
S-a inaugurat Şcoala nr. 2 Şotânga,
consolidată şi modernizată

cu fonduri Regio pagina 2

Buletin Informativ nr. 230 / 8 - 14 iunie 2015

publicaţie editată de
Agenţia pentru

Dezvoltare Regională
Sud Muntenia

Info pARteneRIAte

un onG din Italia caută▪
parteneri pentru un proiect
Europa pentru Cetăţeni ... 9

Info ReGIo

Situaţia proiectelor Regio▪
depuse la nivelul regiunii
Sud Muntenia ............. 10

Argeş / S-a semnat contractul pentru revizuirea studiului de fezabilitate al
autostrăzii Sibiu - pitești .................................................................12

Călăraşi / parc tematic în comuna jegălia, realizat cu fonduri nerambursabile ...12

Dâmboviţa / S-a semnat contractul de modernizare a drumului de centură
pentru târgoviște .........................................................................13

Giurgiu / traficul din Giurgiu, monitorizat video printr-un proiect european ...13

Ialomiţa / Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România - filiala
Ialomiţa .....................................................................................14

Prahova / fondurile europene ar putea salva de la dispariţie un monument unic
din prahova .................................................................................14

Teleorman / Cooperare transfrontalieră România – Bulgaria: Caravana inovării,
prezentă, pentru a doua oară, la Alexandria .........................................15

Info juDețe

Info poS CCe
Situaţia proiectelor depuse▪

în cadrul poS CCe ........ 11

Info RețeA ReGIo

Conferinţa Internaţională▪
uneSCo, la Muzeul Golești ... 4

evenIMente

ADR Sud Muntenia,▪
la ședinţa Comitetului
Consultativ de Dialog Civic
pentru problemele
persoanelor vârstnice ..... 3

evenIMente vIItoARe

Curs pilot de instruire▪
pentru tinerii neet din
regiunea Sud Muntenia .... 3

opoRtunItățI De fInAnțARe

Catalogul surselor de▪
finanţare nerambursabilă
active pentru luna iunie ... 5

Interreg europe: 359▪
milioane de euro pentru
schimburile de experienţă
și de bune practici ......... 6

Conferinţa privind▪
Strategia Dunării .......... 6

LIFE+: Cerere de▪
propuneri 2015 ............. 7

eurostat: România și Cehia▪
au avut cea mai mare creștere
economică din ue ......... 9

Info ADR SuD MuntenIA

Aniversări ADR▪
Sud Muntenia ............... 4

http://www.youtube.com/user/ADRSudMuntenia
https://twitter.com/ADRSudMuntenia
https://www.facebook.com/adrsudmuntenia


Sâmbătă, 13 iunie, directorul Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Mușat, a
participat în comuna Şotânga, la inaugurarea uneia
dintre cele mai moderne școli din judeţul Dâmboviţa.

Şcoala nr. 2 a fost consolidată și modernizată
prin programul operaţional Regional 2007 – 2013,
în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infras-
tructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie
3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii educaţionale preuniver-
sitare, universitare şi a infrastructurii pentru for-
mare profesională continuă”.

proiectul „Consolidare şi modernizare Şcoala
nr. 2, comuna Şotânga, judeţul Dâmboviţa”, al că-
rui beneficiar este unitatea Administrativ-terito-
rială Şotânga, a fost semnat la sfârșitul anului 2012,
având ca perioadă de implementare 36 de luni. va-
loarea totală a contractului de finanţare este de
6.260.875,85 lei, din care valoarea totală eligibilă
reprezintă 4.889.872,62 lei (4.156.391,73 lei fonduri
feDR; 635.683,44 lei fonduri de la bugetul de stat).

Şcoala nr. 2 din Şotânga a fost construită înce -
pând cu anul 1956, ultima intervenţie asupra uni-
tăţii fiind efectuată în 2005, când s-a realizat un
nou corp de clădire, pentru că legislaţia naţională
nu permitea funcţionarea instituţiei de învăţământ
fără anumite utilităţi. 

prin actualul proiect finanţat prin Regio s-a ur-
mărit îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de în-

văţământ, în vederea asigurării unui proces edu-
caţional la standarde europene pentru elevii în-
scriși la Şcoala nr. 2 (180 de elevi la finalizarea con-
tractului). Astfel, cu ajutorul fondurilor europene
nerambursabile s-au realizat lucrări de reabilitare
și extindere a infrastructurii educaţionale, timp în
care elevii de aici au fost nevoiţi să înveţe la o
școală din teiș. Lucrările au fost executate în pro-
porţie de 100%, în ultimele luni de implementare
a proiectului urmând a fi achiziţionate echipamen -
te didactice, It, aplicaţii software și mobilier. 

până în prezent, la nivelul judeţului Dâmbo-
viţa s-au semnat în cadrul programului Regio 113
contracte de finanţare pentru dezvoltarea infras-
tructurii de învăţământ, prin care beneficiarii au
obţinut fonduri nerambursabile de aproape 424 de
milioane de lei.
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ADR Sud Muntenia, la şedinţa
Comitetului Consultativ de Dialog Civic

pentru Problemele Persoanelor Vârstnice
joi, 11 iunie, Agenţia pentru

Dezvoltare Regională Sud Munte-
nia a participat, la invitaţia Insti-
tuţiei prefectului judeţul Călărași,
la ședinţa lunară a membrilor Co-
mitetului Consultativ de Dialog Ci-
vic pentru problemele persoanelor
vârstnice. 

evenimentul organizat și găz-
duit de către Instituţia prefectului a reunit repre-
zentanţi ai autorităţilor publice locale, precum și
ai direcţiilor deconcentrate de la nivelul judeţului
Călărași. 

ordinea de zi a ședinţei a vizat discuţii legate
de preocupările, perspectivele și măsurile abor-
date în realizarea unui complex social, ce urmează
a fi amenajat în fosta unitate militară, situată pe
strada Independenţei din municipiul Călărași.

