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În perioada 17 – 19 decembrie, directorul Agen-
ţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Li-
viu Muşat, împreună cu preşedintele Consiliului
Judeţean Prahova, Mircea Cosma, directorul ad-
junct Dezvoltare şi Comunicare, Daniela traian, şi
şefa Serviciului Strategii, Dezvoltare, Cooperare,
Gilda niculescu, din cadrul Agenţiei, au efectuat o
vizită la Cimişlia (Republica Moldova). 

Cu această ocazie, directorul Liviu Muşat a sem -
nat un acord de colaborare cu directorul ADR Sud
din Republica Moldova, Maria Culeşov, în vederea
identificării şi realizării de proiecte de dezvoltare
în parteneriat. În cadrul întrunirii, reprezentanţii
celor două Agenţii au făcut un schimb de experienţă
privind activitatea derulată de cele două structuri. 

Despre acest proiect de colaborare, directorul ADR
Sud Muntenia, Liviu Muşat, a declarat următoarele:

„Este și pentru noi un moment emoţionant, nu
doar pentru colegii de la ADR Sud. Prin acest acord de
parteneriat, pe care mă bucur din tot sufletul că l-am
semnat astăzi, ne dorim să împărtășim din experienţa
noastră, să folosim experienţa dumneavoastră și, bi-
neînţeles, să participăm la proiecte europene în par-

teneriat, fiindcă împreună suntem mai puternici. 
Cei aproape 150 de angajaţi ai Agenţiei pentru

Dezvoltare Regională Sud Muntenia au aceleași tră-
sături pe care le-am remarcat și la dumneavoastră
- este vorba de echidistanţă faţă de comunităţile
pe care le reprezintă, de competenţă profesională
desăvârșită în fiecare zi, de respect pentru comu-
nităţile din regiunea Sud și, nu în ultimul rând, res-
pect pentru banul public.

(continuare în pagina 3)
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Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia, alături de Maria Culeşov, directorul ADR Sud din Republica Moldova

ADR Sud Muntenia a semnat acordul de colaborare
cu ADR Sud din Republica Moldova, pentru dezvoltarea

de proiecte europene în parteneriat

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
Sunt convins că aceste valori ne vor uni și mai

mult, că parteneriatul nostru va fi de durată și
vreau să vă garantez că vom avea o colaborare
foarte bună. 

Fiind la sfârșit de an, permiteţi-mi să vă urez și
eu sărbători cu bine și să ne dea Dumnezeu tuturor un
an cu sănătate și multe realizări! Vă mulţumesc mult!”.

Documentul de colaborare prevede sprijinirea
reciprocă în scopul diminuării dezechilibrelor, prin
stimularea dezvoltării economice, sociale şi cultu-
rale durabile a ambelor regiuni, pentru creşterea
calităţii vieţii, promovarea cooperărilor în interio-
rul celor două regiuni, precum şi cu alte regiuni, prin
realizarea de proiecte de interes comun, inclusiv
prin accesarea oportunităţilor de finanţare. toto-
dată, protocolul vizează promovarea în interiorul ce -
lor două regiuni a inovării, transferului tehnologic
şi de knowhow, prin întărirea legăturii dintre me-
diul de afaceri şi cel ştiinţific/ tehnologic/ de cerce -
tare, atragerea de investiţii, consolidarea ambelor
structuri instituţionale, prin dezvoltarea capacită -
ţilor şi schimb de experienţă, precum şi facilitarea
parteneriatelor între reprezentanţii autorităţilor şi
instituţiilor publice, care activează în aria regiuni-
lor de dezvoltare ale partenerilor.

Semnarea protocolului a avut loc în cadrul şe -
dinţei festive a Consiliului Regional pentru  Dezvol-
tare (CRD) Sud, cu ocazia aniversării a cinci ani de
la fondarea Agenţiei Sud. La eveniment au fost pre -
zenţi membrii CRD Sud, ministrul dezvoltării regio-
nale şi construcţiilor, Marcel Răducan, reprezen -
tanţi ai MDRC, ai Agenţiei de Cooperare Interna -

ţională a Germaniei, Consulatului General al Româ-
niei la Cahul, delegaţia CJ Prahova, reprezentanţii
ADR Sud Muntenia, mass-media regională şi locală.

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud din Repu-
blica Moldova este o instituţie publică necomer-
cială cu autonomie financiară, subordonată Minis-
terului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, cons ti -
tuită pentru asigurarea operaţionalităţii procesului
de implementare şi realizare a Strategiei de dez-
voltare regională, înfiinţată în data de 18 decem-
brie 2009.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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S-a inaugurat Sucursala Biroului Regional
pentru Cooperare Transfrontalieră de la Ruse

În data de 16 decembrie, directorul ADR Sud
Muntenia, Liviu Muşat, în calitate de preşedinte al
Consiliului Director al Biroului Regional pentru Co-
operare transfrontalieră (BRCt) Călăraşi, a parti-
cipat la evenimentul de inaugurare a sediului su-
cursalei din Ruse a BRCt Călăraşi pentru Graniţa
România – Bulgaria.

noul birou va asigura sprijinirea potenţialilor
beneficiari de fonduri nerambursabile şi a benefi-
ciarilor Programului de Cooperare transfrontalieră,
pentru dezvoltarea durabilă a mediului socio-eco-
nomic din zona de frontieră a Bulgariei cu Româ-
nia.

În deschiderea evenimentului, directorul Liviu
Muşat a declarat următoarele: 

„Sunt deosebit de bucuros că particip la a ceas -
tă reuniune de final de an 2014, care marchează
astăzi un moment important pentru toţi factorii
implicaţi în implementarea Programului de Coope-
rare Transfrontalieră România – Bulgaria. Decizia
de înfiinţare a filialei la Ruse a Biroului Regional
pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Graniţa
România – Bulgaria se datorează determinării cu
care Biroul de la Călărași dorește să se implice în
identificarea unui număr și mai mare de proiecte
pentru partenerii bulgari și în acordarea acestora
a unor șanse din ce în ce mai mari de a obţine fi-
nanţare europeană nerambursabilă. Așa cum ne-am
luat angajamentul la jumătatea acestui an, iată

că astăzi, graţie sprijinului acordat de administra-
ţia districtuală de la Ruse, suntem în măsură să
inaugurăm acest sediu și sunt convins că își va
aduce o contribuţie importantă la propulsarea cât
mai multor proiecte din Bulgaria către Programul
de Cooperare Transfrontalieră  2014 – 2020.”

La acest eveniment au participat autorităţi
publice locale din România şi Bulgaria, beneficiari
din cadrul Programului de Cooperare transfronta-
lieră România – Bulgaria 2007-2013, precum şi re-
prezentanţi mass-media din Călăraşi şi Ruse.

Mai multe detalii despre acest eveniment, pre -
cum şi informaţii referitoare la Programul de Coo -
perare transfrontalieră România - Bulgaria 2007 -
2013 găsiţi pe pagina de internet a Programului:
www.cbcromaniabulgaria.eu.

http://www.cbcromaniabulgaria.eu
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Au sosit colindătorii la ADR Sud Muntenia
„Colinde, colinde!/ E vremea»

colindelor!”
La începutul acestei săptămâni, în casa ADR

Sud Muntenia au răsunat colinde de Crăciun! 
Rând pe rând, copii cu zâmbete de aur, veseli şi

prietenoşi de la Palatul Copiilor, de la Şcoala Gim-
nazială nr. 11 şi de la Centrul SeRA au venit să îm-
părtăşească bucuria sărbătorilor de iarnă cu noi!
Au cântat, au dansat şi ne-au transmis, prin fru-
moasele colinde, cele mai alese felicitări şi urări
de sănătate!

vă mulţumim, dragi copilaşi, pentru toate mo-
mentele speciale oferite, pentru că ne uraţi, ne
bucuraţi şi ne încântaţi an de an cu veselie!

