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agenţia pentru dezvoltare regională, în cali-
tate de Organism Intermediar pentru Programul
Operaţional regional 2007 - 2013, a organizat, în
datele de 16 şi 18 iulie, două seminarii de instruire
destinate noilor beneficiari de fonduri nerambur-
sabile regio. 

La cele două evenimente au participat în total
35 de beneficiari – reprezentanţi ai autorităţilor pu -
blice locale şi ai mediului privat din regiunea Sud
Muntenia, care au primit finanţare nerambursabilă
regio din domeniile majore de intervenţie 1.1
„Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 3.4
„Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echi-
parea infrastructurii educaţionale preuniversita -
re, universitare şi a infrastructurii pentru forma -
re profesională continuă” şi 4.3 „Sprijinirea dez-
voltării microîntreprinderilor”. 

Instruirile au avut loc la sediul agenţiei, cu
scopul de a veni în sprijinul noilor beneficiari regio
în implementarea corectă a proiectelor pentru
care au obţinut, în luna iunie, asistenţă financiară
nerambursabilă din fedr şi de la bugetul de stat. 

astfel, participanţii au primit informaţii utile
despre etapele de derulare a contractelor de fi-

nanţare, despre regulile privind identitatea vizuală
regio, ce trebuie să fie respectate în activităţile
de informare şi publicitate, precum şi despre do-
cumentele folosite în implementare (prefinanţare,
notificare privind depunerea cererii de prefinan-
ţare/ rambursare, termen de depunere, documen -
te ce trebuie să însoţească cererile de plată). To-
todată, beneficiarii de fonduri regio au fost infor-
maţi despre cum trebuie realizate achiziţiile pu-
blice în cadrul proiectelor‚ principii şi reguli, în-
tocmirea documentaţiei de atribuire, precum şi
despre conformitatea dosarelor achiziţiilor.
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Sesiunea de primire a cererilor de finanţare
pentru exploataţiile agricole se prelungeşte

agenţia pentru finanţarea Investiţiilor rurale
(afIr) anunţă prelungirea termenului limită pentru
depunerea de proiecte aferente Măsurii 121 „Mo-
dernizarea exploatațiilor agricole”, până în da -
ta de 31 iulie 2014. astfel, perioada de desfăşurare
a sesiunii de primire de proiecte pentru Măsura 121
este 20 mai 2014 – 31 iulie 2014.

Prelungirea sesiunii cererii de proiecte vine în
urma deciziei autorităţii de Management pentru
Pndr din cadrul Ministerului agriculturii şi dezvol-
tării rurale, ca urmare a solicitărilor directe pri-
mite din partea potenţialilor beneficiari. 

Motivele ce au determinat solicitarea prelun-
girii au fost lipsa timpului necesar pentru elibera-
rea avizelor şi autorizaţiilor de către instituţiile
competente, precum şi suprapunerea cu actuala
campanie de recoltare, fapt ce a produs întârzieri
în întocmirea dosarului Cererii de finanţare.

depunerea proiectelor se va face la sediile Ofi -
ciilor judeţene pentru finanţarea investiţiilor rura -
le, în intervalul orar 09:00 – 14:00 (pentru fermele

de familie) şi online, pe www.apdrp.ro. Solicitan-
tul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele
de conformitate şi eligibilitate menţionate în ghi-
dul Solicitantului aferent acestei măsuri.

reamintim faptul că agenţia de Plăţi pentru dez -
voltare rurală şi Pescuit (aPdrP) s-a reorganizat şi
a devenit agenţia pentru finanţarea Investiţiilor
rurale.

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


românia va avea o abordare integrată în uti-
lizarea banilor europeni în viitoarea perioadă de
programare, inclusiv pentru a răspunde strategiilor
de dezvoltare locală, a declarat ministrul fonduri-
lor europene, eugen Teodorovici, în cadrul confe-
rinţei „Fonduri europene 2014 - 2020”, organizată,
în data de 11 iulie, la Sighişoara.

„Vom asigura o corelare mult mai bună între
finanţările acordate în cadrul programelor ope -
raţionale, pentru a facilita o abordare integrată
a proiectelor depuse, pentru a răspunde strategii-
lor de dezvoltare locală şi, mai ales, pentru a evita
investiţiile disparate. Proiectele finanţate în pe-
rioada de programare 2014 - 2020 se vor potenţa
reciproc şi, astfel, vor maximiza impactul banilor
europeni asupra economiei. România trebuie să
utilizeze cât mai eficient fondurile europene, iar
proiectele implementate să se susţină reciproc.

În acelaşi timp vom evita finanţarea unor idei
atractive, dar care nu se justifică din punct de ve-
dere social sau economic, aşa cum s-a întâmplat
în trecut. Vă reamintesc, ţara noastră trebuie să
atragă cât mai repede banii europeni alocaţi pen-
tru perioada 2014 – 2020, pentru a sprijini dezvol-
tarea economiei şi pentru a îmbunătăţi nivelul de
trai al populaţiei”, a afirmat ministrul eugen Teo-
dorovici.

Oficialul a subliniat că este foarte important
ca autorităţile locale să îşi identifice priorităţile
de finanţare şi să îşi canalizeze eforturile finan-
ciare pentru realizarea acestora, în special a celor
ce pot fi susţinute din fonduri ue.

de exemplu, proiectele ce urmăresc integra-
rea socială şi dezvoltarea comunităţilor margina-
lizate din românia, prin stimularea asocierii acto-
rilor dintr-un teritoriu care elaborează şi aplică
strategii integrate, multisectoriale de dezvoltare
locală, vor fi finanţate din Programul Operaţional
Capital uman (POCu), Programul Operaţional re-
gional (POr) şi Programul naţional de dezvoltare
rurală (Pndr). Proiectele de acest tip implemen-

tate în mediul urban vor fi finanţate din POCu şi POr,
iar cele din mediul rural din POCu şi din Pndr. ast-
fel, îmbunătăţirea accesului la servicii de asistenţă
medicală şi socială, prin promovarea tranziţiei că-
tre servicii integrate la nivelul comunităţii, infras-
tructură socială şi medicală, va fi finanţată din POr
în mediul urban şi din Pndr în mediul rural. Prin
POCu va fi susţinută formarea personalului: asis tenţi
sociali, asistenţi medicali comunitari, mediatori, lu -
crători sociali, psihologi, medici de familie etc.