Cu această ocazie, Cristina Radu,
șef Serviciu Comunicare din cadrul
ADR Sud Muntenia, a prezentat noi -
le oportunităţi de finanţare din pro -
gramul operaţional Regional 2014 –
2020, conform ultimei variante draft,
ce a transmisă spre aprobare Comi -
siei europene. Accentul prezentării
a fost pus pe Axa prioritară 8 „Dez-

voltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, priori ta -
tea de investiţii 8.1 „Inves tiţiile în infrastructurile
sanitare şi sociale ca re contribuie la dezvoltarea la
nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţi -
le în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promo-
vând incluziunea socilă, prin îmbunătăţirea acce-
sului la serviciile sociale, culturale şi de recreere,
precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la
serviciile prestate de colectivităţile locale”.
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Curs pilot de instruire pentru tinerii NEET
din regiunea Sud Muntenia

În perioada 15 iunie – 3 iulie, ADR Sud Muntenia,
în calitate de partener în cadrul proiectului noneets,
organizează un curs de instruire pilot pentru tineri
neet din regiunea Sud Muntenia, respectiv adulţi
cu vârsta cuprinsă între 19 și 29 de ani, care nu sunt
încadraţi pe piaţa forţei de muncă și nu urmează  în
prezent cursuri de instruire și  formare profesională.
obiectivul cursului pilot este de a-i sprijini pe tinerii
din categoria neet să își perfecţioneze abilităţile
de dezvoltare personală și profesională.

proiectul noneets este implementat de un
consorţiu format din 6 parteneri (franţa, Belgia, Spa-
nia, Italia, România și Republica Cehă) și se derulează
în perioada noiembrie 2013 – octombrie 2015, fiind
finanţat de programul de Învăţare pe tot parcursul
vieţii (Lifelong Learning programme), în cadrul sub-
programului Grundtvig, proiecte Multilaterale.

obiectivul principal îl reprezintă furnizarea unor
servicii de evaluare și mentorat, cu scopul de a sprijini
integrarea tinerilor adulţi pe piaţa forţei de muncă, în

programe educaţionale sau de formare profesională.
Cursul este gratuit, deschis, de tip interactiv,

cu exerciţii practice și discuţii libere, fiind structurat
astfel încât să corespundă nevoilor de instruire ale
tinerilor. Acesta cuprinde 5 module și se desfășoară
pe durata a 3 săptămâni, respectiv în perioada 15
iunie – 3 iulie, la sediul central al Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia din strada Gene-
ral Constantin pantazi, nr. 7A, din Călărași.

Modulele cursului sunt:
stabilirea domeniului profesional și dezvolta-•

rea carierei;
importanţa participării la cursuri/ seminarii•

în dezvoltarea carierei;
tehnici de consiliere pentru dezvoltarea spi-•

ritului antreprenorial;
identificarea locurilor de muncă sezoniere;•
îmbunătăţirea cunoștinţelor de limbi străine;•
sesiuni de îndrumare individuale, inclusiv pre-•

zentarea/ finalizarea cursului.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Conferinţa Internaţională UNESCO,
la Muzeul Goleşti

Consiliul judeţean Argeș, Muzeul viticulturii și
pomiculturii Golești, în parteneriat cu federaţia
europeană a Cluburilor pentru uneSCo și Alumnus
Club a organizat, în perioada 11 - 13 iunie, la Go-
lești, ediţia a vII-a a Conferinţei Internaţionale
uneSCo tineretul și Muzeele.

Având în vedere complexitatea acestei mani-
festări, tematica din acest an a fost structurată pe
următoarele subteme: programe muzeale educa-
tive și de agrement pentru publicul tânăr; misiunea
de conservare și valorificare a patrimoniului mu-

zeal în contextul secolului al XXI-lea.
La acest eveniment au participat specialiști

din muzee, universităţi, institute de cercetare din
România și din străinătate, precum și reprezen tanţi
ai federaţiei europene a Cluburilor uneSCo.

În cadrul manifestării au fost vernisate expo -
ziţiile: Secţia Restaurare – Conservare, obiecte
restaurate din patrimoniul Muzeului Golești, în pe-
rioada 2014 – 2015;  Mugur Kreiss și Cântec albastru
(ceramică pictată).

Sursa: argesfocus.ro
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Marius Justin Vicenţiu Tănase
• 15 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia!
Colegul nostru Marius justin vicenţiu tănase,

expert Serviciul Monitorizare proiecte poR, îm-
plinește, în această perioadă, 15 ani de activi-
tate în cadrul ADR Sud Muntenia!

te felicităm și îţi mulţumim pentru întreaga
activitate derulată până în prezent în cadrul Birou -
lui judeţean Dâmboviţa și pentru tot sprijinul ofe -
rit beneficiarilor în derularea proiectelor finan-
ţate în cadrul programelor pHARe și ReGIo!

La Mulţi Ani plini cu succese!

INFO
 REȚEAU

A REGIO
 SU

D M
U

NTENIA

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


Condiţiile generale ale cheltuielilor în cadrul
proiectelor europene, spre exemplu achiziţia de
imobile, terenuri, ratele de leasing sau tvA au fost
publicate joi, 11 iunie, în Monitorul oficial.

Lista cheltuielilor este comună pentru toate ce -
le trei fonduri prin care se finanţează proiecte în Ro -
mânia, practic, pentru toate programele operaţionale.

Cheltuielile trebuie să fie efectuate și plătite
între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023. preve-
derile se referă la condiţiile ce pot fi eligibile pen-
tru decontare, în cadrul proiectelor, diferite cate-
gorii precum: contribuţiile în natură, amortizarea,
ratele de leasing, achiziţia imobilelor.

În privinţa achiziţiei de terenuri, aceste costuri
pot fi eligibile „în limita a 10%, respectiv 15% în ca -
zul siturilor abandonate şi al siturilor utilizate ante -
rior pentru activităţi industriale ce conţin clădiri,
din totalul cheltuielilor eligibile ale operaţiunii”. 

Mijloacele de transport pot fi și ele decontate
„dacă sunt indispensabile activităţilor (...), valoa-
rea acestora nu depăşeşte echivalentul a 15.000
de euro, fără TVA”, cu unele excepţii.

De asemenea, este prezentată lista cheltuie-
lilor ce nu sunt eligibile.

