
ADR Sud Muntenia, în vizită împreună cu jurnaliştii
la proiectele finanţate prin Regio

în Giurgiu pagina 2

Buletin Informativ nr. 244 / 21 - 27 septembrie 2015

publicaţie editată de
Agenţia pentru

Dezvoltare Regională
Sud Muntenia

exCeLență În SuD MuntenIA

Anca Lăceanu -▪
preşedintele Consiliului
de elevi al Colegiului
naţional „Ion Maiorescu”
din Giurgiu ............... 3-4

Info ReGIo

poR 2014-2020: o mai bună▪
promovare a lucrărilor
derulate la obiective
de patrimoniu naţional ... 9

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

Argeş / Argeşul, prezent în topul aeromodelismului mondial .....................12

Călăraşi / „Cluburile ecOprovocarea”, la start. Începe un nou program de
educaţie non-formală pentru liceenii din Călăraşi ..................................12

Dâmboviţa / Complexul turistic de nataţie din târgovişte va fi gata de Crăciun ...13

Giurgiu / proiecte în valoare totală de 405 milioane de lei, finanţate
prin programul Regio 2007-2013, în judeţul Giurgiu ................................13

Ialomiţa / La Vlădeni s-a inaugurat Muzeul Satului ..................................14

Prahova / Muzeul Ceasului din ploieşti a fost restaurat ............................14

Teleorman / Reabilitare de drumuri judeţene, la Blejeşti şi Botoroaga .........15

Info juDețe

Info poS CCe
Situaţia proiectelor depuse▪

în cadrul poS CCe ........ 11

opoRtunItățI De fInAnțARe

Guvernul a aprobat▪
cadrul financiar
al gestionării fondurilor
europene pentru perioada
2014 – 2020 ................. 5

Mfe: noutăţi privind▪
modalitatea
de decontare a banilor
europeni .................... 5

Consiliul Concurenţei:▪
Suntem mai atenţi
la achiziţiile
din fonduri europene
şi mai puţin
la fondurile naţionale ..... 6

Cerere de propuneri▪
de proiecte
pentru politici sociale
inovatoare în domeniul
serviciilor sociale .......... 7

Mfe: Avem toate şansele▪
să atingem 100% absorbţie
a fondurilor alocate
cercetării ................... 7

Info ADR SuD MuntenIA

Marian Gradea - 11 ani▪
de activitate în cadrul
ADR Sud Muntenia! ........ 4

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


2Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 244 / 21 - 27 septembrie 2015

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

EVEN
IM

EN
TE

ADR Sud Muntenia, în vizită împreună cu jurnaliştii
la proiectele finanţate prin Regio în Giurgiu
Agenţia pentru Dezvoltare Regională»

Sud Muntenia, în calitate de organism
Intermediar pentru programul operaţional
Regional, a demarat marţi, 22 septembrie,
caravana de promovare a proiectelor
finanţate prin Regio 2007 – 2013.

prima acţiune a fost organizată la Giurgiu, un de
s-au vizitat în teren, împreună cu jurnaliştii, locu-
rile de implementare a două proiecte derulate prin
poR de către Municipalitatea Giurgiu. Scopul aces-
tui eveniment a fost de a prezenta stadiul imple-
mentării investiţiilor şi, implicit, impactul Regio
2007 – 2013 la nivelul judeţului Giurgiu.

În cadrul conferinţei de presă, ce a fost orga-
nizată la sediul primăriei Municipiului Giurgiu, di-
rectorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, a declarat
în deschidere următoarele:

„Am demarat în această perioadă de sfârşit de
Program Operaţional Regional 2007 - 2013 un tur
pentru a face cunoscute proiectele din regiunea
Sud Muntenia. În ceea ce priveşte judeţul Giurgiu,
în cadrul programului Regio 2007 - 2013 au fost
depuse 87 de proiecte, din care s-au semnat 48 de
contracte de finanţare, ce însumează în total
aproximativ 405 milioane de lei, din care suma ne-
rambursabilă solicitată prin acestea este de apro-
ximativ 283 milioane de lei. Astăzi deschidem iti-
nerariul nostru cu municipiul Giurgiu, unde vom
vizita locurile de implementare a două proiecte
importante pentru comunitatea locală.”.

Astfel, primul proiect vizitat pentru care Muni -
cipiul Giurgiu a primit fonduri nerambursabile Re-
gio în cadrul Axei prioritare 3, DMI 3.4 „Reabilita-
rea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea in-
frastructurii educaţionale preuniversitare, univer-
sitare şi a infrastructurii pentru formare profesio -
nală continuă”, a fost „Continuarea lucrărilor 'Con -
solidare clădire Colegiul Naţional Ion Maiorescu din
Giurgiu'”. proiectul, ce s-a implementat pe parcursul
a opt luni, a fost finalizat în mai 2015, valoa rea to -
tală a acestuia fiind de 3.526.466,33 lei (3.032.302,25
lei – fonduri feDR + buget de stat).

Cea de-a doua vizită a fost realizată în cartie-
rul policlinica, la cinci blocuri de locuinţe - Bloc

A5, Bloc u2, Bloc f (f40), Bloc u30 şi Bloc 32 -, ce se
află în curs de reabilitare termică prin proiectul
Regio „Lucrări de intervenţii pentru creşterea per-
formanţei energetice a blocurilor de locuinţe, Mu-
nicipiul Giurgiu, Ansamblul 1”. Contractul a fost
finanţat în cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dez -
voltării durabile a oraşelor – poli urbani de creş-
tere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 „Spriji-
nirea investiţiilor în eficienţă energetică a blocu-
rilor de locuinţe”. Valoarea totală a proiectului
este de 2.780.063,62 lei (1.519.386,97 lei – fonduri
feDR + bugetul de stat) şi are o perioadă de im-
plementare de opt luni, urmând a fi finalizat în
prima parte a lunii decembrie a.c..