Sursa: www.fonduri-ue.ro
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Teodorovici: Proiectele finanțate
în perioada de programare 2014 - 2020

se vor potența reciproc pentru a maximiza
impactul banilor europeni asupra economiei
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unitatea de Management a Proiectului din ca-
drul Ministerului Culturii a publicat, spre consul-
tare, Schema de ajutor de minimis Promovarea di-
versităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului
cultural european – cerere de proiecte mici.

Obiectivul general al programului îl constituie
sporirea dialogului cultural şi protejarea identităţii
europene prin înţelegerea diversităţii culturale
realizat prin următoarele obiective specifice:

extinderea posibilităţilor de derulare a unor•
activităţi variate din domeniul artistic şi cultural;

consolidarea accesului publicului larg la cultură;•
determinarea unei mai bune înţelegeri a di-•

versităţii culturale şi consolidarea dialogului inter-
cultural, inclusiv a culturii minorităţilor;

consolidarea relaţiilor bilaterale între opera-•
torii culturali români şi cei din statele donatoare,
în domeniul artelor şi culturii, cu accent pe diver-
sitatea culturală.

Obiectivele programului contribuie la reduce-
rea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul
economic european şi întărirea relaţiilor bilaterale
dintre statele donatoare şi românia.

Prezenta cerere de proiecte din cadrul Progra-
mului Promovarea diversităţii în cultură şi artă în
cadrul patrimoniului cultural european îşi propune
următoarele:

Conştientizarea diversităţii culturale şi întă-•
rirea dialogului intercultural;

documentarea istoriei culturale.•
În cadrul componenţei Conştientizarea diver-

sităţii culturale şi întărirea dialogului intercultu-
ral se urmăreşte obţinerea următoarelor rezultate:

creşterea mobilităţii la nivel internaţional•
pentru artişti şi operele lor;

promovarea educaţiei prin artă şi cultură pen-•
tru un public mai larg;

realizarea de proiecte în domeniul artelor•
spectacolului;

realizarea de proiecte în domeniul artei plas-•
tice şi artei vizuale.

În cadrul componentei Documentarea istoriei
culturale se urmăresc următoarele rezultate:

consolidarea şi promovarea istoriei culturale•
a minorităţilor;

realizarea de evenimente/ producţii cu şi des-•
pre minorităţi (târguri, festivaluri, reprezentanţii
etc.).

Prezenta schemă de minimis se aplică persoa-
nelor fizice cu reşedinţa legală în românia:

creatori şi artişti, inclusiv studenţi din învă-•
ţământul superior;

experţi din domeniul culturii.•
Persoanele fizice eligibile din românia men-

ţionate anterior trebuie să fie legal înfiinţate şi în-
registrate ca persoane fizice autorizate sau între-
prinderi individuale, conform legislaţiei naţionale
în vigoare.

Beneficiarii prezentei scheme de minimis

Persoanele fizice autorizate şi întreprinderile
individuale, cărora li se aplică prezenta schemă de
minimis, sunt solicitanţi eligibili în cadrul acestui
program.

Listă următoarelor activităţi este indicativă:
sprijin pentru mobilitatea artiştilor/ profesio-•

niştilor din domeniul cultural şi a lucrărilor aces-
tora pentru a ajunge la noi categorii de public, din-
colo de ţările lor de origine;

organizarea şi participarea la concursuri de•
soluţii/idei, prezentări/licitaţii de proiecte, eve-
nimente culturale şi artistice la nivel local, naţio-
nal sau internaţional;

schimb de experienţă şi bune practici între or-•
ganizaţii culturale;

schimbul de experienţă şi cooperarea cu ar-•
tişti şi profesionişti din alte state;

educaţie şi training pentru profesionişti şi or-•
ganizaţii culturale în scopul de a dobândi, între al-
tele, noi abilităţi în domeniul cultural, de a sprijini
dezvoltarea comunităţii;

(continuare în pagina 6)
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Schema de ajutor de minimis Promovarea
diversității în cultură şi artă în cadrul patrimoniului

cultural european – cerere de proiecte mici –
consultare publică
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(continuare din pagina 5)
dezvoltarea de metodologii•

de educaţie în ceea ce priveşte
diversitatea culturală şi dialogul
intercultural, prin noi instrumen -
te de comunicare etc.;

campanii de informare şi comu -•
ni care pentru creşterea conştien -
tizării diversităţii culturale, inclu -
siv privind culturile minorităţilor;

cercetări, studii, inventarieri•
în cultură şi în arte în scopul con-
ştientizării diversităţii culturale,
inclusiv privind culturile minorită -
ţilor, în special în rândul tinerilor;

producţia de bunuri şi ser-•
vicii referitoare la cultura comu-
nităţilor, inclusiv referitoare la
cultură şi patrimoniul minorită-
ţilor, inclusiv a populaţiei rome.

aceste activităţi pot fi deru-
late în următoare le domenii, dar
fără a se limita la: arte plastice,
ar te vizuale, muzică, artele specta -
colului, explora re/reprezentare
a cunoştintelor tradiţionale şi pro -
 movarea acestora (valori, credin -
ţe, ritualuri etc.).

enumerarea tipurilor de ac-
tivităţi de mai sus nu este limi-
tativă, ci doar exemplificativă.
al te activităţi decât cele de mai
sus pot fi considerate eligibile,
dacă solicitantul argumentează
necesitatea derulării lor în scopul
atin gerii obiectivelor programu-
lui. Su ma totală aferentă prezen-
tei cereri de proiecte din cadrul
Progra mului Pa17/rO13 este de
623.566 de euro. această sumă
este compusă din contribuţia Me-
canismului financiar See 2009-
2014/ gran turile See, în valoare
de 530.031 de euro reprezentând
85% şi contribuţia guvernului ro-
mâniei în valoare de 93.535 de
euro, repre zentând 15% din va-
loarea totală a grantului.