Sursa: euractiv.ro
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Catalogul surselor de finanţare
nerambursabilă - iunie 2015

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia, prin Direcţia Dezvoltare și Comunicare, a edi-
tat Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
pentru luna iunie 2015. Scopul editării acestei pu-
blicaţii este de a veni în sprijinul potenţialilor be-
neficiari de fonduri nerambursabile din regiunea
Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite in-
vestiţii. Astfel, în acest document sunt prezentate
oportunităţile de finanţare din programele opera-
ţionale și schemele de grant, ce se derulează în pre-
zent în România, precum și oportunităţile din pro-
gramul naţional pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, InteReG v-A și uRBACt III. publicaţia elec-
tronică poate fi accesată pe site-ul Agenţiei, www.adrmuntenia.ro, secţiunea Bibliotecă - Documente
utile, link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf-iunie-2015.pdf.
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Lista generală a cheltuielilor ce se vor deconta
pe programele UE 2014 - 2020, publicată

http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf-iunie-2015.pdf
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://euractiv.ro
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Interreg Europe:
359 milioane de euro

pentru schimburile de experienţă
şi de bune practici

programul de»
cooperare interregională
(„Interreg Europe”), recent
adoptat, se concentrează pe
sprijinirea schimburilor de
experienţă, a transferului de
bune practici și a iniţiativelor
comune între regiunile
europene. programul pune
la dispoziţia statelor membre
ue, precum și a norvegiei și
elveţiei, peste 359 milioane
de euro din fondul european
pentru Dezvoltare Regională
(feDR).

Comisarul european pentru po -
litici regionale, Corina Creţu, a de -
clarat: „În faţa provocărilor econo -
mice şi de mediu cu care se con-
fruntă, regiunile şi ţările europe -
ne trebuie să-şi împărtăşească idei -
le, iniţiativele şi resursele pen-
tru a putea găsi soluţii comune.
Facilitând cooperarea între re-
giuni şi identificarea celor mai bu -
ne soluţii, programul Interreg Eu -
rope va contribui la creşterea efi -
cacităţii politicilor publice şi a com -
petitivităţii europene.”

programul va finanţa proiec-
tele de cooperare interregională
între parteneri din diferite ţări
ale europei. Se urmărește pro-
movarea colaborării, timp de 3 –
5 ani, prin schimburi de experien -
ţă pe una din temele prioritare ale
programului, respectiv: (i) inova -
re, (ii) sprijinirea IMM-urilor, (iii)

economia cu emisii reduse de Co2

și (iv) protecţia mediului.
fiecare regiune implicată într-un

proiect de cooperare va elabora un
plan de acţiune pentru a garanta
punerea în practică a lecţiilor în -
văţate în cadrul programului. Re-
giunile vor avea acces, de aseme -
nea, la platforme de formare în
materie de politici. prin interme-
diul lor, orice organizaţie impli-
cată în politicile de dezvoltare
regională din europa va putea
obţine sprijinul experţilor pentru
a-și îmbunătăţi modul de gestio-
nare și implementare a acestora
în cele patru domenii menţio na -
te mai sus.

primul apel de propuneri de
proiecte se va încheia în cea de-a
doua jumătate a anului 2015. par -
tenerii publici vor primi o finan ţare
europeană de până la 85% pentru
activităţile din cadrul pro iectului,
iar cei din sectorul privat de până
la 75%.

Sursa: ec.europa.eu

Conferinţa privind
Strategia Dunării

În data de 8 iunie a avut loc la Sofia, Conferin -
ţa privind Strategia Dunării, pe Axa prioritară
3 „Cultură și turism”, coordonată de România
și Bulgaria. În cadrul evenimentului, vicepre-
ședintele Ant, Mirela Matichescu, a participat
la o întrevedere cu ministrul turismului din
Bulgaria, nikolina Angelkova, și cu secretarul
general al organizaţiei Mondiale a turismului,
taleb Rifai.

„Axa prioritară 3 din cadrul Strategiei Du-
nării este de o importanţă strategică pentru
România, ţinând cont de patrimoniul natural
şi cultural al ţării noastre, în general, respec -
tiv în lungul Dunării, în particular. Prin imple -
mentarea Strategiei Dunării vom putea creş -
te calitatea vieţii, prin îmbunătăţirii compe-
titivităţii şi a atractivităţii oraşelor şi satelor
de la Dunăre, vom atrage investiţii în domenii
stra tegice precum turismul, infrastructurile
de transport, mediu, energie. Este nevoie de
o mai bună colaborare între ariile prio ritare
ale Strategiei şi, în special, în ceea ce priveşte
transportul, calitatea apelor şi mediul, pre-
cum şi investiţia în oameni şi capacităţi”, a
declarat Mirela Matichescu.

Cei doi oficiali au abordat în cadrul dis-
cuţiilor teme de actualitate și posibile mo-
dalităţi de creștere a fluxurilor turistice că-
tre România.

Sursa: turism.gov.ro

Reuniunea informală
a miniştrilor responsabili
pentru politica de coeziune

Ministrul fondurilor europene, Marius
nica, a efectuat, în perioada 8 - 9 iunie, o
vizită la Riga, Letonia, cu ocazia partici-
pării la Reuniunea informală a miniștrilor
responsabili pentru politica de coeziune.

principalele teme abordate au vizat efi-
cientizarea și transparentizarea sistemu-
lui de fonduri europene și implementarea
politicii de coeziune în cadrul financiar
2014 - 2020. Astfel, fiecare stat membru
și-a prezentat poziţia în legătură cu poli-
tica de simplificare, instrumentele finan-
ciare și creșterea capacităţii administra-
tive din fiecare ţară în parte.

„Politica de coeziune a adus beneficii pen-
tru milioane de cetăţeni ai UE, nu doar prin
crearea de locuri de muncă, dar şi prin investiţii
în modernizarea infrastructurii, protecţia me-
diului, sprijin pentru zona afa cerilor, precum şi
pentru educaţie. Pentru România, fondurile
politicii de coeziune continuă să reprezinte
unul dintre principa lele instrumente prin care
putem reduce disparităţile de dezvoltare eco-
nomică şi socială dintre ţara noastră şi statele
membre ale UE, asigurând în acest fel com-
petitivitatea şi convergenţa în cadrul Uniunii
Europene”, a explicat ministrul fondurilor
europene, Marius nica.

