonduri-ue.ro/poscce/.

Mai multe detalii despre implementarea pOS
CCE în Sud Muntenia puteţi obţine contactând ex-
perţii Serviciului Organism intermediar pOS CCE:
Str. Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud. Călăraşi, cod 910001,
tel.: 0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmunte-
nia.ro.
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ADR Sud Muntenia este Organism intermediar,
pentru programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice”
şi are responsabilităţi delegate pentru
implementarea acestui program. Mai multe
detalii despre posibilităţile de finanţare din
pOS CCE puteţi obţine contactând experţii
Serviciului Comunicare: 0242/331.769,
0342/100.160, 0242/315.009, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167, e-mail:
comunicare@adrmuntenia.ro.
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Corrigendum pentru Ghidul Solicitantului
pentru investiţii în întreprinderi

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-ue.ro/poscce/
http://poscce.adrmuntenia.ro/menu/apeluri-de-proiecte_37/
http://poscce.adrmuntenia.ro/menu/apeluri-de-proiecte_37/
http://poscce.adrmuntenia.ro/menu/apeluri-de-proiecte_37/
http://poscce.adrmuntenia.ro/menu/apeluri-de-proiecte_37/
http://fonduri.mcsi.ro


până în data de 2 noiembrie 2014, la sediul
agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost primite 711 proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin programul Operaţio-
nal Sectorial „Creşterea Competitivităţii Econo-
mice” 2007-2013. au fost evaluate 353 de pro-
iecte, din care 301 au fost propuse spre finanţare

la nivel naţional, inclusiv Sud Muntenia. 
din totalul proiectelor primite de adR Sud

Muntenia au fost respinse 101 şi retrase 41.
până în prezent au fost semnate 313 contrac -

te de finanţare, cu o valoare nerambursabilă apro-
bată de 300.187.610,31 lei. din cele 313 contrac -
te semnate, 57 de proiecte au fost reziliate.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

adR Sud Muntenia este
Organism intermediar, pentru
progra mul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii
Economice” şi are responsabilităţi
delegate pentru implementarea
acestui program. Mai multe detalii
despre posibilităţile de finanţare
din pOS CCE puteţi obţine
contactând experţii Serviciului
Comunicare: 0242/331.769,
0342/100.160, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167,
e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

proiecte
preluate

Stadiul proiectelor

Evaluare Re-
trase

Res-
pinse

Con-
trac-
tate

Valoare
asistenţă
financiară

nerambursabilă
SOLICITATĂ

- Euro -

Valoare
asistenţă
financiară

nerambursabilă
APROBATĂ

- Euro -

Rezi-
liate

Axa
1

1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabil între
1.065.000 şi 6.375.000 lei pentru întreprinderile
mici şi mijlocii (COnTRaCTaRE)

36
Evaluate

la aM
pOSCCE

1 7 28 165.245.981,64 132.329.097,97 5

1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi mij-
locii (EvaLUaRE)

204 204 2 23 179 140.192.625,09
179 de proiecte

propuse spre finanţare
în alte regiuni

1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi mij-
locii (COnTRaCTaRE)

206
Evaluate în

alte
regiuni

11 22 173 157.008.213,97 157.008.213,97 41

1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor
internaţionale (COnTRaCTaRE)

9
(5 - SM,
4 - Bi)

Evaluate
la aM

pOSCCE
0 5 4 583.756,49 583.756,49 3

1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat între-
prinderilor mici şi mijlocii (EvaLUaRE) 88 88 8 3 77 7.480.717,01

77 de proiecte
propuse spre finanţare

în alte regiuni

1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat între-
prinderilor mici şi mijlocii (COnTRaCTaRE)

102
(28 - SM,
74 - Bi)

Evaluate în
alte

regiuni
3 21 78 7.968.637,42 7.968.637,42 8

Axa
3

3.1.1 - Sprijinirea accesului la internet şi la servi-
ciile conexe (EvaLUaRE şi COnTRaCTaRE) 66

61
(5 preluate

în etapa
de precon-
tractare)

16 20 30 2.552.572,06 2.297.904,46 0

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Guvernul României şi Guvernul Republicii Bul-
garia au semnat marţi, 28 octombrie, memorandu-
mul de înţelegere în vederea implementării studiilor
de fezabilitate privind construirea de noi poduri
peste fluviul dunărea, la eveniment participând şi
premierul victor ponta.