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Acasă la prichindeii Şcolii Gimnaziale nr. 1 Unirea
au răsunat cântece de Crăciun!

La începutul acestei săptămâni, Agenţia pen-
tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a fost invi-
tată la Şcoala Gimnazială nr. 1 Unirea să participe
la programul artistic susţinut de prichindeii clasei I,
îndrumaţi de doamna profesoară Georgeta Dumi-
trache.

Cei aproape 30 de copilaşi drăgălaşi şi primi-
tori au colindat cu clinchete vesele de zurgălăi şi
au cântat minunate urale de bucurii, sănătate şi
împliniri!

vă mulţumim, dragi copii frumoşi şi voioşi, pen -
tru împărtăşirea bucuriei sărbătorilor de Crăciun
cu noi!

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Întâlnirea ministrului fondurilor europene,
Eugen Teodorovici, cu ambasadorii statelor UE

Ministrul eugen teodorovici a avut»
marţi, 16 decembrie, o întâlnire informală
cu ambasadorii statelor membre Ue,
inclusiv cu ambasadorii elveţiei şi
norvegiei, ţări ce acordă granturi
României. În cadrul întâlnirii, ministrul
fondurilor europene a prezentat stadiul
absorbţiei, realizările şi provocările
ultimilor doi ani, dar şi măsurile luate
pentru perioada de programare 2014 -
2020. La rândul lor, ambasadorii au vorbit
despre experienţa statelor pe care le
reprezintă şi despre modul în care percep
şi interacţionează cu sistemul din România.

„Misiunea mea este să fac tot ce îmi stă în
putinţă pentru a crea un mecanism de lucru efi-
cient. În anumite momente am luat decizii dure,
necesare pentru a obţine rezultatele de care are
nevoie România. Sunt convins că vom menţine rit-
mul de lucru de până acum și că vom ajunge la 80%

rată de absorbţie la sfârșitul lui 2015. În cel mai
scurt timp, România va lansa primele apeluri pen-
tru contractarea fondurilor UE alocate pentru pe-
rioada 2014 – 2020. Nu mai repetăm greșelile din
trecut, când ţara noastră a atras sume inaccepta-
bil de mici în primii cinci ani. Vom utiliza cea mai
mare parte a sumei alocate de UE în prima parte
a perioadei 2014 – 2020, astfel încât la sfârșitul
exerciţiului financiar multianual rata de absorbţie
să ajungă la 100%. Reiterez principiul după care
m-am ghidat în toată această perioadă: toţi cei
care au greșit în implementarea fondurilor euro-
pene, fie că sunt funcţionari publici sau benefi-
ciari privaţi, trebuie să plătească pentru faptele
lor. Toleranţă ZERO în faţa tuturor greșelilor!”, a
declarat ministrul fondurilor europene, eugen teo-
dorovici, după întâlnirea cu ambasadorii.

Întrevederea ministrului eugen teodorovici cu
ambasadorii statelor membre Ue face parte dintr-o
serie de întâlniri periodice, care a început în anul
2013 şi care va continua în scopul îmbunătăţirii
dialogului cu statele Uniunii.

Sursa: fonduri-ue.ro

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


Peste 2,2 miliarde de euro au intrat»
în economie în primele zece luni ale
anului din rambursările făcute pe proiecte
europene. totuşi, există mai mult
optimism pentru anul viitor, având în
vedere că s-a rezolvat o serie de probleme
„tehnice“ ale mecanismului de finanţare.

În total, România a atras în ultimii opt ani doar
7,3 miliarde de euro din cele peste 19,2 miliarde
puse la dispoziţie de către Uniunea europeană în
exerciţiul financiar 2007 – 2013, iar rata de absorb -
ţie în luna octombrie a ajuns la 38%.

Ministrul fondurilor europene, eugen teodoro-
vici, şi-a reevaluat ţintele, astfel că a ajuns, în cea
mai recentă estimare, declarând următoarele:

Din perspectivă tehnică au fost câteva pro-
bleme ce s-au rezolvat în 2014: PoSDRU s-a deblo-
cat de curând, iar în infrastructură a fost anul re-
zilierilor de contracte. există premisele ca în anul
viitor să avem un salt optimist în materie de ab-
sorbţie. 

Rata de absorbţie din prezent, de 38%, pla-
sează România pe ultimul loc în Uniunea euro-
peană la acest capitol, în timp ce în Polonia are o
absorbţie de peste 66%, iar Cehia are o absorbţie
de aproape 50%. Până şi Bulgaria a depăşit România
la capitolul absorbţie de fonduri Ue, cu o rată de
aproape 50%, în timp ce Croaţia, stat intrat în Uni-
unea europeană abia în 2013, are o absorbţie de
peste 18%.

„Alte state au avut rate de absorbţie mai mari
deoarece au avut o așezare mai bună a mecanis-
mului de finanţare. Pentru noi, chiar dacă am avut
o experienţă anterioară de doi ani, totul a fost
nou, am experimentat mai mult. Nu avem absorb -
ţie foarte bună, dar avem o tolbă plină de lecţii
învăţate. Este foarte greu să recuperezi în doi ani
ceea ce nu s-a întâmplat cu cinci ani înainte, dar
eforturi semnificative au fost pentru îmbunătăţi-
rea absorbţiei, POSDRU nu s-a mai blocat, s-au îm-
bunătăţit mecanismele de plată, s-au introdus in-

strumente noi de finanţare, deci putem spune că
au fost și aspecte pozitive în ultimul an“, a spus
Dan Barna, consultant în fonduri structurale şi par-
tener în cadrul companiei Structural Consulting
Group.

Pe de altă parte, absorbţia de fonduri euro-
pene făcută la timp a fost unul dintre factorii care
au dus la „miracolul polonez”, în sensul că a ajutat
această ţară să evite recesiunea, în timp ce restul
statelor europene au înregistrat scăderi ale PIB-
ului.

„Succesul absorbţiei în cazul Poloniei vine de
la gestiunea iniţială, ei au avut proiecte de mare
amploare, conduse de un singur minister încă de
la început. Au avut o abordare strategică. La noi,
deși avem un minister al fondurilor europene, nu
el ia deciziile. Spre exemplu, masterplanul pe trans -
port nu este făcut de Ministerul Fondurilor Euro-
pene, iar decizia finală nu îi aparţine”, a afirmat
Dragoş Pîslaru de la GeA. el a amintit şi de cazul
rambursărilor din cadrul programului de preade-
rare ISPA (Instrument pentru Politici Structurale de
Pre-Aderare), unde, cu un an înainte de finalizare,
rata de absorbţie era de 40%, iar până la termina-
rea programului absorbţia a ajuns la 90%.