Sursa: fonduri-ue.ro

Corina Creţu, comisarul european
pentru politici regionale

http://www.fonduri-ue.ro
http://turism.gov.ro
http://ec.europa.eu
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Comisia doreşte să simplifice
procedurile de accesare a fondurilor europene

Comisia europeană a desemnat»
un grup de persoane ce vor lucra la găsirea
de soluţii pentru reducerea sarcinii
administrative în utilizarea fondurilor
structurale și de investiţii europene.

Acest grup format îl are în frunte pe Siim Kal-
las, fostul vicepreședinte al Comisiei europene,
Siim Kallas. timp de 3 ani, grupul va urmări sim-
plificarea procedurilor de accesare și utilizare a
fondurilor structurale și de investiţii europene,
acordând o atenţie sporită următoarelor cinci prio-
rităţi:

facilitarea accesului IMM-urilor la surse de fi-•
nanţare;

folosirea practicii de „supra-legiferare” (ce-•
rinţele suplimentare și obstacolele administrative
de la nivel naţional sau regional);

folosirea unor mijloace mai simple de ram-•
bursare a costurilor;

Creșterea numărului de folosire a procedurilor•
online („e-coeziune”);

Analizarea modului în care sunt puse în apli-•
care proiectele iniţiate și administrate de comu-
nităţile locale (dezvoltarea locală plasată sub res-
ponsabilitatea comunităţii).

„Orice IMM poate apela la sprijinul nostru, chiar
există impresia generală că procedurile sunt ori
prea lungi, birocratice, ori prea greoaie. Prin crea-
rea acestui grup la nivel înalt vreau să ne asigurăm
că statele membre se vor bucura pe deplin de sim-
plificarea măsurilor incluse în noile reglementări.
În ceea ce ne priveşte, vom analiza ceea ce putem
face pentru a îmbunătăţi în continuare normele
în vigoare.”, a declarat comisarul european pentru
politici regionale, doamna Corina Creţu.

Sursa: finantare.ro

Guvernul pregăteşte o schemă de ajutor de stat
pentru producţia şi difuzarea de emisiuni

cu specific de informare, educare şi cultural
Guvernul a decis printr-o ordonanţă»

de urgenţă, să ofere spijin financiar
operatorilor economici din domeniul
audiovizual care produc și difuzează
emisiuni cu specific de informare, educare
și cultural de interes public.

Astfel, se pregătește o schemă de ajutor de
stat, al cărui buget va fi în sumă de 67,5 milioane
de lei, respectiv echivalentul a 15 milioane de eu -
ro, cu posibilitatea suplimentării acestuia.

perioada de valabilitate a schemei de ajutor
de stat este 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2016, însă

va putea fi prelungită. Schema de ajutor de stat
se va elabora în conformitate cu legislaţia euro-
peană în materie de ajutor de stat și va fi aprobată
printr-un act normativ ce va stabili criteriile de eli-
gibilitate a beneficiarilor, numărul estimativ al a -
cestora, categoriile de cheltuieli eligibile, precum
și procedura de acordare și monitorizare.

un capitol al actului normativ include măsuri
necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televi-
ziunea analogică terestră la cea digitală terestră
și implementarea serviciilor multimedia la nivel
naţional.

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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LIFE+: Cerere de propuneri 2015
Comisia invită entităţile înregistrate în uniunea

europeană să prezinte propuneri pentru cererea de
propuneri LIFE+ din 2015.

Status: ACtIv 
Depunere până în data de 30.10.2015
Buget: 240.811.337 de euro
propunerile trebuie să fie prezentate de entităţi

publice, organizaţii private comerciale, organizaţii pri-
vate non-comerciale, incluzând onG-urile.

Obiective generale:
a) să contribuie la tranziţia către o economie efi-

cientă din punctul de vedere al utilizării resurselor,
cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistenţă la
schimbările climatice, și să contribuie la protejarea
și îmbunătăţirea calităţii mediului și la oprirea și in-
versarea tendinţei de declin a biodiversităţii, inclusiv
prin sprijinirea reţelei „Natura 2000″ și abordarea de-
gradării ecosistemelor;

b) să îmbunătăţească dezvoltarea, punerea în
aplicare a politicii și legislaţiei uniunii în domeniul
mediului și al climei, precum și să acţioneze ca un ca-
talizator și promotor al integrării obiectivelor de me-
diu și climatice în cadrul altor politici și în practică
din sectoarele public și privat la nivelul uniunii, in-
clusiv prin creșterea capacităţii acestor sectoare;

c) să susţină o guvernanţă mai bună în domeniul me-
diului și al climei la toate nivelurile, inclusiv o mai bună im-
plicare a societăţii civile, a onG-urilor și a actorilor locali;

d) să sprijine punerea în aplicare a celui de-al
șaptelea program de acţiune pentru mediu.

prin intermediul subvenţiilor pentru acţiuni se
pot finanţa următoarele proiecte:

(a) proiecte-pilot;
(b) proiecte demonstrative;
(c) proiecte de bune practici;
(d) proiecte integrate;
(e) proiecte de asistenţă tehnică;
(f) proiecte de consolidare a capacităţii;
(g) proiecte pregătitoare;
(h) proiecte de informare, sensibilizare și diseminare;
(i) orice alt tip de proiecte necesare în vederea

atingerii obiectivelor generale.
Alte acţiuni ce pot fi finanţate:
(a) informare și comunicare, inclusiv campanii

de sensibilizare. Resursele financiare alocate activi-
tăţilor de comunicare acoperă și comunicarea institu-
ţională a priorităţilor politice ale uniunii, precum și

comunicarea stadiului de punere în aplicare și trans-
punere a tuturor principalelor acte legislative ale uni-
unii în domeniul mediului și al climei;

(b) studii, anchete, modelare și elaborare de sce-
narii;

(c) pregătirea, punerea în aplicare, monitoriza-
rea, verificarea și evaluarea proiectelor, politicilor,
programelor și a legislaţiei;

(d) ateliere, conferinţe și reuniuni;
(e) colaborare în reţea și platforme destinate

schimbului de bune practici;
(f) orice alte activităţi ce contribuie la îndepli-

nirea obiectivelor generale.
Această cerere se adresează ambelor subpro-

grame „Mediu” și „Schimbări climatice”.
Sub-programul „Mediu”, căruia i se vor aloca pen -

tru această cerere 184.141.337 de euro, are 3 domenii
prioritare:

mediu și utilizarea eficientă a resurselor;•
natură și biodiversitate;•
guvernanţă și informare în domeniul mediului.•
Minim 55% din resursele bugetare alocate pro-

iectelor sprijinite prin intermediul subvenţiilor de ac-
ţiune în cadrul subprogramului pentru mediu sunt de-
dicate proiectelor ce sprijină conservarea naturii și a
biodiversităţii.