Bugetul va fi alocat ambelor

componente ale Programului, du -
pă cum urmează:

Componenta 1: Conştienti-•
zarea diversităţii cul turale şi în-
tărirea dialogului intercultural –
323.566 de euro;

Componenta 2: documenta-•
rea istoriei cultura le – 300.000 de
euro.

Cel puţin 100.000 de euro
din bugetul total al prezentei ce-
reri de proiecte este rezervată
proiec  telor culturale care vizează
îmbu nătăţirea situaţiei popula-
ţiei ro me. Valoarea finanţării
nerambur sabi le acordate se va în-
cadra între suma minimă de 5.000
de euro pen tru fiecare proiect şi
suma maximă de 15.000 de euro
pentru fiecare proiect.

rata finanţării nerambursa -
bi le se acordă după cum urmea -
ză:

în cazul proiectelor implemen -•
tate de entităţi publice – până la
100% din totalul costurilor eligi-
bile ale proiectului;

în cazul proiectelor imple-•
mentate de organizaţii neguver-
namentale (Ong) – asociaţii şi
fundaţii – până la 90% din totalul
costurilor eligibile ale proiectului;

în cazul proiectelor imple-•
mentate de persoane fizice – rata
finanţării va fi de până la 95% din
totalul costurilor eligibile ale pro -
iectului.

Schema se aplică de la data
intrării în vigoare a Ordinului pâ -
nă la data de 31.05.2016.

Sursa: finantare.ro

Iniţiativa
„Comunități conectate”

pentru sprijinirea
regiunilor şi a oraşelor

„Connected Communities” („Comuni-
tăţi conectate”) este o iniţiativă a Comi -
siei europene pentru sprijinirea regiuni-
lor şi a oraşelor în activităţile lor de dez-
voltare a comunicaţiilor în bandă largă.

Depunere: până în data de 15 octom-
brie 2014

Obiectivul constă în identificarea şi
sprijinirea câtorva proiecte-pilot inova-
toare de dezvoltare a comunicaţiilor în
bandă largă de mare viteză care să
poată fi reproduse în toată uniunea eu-
ropeană. În cadrul iniţiativei vor fi iden-
tificate posibile proiecte europene de
comunicaţii în bandă largă, din care vor
fi alese cele mai mature.

acestea vor avea prioritate la servici -
ile de „asistenţă tehnică” oferite în ca-
drul Mecanismului pentru Interconecta-
rea europei (MIe) de către parteneriatul
dintre Comisia europeană şi Banca Mon-
dială.

Printre rezultatele iniţiativei se va nu-
măra şi crearea unei comunităţi de părţi
interesate, care vor depune eforturi în di -
recţia eliminării decalajelor existente în
domeniul comunicaţiilor în banda lar gă
de mare viteză.

Solicitanţi eligibili: Poate depune un
proiect de comunicaţii în bandă largă
orice entitate publică, semipublică sau
privată de la nivel local, regional sau na-
ţional. Proiectul de comunicaţii în bandă
largă trebuie să fie situat în unul sau mai
multe state membre ale ue.

Contact: e-mail: comm-kroes@ec.eu-
ropa.eu; tel.: +32.229.57361

Sursa: finantare.ro

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro
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regiunea austria Inferioară caută parteneri
din şase ţări pentru un proiect ce urmează să fie
depus ca aplicaţie pentru cererea de propuneri
a programului european Erasmus+, componenta
„Tineret în acţiune”, acţiunea cheie 1 - Mobili-
tatea persoanelor.

Obiectivul este de a asigura următoarei ge-
neraţii posibilitatea de a trăi o viaţă mai bună,
prin creşterea gradului de conştientizare a im-
portanţei protejării mediului, şi arată diverse
modalităţi prin care fiecare dintre noi poate să
facă o schimbare în bine.

Titlul propus: „Moving Green” – Take your
chance and make Europe go green!

Grup ţintă: maximum 5 tineri/ ţară, cu vârste
cu prinse între 18 şi 30 de ani, şi un coordonator
al grupului. 

Perioada mobilităţii în Austria: 6 zile în iu-
lie 2015.

Data limită pentru manifestarea interesului:
sfârşitul lunii iulie; data limită pentru depunerea
aplicaţiei: 1 octombrie 2014.

Contact pentru detalii şi manifestarea in-
teresului: jugend:info nÖ – Information Centre
Lower austria, dna Brigitte Hagenauer Brigitte.ha-
genauer@ jugendinfo-noe.at.