Caravana de promovare a rezultatelor imple-
mentării Regio 2007 – 2013 în Sud Muntenia va con-
tinua săptămâna viitoare cu vizitarea locurilor de
implementare a unor proiecte derulate în judeţul
Călăraşi.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Anca Lăceanu - preşedintele
Consiliului de elevi al Colegiului Naţional

„Ion Maiorescu” din Giurgiu
Cu ocazia vizitei de săptămâna»

trecută la Colegiul naţional „Ion Maiorescu”,
realizată împreună cu jurnaliştii,
pentru a promova rezultatele implementării
fondurilor Regio în Giurgiu, cu ajutorul
cărora a fost reabilitată unitatea şcolară,
am cunoscut o elevă de clasa a xII-a de
excepţie şi foarte ambiţioasă, înscrisă la
profilul matematică-informatică. Anca
Lăceanu, preşedintele Consiliului de elevi
al Colegiului naţional „Ion Maiorescu”, a
avut amabilitatea de-a ne oferi un interviu,
prin care am dorit să o prezentăm
în această ediţie a newsletter-ului
ca exemplu de determinare şi perseverenţă
pentru adolescenţii din regiunea noastră.

Liceul este o perioadă în care adolescenţii
trec prin schimbări majore. Având în vedere că
acesta este ultimul an de studiu, ce planuri de
viitor ţi-ai conturat? Ce aspiraţii de viitor ai?

Din punctul de vedere al aspiraţiilor de viitor,
evident că mă gândesc foarte serios la cariera pe care
îmi doresc de mult să o urmez, şi anume o carieră în
medicină. Am aplicat la 5 facultăţi de medicină din
uK, iar momentan încă sunt prinsă în fe bra exame-
nelor de admitere. este evident că pentru a avea ac-
ces la un mediu academic şi profesional atât de select
este nevoie de multă muncă, însă cred că în final va
fi meritat tot efortul şi nu pot să nu îmi amintesc un
sfat primit de la tata de fiecare dată când mi se pare
imposibil să merg mai departe: „Pierde doi ani din
adolescenţă, ca apoi să câştigi toată viaţa”.

Cine sunt oamenii care te-au inspirat şi ghi-
dat pe parcursul studiilor la Colegiul Naţional
„Ion Maiorescu”?

Consider că, în primul rând, profesorii de la li -
ceu au avut o influenţă deosebită asupra mea, atât
ca elevă, cât şi ca adolescentă. un bun exemplu
este faptul că am privilegiul de a îl avea ca diri-
ginte pe domnul profesor Mugur Burcescu. pentru

cei ce nu îl cunosc, domnul Burcescu este un om
deosebit de inteligent, cu o cultură impresionantă,
un om care alege să sfideze orice fel de constrân-
gere şi să fie 100% sincer, indiferent de consecinţe,
un om cu o energie vitală incredibilă şi molipsi-
toare, un om de la care oricine are ceva de învăţat.
În al doilea rând, pot spune că am fost şi sunt în
continuare impresionată şi inspirată de succesele
colegilor mei, colegi care au reuşit să atingă per-
formanţe deosebite, ca de exemplu numeroase
medalii la concursuri şi olimpiade naţionale.

Ce înseamnă pentru tine să fii preşedintele
Consiliului de elevi al Colegiului Naţional „Ion
Maiorescu” din Giurgiu?

La început a fost o veritabilă provocare, ţinând
cont că nu mai făcusem nimic care să implice o a -
semenea responsabilitate până atunci. foarte cu-
rând, însă, am „intrat în rol” cu destul de mare uşu -
rinţă, asta datorită colegilor mei care, prin deose-
bita implicare şi maturitate de care dau dovadă de
fiecare dată, îmi uşurează cu mult munca.

(continuare în pagina 4)

Anca Lăceanu, preşedintele Consiliului de elevi al Colegiului
„Ion Maiorescu” din Giurgiu, alături de Liviu Muşat, directorul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Marian Gradea
• 11 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 23 septembrie, colegul nostru Ma-

rian Gradea, expert Serviciul Monitorizare pro-
iecte poR, a împlinit 11 ani de activitate în cadru
ADR Sud Muntenia!

pe această cale dorim să îl felicităm şi să îi
mulţumim pentru colegialitate şi expertiza sa
profesională dovedită în activitatea desfăşurată
până în prezent în implementarea programelor
pHARe şi ReGIo!

(continuare din pagina 3)
Care sunt, din punctul tău

de vedere, regulile de aur pe ca -
re trebuie să le respecte licee-
nii generaţiei de astăzi, pentru
a-şi „construi” o identitate pro -
fesională, dar şi personală?

În primul rând trebuie să ac-
ceptăm (chiar dacă este extrem
de greu la vârsta asta) că suntem
foar te influenţabili; în consecin -
ţă, este normal că trebuie să acor -
dăm mare atenţie tipului de in-
fluenţă pe care alegem să îl ac-
ceptăm. În al doilea rând, este
foarte folositor să ne dăm seama
cât mai devreme că am ajuns la
vârsta la care trebuie să începem
să ne construim singuri viitorul.
părinţii, în special cei care au
crescut în perioada comunistă,
încearcă să ne ofere absolut orice,
pentru a compensa lipsurile şi
restricţiile pe care le-au avut în
copilărie. Din păcate, o astfel de
atitudine a părinţilor induce dese -
ori iluzia că ne vom putea baza
întotdeauna pe ei şi că vom fi la
nesfârşit sub protecţia lor. În rea-
litate, adevărul este altul, şi atunci
este ideal să devenim responsa-
bili cât mai devreme cu putinţă.

Cum vede eleva Anca Lăcea -
nu, în calitate de beneficiar, Co-
legiul Naţional „Ion Maiorescu”,
as tăzi, după reabilitarea şi mo der -
nizarea unităţii de învăţământ
cu ajutorul fondurilor Regio?

În ceea ce priveşte condi-
ţiile, nu există termeni de com-
paraţie: nu se mai pune proble -
ma lipsei de spaţiu, a frigului insu -
portabil, a vopselei scorojite de
pe pereţi sau a izului omnipre-

zent de mucegai. Însă, din punc-
tul meu de vedere, cel mai mare
beneficiu adus nouă, elevilor, es -
te acela că putem în sfârşit în-
văţa în vechea clădire a liceului,
clădire ce a fost de-a lungul ani-
lor, şi încă este, un simbol al per-
formanţei maioresciene. pot spu -
ne, atât în numele meu, cât şi în
numele colegilor mei, că, în mo-
mentul de faţă, suntem mândri
de liceul în care învăţăm.

Colegiul „Ion Maiorescu” din Giurgiu

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Guvernul a aprobat cadrul
financiar al gestionării
fondurilor europene

pentru perioada 2014 – 2020
Ministerul fondurilor europe -

ne a supus săptămâna trecută apro -
bării Guvernului ordonanţa de ur -
gen ţă privind gestionarea financia -
ră a fondurilor europene pentru pe -
rioada de programare 2014 - 2020,
act normativ ce stabileşte fluxurile
financiare aferente utilizării fon-
durilor europene nerambursabile
în exerciţiul financiar 2014-2020.