Liviu dragnea, viceprim-ministru, ministrul dez-
voltării regionale şi administraţiei publice, a decla-
rat că în urma studiilor ce au fost făcute s-a stabilit
unde vor fi construite cele două poduri - nicopole –
Turnu Măgurele şi Silistra – Călăraşi. Cele două gu-
verne au semnat fiecare săptămâna trecută un me-
morandum ce va sta la baza semnării acestui docu-
ment. Săptămâna viitoare vor fi desemnate grupu-
rile de lucru, a anunţat Liviu dragnea. El a menţionat
că la acest proiect se lucrează de aproximativ doi ani.

„Sperăm că vom avea ocazia să semnăm un me-
morandum pentru construirea a alte două poduri,
dar să începem treptat”, a declarat ministrul bulgar
al transporturilor, nikolina anghelkova.

„Ştiu că aţi lucrat foarte mult pentru aceste pro -
iecte şi, în general, pentru dezvoltarea relaţiilor trans -
frontaliere dintre ţările noastre. Sudul României şi
nordul Bulgariei au nevoie de lucrări de infrastruc-
tură. România şi Bulgaria au intrat împreu nă în UE.
Cel mai important acum este să dezvoltăm aceste
proiecte transfrontaliere şi acordul semnat azi este

important. Vă urez mult succes în implementarea
acestui proiect”, a declarat premierul victor ponta. 

La rândul său, Liviu dragnea a anunţat: „Memo-
randumul reprezintă un document prin care cele
două ţări se angajează să înceapă construirea a două
noi poduri peste Dunăre. Primul, la Turnu Măgurele -
Nikopole, iar, ulterior, la Călăraşi - Silistra. Împreună
cu doamna ministru, timp de doi ani am avut mai
multe întâlniri pentru a stabili care sunt proiectele
de colaborare pe infrastructura comună pe Dunăre
şi în zona aferentă Dunării. Am hotărât acum un an
să comandăm un studiu de fezabilitate care să ne
spună care sunt cele mai bune amplasamente pentru
realizarea acestor poduri, iar, în urma studiilor rea-
lizate, s-a decis pentru aceste două amplasamente,
Turnu Măgurele - Nikopole şi Călăraşi - Silistra. Cele
două guverne au aprobat săptămâna trecută câte
un memorandum pentru a sta la baza semnării aces-
tui document, iar săptămâna viitoare vom desemna
cele două părţi, membri, pentru fi constituit un
grup de lucru ce va întocmi detaliile tehnice, eco-
nomice şi sursele de finanţare”, a precizat dragnea.

aşadar, potrivit acestor declaraţii, în doi - ma-
xim trei ani se va inaugura podul din judeţul Teleor-
man, ca mai apoi să înceapă construirea şi celui de
la Călăraşi.

Sursa: obiectiv-online.ro

Podul Silistra – Călăraşi
prinde contur:

S-a semnat memorandumul RO - BG

Călăraşi

Curtea de Argeş
a primit titlul de „oraş regal”

din partea Casei Regale a României

Argeş

Curtea de argeş a primit titlul de „oraş regal”
din partea Casei Regale a României, într-o cere-
monie oficiată la palatul Elisabeta. Curtea de argeş
este primul municipiu care a primit până acum
acest titlu. Evenimentul a avut loc în urma unei
ce reri trimise către familia Regală chiar de au -
torită ţile locale, care au votat în consiliu această
decizie.

Majestatea sa Regele Mihai i a aprobat cere-
rea, iar titlul a fost înmânat de către alteţa Sa Re-
gală principesa Moştenitoare Margareta. La palat
a avut loc şi un dineu organizat pentru societatea
civilă din Curtea de argeş.

La Mănăstirea Curtea de argeş sunt înmormân-
taţi regii României şi alţi membri ai familiei Regale.

Sursa: antena3.ro

http://antena3.ro
http://www.obiectiv-online.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Lucrările de extindere a reţelelor
de apă potabilă şi canalizare menajeră
şi pluvială executate de SC apa Service
Sa se află în plină desfăşurare în mu-
nicipiu. Recent au fost finalizate stră-
zile Miron Costin şi pictor Grigorescu şi
fundăturile Lacului şi Onceşti. În acest
moment se lucrează pe Uliţa Lainici şi
fundatura viespilor. Se estimează că
până la sfârşitul acestui an vor fi fina-
lizate Uliţa alexandriei, intrarea Bu-
cegi, Strada frăsinului, fundătura Lu-
minişului şi străzile păltiniş şi doiceşti.

