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Proiectul NoNeets, destinat tinerilor neîncadraţi
pe piaţa forţei de muncă, a ajuns la final

joi, 22 octombrie, agenţia pentru dezvoltare
regională Sud Muntenia, în calitate de partener,
va organiza la târgovişte un seminar local de dise-
minare a rezultatelor proiectului NoNEETs.

agenţia, în cadrul unui consorţiu format din
şase parteneri din ţări precum franţa, Belgia, Spa-
nia, italia, românia, republica Cehă, a implemen-
tat proiectul multilateral „NoNEETs – Permanent
Training and Assessment Programme to NEETs Young
Adults for their inclusion in the labour market and
EU society” (Program continuu de instruire și eva-
luare pentru tinerii care nu sunt încadrați pe piața
forței de muncă și nu urmează niciun program
edu cațional sau de formare, pentru sprijinirea in-
trării acestora pe piața forței de muncă). 

Proiectul s-a derulat în perioada noiembrie
2013 – octombrie 2015, cu finanţare din Programul
de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii (Lifelong Lear-
ning Programme), în cadrul subprogramului Grundt -
vig, Proiecte Multilaterale.

Proiectul a avut ca obiectiv principal furniza-
rea unor servicii de evaluare şi mentorat, având ca
scop sprijinirea integrării tinerilor adulţi cu vârsta
cuprinsă între 19 şi 29 de ani pe piaţa forţei de mun -
că în programe educaţionale sau de formare pro-
fesională (categoria NEEt). 

Concret, proiectul s-a concentrat pe tinerii
NEEts, punând accent pe subgrupurile vulnerabile,
şi anume: şomerii convenţionali, tineri care nu îşi

doresc un loc de muncă, tineri aflaţi în incapacita -
te de muncă şi oportuniştii (tinerii care caută con-
tinuu un loc de muncă sau un curs de formare pro-
fesională, prin care să-şi pună în valoare abilităţile
şi nivelul de pregătire.

În cadrul proiectului s-au derulat o serie de
activităţi ce au fost grupate pe un număr de 6 com-
ponente, denumite şi pachete de lucru (work pac-
kage-uri). dintre acestea amintim cursul de instrui -
re pilot pentru tinerii NEEt din regiunea Sud Munte -
nia, organizat în această vară cu scopul de a-i sprijini
să îşi perfecţioneze abilităţile de dezvoltare perso-
nală şi profesională. La acest curs gratuit, de tip in-
teractiv, cu exerciţii practice şi discuţii libere, au
participat 15 tineri NEEt, fiind structurat astfel încât
să corespundă nevoilor de instruire ale tinerilor.
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Mariana Vişan
• 14 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 19 octombrie, colega noastră Mariana Vişan,

director adjunct direcţia Organism intermediar POr, a îm-
plinit 14 ani de activitate în cadrul adr Sud Muntenia!

Pe această cale dorim să îi mulţumim şi, totodată, să
o felicităm pe Mariana pentru implicarea şi puterea de
muncă de care a dat dovadă de-a lungul anilor şi, nu în ul-
timul rând, pentru expertiza sa profesională în implemen-
tarea programului regio în Sud Muntenia!

La Mulţi ani cu împliniri pe toate planurile!

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Sesiune de informare destinată studenţilor
adr Sud Muntenia organizează miercuri, 21

octombrie, Sesiunea de informare destinată stu-
denţilor de la universitatea „Valahia”.

Evenimentul are ca scop promovarea Progra-
mului Operațional Regional 2007 – 2013 în rândul stu -
denţilor şi impulsionarea interesului lor pentru opor -
tunităţile oferite prin obţinerea de finanţări europene.

astfel, studenţii vor afla despre activităţile
derulate de agenţie în vederea stimulării creşterii
economice durabile şi echilibrate a regiunii noas-
tre, noţiuni generale despre accesarea fondurilor
europene prin regio, precum şi exemple de proiec -
te de succes. totodată, în cadrul acestei întâlniri
de la „Valahia” se vor purta discuţii privind noile
oportunităţi de finanţare pentru perioada de pro-
gramare 2014 – 2020. 

această acţiune face parte din seria de eve-
nimente organizate în parteneriat cu universităţile
din regiunea Sud Muntenia, încă din anul 2011, fi-
ind cea de-a şaptea sesiune de informare destinată
studenţilor noştri.