„Pornind de la experienţa a -
cumulată în perioada 2007 - 2013,
venim cu elemente noi în sprijinul
beneficiarilor. În primul rând, pre -
finanţare acordată pentru salarii,
onorarii şi cheltuieli cu deplasări -
le, astfel încât aceştia să aibă la
dis poziţie sumele necesare pentru
a-şi implementa proiectele fără
întârzieri şi dificultăţi. Mai mult,
introducem posibilitatea ca auto -
ri tăţile de plată să vireze direct în
conturile partenerilor sumele eli-
gibile, simplificând astfel procesul
de rambursare şi scurtând peri oa -
da de timp în care organizaţiile im -
plicate în proiecte aşteaptă să le
fie decontate cheltuielile”, a pre-
cizat Marius nica, ministrul fondu-
rilor europene.

una dintre măsurile ce vizea -
ză în mod direct întărirea discipli-
nei financiare şi creşterea eficien -
ţei utilizării fondurilor se referă la
introducerea unei atribuţii a Minis-
terului finanţelor publice de a efec -
tua redistribuiri de credite de an-
gajament şi bugetare între ordo-
natorii de credite ai bugetului de
stat, cu avizul Ministerului fondu-
rilor europene, în funcţie de sta-

diul implementării proiecte lor/
programelor finanţate din fonduri
europene la nivelul fiecărei insti -
tu ţii.

În ceea ce priveşte prefinan -
ţarea acordată, beneficiarii vor a -
vea obligaţia de a justifica utiliza-
rea acesteia în termen de 10 zile
de la expirarea perioadei pentru
care s-a acordat, ceea ce va avea
ca rezultat atât absorbţia efectivă
a fondurilor prin stabilirea unor ter -
mene clare de justificare, cât şi
asigurarea lichidităţilor necesare
beneficiarilor. prefinanţarea se va
vira pe bază de ştate estimative,
în tranşe, pentru o perioadă de ma -
xim 3 luni.

Actul normativ se aplică ges -
tionării asistenţei financiare ne-
rambursabile alocate României
din fondul european de Dezvolta -
re Re gională, fondul Social euro-
pean, fondul de Coeziune şi fon-
dul de ajutor european destinat
celor mai defavorizate persoane
în perioada de programare 2014-
2020, precum şi a prefinanţării şi
cofinanţării aferente acestei asis -
tenţe. Documentul a fost elabo-
rat în colaborare cu potenţialii
beneficiari şi cu mai multe orga -
nizaţii ale societăţii civile (Coali -
ţia naţională pentru Absorbţia
fondurilor Structurale şi Moder-
nizarea României, Institutul de
politici publice, uniunea naţio na -
lă a Consiliilor judeţene din Româ -
nia etc.), ce au oferit sugestii re-
levante pentru completarea sa.

Sursa: fonduri-ue.ro
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Marius nica, ministrul fondurilor europene

MFE: Noutăţi privind
modalitatea de decontare
a banilor europeni

Ministerul fondurilor europene a
creat un act normativ pentru stabili-
rea modului concret în care vor fi folo -
site fondurile europene nerambursa-
bile pe perioada financiară 2014 - 2020,
spre exemplu cum se va realiza prefi -
nanţarea.

În acest act s-au stabilit următoare -
le măsuri pentru a veni în sprijinul be -
neficiarilor:

• Mfp va putea redistribui credite
de angajament şi bugetare între ordo -
natorii de credite ai bugetului de stat,
în funcţie de stadiul implementării pro -
iectelor/ programelor finanţate din fon -
duri europene la nivelul fiecărei instituţii;

• beneficiarii vor trebui să justifice
folosirea prefinanţării în termen de 10
zile de la expirarea perioadei pentru
care s-a acordat. prefinanţarea se va vira
pe baza de ştate estimative, în tranşe,
pentru o perioadă de maxim 3 luni.

Ministrul fondurilor europene, dom -
nul Marius nica, a declarat: „Pornind de
la experienţa acumulată în perioada
2007-2013, venim cu elemente noi în
sprijinul beneficiarilor. În primul rând,
prefinanţare acordată pentru salarii,
onorarii şi cheltuieli cu deplasările,
astfel încât aceştia să aibă la dispo-
ziţie sumele necesare pentru a-şi im-
plementa proiectele fără întârzieri şi
dificultăţi. Mai mult, introducem po-
sibilitatea ca autorităţile de plată să
vireze direct în conturile partenerilor
sumele eligibile, simplificând astfel
procesul de rambursare şi scurtând pe -
rioada de timp în care organizaţiile
implicate în proiecte aşteaptă să le
fie decontate cheltuielile”.

Sursa: finantare.ro

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


preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan
Chiriţoiu, a declarat că noul pachet de legi privind
achiziţiile publice ar trebui să aibă o abordare echi -
librată, explicând că în prezent se acordă mai multă
atenţie achiziţiilor publice din fonduri europene şi
mai puţin celor din fonduri naţionale. 

Bogdan Chiriţoiu a declarat în cadrul worksho-
pului internaţional cu tema „România. O nouă viziu -
ne în achiziţii publice, un sistem de eficientizare
a resurselor publice şi noi coordonate de lucru cu
mediul privat”, organizat de Institutul pentru poli -
tici publice, că sectorul achiziţiilor publice este ma -
re, reprezentând cam o treime din bugetul României.

„Eu văd mai puţin rolul Consiliului pe partea
de legislaţie. Sigur o să sprijinim instituţiile care
transpun directivele în cadrul legal. Putem să dăm
sugestii acolo unde sunt riscuri de a distorsiona con -
curenţa. Suntem tot mai flexibili şi nu noi am fost
cei care am oprit administraţia publică să ia mă-
suri de genul liste negre. În principiu suntem des-
chişi la dialog şi iniţiative ce flexibilizează proce-
sul, care îl fac mai eficient”, a spus preşedintele
Consiliului Concurenţei.

el a precizat că instituţia pe care o reprezintă
va fi foarte interesată de legislaţia privind conce-
siuni şi partea de servicii publice.