Sumele alocate pentru executa-
rea acestor lucrări provin de la bugetul
local. Extinderea reţelelor de apă şi
canalizare va continua şi anul viitor în
alte zone ale localităţii.

Sursa: giurgiuonline.net

Continuă extinderea reţelelor de apă
şi canalizare în Giurgiu

Giurgiu

În data de 27 octombrie a avut loc inaugurarea
staţiei de epurare din oraşul fieni, o investiţie ce
face parte din proiectul „Extinderea şi reabilita-
rea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul
Dâmboviţa”, finanţat din fonduri europene.

investiţia face parte din contractul de lucrări
intitulat „Lucrări la sursele de apă şi staţiile de
epurare Pucioasa şi Fieni”, în valoare totală de
58.496.803,34 lei (fără Tva).

La eveniment au fost prezenţi preşedintele Con -
siliului judeţean dâmboviţa, adrian țuţuianu, ad-
ministratorul public al judeţului, alexandru Oprea,
directorul general al Companiei de apă, Mircea Con s -
tantin, precum şi reprezentanţi ai constructorilor.

țuţuianu a reamintit că întârzierile în execu-
tarea lucrărilor la proiectele pOS i Mediu au fost
recuperate.

Sursa: dambovitanews.ro

Inaugurarea staţiei de epurare
din oraşul Fieni - investiţie europeană
în valoare de peste 58 milioane de lei

Dâmboviţa

http://dambovitanews.ro
http://giurgiuonline.net
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Reprezentanţii administraţiei fondului pentru
Mediu şi ai primăriei comunei Stelnica, adrian Gea-
râp şi Costel Brateş, au semnat joi, 18 octombrie,
la Slobozia, contractul de finanţare a unui proiect
privind extinderea reţelei de canalizare şi realizarea
staţiei de epurare în localitatea Stelnica, în prezenţa
preşedintelui Consiliului judeţean ialomiţa, Silvian
Ciupercă. valoarea totală a proiectului se ridică la
suma de 5 milioane de lei, iar perioada de imple-
mentare va fi de doi ani. „După semnarea acestui
contract, comuna Stelnica va avea 100% ali mentare
cu apă şi canalizare. Staţia de epurare es te princi-
palul obiectiv finanţat de AFM, iar asta va pune ca-
păt acestei probleme în comună. Avea canalizare şi
nu avea staţie de epurare şi tratare a apei. Ne in-
teresează şi alte primării care să vină să aplice, în-
cepând cu anul viitor, cu astfel de proiecte, iar Ia-
lomiţa să fie unul din judeţele fruntaşe, în care ali-
mentarea cu apă, canalizarea să nu lipsească din
nicio casă”, a declarat preşedintele afM.

Momentul semnării acestui contract de finan-
ţare a ajuns să fie catalogat drept „istoric” de pri-
marul localităţii, Costel Brateş, în condiţiile în care

se chinuie de câţiva ani pentru ca sistemul integrat
să fie pus în funcţiune aşa cum trebuie. acest pro-
iect vine să încheie întreaga conductă de canali-
zare pe toată reţeaua de străzi din localitate, încă
5,6 kilometri, plus staţie de epura re. La finalizarea
acestui proiect, Stelnica va avea conductă de ali-
mentare cu apă, proiect implementat pe Sapard şi
finalizat în 2004 şi conductă de canalizare, care va
fi pusă în funcţiune în 2016, urmând ca autoritatea
locală să se ocupe de celelalte probleme legate de
infrastructură, respectiv drumurile comunale.

afM are, la nivelul judeţului, şapte proiecte
în derulare, patru de apă şi canalizare (adâncata,
Ciulniţa, Roşiori şi Traian), un proiect pentru împă -
duriri cu Cj ialomiţa, un proiect pe Casa verde (per -
soane juridice - primăria feteşti) şi unul de realiza -
re parc cu primăria Gheorghe doja. aceste proiecte
au o valoare cumulată de 20 milioane lei, plăţi
efective fiind făcute din 2012 şi până în prezent în
valoare de 3,5 milioane de lei, din care 2,5 mi-
lioane de lei au fost plătiţi în 2014, în acest an fiind
prevăzuţi pentru plăţi încă 8,5 milioane de lei.