Sursa: zf.ro
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În luna februarie 2015, fermierii pot depune
proiecte pentru accesarea de fonduri europene

Primele sesiuni de finanţare a proiectelor de
investiţii în agricultură şi în sectorul procesării pro-
duselor agroalimentare din fon duri europene neram-
bursabile prin noul PnDR 2014-2020 vor fi deschise
în luna februarie 2015, după cum a declarat minis-
trul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Cons -
tantin. În această privinţă, ministrul a precizat că
a fost asigurat de la Bruxelles de faptul că în cursul
lunii ianuarie 2015 se va da undă verde deschiderii
unor noi sesiuni de depune re a proiectelor cu fon-
duri europene nerambursabile pentru agri cultură
prin noul PnDR, chiar dacă, oficial, Comisia europeană
va apro ba PnDR 2014-2020 în luna iunie 2015, după
parcurgerea procedurilor aferente.

Daniel Constantin a arătat că principiul de
bază al noului PnDR este integrarea producţiei şi
scurtarea lanţului de la producător la consumato-
rul final. Accentul va fi pus pe ferma de familie,
ceea ce înseamnă că micii producători care vor so-
licita fonduri europene nerambursabile doar pentru
dezvoltarea producţiei vor trebui să asigure 50 la
sută din valoarea proiectului din veniturile proprii
şi din credite.

În schimb, cei care vor cere fonduri europene
nerambursabile pentru agricultură atât pentru
dezvoltarea producţiei, cât şi pentru procesarea
producţiei a gricole vor primi încă 20% din valoarea
proiectului, astfel încât gra dul de finanţare euro-
peană nerambursabilă va ajunge la 70%. Pro cesarea
poate însemna, de exem plu, înfiinţarea unui centru
de pro cesare a cerealelor pentru obţinerea de fu-

raje, a unei linii de aba torizare sau de fabricare a
dulce ţurilor.

În plus, dacă proprietarul u nei ferme de fami-
lie se asociază cu alţi mici producători, vor mai ob -
ţine încă 20%, ceea ce înseamnă că vor putea aco-
peri din fonduri europene nerambursabile pentru
agricultură până la 90% din valoarea proiectului.

Sursa: ziarulmara.ro

POSDRU: S-a prelungit perioada de depunere
a proiectelor pe 5 apeluri!

AM PoSDRU a publicat, în data de 17 decembrie,
Corrigendumul nr. 1 la Ghidurile Solicitantului Condiţii
Specifice pentru cererile de propuneri de proiecte:

nr. 180 – DMI 4.1 „ Întărirea capacităţii SPO•
pentru furnizarea serviciilor de ocupare”

nr. 181 – DMI 2.2 „Prevenirea și corectarea pă-•
răsirii timpurii a școlii”

nr. 182 – DMI 2.3 „Acces și participare la FPC”•
nr. 183 – DMI 5.1. „Dezvoltarea și implemen-•

tarea măsurilor active de ocupare”
nr. 184 – DMI 5.2. „Promovarea sustenabilită-•

ţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce pri-
vește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea
forţei de muncă”

Conform corrigendumului, termenul de depu-
nere a proiectelor pentru aceste apeluri de pro-
iecte a fost prelungit până pe 9 ianuarie 2015.

Sursa: fonduri-structurale.ro

http://www.fonduri-structurale.ro
http://www.ziarulmara.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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POSDRU: Sprijin pentru integrarea grupurilor
vulnerabile pe piața muncii

POSDRU: Cererea de propuneri de proiecte
condiții specifice nr. 185 (DMI 6.2 „Îmbunătăţi-
rea accesului şi a participării grupurilor vulne-
rabile pe piaţa muncii”).

Principalul obiectiv operaţional al acestui DMI
este facilitarea accesului la educaţie şi integrarea
sau reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa
muncii.

Buget total: 5.000.000 de euro
În cadrul acestei cereri de propuneri de pro-

iecte sunt promovate proiecte ce îndeplinesc con-
diţia ca activităţile proiectului să fie implementate
la nivel multiregional.

Operațiunile orientative din cadrul DMI 6.2
relevante pentru prezenta cerere de propuneri de
proiecte sunt:

1. Dezvoltarea programelor specifice, inclusiv
stimulente pentru angajatori, pentru (re)integra-
rea pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, în
special a tinerilor peste 18 ani care au părăsit sis-
temul de stat de protecţie a copilului;

2. Programe de formare pentru dezvoltarea
competenţelor şi calificărilor de bază pentru gru-
purile vulnerabile.

Pentru această cerere de propuneri de pro-
iecte, grupul ţintă este format din:

1. tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul
instituţionalizat de protecţie a copilului;

2. Persoanele fără adăpost;
3. Alte grupuri vulnerabile.
Grupul țintă al proiectului trebuie să aibă do-

miciliul/ reşedinţa în regiunile de implementare.
Grupul țintă total al proiectului trebuie să fie

de minimum 1.000 de persoane.
Activități eligibile:
1. Dezvoltarea şi furnizarea ofertelor individua-

lizate de formare profesională care vizează nevoile
specifice ale grupurilor vulnerabile, inclusiv dezvol-
tarea compeţentelor de bază şi certificarea acestora;

2. Activităţi de motivare pentru grupurile vul-
nerabile pentru a se integra/reintegra pe piaţa
muncii, inclusiv asistenţă în căutarea unui loc de
muncă;

3. Studii şi expertiză ce vizează evaluarea im-
pactului şi eficacităţii măsurilor şi intervenţiilor
suport oferite persoanelor supuse riscului de ex-
cluziune socială;

4. furnizarea programelor de formare profe-
sională, inclusiv calificarea şi recalificarea, pentru
creşterea şi dezvoltarea aptitudinilor şi calificări-
lor grupurilor vulnerabile;

(continuare în pagina 11)
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(continuare din pagina 10)
5. formare profesională, grupuri de lucru edu-

cative, pentru persoanele supuse riscului de exclu-
ziune socială;

6. Dezvoltarea şi implementarea activităţilor
pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii de că-
tre tineri, inclusiv pentru combaterea disfuncţiilor
sociale, cum ar fi consumul de droguri şi alcool,
comiterea de infracţiuni etc.;

7. Campanii pentru promovarea voluntariatu-
lui în activităţile dedicate integrării pe piaţa mun-
cii a persoanelor supuse riscului de excluziune so-
cială;

8. Dezvoltarea şi promovarea formelor alter-
native de ocupare adaptate la nevoile persoanelor
vulnerabile – munca la distanţă, munca prin inter-
net, ocupare cu normă redusă;

9. Dezvoltarea şi promovarea diferitelor
forme de cooperare între angajatori, patronate,
organizaţii sindicale, onG-uri (asociaţii şi fundaţii)
şi alţi actori relevanţi pe piaţa muncii în vederea
identificării şi promovării oportunităţilor de ocu-
pare pentru grupurile vulnerabile;

10. Activităţi în scopul schimbării atitudinii so-
ciale privind grupurile vulnerabile, în special în
ceea ce priveşte mediul de lucru, inclusiv campanii
de informare şi promovare îndreptate către anga-
jatori şi angajaţii acestora, comunităţile locale şi
factorii de decizie;

11. Cercetări şi studii privind nevoile specifice
ale diferitelor grupuri vulnerabile în domenii pre-
cum: noi forme şi condiţii de reabilitare profesio-
nală şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile
etc.;

12. Activităţi pentru dezvoltarea potenţialului
profesional al persoanelor vulnerabile şi pentru
identificarea şi dezvoltarea oportunităţilor de ocu-
pare, inclusiv formare profesională, grupuri de lu-
cru, asistenţă, consiliere etc.;

13. Înfiinţarea, dezvoltarea şi susţinerea Cen-
trelor de incluziune socială pentru persoanele su-
puse riscului de marginalizare şi excluziune so-
cială, în special în zonele rurale şi în comunităţile
izolate şi marginalizate;

14. Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor ce fa-
cilitează accesul persoanelor vulnerabile la for-
mare profesională.