„Vom avea o serie de sugestii şi ne mai uităm
la comportamentul agenţilor economici pentru că
rolul nostru este să prevenim şi să sancţionăm în-
ţelegerile între companii. Ne interesează să existe
colaborare între instituţiile de control pentru că
ele au forţă mult mai mare de a identifica nereguli
pentru a ni le trimite nouă să le verificăm”, a spus
Chiriţoiu.

De asemenea, el a arătat că, în opinia sa, auto -
rităţile sunt mult mai atente la felul în care se chel -
tuiesc fondurile europene decât cele naţionale.

„Mi se pare că suntem mult mai atenţi la finan -
ţele sau la distorsionarea achiziţiilor publice din
fonduri europene şi mai puţin pe zona de fonduri
naţionale, ceea ce nu este deloc smart. Până la ur -
mă, şi unii, şi alţii sunt banii noştri şi nu cred că es -
te nicio afacere dacă mutăm fraudele spre fonduri

naţionale, în loc de cele europene. Sper că vom
avea o abordare echilibrată”, a mai spus preşedin-
tele Consiliului Concurenţei.

Chiriţoiu a precizat că ar fi nevoie şi de o mai
bună colaborare cu instituţiile care verifică aceste
lucruri.

„La fel de importantă este şi baza de date.
Mi-aş dori să folosim această ocazie pentru a avea
un sistem bine gândit, să vedem cum asigurăm co-
recta implementare a acestui sistem. Scopul ar fi
să putem prelucra în mod electronic aceste date şi
să avem un sistem care să ne alerteze privind lu-
cruri surprinzătoare, nu neapărat ilegale, dar in-
dicii că ceva s-ar putea să nu fie bine”, a mai spus
Bogdan Chiriţoiu.

Radu puchiu, secretar de stat de la Cancelaria
primului-ministru, a precizat că reforma achiziţii-
lor publice a trebuit tratată ca prioritate.

„Este adevărat că marea noastră contribuţie,
dacă poate fi numită aşa, a fost în zona strategiei
privind achiziţiile publice. Ceea ce pot să spun es te
că mă bucur foarte mult pentru că discuţia privind
transpunerea directivei europene a ajuns la un ni-
vel foarte tehnic, iar grupurile de lucru au fost emi-
namente tehnice. Chiar am adus alături cei mai
buni oameni pe care îi aveam ca să lucreze în aceas -
tă zonă. Este un moment extraordinar pentru noi,
este o oportunitate foarte bună să învăţăm din cei
şapte ani de achiziţii publice pe vechea legislaţie,
şi să nu mai repetăm greşelile de atunci”, a spus se-
cretarul de stat.

Radu puchiu a mai spus că la fel de important
este cum va fi legată strategia naţională privind achi-
ziţiile publice de strategia privind reforma adminis-
traţiei publice, arătând că această componentă, a re-
sursei umane, este extrem de critică şi va trebui să
facă un efort important, atât pentru a învăţa, cât şi
pentru a aplica o legislaţie nouă în achiziţiile publice.

pachetul de legi privind achiziţiile publice va
ajunge în parlament în jur de 15 octombrie, a anun -
ţat, săptămâna trecută, preşedintele Agenţiei na-
ţionale pentru Achiziţii publice, Roxana Mînzatu.

Sursa: mediafax.ro
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Consiliul Concurenţei: Suntem mai atenţi
la achiziţiile din fonduri europene
şi mai puţin la fondurile naţionale

O
PO

RTU
N

ITĂ
ȚI D

E FIN
A

N
ȚA

RE

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


7Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 244 / 21 - 27 septembrie 2015

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

O
PO

RTU
N

ITĂ
ȚI D

E FIN
A

N
ȚA

RE

Cerere de propuneri de proiecte
pentru politici sociale inovatoare în domeniul

serviciilor sociale
Comisia europeană a lansat o cerere de pro-

puneri de proiecte privind inovarea politicilor so-
ciale pentru realizarea unor reforme strategice în
vederea creării serviciilor sociale integrate.

Status: ACtIV 
Depunere până la: 16.11.2015
Buget: 10,8 mil. euro
Comisia europeană îşi propune crearea de par-

teneriate între diferiţi actori activi în domeniu –
administraţii publice, companii/IMM-uri şi societa-
tea civilă, în special de la nivel local, care pot con-
tribui prin măsuri inovatoare de reformare la rea-
lizarea unor servicii sociale integrate şi la eficien-
tizarea reîncadrării şomerilor pe termen lung.

propunerile de ajutor pentru participarea fe-
meilor la piaţa forţei de muncă sunt încurajate.

Apelul sprijină inovaţiile strategice implemen-
tate la scară mică şi în condiţii care să permită mă-
surarea impactului înainte de a le reproduce la
scară mai mare, în cazul în care rezultatele se do-
vedesc concludente.

Această abordare permite factorilor de deci-
zie politică şi furnizorilor de servicii sociale să
adune dovezi solide cu privire la efectele unei ino -
vaţii strategice specifice şi să determine ce func-
ţionează şi ce nu la nivelul comunităţii respective.

programul eASI, în toate aspectele şi acţiunile
sale, are ca scop:

a) să acorde o atenţie deosebită grupurilor vul -

nerabile, în special tinerilor;
b) să promoveze egalitatea între femei şi bărbaţi;
c) să reducă discriminarea pe criterii de sex,

rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, han-
dicap, vârstă sau orientare sexuală;

d) să promoveze un nivel ridicat de locuri de
muncă durabile şi de calitate, să asigure o protec-
ţie socială adecvată şi decentă şi să lupte împo-
triva şomajului pe termen lung, sărăciei şi exclu-
ziunii sociale.

Durata indicativă a implementării:24 – 36 de luni.
pot depune proiecte: orice entitate implicată

în servicii sociale: autorităţi publice, parteneri so-
ciali, universităţi, onG-uri, întreprinderi de eco-
nomie socială, companii/IMM-uri etc..

pentru a participa la această cerere de pro-
puneri de proiecte ca şi coordonator/beneficiar
principal, entităţile private sau ale societăţii civile
trebuie să facă dovada unei activităţi în domeniu
de minimum 5 ani.

Bugetul alocat este de 10.800.000 de euro; se
acordă până la 80% cofinanţare şi cofinanţări cu-
prinse între 750.000 şi 2.000.000 de euro/proiect.

Data limită pentru depunerea aplicaţiilor: 16
noiembrie 2015.

Întrebările pot fi trimise cel mai târziu cu 10
zile înainte de data limită de aplicare la adresa:
eMpL-Vp-2015-011@ec.europa.eu.