Sursa: obiectiv.net

Fonduri de 5 milioane de lei
pentru reţeaua de canalizare şi staţia de epurare

din localitatea Stelnica

Ialomiţa

de curând, în cadrul unei conferinţe de presă or-
ganizată la sediul Camerei de Comerţ şi industrie pra-
hova, reprezentanţii SC Yazaki Romania SRL au adus în
atenţia presei date despre noua fabrică pe care inten-
ţionează să o deschidă la Urlaţi. investiţia este în valoare
de 10 milioane de euro, iar numărul de locuri de muncă
preconizat este de circa 1.000 la producţie maximă, iar
produsele vor fi confecţionate, în mare parte, pentru
franţa. din câte se pare, în acest moment, Yazaki aco-
peră 3% din numărul salariaţilor din judeţul prahova.
„Invităm populaţia judeţului Prahova să se alăture nouă
pentru a creşte şi a ne dezvolta împreună”, a declarat
Mehmet Sonmez, directorul pe România al Yazaki. 

Sursa: incomodph.ro

Se deschide o nouă fabrică la Urlaţi –
investiţie în valoare de 10 milioane de euro

Prahova

http://www.incomodph.ro
http://www.obiectiv.net

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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În data de 28 octombrie, la sala de conferinţe
a Consiliului judeţean Teleorman a avut loc lansa -
rea oficială a proiectului „Îmbunătăţirea manage-
mentului situaţiilor de urgenţă în regiunea trans-
frontalieră”. proiectul iniţiat de către Consiliul ju-
deţean Teleorman este derulat în cadrul progra-
mului de Cooperare Transfrontalieră România - Bul-
garia 2007 - 2013, în perioada 1.06.2014 - 30.11.2015,
parteneri alături de Consiliul judeţean Teleorman
fiind primăria Municipiului Svisthov şi fundaţia pen -
tru democraţie, Cultură şi Libertate – filiala Călă-
raşi. prin acest proiect se urmăreşte dezvoltarea in -
frastructurii şi serviciilor comune în zona transfron -
talieră româno-bulgară, inclusiv a serviciilor co-
mune de reacţie în situaţii de urgenţă, pentru pre-
venirea crizelor naturale şi a celor cauzate de ac-
ţiuni umane.

valoarea totală a proiectului este de 5.577.455
de euro, din aceasta suma eligibilă fiind de 5.312.345
de euro. Banii necesari pentru realizarea acestei in -
vestiţii provin în proporţie de 84,82 la sută din fon-
dul European pentru dezvoltare Regională (fEdR),
13 la sută de la bugetul de stat şi 2,18 la sută din
fondurile beneficiarului proiectului, cu titlul de co-
finanţare.

prin această investiţie va fi realizat un sistem
de monitorizare, informare şi alarmare în caz de de -
zastre naturale, cele 10 echipamente de avertizare
şi alarmă urmând să fie montate în localităţile te-
leormănene din zona riverană dunării beneficiare
ale respectivului proiect. de asemenea, este pre-
văzută achiziţionarea de echipamente specifice în
situaţii de urgenţă pentru creşterea capacităţii de
intervenţie pentru salvarea populaţiei în caz de
dezastre.

Echipamentele şi software-ul ce vor fi achizi-
ţionate sunt:

centru de comandă şi control, ce va funcţiona•
în cadrul iSU Teleorman;

centru integrat de monitorizare mobilă;•
sirene electronice ce vor veni în completarea•

dotărilor iSU „A.D. Ghica”;
centru de comandă a sistemului de alarmă şi•

sistem de avertizare prin telefon a grupurilor im-
plicate;

centru de date cu echipamente iT – unul în•
România şi unul în Bulgaria;

software specializat pentru monitorizare şi•
management în situaţii de urgenţă.

Sursa: ziarulmara.ro

Lansarea oficială a proiectului
„Îmbunătăţirea managementului situaţiilor

de urgenţă în regiunea transfrontalieră”

Teleorman

http://www.ziarulmara.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

agenţie şi de către Ministerul dezvoltării Regionale şi administraţiei publice,
în vederea promovării programului Operaţional Regional 2007 – 2013.

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

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

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul judeţean
argeş, sediul Consiliului judeţean argeş: piaţa
vasile Milea, nr. 1, et. iii, cam. 117, mun. piteşti,
jud. argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul judeţean
dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
dâmboviţa: B-dul independenţei, nr. 1, et. iv,
cam. 101, mun. Târgovişte, jud. dâmboviţa
Tel. / 0245/220.647, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

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

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

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

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

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 3 noiembrie 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.

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