Sursa: finantare.ro

Propunere
de parteneriat

Austria Inferioară –
Erasmus+,

Tineret în acțiune,
mobilitatea persoanelor

aPPa – agenţia provincială pentru protecţia
mediului (agenzia Provinciale per la Protezione
dell’ambiente) din Trento, Italia, doreşte să co-
laboreze în proiecte europene orientate către
domeniile sale de expertiză: colectare de date,
consiliere, supraveghere, control tehnic, etc. pri -
vind protecţia mediului.

aPPa promovează intervenţii strategice me-
nite să urmărească realizarea obiectivelor gene-
rale privind calitatea mediului ce vizează aerul,
apa şi protecţia solului. de asemenea, ea gestio-
nează deşeurile şi previne, prin măsurile luate,
depăşirea nivelului de poluare fonică. agenţia
desfăşoară campanii de sensibilizare pentru di-
seminarea valorilor de protecţie a mediului.

aPPa este interesată de aderarea la un con-
sorţiu ce va dezvolta un proiect legat de gestio-
narea durabilă a apei, servicii ecologice pentru
râuri şi lacuri, sisteme de monitorizare inovatoa -
re nu doar legate de obiectivele de calitate ale
directivei europene în domeniul apei, ci şi de al -
te aspecte, cum ar fi colmatarea barajelor, eva-
luarea restaurărilor râurilor, indicatorii hidro-mor -
fologici de stres etc.

agenţia este interesată şi de un schimb de
experienţă în managementul integrat al râurilor
şi de formare în domeniu, de aplicarea de strate -
gii inovatoare de management a apei şi de proiec -
te de protecţie a ecosistemelor de apă dulce pe
situri pilot.

Pentru detalii şi manifestarea interesului vă
rugăm să contactaţi direct pe dl Paolo negri,
tel.: +39 0461 497716, gSM: +39 334 6001271,
paolo.negri@provincia.tn.it.

Sursa: finantare.ro

Propunere
de colaborare

pentru dezvoltarea
de proiecte europene
privind gestionarea

durabilă a apei
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Se finalizează lucrările de reabilitare
a infrastructurii de turism din Buşteni, realizate cu fonduri Regio

La începutul lunii viitoare se va încheia pro-
iectul „Modernizarea infrastructurii şi creşterea
calităţii serviciilor turistice în staţiunea Buşteni”,
pentru care administraţia publică a câştigat finan-
ţare nerambursabilă regio în cadrul domeniului
major de intervenţie 5.2 „Crearea, dezvoltarea şi
modernizarea infrastructurilor specifice pentru
valorificarea durabilă a resurselor naturale cu po -
tenţial turistic”. Oraşul Buşteni a semnat contrac-
tul de finanţare pentru proiectul privind reabilita-
rea infrastructurii zonelor turistice şi valorificarea
patrimoniului natural, istoric şi cultural în luna mai
2010. Valoarea totală a contractului de finanţare
este de 15.197.393,42 lei, din care 4.759.995,49 lei
reprezintă contribuţia fedr şi 10.438.397,93 lei fon -
duri de la bugetul de stat.

Cu sprijin financiar nerambursabil regio s-au
realizat următoarele lucrări: modernizarea a trei
parcuri cu o suprafaţă totală de 14.100 ha, crearea
unor structuri de agrement (amfiteatru în aer liber,
unde se vor organiza evenimente cultural-artisti ce,
întruniri ale organizaţiilor, proiecţii cinematografice;
minigrădină botanică, cu o expoziţie permanentă de
exemplarer unice din Parcul natural Bucegi; pavilion
public pentru organizarea de evenimente muzicale
şi cu rol de observare sau fotografiere; sală de sport)
şi modernizarea unor structuri de agrement (centru
polivalent, pentru evenimente sportive şi culturale,
ceremonii oficiale, având ca anexă o sală pentru ac-
tivităţi sportive indoor (ping-pong sau şah); amena-
jarea unui loc de joacă pentru copii şi a instalaţiei
de iluminat a pârtiei de schi Kalinderu).

S-a publicat documentul consultativ
al Programului Operaţional Regional 2014 – 2020

(iulie 2014)
agenţia pentru dezvoltare regională, în calitate

de Organism Intermediar pentru Programul Opera-
ţional regional (POr) 2007 - 2013, a publicat pe site-
ul www.adrmuntenia.ro ultima versiune de lucru a
documentului consultativ al Programului Operaţional
regional 2014 – 2020 (iulie 2014). POr 2014 - 2020 s-
a construit pe o abordare de jos în sus şi de sus în
jos, în cadru partenerial larg, priorităţile de dezvol-
tare ale Programului, având la bază nevoile comune
de dezvoltare ale regiunilor, identificate în Planurile
de dezvoltare regională, iar direcţiile de acţiune POr
2014 - 2020 ţinând cont de priorităţile de finanţare
relevante ale strategiilor naţionale, cu luarea în con-
siderare a specificităţilor regiunilor de dezvoltare.
astfel, viitorul Program Operaţional regional se adre-
sează atât regiunilor sau zonelor mai sărace ale ţării,
în scopul recuperării decalajelor de dezvoltare, cât
şi regiunilor mai dezvoltate, pentru a le valorifica
potenţialul competitiv, într-o măsură cât mai mare.

În perioada de programare 2014 - 2020, Progra-
mului Operaţional regional îi sunt alocate aproximativ
7,9 miliarde de euro, din care 6,7 miliarde de euro

(inclusiv rezerva de performanţă) reprezintă sprijinul
ue, prin fondul european pentru dezvoltare regio-
nală, respectiv circa 1,2 miliarde de euro contribuţia
naţională, asigurată din fonduri publice naţionale (bu-
get de stat, bugete locale). Pentru atingerea obiec-
tivului general POr 2014 - 2020, alocarea fondurilor
se va realiza diferenţiat, în funcţie de nivelul de dez-
voltare al regiunilor. Bucureşti-Ilfov, regiunea mai
dezvoltată, va beneficia de o alocare fixă, în timp ce
celelalte şapte regiuni de dezvoltare din românia, ce
fac parte din categoria regiunilor mai slab dezvoltate,
vor beneficia de o alocare financiară orientativă în
funcţie de nivelul populaţiei şi suprafaţa acestora.