Subprogramul „Politici climatice”, căruia i se vor
aloca 56.670.000 €, are 3 domenii prioritare:

atenuarea schimbărilor climatice;•
adaptarea la schimbările climatice;•
guvernanţă și informare în domeniul climei.•
Cel puţin 15% din resursele bugetare destinate

proiectelor sunt alocate celor transnaţionale.
Bugetul total pentru subvenţionarea activităţilor

aferente proiectelor din cadrul LIFE+ în 2015 este de
240.811.337 de euro.

propunerile de proiecte trebuie validate și trimi se
autorităţilor naţionale competente, prin intermediul„ePro -
 posal”, până la: 15 și 30 septembrie, 1, 7 și 30 octom -
brie 2015, în funcţie de tipul de acţiune și componentă.

Detalii: Ministerul Mediului și Schimbărilor Clima -
tice, Direcţia Generală pentru Achiziţii publice și Lo-
gistică - Magda CACe, Bd. Libertăţii, nr. 12, sector 5,
București, Ro-040129, tel./fax: 021/408.95.66, mo-
bil: 0751/076.297, e-mail: magda.cace@mmediu.ro;
online: env-life-eproposal-admin@ec.europa.eu.

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Certificarea Rutei împăraţilor romani și a vinului
de-a lungul Dunării, ca şi rută culturală europeană

a Consiliului Europei
Autoritatea naţională pentru turism participă în

calitate de partener în cadrul proiectului „Rute cul-
turale în zona inferioară şi de mijloc a Dunării II – Ruta
împăraţilor romani şi Ruta dunareană a vinului pe
piaţa turistică”, cofinanţat de Comisia europeană,
alături de organizaţii din Bulgaria, Croaţia, România
și Serbia. obiectivul principal al prezentului proiect,
ce este implementat în perioada aprilie 2014 – sep-
tembrie 2015, constă în creșterea competitivităţii ce-
lor două produse turistice transnaţionale: Ruta
împăraţilor romani și Ruta dunăreană a vinului.

Acest proiect este o continuare a „Rutei cul-
turale în zona inferioară şi de mijloc a Dunării”,
investiţie cofinanţată de Comisia europeană, ce s-
a derulat în perioada 2012-2013.

obiectivele turistice din România ce fac parte
din Ruta împăraţilor romani sunt următoarele: Sar-
mizegetusa ulpia traiana;  Adamclisi; Histria; Apu-
lum; Roșia Montana.

Zonele viticole din România incluse în Ruta du-
năreană a vinului și cramele aferente sunt urmă-
toarele: Dealurile Dobrogei: Alcovin, Murfatlar,
Clos des Colombes; Dealurile Munteniei și olteniei:
Galicea Mare, Segarcea, Starmina, vânju Mare, opri -
șor; terasele Dunării: ostrov, Zimnicea.

Mai multe informaţii puteţi afla accesând
adresa: http://www.danube.travel/main-menu/da-
nube-highlights/roman-emperors-and-danube-
wine-route/intro.354.html.

Sursa: turism.gov.ro

Eurostat: România şi Cehia au avut
cea mai mare creştere economică din UE

România și Cehia au avut cea
mai mare creștere economică din
uniunea europeană în primul tri-
mestru din 2015, comparativ cu
primul trimestru al anului trecut,
datorită unui avans de 4,2% fie-
care, a anunţat, marţi, oficiul eu-
ropean pentru Statistică (euros-
tat).

În cazul uniunii europene, pro -
dusul Intern Brut a crescut cu 1,5%
în ritm anual în primele trei luni
ale acestui an, iar zona euro a în-
registrat o creștere economică de
1% în primul trimestru al acestui
an, comparativ cu primul trimes-
tru al anului trecut. În primul tri-
mestru din 2015, comparativ cu
precedentele trei luni, România și
Cipru au avut a doua mare creș -
tere economică din ue, 1,6%, fiind
devansate doar de Cehia ce a în-
registrat o creștere de 3,1%. Aceas -

ta în condiţiile în care în zona euro
și în uniunea europeană, produsul
Intern Brut a crescut în primul tri-
mestru din 2015 cu 0,4%. eurostat
a precizat că a revizuit în creștere
estimările privind avansul înregis-
trat de economia zonei euro în pri -
mul trimestru de la 0,3% la 0,4%,
graţie unei contribuţii mai mari a
consumului gospodăriilor la creș -
terea economică. În cazul Româ-
niei, potrivit datelor provizorii pu-
blicate de Institutul naţional de
Statistică, în primul trimestru al
acestui an, produsul Intern Brut a
crescut cu 4,3% faţă de primul tri-
mestru al anului trecut și cu 1,6%
faţă de trimestrul Iv 2014, contri -
buţii semnificative la avansul eco-
nomiei având comerţul cu ridicata
(1%) și industria și comunicaţiile
(0,9% fiecare).

Sursa: agerpres.ro

Info Parteneriate

Un ONG din Italia caută
parteneri pentru un proiect
Europa pentru Cetăţeni

GLoBe – Global Learning
Opportunities for Better Educa -
tion, o organizaţie nonprofit din
Sicilia (Italia), dorește să se im -
plice ca partener într-un proiect
în cadrul programului Europa
pentru Cetăţeni – Măsura 2.2
„Reţele de oraşe”, pentru ter-
menul limită din 1 septembrie,
sau în proiecte la Componenta 1
„Memorie istorică europeană”
sau Măsura 2.3 „Proiecte ale so -
cietăţii civile”, pentru terme-
nul limită din martie 2016.