Prezentarea
Planului de Dezvoltare
Regională Sud Muntenia

şi a Strategiei
de Specializare Inteligentă

pentru 2014 - 2020
joi, 22 octombrie, agenţia pentru dezvol-

tare regională Sud Muntenia va organiza şedinţa
Grupului Local de Parteneriat dâmboviţa, ce va
avea loc la târgovişte, la sediul Consiliului jude -
ţean dâm boviţa.

Scopul acestei întâlniri este de a se prezen -
ta versiunea finală a principalelor documente
programatice elaborate la nivel regional – Planul
de Dezvoltare Regională 2014 – 2020 şi Strategia
de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Munte -
nia 2014 - 2020.

aceasta va fi cea dintâi întâlnire cu factorii
de decizie implicaţi în realizarea celor două do-
cumente programatice atât de importante pen-
tru dezvoltarea economică a regiunii noastre în
noul exerciţiu financiar 2014 – 2020, urmând a
fi organizate în următoarea perioadă şedinţe în
toate judeţele regiunii noastre, la care vor fi in-
vitaţi toţi membri Grupurilor Locale de Partene-
riat din Sud Muntenia.

Conferinţa Regională
de prezentare

a stadiului implementării
POS CCE 2007 - 2013

adr Sud Muntenia, în calitate de Organism in-
termediar pentru Programul Operaţional Sectorial
„Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE),
va organiza joi, 22 octombrie, Conferinţa regiona -
lă de informare privind stadiul implementării pro-
gramului în regiunea noastră. această întâlnire de
informare, ce va avea loc în municipiul Piteşti, este
destinată beneficiarilor de fonduri nerambursabile
obţinute în cadrul POS CCE 2007 – 2013. 

de la preluarea atribuţiilor de Organism inter-
mediar, la sediul agenţiei pentru dezvoltare regio-
nală Sud Muntenia au fost primite spre contractare 481
de proiecte, cu o valoare totală eligibilă de 782.381.206,70
lei, prin care beneficiarii privaţi au solicitat finan -
ţare nerambursabilă prin Programul Operaţional
Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
2007-2013. 

Până la această dată, la nivelul adr Sud Munte -
nia au fost semnate 366 de contracte de finan ţa re, cu
o valoare 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.

foto arhivă

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Măsuri pentru creşterea absorbţiei fondurilor europene,
prezentate în Parlamentul European

doamna Sevil Shhaideh, ministrul»
dezvoltării regionale şi administraţiei
publice, a susţinut joi, 15 octombrie, la
invitaţia doamnei iskra Mihaylova,
preşedintele Comisiei pentru dezvoltare
regională a Parlamentului European, o
alocuţiune cu privire la politicile naţionale
de coeziune şi de dezvoltare regională.
redăm mai jos o parte din transcriptul
alocuţiunii (textul integral poate fi citit
pe site-ul www.mdrap.ro, secțiunea
Comunicare > Presă > Comunicate de presă).

„Stimată doamnă preşedinte, stimaţi membri
ai Parlamentului European, doamnelor şi domnilor,

Este o mare onoare pentru mine să mă aflu as-
tăzi în faţa dumneavoastră, la această deosebită
întâlnire. Permiteţi-mi, în primul rând, să vă mulţu -
mesc, în numele Guvernului româniei şi al echipei
pe care o conduc în cadrul ministerului pentru tot
sprijinul dumneavoastră, pentru tot ceea ce înseam -
nă Programul Operaţional regional, fondurile euro -
pene în românia. Și ca să fac o simplă paranteză,
măsura n+3 pentru românia a însemnat un sprijin
extraordinar de important.