Pentru această cerere de propuneri de pro-
iecte, beneficiar eligibil este Ministerul Muncii, fa-

miliei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor vârstnice.
Depunerea unei cereri de finanțare se poate

realiza în parteneriat cu:
1. Cooperative sociale, asociaţii de întrajuto-

rare, onG-uri cu activitate relevantă pentru spe-
cificul acestui DMI;

2. furnizori de servicii de ocupare acreditaţi,
publici şi privaţi;

3. Structuri/ agenţii subordonate/ coordonate
de MMfPSPv;

4. Agenţii/ instituţii guvernamentale cu atri-
buţii în domeniul ocupării şi incluziunii sociale;

5. Unităţi de cult şi asociaţii religioase;
6. Autorităţi ale administraţiei publice locale

(unităţi administrativ-teritoriale);
7. furnizori de fPC autorizaţi, publici şi pri-

vaţi;
8. furnizori de servicii sociale publici/ privaţi;
9. Întreprinderi, indiferent de natura capita-

lului şi forma de organizare şi asociaţii ale aces-
tora.

Valoarea totală eligibilă a proiectului va fi cu-
prinsă între: minim echivalentul în lei a 500.000
de euro şi maxim echivalentul în lei a 5.000.000
de euro.

Alocarea financiară orientativă pentru aceas -
tă cerere de propuneri de proiecte este de
5.000.000 de euro.

Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis în
a doua zi de la data publicării în Monitorul oficial
a prezentului ghid, ora 10:00, până în a 16-a zi de
la data publicării în Monitorul oficial, ora 16:00,
sau până la depunerea proiectului de către apli-
cant.

Sursa: www.finantare.ro
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Erasmus+: Realizarea de experimente în materie
de politici în sectorul învățământului şcolar

Programul Erasmus+, acțiunea-cheie 3 – Spri-
jin pentru reformarea politicilor – inițiative pros-
pective

Obiectivul principal al prezentei cereri de
propuneri este de a încuraja autorităţile publice
relevante să prezinte propuneri de testare a unor
idei inovatoare în materie de politici şi a unor re-
forme în ceea ce priveşte recrutarea, selectarea
şi iniţierea de cadre didactice noi, care acced la
această profesie prin intermediul unor parcursuri
alternative.

Status: ACtIv 
Depunere până la: 20.03.2015/ 01.10.2015
Buget alocat: 5.000.000 de euro 
Aceste cadre didactice debutante ar putea

proveni din rândul absolvenţilor, al profesioniştilor
aflaţi la mijlocul carierei sau al şomerilor, per-
soane fără instruire formală în domeniul didactic,
dar care demonstrează un interes concret faţă de
meseria de cadru didactic.

tema prioritară a prezentei cereri de propu-
neri este consolidarea procesului de recrutare, se-
lectare şi iniţiere a celor mai buni şi mai potriviţi
candidaţi pentru meseria de cadru didactic, prin
instituirea unor parcursuri alternative care să per-
mită accesul la această meserie.

Candidați eligibili:
(a) autorităţi publice (minister sau organism

echivalent) care răspund de educaţie şi formare
profesională la cel mai înalt nivel în contextul na-
ţional sau regional relevant. Autorităţile publice
de la cel mai înalt nivel cu competenţe în alte do-
menii decât educaţia şi formarea profesională (de
exemplu, în ocuparea forţei de muncă, finanţe,
afaceri sociale, sănătate etc.) sunt considerate eli-
gibile cu condiţia să demonstreze că deţin o com-
petenţă specifică în domeniul în care urmează să
se realizeze experimentele în materie de politici.
Autorităţile publice pot fi reprezentate, prin de-
legare, de către alte organizaţii publice sau pri-
vate, precum şi de către asociaţii sau reţele de au-
torităţi publice cu personalitate juridică, cu con-
diţia ca delegarea să fie în scris şi să menţioneze
în mod explicit propunerea înaintată. În acest caz,
autorităţile publice delegatare trebuie să fie im-

plicate în propunere în calitate de parteneri;
(b) organizaţii publice sau private sau instituţii

active în domeniul educaţiei şi formării profesio-
nale;

(c) organizaţii publice sau private sau instituţii
care desfăşoară activităţi legate de educaţie şi for-
mare profesională în alte sectoare socio-econo-
mice (de exemplu, camere de comerţ, organizaţii
culturale, organisme de evaluare, organisme din
domeniul cercetării etc.).

Structura minimă a parteneriatului:
Condiţia minimă de parteneriat în contextul

prezentei cereri este participarea a 4 entităţi, re-
prezentând 3 ţări eligibile. Mai precis, trebuie să
participe:

(a) cel puţin o autoritate publică (minister sau
organism echivalent) sau un organism delegat, din
3 ţări eligibile diferite, sau o asociaţie/reţea de
autorităţi publice, legal constituită, care să repre-
zinte cel puţin trei ţări eligibile diferite.

Reţeaua sau asociaţia trebuie să fie manda-
tată de către cel puţin 3 autorităţi publice rele-
vante – pentru a putea să acţioneze în numele lor
în cadrul procedurii respective.

Autorităţile publice participante sau repre-
zentate prin delegare răspund de coordonarea pro-
iectului din punct de vedere strategic şi de dirija-
rea experimentelor în materie de politici în aria
lor de jurisdicţie;

(b) cel puţin un organism public sau privat spe-
cializat în evaluarea impactului politicilor. Acest
organism va răspunde de aspectele metodologice
şi de protocoalele de evaluare. În propunere pot
fi implicate mai multe organisme de evaluare, cu
condiţia ca activitatea să fie coordonată şi să se
desfăşoare în mod coerent.

Propunerea trebuie să fie coordonată şi depu -
să – în numele tuturor candidaţilor – de către una
dintre următoarele entităţi:

(a) o autoritate publică;
(b) o asociaţie sau o reţea de autorităţi pu-

blice, legal constituită;
(c) un organism public sau privat delegat de au-

torităţile publice să răspundă cererii de propuneri.
(continuare în pagina 13)
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(continuare din pagina 12)
organismele delegate trebuie să deţină o apro-

bare explicită în scris din partea autorităţii publice,
prin care sunt mandatate să depună şi să coordoneze
propunerea în numele autorităţii publice respective.

Propunerile trebuie depuse de către reprezen-
tantul juridic al autorităţii coordonatoare în nu-
mele tuturor participanţilor. Persoanele fizice nu
au dreptul să solicite acordarea unui grant.

Activităţile trebuie să înceapă în perioada 1
decembrie 2015 - 1 martie 2016. Durata proiectului
trebuie să fie cuprinsă între 24 şi 36 de luni.