Versiunea de lucru a Programului Operaţional
regional 2014 – 2020 poate fi consultată pe website-
ul www.adrmuntenia.ro, secţiunea Planificare re-
gională şi Parteneriate > Programul Operaţional re-
gional 2014 – 2020, link: http://www.adrmunte -
nia.ro/ima gini/upload/por20142020_site.doc.

Comentariile pentru această versiune de lucru a
POr 2014 - 2020 pot fi transmise la adresa de e-mail
programe@adrmuntenia.ro.

http://www.adrmuntenia.ro/imagini/upload/por20142020_site.doc
http://www.adrmuntenia.ro/imagini/upload/por20142020_site.doc
http://www.adrmuntenia.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 21 iulie 2014, la sediul agenţiei
pentru dezvoltare regională Sud Muntenia au fost
depuse 1.280 de proiecte, prin care se solicită fi-
nanţare nerambursabilă prin regio (Programul Ope-
raţional regional), Planul Integrat de dezvoltare ur-
bană pentru Polul de dezvoltare (PIdu) – Municipiul

Piteşti, PId-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
Integrate de dezvoltare urbană pentru 12 centre ur-
bane. Până la această dată au fost semnate 686 de
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.263.282.778,73 lei. din cele 686 de
contracte semnate, 44 de proiecte au fost reziliate.

IN
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
asistenţă
financiară

neranbursabilă
solicitată

- mil. Euro -

Suma alo-
cată /

disponibilă
Regiunii

Sud
Muntenia

- mil. Euro -

Res-
pinse

În
eva-
luare

Pre-
con-
trac-
tate

În
re-

zervă

Con-
trac-
tate

axa
1

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

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

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

1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe 4 cereri 9 proiecte 0 0 5 0 0 1 0,33 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 3 5 28 22,25 13,88

3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă 3 0 0 0 0 1 2 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 8 31 53 99,00 39,73

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

67 3 5 54 5 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 466 41 110 0 0 0 315 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 potențialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii a tractivității României ca destinație 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


Până în data de 20 iulie 2014, la sediul agen-
ţiei pentru dezvoltare regională Sud Muntenia au
fost primite 711 proiecte, prin care se solicită fi-
nanţare nerambursabilă prin Programul Operaţio-
nal Sectorial „Creşterea Competitivităţii Econo-
mice” 2007-2013. au fost evaluate 353 de pro-
iecte, din care 301 au fost propuse spre finanţare

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

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

te de finanţare, cu o valoare nerambursabilă apro-
bată de 300.187.610,31 lei. din cele 313 contrac -
te semnate, 36 de proiecte au fost reziliate.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

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

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

proiecte
preluate

Stadiul proiectelor

Evaluare Re-
trase

Res-
pinse

Con-
trac-
tate

Valoare
asistenţă
financiară

neranbursabilă
SOLICITATĂ

- Euro -

Valoare
asistenţă
financiară

neranbursabilă
APROBATĂ

- Euro -

Rezi-
liate

Axa
1

1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabil între
1.065.000 - 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 3

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 32

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 1

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 0

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


Miercuri, 16 iulie, primarul municipiului Călă-
raşi, daniel Ștefan drăgulin, s-a întâlnit cu repre-
zentanţii grupului economic investiţional format
din TransfinanceTrust Simonco Holdings Ltd, în ve-
derea demarării unui proiect investiţional estimat
la circa 240 de milioane de euro pe fosta platformă
Siderca. Concret ar fi vorba de o oţelărie electrică
cu maşini de turnare continuă şi Lf, de o capacitate
de 50 de tone şarjă. de asemenea se intenţionează
şi construirea unui laminor de şină şi profile grele
ce va procesa blumurile elaborate de oţelăria elec-
trică. Investiţiile vor duce la crearea a 350 de lo-
curi de muncă. „Este a doua întâlnire cu reprezen-

tanţii acestui grup. Prima oară s-a întâmplat în 2012.
Obiectivele propuse sunt atractive pentru noi şi
sper să putem finaliza negocierile în cel mai scurt
timp posibil. Ar fi o mare realizare pentru economia
locală”, a declarat primarul municipiului Călăraşi.

de asemenea în cadrul aceluiaşi proiect se va
revitaliza şi portul mineralier pentru recepţia de
materii prime şi expediţii de produse finite. Trans-
financeTrust Simonco Holdings Ltd doreşte toto-
dată să atragă şi alţi investitori, pentru transfor-
marea platformei Siderca într-un parc industrial
cu activitate diversă.

Sursa: www.arenamedia.ro

În data de 16 iulie, la guvern, în prezenţa pri-
mului-ministru Victor Ponta, a ministrului edu ca -
ţiei, remus Pricopie, a ministrului delegat pentru
cercetare Mihnea Costoiu, a ministrului sănătăţii,
nicolae Bănicioiu, a fost semnat un protocol de par -
teneriat între dacia, Inspectoratul şcolar al jude -
ţului argeş şi Primăria oraşului Mioveni, pentru în -
fiinţarea şi susţinerea funcţionării unor clase de în -
văţământ profesional în domeniul mecanică, cali-
ficarea profesională sculer-matriţer, la Liceul Teh-
nologic Construcţii de Maşini Mioveni.

Protocolul a fost semnat la sediul guvernului
româniei de către nicolas Maure, preşedinte di-
rector general al dacia, dumitru Tudosoiu, inspector
şcolar general la Inspectoratul Școlar al judeţului
argeş, şi Ion georgescu, primar al oraşului Mioveni.

La eveniment au mai participat directorul Li-
ceului Tehnologic Construcţii Mioveni, ghiorghe di-
nuţă, preşedinte Cj argeş, florin Tecău, primarul
Tudor Pendiuc, Chestorul Camerei deputaţilor şi
consilierul onorific al premierul Victor Ponta, Mir-
cea drăghici, şi parlamentarii colegiului Mioveni
Simona Bucura Oprescu şi Șerban Valeca.