Obiectivul major pe care noi ni-l asumăm în do -
meniul dezvoltării regionale este ca românia să de -
vină un teritoriu competitiv, coeziv şi integrat în spa -
ţiul european. Competitiv prin folosirea oportuni -
tă ţilor specifice zonelor urbane, dar şi tuturor ce-
lorlalte teritorii, şi coeziv prin asigurarea pentru
toţi locuitorii a unui acces echitabil la infrastruc-
tură şi la servicii publice eficiente. În acest sens,
este extrem de important ca în centrul activităţilor
noastre să se afle cetăţenii şi comunităţile lor, ne-
voile şi proiectele acestora de viitor care să aducă
bunăstare şi condiţii cât mai bune de viaţă.

(...) În ceea ce priveşte finanţarea cu fondu-
rile europene, românia priveşte astăzi cu multă se -
riozitate şi pragmatism exerciţiul financiar pentru
perioada 2014-2020. tocmai din aceste consideren -
te, la nivel naţional, am demarat toate măsurile
necesare pentru implementarea eficientă a fondu-
rilor structurale. Mă refer, în mod special, la Pro-

gramul Operaţional regional 2007-2013 cu o aloca -
re de 3,9 miliarde de euro. astăzi, când mă adresez
dumneavoastră avem un grad de absorbţie de 63%,
reprezentând sume rambursate efectiv de Comisia
Europeană. Prin intermediul Programului Opera ţio -
nal regional am finanţat infrastructura locală şi re-
gională, peste 2.000 de kilometri de drumuri jude -
ţene, peste 100 de unităţi medicale, peste 500 de
şcoli, am sprijinit peste 2.000 de iMM-uri şi am creat
peste 29.000 de locuri de muncă.

În complementaritatea sa, Programul Opera -
ţional regional 2014-2020 cu alocare, de data a -
ceasta substanţial majorată de 6,7 miliarde de eu -
ro, va finanţa nouă din cele unsprezece obiective
tematice ale fondurilor europene şi ne referim
aici, în mod special, la drumurile care asigură con-
ectivitatea la reţelele tEN-t, la reabilitarea şi efi -
cienţa termică a clădirilor publice şi a clădirilor de
locuit, la infrastructura socială, medicală şi şco -
lară. un element de noutate la nivelul Programului
Operaţional regional 2014-2020, vom reuşi reali-
zarea cadastrului şi intabularea proprietăţilor a
peste 5 milioane de hectare. Principala preocupare
sau lecţie pe care am extras-o din programarea
2007-2013 şi pe care încercăm să o aplicăm la ni-
velul anilor 2014-2020 este simplificarea procedu-
rilor administrative. (...) Vom reuşi să contractăm
toate proiectele beneficiarilor noştri într-un timp
mult, mult mai redus faţă de ceea ce a fost în pe-
rioada 2007-2013,încât beneficiarii să poată rea-
liza aceste proiecte şi să nu mai ajungem la nivel
de final de program să nu reuşim să finalizăm.

(continuare în pagina 5)
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Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 4)
Vom menţine sistemul plăţilor, al decontărilor

acestora exact ca cele pe care le-am utilizat în pe-
rioada 2007-2013, astfel încât toate lecţiile pe
care le-am învăţat în perioada 2007-2013 să ne
sprijine ca implementarea programelor 2014-2020
să fie cât mai facilă.

(...) Consider că ar fi foarte utilă stabilirea
unui calendar de întâlniri al tuturor miniştrilor res-
ponsabili cu dezvoltarea regională, calendar care
să fie la nivelul Comisiei rEGi şi, de ce nu, la ni-
velul dG regio. Cred foarte mult că românia are
potenţialul necesar de a deveni o poveste de suc-
ces, un exemplu în utilizarea fondurilor europene
pentru dezvoltarea ţării şi pentru bunăstarea cetă -
ţenilor ei. Încă o dată, vă asigur că echipa din ca-
drul Ministerului dezvoltării regionale şi adminis -
tra ţiei Publice va depune toate eforturile pentru
a îndeplini acest obiectiv. Vă mulţumesc!”