Activităţile ce vor primi finanţare în urma aces -
tei cereri de propuneri trebuie să cuprindă cel pu-
ţin următoarele:

elaborarea de studii pe teren cu privire la pu-•
nerea în aplicare a măsurilor inovatoare. Se va ur-
mări cu precădere realizarea unui fond substanţial
de dovezi concrete şi instituirea unor proceduri de
monitorizare, evaluare şi raportare fiabile, care să
aibă la bază abordări metodologice recunoscute,
elaborate de un specialist cu competenţă şi expe-
rienţă în evaluarea impactului politicilor, cu con-
sultarea partenerilor relevanţi din cadrul proiectu-
lui. Printre activităţi ar trebui să se regăsească
(lista nu este exhaustivă): identificarea şi selecta-
rea măsurii (măsurilor) supuse testării, a eşantioa-
nelor şi a ansamblului de activităţi prevăzute; de-
finirea impactului preconizat al măsurii în termeni
cuantificabili şi evaluarea relevanţei acesteia prin
prisma rezultatelor urmărite, inclusiv prin căutarea
sistematică a unor exemple de intervenţii politice
similare, derulate pe plan intern sau internaţional;

definirea unei metodologii solide şi a unor indi-•
catori fiabili pentru măsurarea impactului pe care mă-
sura testată îl va avea la nivel naţional şi european;

desfăşurarea studiilor pe teren în paralel în•
diverse ţări participante la proiect, sub conduce-
rea autorităţilor de resort (minister sau organism
echivalent). În vederea atingerii unei mase critice
suficiente şi reprezentative, precum şi a obţinerii
unui fond de dovezi semnificativ, ar trebui ca în
acest proces să se implice un număr suficient de
reprezentativ de organisme/ instituţii;

analiza şi evaluarea eficacităţii, a eficienţei•
şi a impactului măsurii testate, dar şi a metodolo-
giei utilizate în cadrul experimentului, a condiţiilor
de extindere şi a transferului transnaţional de în-
văţăminte desprinse şi de bune practici (învăţare

reciprocă);
sensibilizarea cu privire la conceptul şi rezul-•

tatele proiectului, diseminarea şi valorificarea
acestora la nivel regional, naţional şi european pe
toată durata derulării proiectului şi în continuare,
precum şi promovarea transferabilităţii între di-
versele sectoare, sisteme şi politici.

Prezenta cerere de propuneri cuprinde două
etape de depunere/ evaluare: (1) etapa propune-
rilor iniţiale; şi (2) etapa propunerilor complete.
Prin această abordare se încearcă simplificarea
procedurii de depunere, deoarece în prima etapă
se solicită doar informaţii limitate despre propu-
nere. numai propunerile iniţiale care îndeplinesc
criteriile de eligibilitate şi obţin un punctaj de mi-
nimum 60% la criteriul de atribuire „relevanţă”
sunt acceptate în cea de a doua etapă, în care so-
licitanţii sunt invitaţi să depună un dosar complet.

Propunerile iniţiale eligibile vor fi evaluate pe
baza criteriului de atribuire „relevanţă”. Propunerile
complete se evaluează pe baza criteriilor de excludere
şi de selecţie şi pe baza celor trei criterii de atribuire
rămase: calitatea modului de concepere şi punere în
aplicare a proiectului, calitatea parteneriatului şi, res-
pectiv, impactul, diseminarea şi durabilitatea.

Punctajul final al unei propuneri se obţine prin
însumarea punctajelor obţinute în etapa propune-
rilor iniţiale şi în cea a propunerilor complete (cu
aplicarea coeficienţilor de ponderare specificaţi).

Bugetul total disponibil pentru cofinanţarea
proiectelor alese în baza prezentei cereri de pro-
puneri este de 5.000.000 eUR.

Contribuţia financiară a Ue nu poate să depăşească
75% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Se pot acorda granturi de maximum 2.500.000
eUR pe proiect.

Înainte de a depune o cerere, candidaţii tre-
buie să îşi înregistreze organizaţia prin instrumen-
tul unic de înregistrare (Unique Registration faci-
lity – URf) şi să primească un cod unic de partici-
pant (Participant Identification Code – PIC). Codul
PIC trebuie să figureze pe formularul de cerere.

Cererile trebuie depuse până la următoarele
termene-limită:

propuneri iniţiale (formular electronic): 20•
martie 2015, ora 12:00 (ora Bruxelles-ului);

propuneri complete (formular de cerere pe•
hârtie): 1 octombrie 2015 (data poştei).

Sursa: www.finantare.ro
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Aproximativ 400 de elevi argeşeni vor învăța
în şcoli modernizate cu ajutorul fondurilor Regio

vineri, 19 decembrie, la sediul ADR Sud Mun-
tenia, directorul adjunct al Direcţiei organism In-
termediar PoR, Mariana vişan, alături de primarul
comunei Mălureni, Alexandru Adrian Cristescu, şi
primarul comunei vultureşti, Liviu eugen Poşircă,
au semnat contractele de finanţare pentru trei noi
proiecte depuse în cadrul programului Regio, ce au
ca obiectiv îmbunătăţirea infrastructurii educaţio-
nale din judeţul Argeş. 

Beneficiarii vor primi finanţare nerambursabi -
lă pentru noile contracte în cadrul Axei prioritare 3
„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul
major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, moderniza -
rea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii edu-
caţionale preuniversitare, universitare și a infras-
tructurii pentru formare profesională continuă”.

Unitatea Administrativ-teritorială vultureşti
este beneficiarul proiectelor „Reabilitare Şcoala gim -
nazială nr. 1 Vulturești, comuna Vulturești, jude-
ţul Argeș” şi „Reabilitare Şcoala primară și gradini -
ţa, sat Bărzești, comuna Vulturești, judeţul Argeș”,
pentru care obţine fonduri nerambursabile în va-
loare totală de 942.485,77 lei (fonduri feDR şi de la
bugetul de stat). Cu ajutorul fondurilor Regio se vor

realiza lucrări de reabilitare a unităţilor de învăţă -
mânt vizate prin cele două contracte din satele vul -
tureşti şi Bărzeşti, aparţinătoare comunei vultureşti.
De îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţio-
nale vor beneficia 190 de elevi înscrişi în clasele pri -
mare şi gimnaziale.

Cel de-al treilea proiect, „Reabilitare Şcoala Gim -
nazială ‘Petre Tudose’, din comuna Mălureni, judeţul
Argeș”, va fi implementat pe o perioadă de şase luni
de către parteneriatul dintre Unitatea Administrativ-
teritorială Mălureni şi Şcoala Gimnazială „Petre Tu-
dose”, în calitate de beneficiar. valoarea totală a spri-
jinului financiar nerambursabil solicitat prin programul
Regio este de 842.347,77 lei. Proiectul vizează îmbu-
nătăţirea infrastructurii educaţionale, prin reabilita-
rea şi consolidarea unităţii de învăţământ „Petre Tu-
dose” din comuna Mălureni, unde, până la sfârşitul pe-
rioadei de implementare a contractului, vor învăţa
aproximativ 200 de elevi de clasele I - Iv.

Până în prezent, la nivelul judeţului Argeş s-au
semnat 36 de contracte de finanţare pentru dez-
voltarea infrastructurii de învăţământ, prin care
beneficiarii au solicitat fonduri nerambursabile de
aproximativ 97 de milioane de lei.