Sursa: finantare.ro

MFE: Avem toate şansele să atingem 100% absorbţie
a fondurilor alocate cercetării

Ministrul fondurilor europene, Marius nica, a avut
o întâlnire cu beneficiarii de fonduri prin poS CCe (Axa
prioritară 2 – cercetare) care au depus proiecte şi riscă
să nu le termine până în data de 31 decembrie a.c..
Autorităţile au promis că vor găsi soluţii pentru ca toate
proiectele să se finalizeze cu succes până la termenul
limită, astfel încât România să ia toţi banii europeni
pe cercetare, alocaţi în exerciţiul financiar 2007-2013.

„Atât noi, Ministerul Fondurilor Europene şi Au-

toritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Ino -
vare, cât şi beneficiarii depunem eforturi pentru a fi-
naliza cu succes şi în termen aceste proiecte. Sunt
convins că partea de cercetare va reprezenta un mo-
del pentru celelalte domenii, pentru că avem toate
premisele să atingem 100% absorbţie a fondurilor alo-
cate în perioada 2007 - 2013 pentru sectorul Cerceta -
re”, a declarat ministrul fondurilor europene, Marius nica.

Sursa: finantare.ro

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


Veşti foarte bune pentru autorităţile locale,
asociaţiile, onG-urile care vor să acceseze fonduri
europene nerambursabile pentru dezvoltarea de
proiecte în mediul rural: au fost lansate încă 3 sub-
măsuri de finanţare prin noul pnDR – programul na-
ţional de Dezvoltare Rurală 2014- 2020.

Cele 3 submăsuri de finanţare sunt următoa-
rele:

Submăsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea,•
modernizarea sau adaptarea infrastructurii agri-
cole şi silvice”; 

Submăsura 7.2 „Investiţii în crearea şi moder-•
nizarea infrastructurii de bază la scară mică”;

Submăsura 7.6 „Investiţii asociate cu prote-•
jarea patrimoniului cultural”.

1. prin submăsura 4.3 se acordă fonduri euro-
pene nerambursabile pentru infrastructura de ac-
ces agricolă – prin proiectele depuse vor fi finan-
ţate investiţii privind construirea, extinderea şi/sau
modernizarea drumurilor de acces agricole către
ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agri-
cole).

Beneficiari eligibili: unităţi administrativ-te-
ritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, constituite
conform legislaţiei naţionale în vigoare.

prin proiectele depuse pentru infrastructura
de acces silvică vor fi finanţate investiţii în moder-
nizarea şi înfiinţarea de drumuri pentru accesibili -
zarea pădurilor.

Beneficiari eligibili:
- persoane juridice de drept privat/alte forme

de organizare, proprietari de pădure şi/sau asocia -
ţiile acestora, constituite conform legislaţiei în vi-
goare; 

- unităţi administrativ-teritoriale şi/sau aso-
ciaţii ale acestora, proprietari de pădure, constitu -
ite conform legislaţiei în vigoare;

- Administratorul fondului forestier proprieta -
te publică a statului, constituit conform legislaţiei
în vigoare.

2. prin submăsura 7.2 se acordă fonduri ne-
rambursabile pentru investiţiile de înfiinţare, ex-
tindere şi îmbunătăţire a infrastructurii rutiere lo-
cale din zonele rurale, investiţii de înfiinţare, ex-
tindere şi îmbunătăţire a infrastructurii de apă/

apă uzată în localităţile rurale din aglomerările uma -
ne între 2.000 şi 10 000 l.e., investiţii în infrastruc-
tura educaţională şi socială.

pot depune proiecte:
- comunele şi asociaţiile acestora, conform le -

gislaţiei naţionale în vigoare;
- onG-uri-pentru investiţii în infrastructura edu -

caţională (grădiniţe) şi socială (creşe şi infrastruc-
tură tip after-school).

3. prin submăsura 7.6 se acordă bani europeni
nerambursabili pentru sprijinirea conservării pa-
trimoniului local şi a tradiţiilor, având drept scop
stimularea activităţilor de turism rural, precum şi
menţinerea tradiţiilor şi a moştenirii spirituale,
contribuind astfel la atractivitatea zonelor rurale.

pot depune proiecte:
- comunele, conform legislaţiei naţionale în

vigoare;
- onG-uri, conform legislaţiei naţionale în vi-

goare;
- unităţi de cult, conform legislaţiei în vigoare;
- persoane fizice autorizate/societăţi comer-

ciale care deţin în administrare obiective de pa-
trimoniu cultural de utilitate publică, de clasa B.

proiectele se depun până în data de 18 decem-
brie 2015.

Sursa: finantare.ro

8Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 244 / 21 - 27 septembrie 2015

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

O
PO

RTU
N

ITĂ
ȚI D

E FIN
A

N
ȚA

RE

PNDR 2014 - 2020: Trei noi submăsuri
de finanţare active

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.finantare.ro
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POR 2014-2020: O mai bună promovare
a lucrărilor derulate

la obiective de patrimoniu naţional
Ce, AM poR şi Ministerul Culturii au»

decis: proiectele de reabilitare a
monumentelor istorice şi de patrimoniu
finanţate din noul program Regio vor fi mai
bine promovate şi vor implica în mod activ
Direcţiile judetene de cultură în monitorizarea
lucrărilor de reabilitare/restaurare.

Acestea au fost concluziile întâlnirii ce a avut
loc la sediul MDRAp. Întâlnirea a avut loc în vederea
îmbunătăţirii procesului de implementare a pro-
iectelor din domeniul patrimoniului cultural în pe-
rioada 2014 – 2020, prin asumarea lecţiilor învăţate
în perioada de programare 2007 - 2013.

La întâlnire au participat reprezentanţi ai Ce
care monitorizează implementarea programului
Regio, reprezentanţi ai Ministerului Culturii care
implementează proiecte în domeniul reabilitării
monumentelor istorice şi reprezentanţii Autorităţii
de Management pentru Regio.

În urma discuţiilor, s-a concluzionat că proiec-
tele ce vizează reabilitarea monumentelor de pa-
trimoniu necesită o mai mare promovare, precum
şi activităţi de informare a publicului cu privire la
specificitatea lucrărilor de reabilitare sau restau-
rare efectuate asupra obiectivelor, în concordanţă
cu legislaţia în domeniu.