Principalele măsuri luate
în comparaţie cu perioada 2007-2013

(...) „În primul rând, contractarea proiectelor
nu se va mai face la proiectul tehnic de infrastruc-
tură, ci doar la studiul de fezabilitate. În legislaţia
românească, un proiect de infrastructură are mai
multe etape de realizare până când se ajunge la
construcţia propriu-zisă. Există studiu de prefezabi-
litate, care stabileşte o valoare estimată a in ves -
tiţiei, există studiu de fezabilitate care spune valoa-
rea clară a investiţiei, proiectul tehnic care face
toate detaliile tehnice, planşe şi aşa mai departe.
toate aceste elemente ne-au condus, în perioada
2007-2013, la o contractare per proiect de circa 1,6
- 2 ani de zile pentru un beneficiar. deci, de la data
la care beneficiarul depunea cerere de finanţare la
nivelul Programului Operaţional regional, până când
reuşea să semneze contractul de finanţare, puteau
să treacă şi 2 ani. În acest fel, prin contractarea di-
rect de la studiul de fezabilitate, reducem perioada
de 2 ani la 3 luni, cel mult 4 luni de zile, cu tot ceea
ce înseamnă şi partea de evaluare a proiectului.

a doua etapă, pe care, de asemenea, dorim
să o scurtăm şi pe care am introdus-o în Ghidul so-
licitantului, tot ceea ce înseamnă evaluare, vizită
de verificare la faţa locului a condiţiilor pe care
beneficiarul le trece în cererea de finanţare, se va
face concomitent cu ceea ce beneficiarul a dese -
nat sau a solicitat prin studiul de fezabilitate, ast-

fel încât toate aceste elemente de contractare să
se întâmple şi ele în cel mult o lună de zile.

a treia măsură pe care am luat-o este reprezen-
tată de contractul de finanţare standard pentru toate
măsurile pe care le finanţează Programul Operaţional
regional, fie că este un proiect de drumuri, fie că
este un proiect de infrastructură şco lară.

a patra măsură se referă la faptul că Guvernul
româniei adoptat o nouă Lege a achiziţiilor pu-
blice. (...) am reuşit să transpunem noua directivă
a uniunii Europene. românia are o nouă Lege a achi -
ziţiilor publice, care simplifică, flexibilizează şi
transparentizează procesul de achiziţii publice.

O altă măsură pe care o păstrăm este cea a
mecanismului cererilor de plată. Când am venit în
anul 2012 în Ministerul dezvoltării regionale şi ad -
ministraţiei Publice, eram secretar de stat la acea
vreme, Programul Operaţional regional 2007-2013
avea atunci un grad de absorbţie de 12%. Într-un
interval de un an de zile, am reuşit, împreună cu
echipa cu care am venit la Ministerul dezvoltării,
să ridicăm acest grad de absorbţie la aproximativ
45 spre 50%. de ce şi cum am reuşit? Principala cau -
ză pentru care nu aveam grad de absorbţie era me-
canismul prin care se decontau cererile de ram-
bursare ale beneficiarilor. 90% dintre beneficiarii
Programului Operaţional regional erau beneficiari
publici: primării, consilii judeţene, şcoli, spitale. Poa -
te marea majoritate dintre dumneavoastră sunteţi
foarte la curent cu acest mecanism impus de Co-
misie. Ca să poţi să primeşti fondul european pe pro -
iectul pe care l-ai depus, trebuie, mai întâi tu, ca be -
neficiar, să plăteşti, să dovedeşti efectuarea chel-
tuielii, aşa spune regulamentul. Cheltuiala a fost
efectuată şi efectivă. Ce înseamnă acest lucru în
traducere financiară? Eu, ca beneficiar, plătesc o
factură către un constructor şi, mai departe, mă
adresez autorităţii de management care, la rândul
ei, se adresează dG regio, e un întreg mecanism,
să-mi returneze banii pe care i-am cheltuit. Pe
acest sistem, returnarea către beneficiar era între
6 luni şi 8 luni de zile. ajunseseră beneficiarii pu-
blici să intre într-o incapacitate de plată, deci nu
mai aveau resursele să asigure circuitul plăţilor.
din aceste considerente, aceasta a fost una dintre
cauzele pentru care am intervenit şi am introdus
un mecanism de decontare a facturilor din venitu-
rile de privatizare ale Guvernului româniei.