Instrucțiunea AM POR nr. 123/15.12.2014,
privind suspendarea procesului de evaluare,

selecție şi contractare
Autoritatea de Management pentru Programul ope-

raţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Re-
gionale şi Administraţiei Publice a emis Instrucţiunea nr.
123/15.12.2014, privind întreruperea parţială a activită -
ţilor în cadrul PoR 2007 – 2013 în perioada 23 – 31 decem -
brie 2014, în ceea ce priveşte verificarea conformităţii
administrative, a eligibilităţii, evaluarea tehnică şi finan -
ciară, inclusiv efectuarea vizitelor la faţa locului din eta -
pa precontractuală. De asemenea, în această perioadă nu
se vor mai transmite documentaţiile de contractare spre
verificare la AM PoR.

În plus, toate documentaţiile de contractare ce nu se
vor semna la nivelul MDRAP până în data de 22 decembrie
a.c. inclusiv, se vor revizui prin reconsiderarea perioadei de
implementare la maxim 11 luni, dacă este cazul.

Prezenta instrucţiune poate fi descărcată de pe web -
site-ul Agenţiei dedicat exclusiv programului Regio -
http://regio.adrmuntenia.ro/, secţiunea Clarificări utile,
link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/in-
structiunea123.pdf.

Instrucțiunea AM POR nr. 124/17.12.2014
Autoritatea de Management pentru Programul operaţional

Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Adminis-
traţiei Publice a emis Instrucţiunea nr. 124/17.12.2014, privind sus-
pendarea procesului de depunere a cererilor de plată/ cererilor
de rambursare/ cererilor de rambursare aferente cererilor de plată
pentru proiectele depuse în cadrul Programului operaţional Re-
gional 2007 – 2013. Astfel, în perioada 19 decembrie 2014 – 5 ia-
nuarie 2015 se întrerupe depunerea de către beneficiarii contrac-
telor de finanţare a cererilor de plată/ cererilor de rambursare/
cererilor de rambursare aferente cererilor de plată pentru proiec-
tele depuse în cadrul Programului operaţional Regional 2007 – 2013
la nivelul organismelor Intermediare PoR. De asemenea, tot în
această perioadă, organismele Intermediare PoR nu vor mai trans-
mite către Autoritatea de Management cereri de plată/ cereri de
rambursare/ cereri de rambursare aferente cererilor de plată. Pro-
cesul de verificare/ autorizare a cererilor de plată/ cererilor de
rambursare/ cererilor de rambursare aferente cererilor de plată
care vor fi înregistrate la nivelul Autorităţii de Management în data
de 19 decembrie a.c. va fi suspendat până în data de 5 ianuarie 2015.

Prezenta instrucţiune poate fi descărcată de pe website-ul
Agenţiei dedicat exclusiv programului Regio - http://regio.adrmun-
tenia.ro/, secţiunea Clarificări utile, link: http://regio.adrmunte-
nia.ro/imagini/upload/instructiunea124.pdf.

http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea124.pdf
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea124.pdf
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea123.pdf
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea123.pdf
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 22 decembrie 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 în această dată au fost semnate 742 de
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.341.970.878,53 lei. Din cele 742 de
contracte semnate, 45 de proiecte au fost reziliate.
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FO

 REG
IO

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

PID-uri
depuse

Nr.
proiecte
depuse

Nr.
pro-
iecte

retrase

Stadiul proiectelor Valoare
asistență
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 /
31 de proiecte 0 0 11 14 0 3 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 0 31 57 99,00 39,73

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

67 7 6 0 3 0 51 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


Instrucțiunea AM POS CCE nr. 20.999/05.12.2014, privind modificarea
indicatorilor de realizare din contractele de finanțare aflate în implementare

Autoritatea de Management pentru Programul operaţional Sectorial „Creșterea Competitivităţii Eco-
nomice” (AM PoS CCe) a emis Instrucţiunea nr. 20.999/05.12.2014, privind modificarea indicatorilor de
realizare din cadrul contractelor de finanţare aflate în implementare. Prezenta instrucţiune a fost emisă
în vederea accelerării îndeplinirii şi îmbunătăţirii indicatorilor de rezultat asumaţi la nivelul Programului
operaţional Sectorial „Creșterea Competitivităţii Economice”, ţinând cont de prevederile ordinului Mfe
nr. 1120/2013, privind utilizarea economiilor rezultate ca urmare a finalizării procedurilor de achiziţie
efectuate în cadrul contractelor de finanţare cu beneficiari privaţi în cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem
de producţie inovativ și eco-eficient”. Instrucţiunea AM PoS CCe poate fi consultată pe website-ul Agenţiei
dedicat exclusiv PoS CCe - http://poscce.adrmuntenia.ro, secţiunea Documente utile > Informare > In-
strucţiuni, link: http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea209-1418893998.pdf.

Până în data de 22 decembrie 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 „Creșterea 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, 70 de proiecte au fost reziliate.
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Situația proiectelor depuse în cadrul POS CCE

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

proiecte
preluate

Stadiul proiectelor

Evaluare Re-
trase

Res-
pinse

Con-
trac-
tate

Valoare
asistență
financiară

nerambursabilă
SOLICITATĂ

- Euro -

Valoare
asistență
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 7

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 46

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 14

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
http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea209-1418893998.pdf
http://poscce.adrmuntenia.ro/


Urmare a preocupării constante a Primăriei mu -
nicipiului Călăraşi pentru transparenţă instituţiona -
lă, în perioada 9 - 12 decembrie s-au susţinut cur-
suri interne destinate salariaţilor proprii, consilie-
rilor locali şi colaboratorilor instituţionali invitaţi
sub denumirea de Integritate și bună guvernare.

În module diverse au fost abordate teme pre-
cum: procesul legislativ local, mecanismul de con-
struire şi evaluare a bugetului local, procesul achi -
ziţiilor publice, noile Programe operaţionale afe-
rente fondurilor structurale 2014 - 2020 (mai ales
PoR), comunicare – internă şi externă, menite a creş -
te gradul de informare şi perfecţionare în dome-
niile mai sus enumerate, precum şi prevenirea şi
educaţia în domeniul corupţiei.

Au participat la training un număr de 88 de sa -
lariaţi şi colaboratori instituţionali invitaţi.

Cursurile au fost susţinute de către experţi ai
Institutului pentru Politici Publice Bucureşti (IPP),
Adrian Moraru şi elena tudose, cu experienţă în do-
meniul creşterii capacităţii administraţiei publice
şi a altor actori relevanţi în procesul de formulare
a politicilor publice şi transparentizare a activităţii
derulate de instituţiile publice, centrale şi locale.

Sursa: obiectiv-online.ro
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„Integritate şi bună guvernare” - 
cursuri pentru transparență instituțională

Călăraşi

Apă şi canalizare cu fonduri europene
pentru patru comune argeşene

Argeş

Conferinţa de presă a Consiliului Judeţean Ar-
geş de săptămâna trecută a fost marcată de sem-
narea unor contracte de finanţare şi acte adiţiona -
le pe oG nr. 28/2013, privind investiţiile în infras-
tructură - drumuri şi poduri, alimentare cu apă şi
ca nalizare - pentru patru comune argeşene, este
vor ba despre Miceşti, Mihăeşti, Recea şi Ştefan cel
Mare.