Sursa: fonduri-structurale.ro

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


10Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 244 / 21 - 27 septembrie 2015

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

Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

până în data de 28 septembrie 2015, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 1.285 de proiecte, prin care se soli-
cită finanţare nerambursabilă prin Regio (programul
operaţional Regional), planul Integrat de Dezvoltare
urbană pentru polul de Dezvoltare (pIDu) – Municipiul

piteşti, pID-ul polului de Creştere ploieşti şi planuri
Integrate de Dezvoltare urbană pentru 12 centre ur-
bane. până în această dată au fost semnate 757 de
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.356.571.741,55 lei. Din cele 757 de
contracte semnate, 73 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 9 cereri 0 0 0 0 0 9 2,71 22,80

Axa
2

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

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

Axa
3

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

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale 60 11 14 0 0 4 31 22,25 13,88

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

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

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

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

67 7 6 0 0 0 54 43,52 24,62

Axa
4

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

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

realocate

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

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

Axa
5

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

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

32 14 6 0 0 0 12 61,20 35,64

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

pentru Domeniul major de intervenţie 5.3 „Pro movarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii a tractivităţii României ca destinaţie turistică”,
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel naţional.
oRGAnISMuL InteRMeDIAR pentRu tuRISM: Ministerul economiei, Direcţia Gestionare fonduri
Comunitare pentru turism - B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, poarta C, sector 1, cod poştal 010873,
Bucureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

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


până în data de 28 septembrie 2015, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost primite spre contractare 481 de proiecte, cu
o valoare totală eligibilă de 782.381.206,70 lei, prin
care se solicită finanţare nerambursabilă prin progra-
mul operaţional Sectorial „Creşterea Competi ti vităţii
Economice” 2007-2013. Din totalul proiectelor pri-
mite de ADR Sud Muntenia pentru întocmirea contrac-
telor de finanţare, au fost respinse 75 şi retrase 38.

La finele anului 2014 a fost lansată o altă cerere
de propuneri de proiecte pentru sprijin nerambursabil
cofinanţat din fondul european pentru Dez voltare Re-
gională. Acest apel de proiecte a fost deschis pentru
operaţiunea 1.1.1 - Sprijin pentru consolidarea şi mo-
dernizarea sectorului productiv prin investiţii tangi-
bile şi intangibile pentru întreprinderi. Depunerea
aplicaţiilor s-a desfăşurat în perioada 27 octombrie
2014 - 25 noiembrie 2014. transmiterea dosarului ce-
rerii de finanţare s-a efectuat online, pe platforma
destinată depunerii aplicaţiei - disponibilă pe pagina
web a MSI oIpSI, la adresa http://fonduri.mcsi.ro.

Bugetul total al acestei cereri de propuneri de
proiecte este de 267 milioane de lei (contravaloa-
rea a 60 de milioane de euro). Cursul valutar va fi

cel afe rent momentului estimat pentru efectuarea
cheltuielii, respectiv 4,45 lei (conform previziunii
de curs de schimb mediu anual al Comisiei naţio-
nale de prognoză, valabil în 2015).

toate proiectele depuse în cadrul acestui apel de
proiecte au fost evaluate din punctul de vedere al
conformităţii administrative, eligibilităţii, tehnico-eco-
nomic, au fost selectate şi propuse spre finanţare în
cadrul AM poS CCe. După publicarea listelor aferente
proiectelor acceptate spre finan ţare, începând cu data
de 20.02.2015, oI poS CCe din cadrul ADR Sud Muntenia
a primit spre întocmi rea contractului de finanţare un
număr de 62de proiecte cu o valoare totală de 142.789.765,12
lei. Dintre acestea, 53 au contracte semnate şi sunt
în etapa de imple mentare, 7 s-au retras în etapa de
contractare, 1 este în etapa de întocmire a contrac-
tului, iar 1 proiect a fost respins în etapa de precon-
tractare.

până în prezent, la nivelul ADR Sud Muntenia au
fost semnate 366 de contracte de finanţare, cu o va -
loare nerambursabilă aprobată de 408.258.104,61 lei.

Din cele 366 de contracte semnate, 90 de proiec -
te au fost reziliate - asistenţă financiară nerambur -
sabilă solicitată în valoare de 100.418.374,91 lei.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

POS CCE 2007-2013

N
r.

 p
ro

ie
ct

e
pr

el
ua

te Valoare totală
ELIGIBILĂ

- Lei -

Stadiul contractelor
Valoare

asistenţă
financiară

nerambursabilă
CONTRACTATĂ

- Lei - N
r.

 c
on

tr
ac

te
re

zi
lia

te
Valoare

asistenţă
financiară

nerambursabilă
REZILIATĂ

- Lei -
Subdomeniu/Domeniul Retrase Respinse Contrac-

 tate

Axa
1

1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabil
între 1.065.000 - 6.375.000 lei pentru
întreprinderi mici şi Mijlocii

36 264.573.922,13 1 7 28 132.329.097,97 12 54.582.968,38

1.1.1.a.2 - Sprijin financiar
nerambursabil de până la 1.065.000
lei pentru întreprinderile mici şi
Mijlocii

206 274.348.157,32 11 22 173 157.008.213,97 51 42.848.474,86

1.1 - operaţiunea „Sprijin pentru
consolidarea şi modernizarea sectorului
productiv prin investiţii tangibile şi
intangibile” pentru întreprinderi

62 219.724.431,16 7 1 53 + 1
în lucru 97.443.575,95 0 0.00

1.1.2 - Sprijin pentru implementarea
standardelor internaţionale 9 2.150.053,87 0 5 4 583.756,49 3 556.650,68

1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă
acordat întreprinderilor mici şi mijlocii 102 15.924.711,33 3 21 78 7.968.637,42 24 2.430.280,99

Axa
3

3.1.1 - Sprijinirea accesului la
Internet şi la serviciile conexe 66 5.659.930,89 16 20 30 2.297.904,46 0 0,00

TOTAL 481 782.381.206,70 38 76 366 + 1
în lucru 408.258.104,61 90 100.418.374,91

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.