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://www.agerpres.ro
http://turism.gov.ro
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 14 iunie 2015, la sediul Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 1.285 de proiecte, prin care se solicită finan-
ţare nerambursabilă prin Regio (programul operaţio-
nal Regional), planul Integrat de Dezvoltare urbană
pentru polul de Dezvoltare (pIDu) – Municipiul pitești,

pID-ul polului de Creștere ploiești și planuri Integrate
de Dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane. până
în această dată au fost semnate 757 de contracte de
finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de
3.382.033.376,10 lei. Din cele 757 de contracte
semnate, 58 de proiecte au fost reziliate.

IN
FO

 REG
IO

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și 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 creștere 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 0 0 0 0 0 9 2,71 22,80

Axa
2

2.1 Reabilitarea și modernizarea reţelei de drumuri
judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea
șoselelor 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 0 0 10 40,53 35,7

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale 60 10 14 0 0 4 32 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 și echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
și a infrastructurii pentru formare profesională continuă

100 7 3 0 0 31 59 99,00 39,73

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
și 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 0 0 54 43,52 24,62

Axa
4

4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire
a afacerilor de importanţă regională și locală 26 7 7 0 0 0 12 48,77 37,11

4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate
și 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 și valorificarea durabilă a patrimoniului cultu-
ral, precum și 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 și
creșterea calităţii serviciilor turistice

32 4 6 0 0 0 12 61,20 35,64

5.3 promovarea potenţialului turistic și crearea
infrastructurii necesare, în scopul creșterii
atractivităţii României ca destinaţie turistică

pentru Domeniul major de intervenţie 5.3 „Pro movarea potenţialului turistic și crearea
infrastructurii necesare în scopul creșterii 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 poștal 010873,
București, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

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


până în data de 14 iunie 2015, la sediul Agen-
ţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au
fost primite 734 de proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin programul operaţio-
nal Sectorial „Creşterea Competitivităţii Econo-
mice” 2007-2013. La nivelul ADR Sud Muntenia au
fost evaluate și propuse spre finanţare 353 de pro-

iecte. Au fost primite spre contractare de către ADR
Sud Muntenia 442 de proiecte. Din totalul proiecte -
lor primite de ADR Sud Muntenia, au fost respinse 101
și retrase 42. De asemenea au fost semnate 331 de
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursa-
bilă aprobată de 305,185,257.74 lei. Din cele 331
de contracte semnate, 89 de proiecte au fost reziliate.

11Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 230 / 8 - 14 iunie 2015

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

IN
FO

 PO
S CCE

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

ADR Sud Muntenia este
organism Intermediar, pentru
progra mul operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii
Economice” și 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 și 6.375.000 lei pentru întreprinderile
mici și mijlocii (ContRACtARe)

36
evaluate

la AM
poSCCe

1 7 28 165.245.981,64 132.329.097,97 11

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

206
evaluate în

alte
regiuni

11 22 173 157.008.213,97 157.008.213,97 51

1.1 - operaţiunea „Sprijin pentru consolidarea şi mo-
dernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile
şi intangibile” pentru întreprinderi (ContRACtARe)

23
evaluate
la AM poS

CCe
1 0 19 55.062.980,79 49.976.47,.43 0

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 și 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 și mijlocii (ContRACtARe)

102
(28 - SM,
74 - BI)

evaluate în
alte

regiuni
3 21 78 7.968.637,42 7.968.637,42 24

Axa
3

3.1.1 - Sprijinirea accesului la Internet și la servi-
ciile conexe (evALuARe și 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


primăria comunei jegălia, în prezent, are în de -
rulare mai multe proiecte. printre acestea se nu-
mără și cel privind construirea unui parc tematic,
în valoare de peste 13 miliarde de lei vechi.

Lucrările la parcul tematic de la intrarea în
localitatea jegălia au fost demarate la începutul
acestui an. potrivit declaraţiei făcute de primarul
comunei, Aurel vasile, proiectul ar putea fi finali-
zat înainte de 9 septembrie 2015, termenul limită.
Astfel, cetăţenii din localitate vor avea un loc pen-
tru recreere, un colţ de natură în care își vor putea
petrece timpul liber sau să participe la diferite
evenimente cultural-artistice. „Ne aflăm în plină
activitate în acest moment, pentru că am demarat
un proiect foarte frumos la Jegălia, de care sunt
convins că cetăţenii vor fi mândri. Construim un parc
tematic, un parc suspendat pe apă. Pe acei pi loni
de beton ce sunt ridicaţi la ora actuală vor fi ame-
najate trei platforme, două de 10 x 10 metri şi
una de 40 x 40 metri, iar pe aceste platforme vor
fi create locuri de joacă pentru copii. Canalele din
jurul acestor piloni vor fi folosite pentru agrement,
de aceea am achiziţionat şi zece bărci de fibră de

sticlă pentru cei care vor să se plimbe. Deasupra,
pe o suprafaţă mai mare, va fi instalat şi un foişor,
cu băncuţe, cu tot ce trebuie. Mai mult decât atât,
vom amenaja spaţii de joacă pentru copii pe două
dintre platforme, iar pe cealaltă suprafaţă mai
mare vrem să organizăm diferite activităţi cultu-
rale, cu artişti locali şi naţionali. Trebuie să-l ter-
minăm până în data de 9 septembrie, dar eu sunt
de părere că undeva la sfârşitul lunii iulie va fi
gata. Noi ne dorim acest parc încă din 2013, dar
abia din acest an am putut realiza acest lucru şi
sunt mândru de modul în care evoluează lucruri -
le”, a spus primarul comunei jegălia, Aurel vasile.

Sursa: radiovocescampi.ro
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S-a semnat contractul pentru revizuirea
studiului de fezabilitate al autostrăzii Sibiu - Piteşti
Argeş

Ministrul transporturilor, Ioan Rus, a semnat,
vineri, contractul cu asocierea Spea Ingineria eu-
ropea (Italia) - tecnic Consulting engineering Ro-
mânia, pentru revizuirea studiului de fezabilitate
al autostrăzii Sibiu - pitești.