Sursa: www.proarges.ro
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Semnarea parteneriatului dintre Dacia,
Primăria Mioveni

şi Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni

Argeş

Investiţie de 240 de milioane de euro,
la Călăraşi

Călăraşi

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


La sfârşitul săptămânii trecute, reprezentanţii Con-
siliului judeţean dâmboviţa au realizat o serie de vizite
în teren pentru a verifica stadiul de implementare a pro-
iectelor aflate în derulare în oraşele Titu, găeşti, lo ca -
lităţile Produleşti, Costeşti Vale, Mogoşani, Vişina, Șelaru,
răscăieţi, Crângurile, Petreşti şi Șotânga.

La Titu au fost inspectate lucrări la sursele de apă
şi staţie de epurare, stadiul reabilitării şi refacerii străzii
Baiului şi lucrări de reabilitare termică la 15 scări de bloc.
Lucrările la sursele de apă şi staţie de epurare fac parte
din obiectivul derulat prin POS Mediu „Lucrări a sursele
de apă şi staţia de epurare”, în cadrul proiectului „Ex-
tinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată
în judeţul Dâmboviţa”. Valoarea investiţiei este de
12.489.000 de lei, stadiul fizic de execuţie fiind de 40%.

La Produleşti se derulează în prezent o lucrare de
modernizare a drumurilor comunale pe o lungime de 2,4
km în asociere cu Consiliul judeţean dâmboviţa, în valoa -
re de 1.886.120 de lei, la acest moment finalizându-se
turnarea primului strat de asfalt, dar şi lucrări la reţeaua
de canalizare. O altă lucrare importantă pentru locuitori
din comuna Produleşti este şi cea derulată la reţeaua de
canalizare şi staţie de epurare în satul Costeştii din deal.

La Costeşti Vale, printr-o asociere cu Consiliul jude -
ţean dâmboviţa, s-a realizat modernizarea prin asfaltare
pe strada Merilor pe o lungime de 1,15 km, investiţie în
valoare de 695.119 lei, iar cu bani veniţi pe filiera Ordo -
nanţei nr. 28/2013 se face alimentare cu apă, proiect în va -
loare totală de 6.956.000 de lei, realizat în proporţie de 45%.

Lucrări la infrastructura rutieră se află în plină de-
rulare şi în comuna Mogoşani. este vorba despre o lucrare
în asociere cu Consiliul judeţean dâmboviţa, de asfaltare
a dC 73, sector Meri – Cojocaru, pe o lungime de 1,4 km,
şi obiectivul finanţat prin Programul naţional de dezvol-
tare Locală aprobat de Oug nr. 28/2013 – modernizare
dC 74, sector Mogoşani – Zăvoiu pe o lungime de 1,5 km.

În oraşul găeşti se lucrează în ritm susţinut la cele
două lucrări finanţate prin POS Mediu şi derulate prin
Compania de apă Târgovişte – dâmboviţa, respectiv lu-
crările la sursele de apă şi staţii de epurare, a căror va-
loare este de 24.592.000 de lei şi reabilitare şi extindere
reţele de apă şi canalizare  – 24.137.901 lei.

La Vişina se realizează lucrări de asfaltare drumuri
comunale (şase străzi), obiectiv despre care primarul
Sergiu Ilie a declarat: „Împreună cu Consiliul judeţean,

în comuna Vişina se derulează asociere pe o lungime de
2,6 km, concretizaţi în şase străzi. Ne aflăm pe prima
stradă, ce este deja este finalizată. S-a turnat şi stratul
doi, iar pentru celelalte 5 s-a turnat doar binderul şi ur-
mează ca în cel mai scurt timp să se finalizeze.
Mulţumesc domnului preşedinte pentru ajutorul pe care
ni l-a acordat, comunitatea din Vişina fiind foarte
mulţumită de această investiţie. Urmează să derulăm
şi investiţia  pe Măsura 3.2.2, am dat ordinul de începere
a lucrărilor, iar constructorul în termen de două săptă-
mâni va începe această lucrare mare de 10,6 km de drum
modernizaţi. Tot pe 3.2.2 vom avea şi un buldoescavator,
dotare cămin cultural şi after school în satul Izvor. Pe
GAL am pus binderul pe 1,1km. Urmează să modernizăm
Școala I-IV Vişina şi un teren multifuncţional.”

Vizita din teritoriu a reprezentanţilor Cj dâmboviţa
a continuat în comuna Șelaru, la obiectivul de investiţii
a cărui valoare este de 140.000 de lei şi constă în repro-
filarea cu adaos de material pietros  pe dj 503, pe sec-
torul limită cu judeţul Teleorman pe o lungime de 2,5 km.
Pentru acest tronson de drum preşedintele Consiliului
judeţean dâmboviţa îşi propune să intervină şi cu lucrări
de asfaltare. Vizita a continuat la răscăeţi, în zonele a -
fectate de inundaţii, unde zeci de gospodării au fost inun -
date pentru a doua oară în ultimele trei luni de zile.

În comuna Crângurile, obiectivele vizate au fost: as-
faltare de drumuri locale printr-o asociere cu Cjd pe o
lungime de 3, 157 km şi sistem de canalizare, obiectiv
finanţat prin Oug nr. 28/2013.

„La Petreşti au fost vizitate drumurile comunale ce se
asfaltează, în satul Greci. În ordinea priorităţilor se află şi ca-
nalizarea, un program derulat prin Ordonanţa 7, transfor-
mată în Ordonanţa nr. 28, iar, cu puţin noroc şi mai mult
sprijin din partea Consiliului judeţean, sunt convins că vom
finaliza şi acest obiectiv.”, a declarat edilul daniel andrei.