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


Asociaţia Viitorplus, cu susţinerea»
tenarisSilcotub, lansează o nouă ediţie
„Cluburile ecOprovocarea” – program
educaţional non-formal, extraşcolar,
pentru protecţia mediului şi dezvoltare
personală.

programul se va derula pe parcursul întregului
an şcolar 2015 - 2016, în două licee din Călăraşi,
Liceul teoretic „Mihai Eminescu” şi Colegiul eco-
nomic, şi două din Zalău. Atât profesorii, cât şi ele-
vii participă voluntar în cadrul acestui program.
echipa formată în fiecare liceu va avea întâlniri
săptămânale, ce se vor derula conform curriculei
şi unui ghid educaţional detaliat, realizat de ex-
perţi în domeniul dezvoltării durabile, dezvoltării
personale şi educaţiei non-formale. prin jocuri,
dezbateri, vizualizare de filme, elevii vor dobândi
noi cunoştinţe despre mediu şi vor crea documen-
taţia necesară derulării unui proiect ce va parti-
cipa la rezolvarea unei probleme de mediu din co-
munitatea locală. „An după an am învăţat să în-
văţăm de la tineri. Ei dau direcţia actuală a edu-

caţiei şi, ascultându-le nevoile de învăţare, îmbu-
nătăţim interacţiunea cu ei (...). Aici tinerii sunt
încurajaţi să se exprime liber, să descopere şi să
aprofundeze cunoaşterea problemelor mediului
înconjurător, căutând soluţii în rezolvarea aces-
tora în comunitatea lor. Dându-ne mâna – noi, par-
tenerii implicaţi în program, dăm şansa tinerei ge-
neraţii să preia iniţiativa implementării unei idei
inovative în comunitatea din care fac parte”, a de-
clarat Lucia Cojocaru, coordonatorul programului
„Cluburile ecOprovocarea” – un program al Asocia-
ţiei Viitorplus.

Sursa: adevarul.ro
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Argeşul, prezent
în topul aeromodelismului mondial

Argeş

titlul de vicecampion mondial la aeromode-
lism a revenit anul acesta unui tânăr de 13 ani din
Argeş, elev la Liceul „Dinu Lipati” din piteşti, pa-
sionat de aeromodelism. este vorba despre Lauren-
ţiu Anca, cel care, împreună cu echipa, a pus Ro-
mânia pe harta aeromodelismului internaţional la
campionatul mondial, ce s-a desfăşurat în polonia.

De altfel, românii sunt cunoscuţi în întreaga
lume pentru talentul lor în aeromodelism. tinerii
dovedesc din ce în ce mai mare interes pentru ae-
romodelism, din acest motiv unii dintre ei sunt
deja studenţi la universitatea politehnică Bucu-
reşti, la facultatea de Aeronave.

Sursa: ziarulprofit.ro

„Cluburile ecOprovocarea”, la start.
Începe un nou program de educaţie non-formală

pentru liceenii din Călăraşi

Călăraşi

http://ziarulprofit.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.adevarul.ro
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proiectul „Complexului Turistic de Na-
taţie” de la târgovişte este cea mai mare
investiţie de acest gen din sud-estul Româ-
niei.  Întregul proiect se ridică la 14 milioane
de euro, jumătate din sumă fiind contribuţia
uniunii europene, iar jumătate din bugetul
local al municipiului. primăria târgoviştea
fost nevoită să se împrumute pentru a susţine
partea ei de finanţare. Municipalitatea a con -
tractat un împrumut în valoare de 18.571.000
de lei, ce a fost aprobat în şedinţă de con-
silierii locali, pentru continuarea lucrărilor
la Complexul de nataţie de la Baza „Crizan-
tema”. În luna mai a acestui an, obiectivul
era realizat în proporţie de 65%.

proiectul este însă mult întârziat faţă
de termenele iniţiale. ordinul de începere
a lucrărilor a fost emis în data de luna sep-
tembrie 2012, autorităţile locale susţinând
că proiectul va fi finalizat anul acesta, în
luna decembrie.

Sursa: gazetadambovitei.ro

Complexul turistic de nataţie
din Târgovişte

va fi gata de Crăciun

Dâmboviţa

În cadrul programului Regio 2007 - 2013, la ni-
velul judeţului Giurgiu, au fost depuse 87 de pro-
iecte, din care s-au semnat 48 de contracte de fi-
nanţare, ce însumează în total aproximativ 405 mi-
lioane de lei, a precizat directorul ADR Sud Mun-
tenia, Liviu Muşat. Conform acestuia, suma neram-
bursabilă solicitată prin aceste proiecte este de
aproximativ 283 milioane de lei. 

„Trag nădejdea ca împreună cu beneficiarii,
instituţiile implicate în gestionarea fondurilor, co-
munităţile din regiunea noastră, să ne bucurăm la
finalul acestui an de roadele actualului program,
de tot ceea ce a fost bun în acesta şi să ameliorăm

tot ceea ce este de ameliorat”, a precizat Liviu
Muşat.

Conform directorului adjunct al Direcţiei Dez-
voltare şi Comunicare din cadrul Agenţiei, Daniela
traian, ADR Sud Muntenia a demarat o caravană de
promovare a rezultatelor proiectelor finanţate prin
Regio 2007-2013, program ajuns aproape la final,
prima oprire fiind în municipiul Giurgiu. Scopul
evenimentului a fost de a prezenta stadiul imple-
mentării investiţiilor şi, implicit, impactul Regio
2007 - 2013 la nivelul judeţului Giurgiu, a precizat
Daniela traian. 

Sursa: administratie.ro

Proiecte în valoare totală
de 405 milioane de lei, finanţate prin programul

Regio 2007-2013, în judeţul Giurgiu

Giurgiu

http://www.administratie.ro
http://www.gazetadambovitei.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Spaţiul expoziţional a fost amenajat»
în şcoala veche a comunei şi reuneşte
peste 600 de foto-documente, piese
etnografice donate de săteni şi material
arheologic documentar împrumutat de la
Muzeul judeţean.

În cele două săli de clasă, cancelaria şi holul
şcolii au fost organizate patru expoziţii despre
flora şi fauna regiunii, arheologia, etnografia şi is-
toria comunităţii. proiectul de valorificare a clă-
dirii într-un muzeu al satului a fost susţinut de au-
torităţile locale pentru păstarea tradiţiilor locale.
primarul Lucian Corlău a învăţat în prima şcoală a
satului şi s-a opus dărâmării clădirii: „Sperăm să
atragem cât mai mulţi vizitatori, pentru că aici îşi
regăsesc rădăcinile şi locuitorii din Bobu, Chioara,
Sf. Vasile şi Hagieni, sate strămutate în Vlădeni
după inundaţiile din 1970.