Pentru comuna Recea au fost semnate două
contracte de finanţare, şi anume „Modernizare DC
122A Deagu de Jos – Goleasca”, valoarea investiţiei
fiind de 400.000 de lei şi „Modernizare drum co-
munal sat Orodelu”, cu o valoare tot de 400.000
de lei. Au mai fost semnate contractele pentru

„Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii ru-
rale în comuna Micești - Pod din beton armat peste
pârâul Păuleasca”, cu o valoare a investiţiei de
1.072.938,18 lei, „Alimentare cu apă și canalizare -
sat Mihăești”, cu o valoare a investiţiei de 1.400.000
de lei şi „Prima investiţie a reţelei publice de apă
uzată în comuna Ştefan cel Mare”, o investiţie cu
o valoare de 1.600.000 de lei.

Anul acesta, în judeţul Argeş, prin Programul
naţional de Dezvoltare Locală - PnDL au fost alo-
cate fonduri pentru intervenţii în infrastructură,
canalizare şi alimentări cu apă în valoare totală de
57.970.242 lei.

Sursa: jurnaluldearges.ro

http://www.jurnaluldearges.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.obiectiv-online.ro
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Săptămâna trecută a avut loc»
conferinţa de presă de prezentare a
rezultatelor finale ale proiectului
„Reabilitarea și modernizarea Spitalului
Judeţean Dâmboviţa”, finanţat prin
Programul operaţional Regional 2007 -
2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale”, Domeniul major
de intervenţie 3.1 „Reabilitarea /
modernizarea / echiparea infrastructurii
serviciilor de sănătate”.

Conferinţa de presă a fost susţinută de preşe-
dintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Adrian țu-
ţuianu, şi managerul de proiect, Sorin Radu, direc-
tor adjunct al Direcţiei Programe europene, Achi-
ziţii Publice, Comunicare şi Relaţii externe.

Beneficiarul proiectului este Unitatea Adminis -
trativ -teritorială Judeţul Dâmboviţa. valoarea to ta -
lă a contractului de finanţare este de 83.543.908,79
lei, din care valoarea eligibilă a proiectului este de
66.610.914,38 lei, unde 56.619.277,22 lei reprezin -
tă finanţare feDR, iar suma de 8.659.418,87 lei re-
prezintă finanţare din bugetul naţional. 

obiectivul general al proiectului a constat în
reabilitarea şi modernizarea Spitalului Judeţean
Dâmboviţa, construcţiile ce au făcut obiectul rea-
bilitării şi modernizării prin proiect fiind clădirea
cu saloane pentru cazarea pacienţilor (corpurile A
şi B), cu regim de înălţime S+P+5 (parţial P+6), şi clă -
direa funcţională (corpurile C şi D), cu regim de înăl -
ţime S+P+2.

Lucrările de intervenţie executate pentru re-
facerea infrastructurii Spitalului Judeţean Dâmbo-
viţa au constat în:

reabilitarea termică a corpurilor de clădire•
(A, B) şi (C, D), incluzând izolarea planşeului peste
subsol, a faţadei, a acoperişului, izolarea termică
a coloanelor tehnologice;

crearea accesului pentru pompieri în clădire,•
crearea zonelor de protecţie antiincendiu, insta-
larea de uşi antiincendiu;

reabilitarea zonei principale de acces;•
înlocuirea lifturilor;•

crearea de facilităţi pentru persoanele cu han -•
dicap;

instalarea de balustrade exterioare, reabilita -•
rea scărilor exterioare; 

reabilitarea scărilor interioare;•
modernizarea instalaţiilor sanitare;•
reabilitarea sistemului de distribuire a căldurii;•
refacerea instalaţiilor de ventilaţie în zona•

băilor şi a toaletelor;
înlocuirea tablourilor electrice şi a cablajului•

electric vertical de distribuţie, instalarea sistemu-
lui de iluminat de siguranţă în clădirea funcţională;

reabilitarea sistemului de distribuţie gaze•
medicale în clădirea funcţională;

recompartimentarea şi dotarea cu echipamen -•
te medicale şi cu mobilier de specialitate a spaţii-
lor de la etajul 1 (parţial) şi etajul 2 (integral) din
clădirea funcţională, respectiv: secţia de radiolo-
gie, blocul operator, sălile de pregătire a operaţii-
lor, sterilizare, secţia de terapie intensivă, secţia
de recuperare, maternitatea şi sala de operaţii gi-
necologice, pediatria, cabinetele medicilor, asis-
tentelor, sălile de aşteptare şi spaţiile comune.

Sursa: targovistenews.ro

„Reabilitarea şi modernizarea
Spitalului Judeţean Dâmboviţa”, la final!

Dâmbovița

http://targovistenews.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Potrivit autorităţilor publice locale,»
o prioritate pentru municipalitatea
giurgiuveană rămân lucrările de asflatare
din bugetul propriu al primăriei, dar şi
lucrările pe proiecte europene,
amenajarea unor noi spaţii de joacă
pentru copii, construirea de terenuri de
sport modulare, săli de sport pentru
unităţile de învăţământ care nu au ori
unde elevii îşi desfăşoară aceste ore în
condiţii improprii. Municipalitatea doreşte
ca în 2015 să continue lucrările de
reabilitare şi modernizare a străzilor
începute în 2014, unele aflându-se în curs
de executare în acest moment: Soarelui,
Smârdei şi Zefirului. 

Sunt în curs licitaţiile pentru Avram Iancu, Ho-
ria, Cloşca şi Crişan, Griviţei, Comana, Albinelor, Au -
rel vlaicu, Dezrobirii. De asemenea, un alt proiect de
amploare pentru municipalitate este Canalul Cama,
un proiect de aproape 400 de mii de euro. În a -
ceastă zonă vor fi amenajaţi 600 metri pătraţi, în
zona unde a fost organizat concursul Rowmania şi
un altul privind amenajarea hidrotehnică a Cana-
lului Cama. Prin aceste investiţii, municipalitatea
doreşte ca această zonă să fie una de agrement,

cu alei pietonale, hidrobiciclete şi locuri pentru
picnic. tot în 2015, primarul nicolae Barbu spune
că vor fi amenajate încă 10 - 12 spaţii de joacă noi
în municipiu. Acestea vor fi amenajate în mai mul -
te zone ale localităţii, parcul Baciu, strada Inde-
pendenţei, Bulevardul CfR (în zona Punctului ter-
mic), zona Pasarelă, lângă Parcul tipografiei, Gră-
diniţa nr. 4 şi în zona Sloboziei (str. Camei), str. vi-
dele, şos. Bălănoaiei. Pe lângă spaţiile de joacă, tot
de anul viitor vor fi amenajate terenuri de sport mo -
dulare în zona Pasarelă, la Grădiniţa nr. 4 şi în spa-
tele supermarketului Billa. Un alt proiect de am-
ploare este cel de realizare a unor săli de sport pen -
tru instituţiile de învăţământ care nu au asemenea
spaţii, cu fonduri de la Compania naţională de In-
vestiţii. este vorba despre trei săli de sport, la şco-
lile generale 7, 2 şi 6, de care vor beneficia şi elevii
Liceului „Ion Barbu”, dar şi un bazin de înot didac-
tic la Sala Polivalentă din Parcul tineretului. 

În ceea ce priveşte implementarea unor pro-
iecte noi din fonduri europene, autorităţile locale
amintesc de Planurile Integrate de Dezvoltare Ur-
bană 1 şi 2, cu o valoare totală de peste 100 de mi-
lioane de euro, ce vor fi depuse tot în 2015. Proiec -
tul „Marina-Port”, dar şi realizarea unui traseu tu-
ristic pentru vizitarea celor mai importante obiec-
tive istorice ale municipiului, dar şi proiectul „Port –
acces trimodal” rămân în atenţia autorităţilor locale.