(continuare în pagina 6)

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 5)
Guvernul a asigurat un buffer de plată către

beneficiarii publici, deci beneficiarii nu mai plă-
teau din fondurile lor, acestea erau transmise către
beneficiar din acest buffer creat de Guvernul ro-
mâniei, dânşii îşi plăteau facturile către Comisie.
aşa cum scrie regulamentul, au plecat facturi achi-
tate, dar greutatea n-a mai fost pe beneficiar.
această greutate a preluat-o bugetul de stat, Gu-
vernul români ei, astfel încât, în momentul în care
se întorceau sumele de la Comisia Europeană, se
întregea înapoi bugetul de stat.

aici a fost una dintre, să zicem, lec ţiile de suc-
ces pe care am reuşit noi să le aplicăm la nivelul
Programului Opera ţional regional şi care s-a extins
cu repeziciune la toate celelalte programe opera -
ţionale pe care le gestionăm în românia şi, în con-
tinuare, vom păstra această măsură pentru pe-
rioada 2014-2020.”

Procesul de regionalizare-descentralizare

„(...) Ministerul dezvoltării regionale, ca mi-
nister de linie, a pregătit toată legislaţia necesară
realizării acestui proces. regionalizarea, în româ-
nia, este un proces necesar, eficient, benefic pen-
tru comunităţile noastre, însă, pentru a reuşi să
realizăm această regionalizare, adică să dăm per-
sonalitate juridică regiunilor statistice actuale ale
româniei, trebuie să ajungem să modificăm Con sti -
tuţia româniei. această modificare a Constituţiei
încă se află în Parlamentul româniei şi încă n-a în-
trunit cvorumul necesar, nu este un proces extraor -
dinar de simplu. Se modifică prin Parlament, apoi
se face referendum pentru consultarea întregii
populaţii.

(...) În ceea ce priveşte Programul Operaţional
regional, chiar dacă el are o autoritate de mana-
gement la nivel central, în românia există opt re-
giuni statistice, dar care au Consiliul de dezvoltare
regională format din toţi actorii locali - primării,
consilii judeţene, ONG-uri, Camere de Comerţ, iMM-
uri.

acest Consiliu de dezvoltare regională este cel
care realizează strategia de dezvoltare a regiunii,
priorităţile de dezvoltare a regiunii şi planul inves -
tiţional. În cazul Programului Operaţional regio-
nal, acordul de parteneriat s-a realizat pe aceste
strategii de dezvoltare regională. deci, chiar dacă
managementul este astăzi, la nivel central, parte

de finanţare de plată, decizia şi nevoia au fost sta-
bilite de către beneficiar, de către autorităţile lo-
cale la nivel regional. 

În ceea ce priveşte Planul juncker, mulţumim
pentru această iniţiativă! Ministerul nostru, alături
de toate ministerele de linie, s-a implicat foarte
mult în identificarea celor mai bune proiecte care
pot duce la dezvoltare pentru ţara noastră, şi aici
vin şi răspund şi la cealaltă întrebare, care spune,
da, avem nevoie de resurse mult mai mari decât
avem astăzi, prin intermediul programelor opera -
ţionale.