Programul vizitelor s-a încheiat în comuna Șotânga
cu verificarea stadiului a două lucrări importante pentru
comunitate, respectiv „Consolidarea şi modernizare
Școala nr. 2 Șotânga, cartier Goleasca,” o investiţie fi -
nanţată prin Programul Operaţional regional, în  valoare
de aproape 60 de miliarde de lei vechi, şi „Modernizare
şi reabilitare drumuri locale  pe o lungime de 3,121 km”,
obiectiv finanţat printr-o asociere a Cj cu CL, 50% fie-
care.

Sursa: gazetadambovitei.ro

Lucrări de modernizare
în zece localităţi dâmboviţene

Dâmboviţa
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Potrivit estimărilor oficiale»
oferite de Casa Judeţeană de Pensii
Ialomiţa, vîrstnicii din toată ţara
solicită bilete de tratament pentru
staţiunea Amara. În fiecare vară,
peste 1.000 de pensionari aleg să
beneficieze de procedurile
terapeutice din judeţul Ialomiţa. 
Amara, o staţiune istorică

Staţiunea balneară amara din Ialomiţa are o
istorie veche de 127 de ani. documentele vremii
arată că nămolul sapropelic din lacul, ce dă nume -
le staţiunii a fost descoperit şi studiat pentru prima
dată în anul 1887, de către fizicianul şi chimistul
ie şean Petru Poni. acesta a descoperit faptul că
nămolul din lac are importante proprietăţi tera-
peutice, fiind alcătuit din numeroase minerale cu
efecte purificatoare pentru organism, precum sul-
ful, magneziul sau clorura de sodiu.

La începutul secolului al XX-lea, mai exact în
anul 1905, se înfiinţează oficial primele baze de

tratament cu nămol terapeutic. revenind în pre-
zent, amara deţine un număr de trei astfel de baze
pentru proceduri medicale, care funcţionează în
incinta hotelurilor din staţiune şi care sunt acre-
ditate de Ministerul Sănătăţii. Mai mult, primăria
oraşului-staţiune a investit în perioada 2008 - 2014
peste 35 de milioane de lei, sume provenite exclu-
siv din fonduri europene, pentru a îmbunătăţi ima -
ginea staţiunii. astfel, fondurile comunitare au fost
utilizate pentru modernizarea căilor de acces din
staţiune sau reabilitarea în întregime a parcului
amplasat în interiorul acesteia.

Oficialii Casei judeţene de pensii susţin faptul
că amara reprezintă un punct de reper în ceea ce
priveşte turismul balnear. În fiecare vară, spun ofi-
cialii judeţeni, peste 1.000 de pensionari solicită
bilete de tratament pentru a-şi trata afecţiunile
la amara.

Statisticile arată că la începutul sezonului es-
tival 2014, 516 pensionari au beneficiat de bilete
de tratament în amara, iar în viitoarele luni aceas -
tă cifră se va dubla.

Sursa: independentonline.ro
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Turism social în staţiunea AmaraIalomiţa

Municipiul giurgiu şi oraşul Brezice din Slove-
nia vor desfăşura în următoarele două luni activi -
tăţi culturale comune, în vederea unui protocol de
înfrăţire între cele două oraşe şi demarării de pro-
iecte comune în cadrul Strategiei Dunării.

„În aceste zile am purtat mai multe discuţii
cu primarul Ivan Molan din Brezice, cu Excelenţa
Sa, ambasadorul României în Slovenia, Cosmin Bo-
iangiu, cel care a lansat invitaţia de a efectua o
vizită de lucru la Ljubljana, dar şi cu importanţi
oameni de afaceri sloveni. În urma întâlnirilor sta-
bilite de oficialii ambasadei s-a decis ca în peri -
oa da următoare cele două oraşe să deruleze acti -
vităţi culturale comune, urmând ca în toamna aces -
tui an să perfectăm un protocol de înfrăţire şi să
demarăm şi alt tip de proiecte în cadrul Strategiei

Dunării între municipiile Brezice şi Giurgiu, având
ca numitor comun Dunărea şi afluentul său Sava,
din Slovenia”, a declarat primarul municipiului
giurgiu, nicolae Barbu.

Participarea reprezentanţilor municipalităţii
giurgiuvene la evenimentele Strategiei ue pentru
regiunea dunării (Suerd) a fost salutată de amba-
sadorul Cosmin Boiangiu, care a dat asigurări că
înfrăţirea municipiului giurgiu cu Brezice benefi-
ciază de tot suportul său.

Vizita în Slovenia a primarului nicolae Barbu
a inclus, totodată, o întâlnire într-o zonă indus-
trială din Brezice amenajată cu fonduri europene,
unde autorităţile giurgiuvene au stabilit contacte
cu investitori sloveni.

Sursa: www.agerpres.ro

Proiecte comune
în cadrul Strategiei Dunării între autorităţile

din Giurgiu şi Brezice – Slovenia

Giurgiu

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


Consiliul judeţean Teleorman este principalul be-
neficiar al proiectului „Îmbunătăţirea managementului
situaţiilor de urgenţă în regiunea transfrontalieră”, fi-
nanţat din fonduri europene. Proiectul are o valoare de
5,3 milioane de euro, fiind finanţat în proporţie de 84,82%
din fonduri europene şi 13% din bugetul de stat. Contrac-
tul de finanţare s-a semnat în luna iunie şi acum autori-
tăţile judeţene din Teleorman au aprobat documentaţia
tehnică şi indicatorii tehnico-economici. Proiectul pre-
supune realizarea unui sistem electronic de monitorizare
care va furniza informaţii în caz de dezastre naturale,
inclusiv în caz de inundaţii, şi achiziţia de echipamente
necesare pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. Siste-
mul electronic de supraveghere a zonei transfrontaliere
va avea zece posturi de alarmare a populaţiei în caz de
pericol, care vor fi amplasate în localităţile Islaz, Turnu