Sursa: giurgiu-news.ro

Proiectele de investiții
ale municipalității giurgiuvene pentru 2015

Giurgiu

Portul Giurgiu

http://www.giurgiu-news.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Contractul pentru reabilitarea»
podului de la Dridu va fi scos din nou la
licitaţie. Constructorul iniţial s-a retras
din cauza unor probleme administrative şi
financiare, iar Consiliul Judeţean Ialomiţa
procedează la o nouă atribuire a lucrărilor
rămase de executat. Se va face selecţie
prin cerere de ofertă, iar câştig de cauză
va avea firma care cere preţul cel mai
scăzut.

Podul de la Dridu-Adâncata rămâne închis în
această iarnă. trecerea peste râul Prahova, de pe
teritoriul judeţului Ialomiţa, este pe amplasamen-
tul unui pod de lemn din perioada medievală. Din
datele CJ Ialomiţa, necesitatea investiţiei se im-
pune din cauza stării accentuate de degradare în
care se află astăzi acest obiectiv. Podul peste râul
Prahova la Dridu, DJ 101, km 52 + 759 a fost constru -
it în 1965, este realizat din beton armat şi starea
tehnică în momentul de faţă este necorespunză-
toare. Ultima expertiză tehnică a fost realizată în
august 2011 şi recomandă consolidarea podului.
Documentaţia de avizare a lucrărilor de interven-
ţie enumeră, printre principalele degradări cons -

tatate, calea asfaltică roasă, cu gropi şi vegetaţie
mică. De asemenea, se menţionează faptul că hi-
droizolaţia din carton asfaltat are durata de ex-
ploatare depăşită, nemaifiind etanşă, nu sunt pa-
rapeţi de siguranţă între partea carosabilă şi tro-
tuarele denivelate, parapetul pietonal prezintă
unele defecţiuni, dispozitivele pentru acoperirea
rosturilor de dilataţie sunt distruse, neetanşe şi
blocate. Intervenţiile efectuate pentru reabilita-
rea podului de la Dridu vor însemna lucrări de eli-
minare a infiltraţiilor în elementele de suprastruc-
tură prin execuţia unei hidroizolaţii noi, folosind
materiale performante, instalarea de parapeţi noi,
refacerea racordărilor cu terasamentele, realiza-
rea căii pe pod şi rampe, asigurarea siguranţei cir-
culaţiei prin semnalizarea rutieră, facilitarea ac-
ceselor la proprietăţi şi realizarea marcajelor ru-
tiere. Reabilitare acestui obiectiv vizează fluidiza -
rea traficului, creşterea gradului de siguranţă a cir -
culaţiei între localităţi, asigurarea capacităţii por-
tante corespunzător clasei e de încărcare şi a con-
diţiilor de scurgere a debitelor maxime prin secţiu -
nea podului, îmbunătăţirea siguranţei şi funcţiona -
lităţii în exploatare, corespunzător încărcărilor şi ga -
baritelor actuale.

Sursa: guraialomitei.com

O nouă licitație
pentru reabilitarea podului de la Dridu

Ialomița

http://www.guraialomitei.com
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Depozitul neconform de la mar -
ginea Ploieştiului – fosta rampă de
gunoi – se va transforma, până la
finalul anului 2015, în zonă verde.
Lucrările pentru închiderea respec -
tivului depozit şi stadiul construi-
rii staţiilor de transfer a deşeurilor
aferente Sistemului de Management
Integrat al Deşeurilor (SMID) în jude -
ţul Prahova au fost prezentate, de
curând, la Consiliul Judeţean Pra-
hova.

terenul cu suprafaţa de 31 de hectare aflat în
domeniul public al municipiului Ploieşti, cu cele do -
uă spaţii de depozitare a deşeurilor menajere ce
vor dispărea complet, va fi redat, după finalizarea
lucrărilor - stabilită pentru începutul lunii decem-
brie 2015 – în condiţii de protejare a mediului şi,
mai mult decât atât, propice pentru transformarea
zonei într-o oază de verdeaţă, în apropierea Cen-
turii de est a localităţii.

etapele prin care va trece procesul de închi-

dere a fostei rampe de gunoi de la
Ploieşti vor fi următoarele: reloca -
rea gunoiului existent în cele două
zone folosite în trecut pentru de-
pozitarea deşeurilor menajere, ce -
ea ce presupune remodelarea fos-
tei gropi şi micşorarea bazei aces-
teia; aplicarea unui strat de nisip
şi pietriş de jumătate de metru; un
strat de pământ argilos şi un altul
de sol vegetal şi, în final, însămân -
ţarea zonei cu ierburi perene şi,

nu în ultimul rând, realizarea unui dig de protecţie
a malului aflat în apropierea râului teleajen.

După finalizarea lucrărilor, peste un an, tere-
nul de 31 de hectare va reveni la municipiul Plo-
ieşti, care ar putea să amenajeze spaţii verzi şi să
conducă, astfel, la creşterea numărului de metri
pătraţi de verdeaţă pe cap de locuitor, lucru care
s-ar apropia şi de cerinţele europene privind pro-
tecţia mediului.

Sursa: ziarulprahova.ro

Fosta rampă de gunoi a Ploieştiului
se va transforma în zonă verde

Prahova

Spitalul Judeţean teleorman a»
primit, pentru cele două secţii UPU şi AtI,
finanţare prin Direcţia de sănătate publică
(DSP) din bugetul ministerului de resort.

„Activitatea de la Secţia de Terapie Intensivă
din Spitalul judeţean este finanţată în totalitate
de către DSP, printr-un subprogram care se cheamă
‘Acţiuni prioritare pentru monitorizarea tratamen-
tul și îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI’”,
a decalarat Mioara Comana, directorul DSP teleor-
man. La diversele cereri şi informări făcute către Mi -
nisterul Sănătăţii, Spitalul judeţean din Alexandria
primeşte exact atâţia bani câţi are nevoie pentru
tratament. „Sunt pacienţi care ajung în stare cri-

tică și numai un tratament pe trei zile în ATI se
duce la 300 de milioane de lei vechi. În momentul
acesta sunt finanţate două secţii foarte impor-
tante. UPU, cu tot ce se întâmplă, salarii personal,
întreţinere medicamente și toată aparatura și ATI.
La UPU , Spitalul judeţean a avut 6.520.000 de lei,
finanţare primită prin DSP. La ATI începând cu luna
septembrie s-au primit 350.000 de lei”, a mai spus
directorul DSP teleorman. finanţarea acordată din
bugetul ministerului, prin DSP teleorman, este o
mare realizare pentru spitalul din Alexandria : „24
de ani nimeni nu a suportat cheltuielile acestea.
Este un beneficiu pentru teleormăneni”, a adău-
gat managerul DSP.

Sursa: adevarul.ro

Finanțare
de peste 6,8 milioane de lei pentru secțiile

ATI şi UPU de la Spitalul Județean Teleorman

Teleorman

http://www.adevarul.ro
http://www.ziarulprahova.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
Agenția 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 Județean 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 Județean 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 Județean 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 Județean 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 Județean 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 Județean 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 / Direcția Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuț Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 22 decembrie 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 informații suplimentare vă rugăm să contactați
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

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