Într-adevăr, planul juncker este o soluţie care
să ne acopere nevoile de dezvoltare, să putem lua
acea decizie de a finanţa prin el proiectele majore
şi să eliberăm bugetul de stat de aceste proiecte
majore, care pot veni în planul juncker pe alte in-
strumente financiare. astfel încât, o parte din bu-
getul de stat care ar fi fost destinat acestor pro-
iecte majore să vină în completarea resurselor
autorităţilor locale sau regionale de realizare a in-
frastructurii de interes local, care, într-adevăr, nu
este la nivelul unor proiecte majore pe care inten -
ţionăm să le susţinem la nivelul planului juncker.”

Master Planul de nereguli: cum putem
să eliminăm elementele legate de nereguli
sau de evaziune

„(...) Există o ordonanţă astăzi în românia,
care reglementează toate neregulile legate de fon-
durile europene, absolut orice condiţie restrictivă
este penalizată, astfel încât să ne asigurăm că tra-
tamentul egal, nediscriminatoriu, corect şi trans-
parent a fost aplicat la nivelul tuturor proiectelor
pe care le finanţăm. Nu a fost uşor nici pentru noi
când am avut un sistem al achiziţiilor publice ca,
dintr-o dată, să constatăm că, de fapt, el nu este
în concordanţă cu toate regulile sau cu toate me-
todele europene. din aceste considerente, această
ordonanţă, care este, clar, în sensul COCOf-ului
pentru mulţi beneficiari, în special pentru cei pu-
blici, a fost o ordonanţă destul de greu de accep-
tat, pentru că, ceea ce sperau dumnealor să obţină
dintr-un proiect cu fonduri europene, nu a concor-
dat cu realitatea. astfel, câteodată a fost redusă
suma în mod substanţial cu o corecţie financiară
de cel puţin 25%, dacă nu, în alte situaţii, chiar cu
mai mult.” 

Sursa: mdrap.ro

http://www.mdrap.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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CE lansează „marca de excelență”
pentru finanţarea proiectelor de calitate

din cadrul Orizont 2020
CE a lansat, la începul»

săptămânii trecute, „marca
de excelență”, o etichetă de
calitate acordată
propunerilor de proiecte
promiţătoare prezentate
în cadrul Orizont 2020, în
vederea promovării accesului
acestora la surse de
finanţare diferite,inclusiv
naţionale sau regionale.

„Marca de excelență” va fi o
etichetă de calitate acordată de
comisarii Corina Creţu şi Carlos
Moedas propunerilor de proiecte
depuse pentru finanţare în cadrul
Orizont 2020, programul-cadru al
uE pentru cercetare şi inovare.

Ea va fi dată acelor proiecte
ce au îndeplinit cu succes toate criteriile strin-
gente de selectare şi de atribuire din cadrul eva-
luării pentru programul Orizont 2020, dar nu au pu-
tut fi finanţate din bugetul disponibil pentru cere-
rile de propuneri.

Practic, „marca” identifică propunerile de pro -
iecte promiţătoare ce merită să fie finanţate din
surse alternative (publice sau private), şi anume sur -
se naţionale, regionale, europene sau internaţio nale.

„În cadrul instrumentelor pentru finanțarea
IMM-urilor am primit până acum 13.000 de propu-
neri. Dintre acestea, 2.300 sunt considerate ca fi-
ind excelente, dar nu le putem finanța pe toate.
Putem finanța 1.000, dar mai sunt 1.300 excelen -
 te”, care, prin primirea mărcii, „vor putea merge
la orice autoritate pentru a obține finanțarea me-
ritată”, a declarat Carlos Moedas, comisarul pen-
tru cercetare, ştiinţă şi inovare.

La rândul său, comisarul pentru politici regio-
nale, Corina Creţu, a precizat că „în perioada 2014-
2020, pentru a încuraja cercetarea și inovarea se
vor folosi investiții în valoare de 100 de miliarde de

euro din cadrul Fondului European de Dezvoltare
Regională, inclusiv peste 32 de miliarde de euro
alocate special pentru sprijinirea IMM-urilor, a în-
treprinderilor nou-create și a antreprenorilor”. 