Contractul este în valoare de 29 milioane de
lei (6,5 milioane de euro), fără tvA, iar autostrada
va avea o lungime de circa 120 km. Contractul are
o durată de 17 luni și implică realizarea de studii
de trafic și privind alternative de traseu, investi-
gaţii de teren, activităţi de proiectare, evaluarea
impactului asupra mediului, analiza cost - benefi-
ciu și modelul financiar, precum și pregătirea do-
cumentaţiei de atribuire pentru viitoarele con-
tracte de lucrări.

Contractul este împărţit în cinci secţiuni. pen-

tru tronsonul Sibiu - Boiţa (lotul 1) și Curtea de Ar-
geș - pitești (lotul 5), studiul trebuie realizat în
maximum cinci luni, iar pentru celelalte secţiuni
perioada de livrare a studiului este de până la 12
luni. Autostrada Sibiu - pitești, una din cele mai
așteptate din România, a figurat în prima variantă
a Master planului de transport ca viitor drum ex-
pres, fiind încadrată ulterior, în urma dezbaterilor
publice, ca proiect de autostradă, necesitând o in-
vestiţie estimată de 1,67 miliarde de euro. Rus a
mai spus că finanţare lucrărilor de construire pen-
tru autostradă se va face din fonduri europene, bu-
getul de stat și bani de la Banca europeană de In-
vestiţii și Banca europeană pentru Reconstrucţie și
Dezvoltare.

Sursa: bursa.ro

Parc tematic în comuna Jegălia,
realizat cu fonduri nerambursabile

Călăraşi

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


Săptămâna trecută s-a semnat contractul de
lucrări aferent obiectivului „Modernizarea şi rea-
bilitarea drumului de centură al municipiului Târ-
govişte”. Acesta este un proiect vital pentru loca-
litate, ce constă în rebilitarea sistemului rutier ex-
stent în lungime de 13,808 km, pe zonele unde dru-
mul are 4 benzi de circulaţie, și lăţirea zonelor de
drum cu 2 benzi de circulaţie la 4, acolo unde este
posibil, pe următoarele tronsoane: Str. petru Cer-
cel, Str. Lminorului, Calea Câmpulung, B-dul eroi-
lor, Aleea Sinaia, Aleea Mănăstirea Dealu, Str. Ma-
grini, Str. Cărămidari (com. Răzvad) – ramura valea
voievozilor, Calea Ialomiţei (Str. Canalului), reabi-
litarea pasajului superior petru Cercel, moderni-
zarea – dublarea podului rutier peste râul Ialomiţa
la teiș, prin executarea unui pod nou, în aval de cel
existent pentru 2 benzi de circulaţie și extinderea
la 4 benzi de circulaţie a porţiunii de drum cuprin -
se între acest pod și pasajul Dn 71, reabilitarea pa -
sajului superior pe Dn71 în zona târgoviște nord,
reabilitarea podului rutier peste râul Ialomiţa la
Calea voievozilor, reabilitarea trotuarelor pe tot

traseul inelului de centură și execuţia unor tro-
tuare noi, reabilitarea sensurilor giratorii și a dru-
murilor laterale.

Sursa: targovistenews.ro
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S-a semnat contractul de
modernizare a drumului de centură

pentru Târgovişte

Dâmboviţa

ultima activitate din cadrul»
proiectului „Îmbunătăţirea accesibilităţii
Euroregiunii Ruse - Giurgiu cu coridorul
9 Pan-European de Transport” se
apropie de final, luna aceasta proiectul
urmând să se încheie cu succes.

Lucrarea constă în activitatea de elaborare a
sistemului comun pentru o bază de date unică a
euroregiunii Ruse - Giurgiu, prin care vor fi colec-
tate și procesate date de trafic, fiind realizată de
partenerul lider - primăria Ruse, municipalitatea
din Giurgiu ajutând prin toate mijloacele la buna
implementare a acesteia pe teritoriul României.
Această activitate contribuie la fluidizarea trafi-

cului rutier pe traseul ce conectează cele două
orașe la coridorul de transport pan-european nr. 9.
Astfel, se montează camere de luat vederi și pa-
nouri de afișaj cu LeD pe traseul reabilitat prin pro-
iect, în trei locaţii din municipiul Giurgiu: pe Bd-ul
București, lângă Spitalul judeţean (5 camere de
monitorizare + 1 panou LeD); pe Bdul Mihai vi-
teazu, lângă Abator (5 camere de monitorizare +
1 panou LeD); în zona punctului de trecere a fron-
tierei Giurgiu (5 camere de monitorizare + 2 pa-
nouri LeD); baza de date privind informaţiile de
trafic va fi gestionată în colaborare cu partenerii
bulgari, având sediul în incinta Direcţiei poliţiei
Locale Giurgiu.

Sursa: giurgiu-news.ro

Traficul din Giurgiu,
monitorizat video printr-un proiect european
Giurgiu

http://www.giurgiu-news.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://targovistenews.ro
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joi, 4 iunie, a avut loc Adunarea»
Generală a Asociaţiei Comunelor din
România - filiala Ialomiţa, ce s-a
desfășurat în comuna Colilia. 

pe ordinea de zi sau aflat următoarele teme
de discuţii: analiza problematicii cu care se con-
fruntă autorităţile administraţiei publice locale;
măsuri și propuneri pentru soluţionare; exercitarea
auditului public în judeţul Ialomiţa; prezentarea
situaţiei financiare a filialei judeţene a ACR. to-

todată, cu această ocazie au fost prezentate
iniţiativele promovate în Camera Deputaţilor și la
nivelul guvernamental, în interesul unităţilor ad-
ministrativ-teritoriale, privind permiterea angajă-
rii de credite în limita a 1,3 milioane de lei pentru
cofinanţarea proiectelor comunelor, finanţarea
echitabilă a bugetelor publice locale, problema co-
tei de combustibil pentru primării, uniformizarea
impozitului pe terenuri agricole pentru eliminarea
diferenţelor între urban și rural. 