Măgurele, Traian , Seaca, Viişoara, fântânele, Zimnicea,
năsturelu, Bujoru şi Pietroşani. Tot sistemul va fi utilizat
de către ISu Teleorman, unde va exista centru de co-
mandă şi control al operaţiunilor. Prin intermediul ace-
luiaşi proiect se vor achiziţiona următoarele echipa-
mente: scări de intervenţie auto, de intervenţie cu
spumă de mare capacitate, macara platformă, microbuz
cu 20 de locuri, barcă gonflabilă, autovehicule de primă
intervenţie şi comandă, bărci pentru deplasarea pe râu,
camioane de intervenţie, staţie de filtrare a apei, două
sirene, 10 staţii radio fixe, 20 de staţii radio portabile,
laptopuri şi imprimante. durata de implementare a pro-
iectului este de 24 de luni. Proiectul este realizat în co-
operare cu Primăria Svishtov şi fundaţia pentru demo-
craţie, Cultură şi Libertate - filiala Călăraşi.

Sursa: adevarul.ro
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Proiect de peste cinci milioane de euro
pentru ISU Teleorman

Teleorman

reprezentanţii Muzeului judeţean de Istorie şi ar-
heologie Prahova vor să atragă fonduri norvegiene pentru
a pune în valoare o parte din castrul roman de la drajna,
aflat în Lista Monumentelor Istorice, dar şi important
obiectiv turistic, situat pe „Drumul Fructelor”. Se doreş -
te accesarea a 85.000 de euro în acest scop, prin eea grants
(european economic area) - programele pentru conser-
varea şi revitalizarea patrimoniului. 

dosarul de finanţare a „Proiectului pentru prote-
jarea, conservarea şi valorificarea muzeistică a clădirii
comandantului din perimetrul castrului roman de la
Drajna de Sus” a fost depus în luna aprilie la unitatea de
Management a Proiectului - Ministerul Culturii. Proiectele
câştigătoare din toată ţara vor fi anunţate peste câteva
luni. aflat la sud-est de satul drajna de Sus, pe dealul
grădiştea, castrul se întinde pe 4,6 ha şi - potrivit isto-
ricilor - a adăpostit aproape 2.000 de soldaţi romani între
anii 101 şi 117 d. Hr., inclusiv Legiunea a V-a Macedonica.
dacă va fi aprobată finanţarea solicitată, ruinele clădirii
în care locuia comandantul legiunilor romane vor fi puse
în valoare cu ajutorul unei structuri de lemn, cu o des-
chidere de 22 de metri şi o lungime de circa 40 m, co-
struite peste acestea. Înăuntru va exista şi o pasarelă pe
care o vor utiliza vizitatorii. Casa comandantului avea

şase încăperi, baie, un bazin, iar încălzirea acesteia se
realiza prin pardoseală, fiind folosit sistemul hypocaust.
Construirea castrului de la drajna este legată probabil
de acţiunile lui Laberius Maximus în zonă, desfăşurate în
primul război daco-roman, care aveau ca obiectiv fruc-
tificarea victoriei obţinute de romani în provincia Moesia
Inferior. Muzeul a mai solicitat fonduri norvegiene (85.000
de euro), alocate prin acelaşi program, şi pentru proiec-
tul „Salvarea şi valorificarea prin digitizare a tezaurului
arheologic Victor Teodorescu”. Cu ajutorul acestora, o
valoroasă arhivă ştiinţifică a muzeului va fi digitizată şi
va putea fi accesată de către cei interesaţi, de pe site-
ul instituţiei. este vorba despre planuri de cercetări ar-
heologice sistematice din judeţ (Budureasca, Târgşor
etc.), dar şi despre fotografii cu obiecte descoperite în
siturile arheologice prahovene, fotografii ale şantierelor
arheologice, ridicări topo realizate de către arheologul,
istoricul şi muzeograful Victor Teodorescu (1932 - 2004),
fost director al Muzeului judeţean de Istorie şi arheologie
Prahova. reprezentaţii muzeului au înaintat, de asemenea,
documentaţii în vederea obţinerii de fonduri pentru sim-
pozionul „Timpul şi Omul”şi Concursul Internaţional „Paul
Constantinescu”, fonduri ce totalizează 50.000 de euro.

Sursa: www.ziarulprahova.ro

Castrul de la Drajna
ar putea fi pus în valoare printr-o finanţare norvegiană
Prahova

http://www.ziarulprahova.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://adevarul.ro
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gazeta dâmboviţei / 18 iulie 2014

dâmboviţa news / 9 iulie 2014
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newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

agenţie şi de către Ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului Operaţional regional 2007 – 2013.

Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
reţelei de Informare regIO Sud Muntenia

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

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / adr Sud Muntenia, Biroul judeţean
argeş, sediul Consiliului judeţean argeş: Piaţa
Victoriei, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Piteşti,
jud. argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

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

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

Biroul Judeţean IALOMIȚA
Adresă / adr Sud Muntenia, Biroul judeţean
Ialomiţa, Piaţa revoluţiei, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

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

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

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

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 20 iulie 2014

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia şi activităţile pe care
dumneavoastră le desfăşuraţi. dacă sunteţi interesaţi

să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm să ne
transmiteţi un scurt material de informare (maxim 1.500

de ca ractere cu tot cu spaţii), împreună cu 1 - 2 poze,
cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie

publicat în viitoarea ediţie a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa de

e-mail comunicare@adrmuntenia.ro. newsletter-ul va fi
publicat pe site-ul agenţiei (http://regio.adrmuntenia.ro)
şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor

reţelei de Informare regIO Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru dezvoltare regională Sud Muntenia,

consiliilor judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei Publice,
reprezentanţilor mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia

şi site-urilor dedicate (portalurilor de ştiri economice),
precum şi publicului larg.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

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