În muzeu a fost reconstituită camera mică din
casa ţărănească, aşa cum a fost descrisă la 1895.
Din păcate”, apreciază emilia Corbu, „la acest mo-
ment cultura ţărănească aproape a dispărut: Cul-
tura tradiţională românească sperăm să-şi gă-
sească în acest muzeu o colecţie şi valorificarea
pe măsură. Din păcate, greu mai găsim obiecte
vechi, pentru că oamenii le-au distrus, iar cultura
ţărănească e pe cale de dispariţie.”.

Vlădeni este unul dintre primele sate atestate
documentar de la nivelul judeţului Ialomiţa în
urmă cu 500 de ani. Documentele dovedesc o isto-
rie zbuciumată a comunităţii, marcată de resursele
naturale generoase din Lunca Ialomiţei şi Bălţile
Dunării, dar şi de sacrificiul uman plătit pentru pla-
nul de sistematizare şi îndiguire a regiunilor inun-
dabile, ceea ce a făcut ca adevărata Baltă a Ialo-
miţei să devină istorie.

Sursa: guraialomitei.com

La Vlădeni s-a inaugurat
Muzeul Satului

Ialomiţa

proiectul de restaurare şi consolidare a Muzeului
Ceasului „Nicolae Simache” din ploieşti a durat 39 de
luni, dintre care ultimii doi ani au fost de lucrări efec-
tive de restaurare, consolidare, recompartimentare,
transformarea parţială a podului în mansardă, precum
şi refacerea împrejmuirii imobilului. La finele lucră-
rilor, monumentul de arhitectură are recuperat întreg
repertoriul de finisaje şi decoraţiuni, redându-se în
acest fel edificiului valoarea arhitecturală originală.
Clădirea în care funcţionează Muzeul Ceasului, din
1971, este un monument de arhitectură de la sfârşitul
secolului al xIx-lea (1890), care a aparţinut magistra-
tului şi politicianului Luca elefterescu. Casa păs-
trează, în linii generale, arhitectura şi decoraţiunile
originale, în stil romantic, iniţialele primului proprie-
tar regăsindu-se şi azi, încadrate într-o splendidă fe-
ronerie a uşilor de la intrare. De-a lungul timpului,
acoperişul şi structura de rezistenţă a clădirii au fost
afectate de infiltraţii, instalaţiile s-au degradat, iar
re pertoriul de finisaje şi decoraţii a fost afectat de

timp. Valoarea totală a proiectului a fost de peste 5
milioane de lei, din care fonduri europene şi din bu-
getul naţional au fost de aproape 3,7 milioane de lei.
pe timpul celor doi ani de lucrări, colecţiile de ceasuri
au fost mutate la Muzeul judeţean de Istorie şi Ar-
heologie prahova. Aici vor mai rămâne până la înce-
putul anului 2016, pentru ca muzeografii să creeze
climatul potrivit pentru expunerea acestora. Spaţiul
expoziţional a câştigat amploare după realizarea lu-
crărilor, ajungând la peste 700 mp, urmând ca şi man-
sarda reamenajată să fie folosită pentru organizarea
de expoziţii. peste 4.000 de piese, de la cadrane so-
lare, clepsidre, nisiparniţe, ceasuri de mobilier, de
şemineu, de perete, de buzunar şi de călătorie fac
partea din zestrea Muzeului Ceasului, unic în reţeaua
muzeală din România prin tematica expusă. Înfiinţat
în anul 1963 de profesorul nicolae Simache (1905-
1972) ilustrează, prin colecţiile sale, evoluţia mijloa-
celor de măsurare a timpului.

Sursa: adevarul.ro

Muzeul Ceasului din Ploieşti
a fost restaurat

Prahova

http://www.adevarul.ro
http://www.guraialomitei.com
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Îmbunătăţirea condiţiilor de»
desfăşurare a traficului rutier pe raza
judeţului reprezintă una cele mai
importante preocupări ale conducerii
Consiliului judeţean teleorman, anual,
câteva sute de kilometri de drumuri
judeţene fiind reabilitate, investiţiile fiind
finanţate din bugetul judeţean şi de la
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei publice. printre obiectivele
de investiţii din acest an se numără şi
modernizarea unui tronson de drum
judeţean de pe raza comunei Blejeşti,
precum şi realizarea de lucrări de
întreţinere curentă pe Dj 612, pe raza
comunei Botoroaga.

În comuna Blejeşti, reprezentanţii Consiliului
judeţean teleorman au verificat la faţa locului ca-
litatea lucrărilor prin care au fost asfaltaţi cei doi

kilometri de drum comunal, pe tronsonul ce face
legătura între Dj 601 B şi Dj 503. Cu această oca-
zie, reprezentanţii administraţiei publice locale au
stabilit împreună cu cetăţenii care au fost prezenţi
câteva din priorităţile privind dezvoltarea locali-
tăţii, dar şi problemele pe care autorităţile trebuie
să le rezolve în această perioadă în interesul co-
munităţii locale. Investiţia pentru acest tronson de
drum se ridică la suma de 1,9 milioane de lei. 

La Botoroaga s-a verificat ritmul de execuţie şi
calitatea lucrărilor de întreţinere curentă pe timp
de vară pe Drumul judeţean 612, pe un tronson de
2,8 km, ce asigură legătura între satele Valea Ci-
reşului şi Botoroaga, dar şi legătura celor două sate
cu oraşul Videle, prin intermediul Dj 503, şi muni-
cipiul Alexandria, prin Dj 503 şi De 70. Lucrările exe -
cutate, dar şi cele aflate în derulare sunt conforme
cu preverile din proiect. După tratarea burduşirilor
şi a tasărilor locale se execută covoare de beton
asfaltic şi se vor monta marcajele rutiere. Valoarea
lucrărilor este de 1.205.781 de lei, inclusiv tVA.

Sursa: ziarulmara.ro

Reabilitare de drumuri judeţene,
la Blejeşti şi Botoroaga

Teleorman

http://www.ziarulmara.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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fonduri-structurale.ro / 24 septembrie 2015
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phon.ro / 24 septembrie 2015

portalul naţional de Administraţie publică / 23 septembrie 2015
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newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

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

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

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

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

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

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
Dâmboviţa: piaţa tricolorului, et. IV, cam. 90,
100 şi 101, mun. târgovişte, jud. Dâmboviţa
Tel./fax / 0345/100.018, 
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,
Florentin GEORGESCU, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 28 septembrie 2015

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