Sursa: ziarulialomita.ro

Adunarea Generală
a Asociaţiei Comunelor din România 

- Filiala Ialomiţa

Ialomiţa

Monument unic în judeţul prahova, moa -
ra de apă Warthiadi a apărut în mai multe
scene de filme. Amplasată pe malul drept al
teleajenului, moara se află în stare precară
de conservare, potrivit Direcţiei judeţene
pentru Cultură prahova. A fost construită din
piatră de râu și are acoperișul din șindrilă.
Aici au fost turna te scene din filmul „Întoar-
cerea Vlaşinilor”, dar, spun localnicii, a fost
decor și în filmul „Haiducii lui Şapte Cai”.
Moara figurează pe lista de obiective cultu-
rale a Direcţiei judeţene pentru Cultură pra-
hova, fiind atestată din secolul al XvIII-lea.
ultimele amenajări se pare că au fost reali-
zate în secolul al XIX-lea. Având în vedere că
a fost retrocedată, autorităţile locale și ju-
deţene nu au menţionat obiectivul pe lista
monumentelor care ar urma să fie reabili-
tate, deși ar fi nevoie de acest lucru. Singura
speranţă este ca monumentul arhitectural să
fie cumpărat de la actualul proprietar, iar in-
vestiţiile să fie realizate în cadrul unui pro-
gram derulat cu fonduri europene.

Sursa: observatorulph.ro

Fondurile europene
ar putea salva de la dispariţie

un monument unic din Prahova

Prahova

http://www.observatorulph.ro
http://www.ziarulialomita.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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În cadrul programului de cooperare și dezvol-
tare economico-socială în zona transfrontalieră Ro-
mânia – Bulgaria 2007 – 2013, printre proiectele
aflate în derulare este și „RINOO – un model de în-
tărire a beneficiilor cooperării regionale transfron -
taliere dintre România şi Bulgaria, prin cercetare -
dezvoltare şi inovare”. În România, respec tivul pro -
iect de cooperare și dezvoltare transfrontalieră es -
te implementat de Ministerul educaţiei naţionale
și fundaţia pentru Democraţie, Cultură și Libertate –
filiala Călărași, urmărindu-se susţinerea dezvoltă-
rii regiunii de graniţă româno-bulgare. Implicată în
derularea acestui proiect este și Asociaţia Română
pentru transfer tehnologic și Inovare (ARott), cu
sediul în municipiul Craiova. În Bulgaria, proiectul
este implementat de Ministerul educaţiei și Ştiin-
ţei, în parteneriat cu Asociaţia Municipiilor Rivera -
ne Dunării „Dunărea”, cu sediul în municipiul Ruse.
Acest program vizează toate judeţele și districtele
de la graniţa dintre cele două ţări, și anume: Me-
hedinţi, Dolj, olt, teleorman, Giurgiu, Călărași, Con -
 stanţa, respectiv vidin, Montana, vratsa, pleven,
Ruse, veliko târnovo, Razgrad, Silistra și Dobrich.

obiectivul general al proiectului îl constituie
dezvoltarea economică și socială a zonei de fron-
tieră dintre România și Bulgaria, pe baza partene-
riatului între unităţile de cercetare - dezvoltare și
inovare, universităţi, administraţia locală și cen-
trală, IMM-uri. pentru realizarea acestui obiectiv,
partenerii din proiect derulează o serie de acţiuni
ce au următoarele obiective: crearea unei imagini
clare a statutului CD&I în zona transfrontalieră;
extinderea activităţii de cercetare - dezvoltare și
inovare în zona transfrontalieră și sporirea contri-
buţiei acestei activităţi la dezvoltarea locală. Gru-
purile ţintă vizate de proiect sunt: comunităţile de
afaceri, organizaţiile și institutele de cercetare, uni -
versităţile, administraţia locală, onG-urile, mass-
media. Între activităţile din proiect se numără și
organizarea a 16 Caravane ale inovării în 16 orașe
mari din România și din Bulgaria, a opt dezbateri
publice în cele două ţări, opt dezbateri în univer-
sităţi și institute de cercetare, 12 dezbateri pu-

blice pe Strategia transfrontalieră, precum și cinci
evenimente de brokeraj.

La finele lunii aprilie, la Alexandria a fost or-
ganizată prima conferinţă de prezentare a acestui
proiect în judeţul teleorman, evenimentul organi-
zat de Asociaţia Română pentru transfer tehnolo-
gic și Inovare – ARott, din Craiova, având loc la se-
diul Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură
teleorman. 

Marţi, 9 iunie, Caravana inovării a revenit la
Alexandria, în organizarea ARott Craiova, la sala
de conferinţe a Camerei de Comerţ, Industrie și
Agricultură teleorman fiind organizată o nouă în-
tâlnire cu reprezentanţi ai mediului de afaceri din
judeţ, între care s-au aflat și specialiști cu preo-
cupări notabile în domeniul cercetării și inovării
din unităţile economice, ai administraţiei publice
locale și jurnaliști din presa judeţeană. Dezbaterile
privind stadiul de implementare a acestui proiect
au fost conduse de Silviu Bratu, specialist în cadrul
ARott, o atenţie specială acordându-se nevoii de
lărgire a preocupărilor în domeniul cercetării și ino -
vării, precum și punerii rezultatelor obţinute în
slujba dezvoltării economice și sociale în zona
transfrontalieră. Specialiștii ARott au organizat la
Alexandria și o expoziţie a inovării, în care sunt
promovate sisteme, servicii și tehnologii ca rezul-
tat al cercetării și activităţii inovative spre a fi ofer -
tate pieţei în vederea implementării. 

Sursa: ziarulmara.ro

Cooperare transfrontalieră
România – Bulgaria: Caravana inovării, prezentă,

pentru a doua oară, la Alexandria

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 și de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei publice,
în vederea promovării programului operaţional Regional 2007 – 2013.

pe lângă aceste noutăţi, se dorește informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
Reţelei de Informare ReGIo Sud Muntenia

și 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 poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeș, sediul Consiliului judeţean Argeș: piaţa
vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. pitești,
jud. Argeș; 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. târgoviște, 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. ploiești, 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, ploiești,
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, Călărași, jud.
Călărași, 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 - șef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU, Alexandra
GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU, Marius CHIRCĂ,
Florentin GEORGESCU, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 15 iunie 2015

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia și activităţile pe care
dumneavoastră le desfășuraţi. 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)
și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor

Reţelei de Informare ReGIo Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,

consiliilor judeţene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei publice,
reprezentanţilor mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia

și site-urilor dedicate (portalurilor de știri economice),
precum și 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