Statele membre sau regiunile care doresc să
le ofere propriilor iMM-uri o astfel de sursă alter-
nativă de finanţare trebuie să stabilească sisteme
de finanţare care fie sunt dedicate în mod specific
acestor tipuri de propuneri, fie permit alocarea de
fonduri pentru proiectele de tip „instrument pen-
tru IMM-uri” în cadrul unor scheme de sprijin mai
ample, cu respectarea normelor naţionale şi a nor-
melor uE.

Ele vor efectua verificări suplimentare limita -
te ale propunerilor, în special în ceea ce priveşte
amplasarea lor, respectarea priorităţilor de specia-
lizare inteligentă şi alte norme naţionale/regionale.

„Marca de excelență” a fost lansată în cadrul
„OPEN DAYS - Săptămâna europeană a regiunilor
și a orașelor”, un eveniment organizat în comun
de Comisia Europeană şi de Comitetul regiunilor.

Sursa: euractiv.ro

robotul umanoid Nao, la Open days 2015

foto: Com
itetul regiunilor

http://www.euractiv.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Urbaniada – competiţie de proiecte
pentru o viaţă mai bună în spaţiul urban

a fost lansată Urbaniada, o
com petiţie ce premiază soluţii
concrete pentru îmbunătăţirea
vieţii în spaţiul urban. iNG Bank
va oferi finanţare în valoare tota -
lă de 250.000 de euro pentru pro -
iectele declarate câştigătoare.

Status: aCtiV 
Depunere până la: 14.12.2015.
Buget alocat:250.000 de euro.
urbaniada este o competiţie

publică, iar arhitecţi, urbanişti, pu -
blicitari sau membri ai organiza-
ţiilor neguvernamentale care au
în plan proiecte de arhitectură, ur -
banism sau intervenţii publice
sunt invitaţi să le înscrie până pe
14 decembrie 2015.

Se caută proiecte ce au im-
pact asupra unor comunităţi mai
mari, specifice marilor oraşe, cu o
populaţie minimă de 100.000 de
locuitori.

Concursul îşi propune să creas -
că calitatea spaţiului comun, iden -
tificând şi susţinând implementa -
rea unor proiecte de arhitectură,
urbanism sau a unor intervenţii pu -
blice, care pot deveni exemple de

bune practici.
Pot înscrie proiecte în con-

curs entităţi juridice de pe tot
teritoriul ţăii, cu experienţă de
cel puţin 2 ani în derulare de pro-
iecte. Poate înscrie proiecte în
concurs orice alt tip de entitate
care doreste să deruleze proiec -
te de dezvoltare urbană, organi-
zaţii neguvernamentale, agenţii
de publicitate/BtL, studiouri de
arhitectură şi urbanism, birouri
de peisagistică şi asociaţii care au
capacitatea de implementare a
proiectelor propuse. În scopul creş -
terii acestei capacităţi de imple-
mentare a proiectelor, sunt accep -
tate şi parteneriatele, inclusiv ce -
le de tip public-privat.

Participanţii pot avea parte-
neri pentru implementarea pro-
iectului propus, dar pentru fie-
care proiect este admis un singur
aplicant. aplicantul va fi cel res-
ponsabil de relaţia cu organiza-
torul concursului, implementa-
rea proiectului şi raportarea fi-
nanciară.

Sursa: finantare.ro
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Noua lege a achiziţiilor publice,
gata de promulgare

Ministrul finanţelor Publice (MfP),
Eugen teodorovici, a anunţat că speră
ca până la 31 decembrie a.c. să fie
adoptată noua lege a achiziţiilor pu-
blice, la momentul actual existând de -
ja patru acte normative ce vor fi pro-
puse Guvernului pentru a fi transfor-
mate în proiecte de lege. 

„Avem patru acte normative pregă -
tite, din care două sunt în dezbatere
publică. Eu cred că până la finele a -
cestui an vom avea o nouă lege a achi -
zițiilor publice, astfel ca să avem sta-
bilite obiectivele de achiziții publice
încă de la începutul anului, deși ini-
țial ne-am propus acest lucru pentru
luna aprilie. Este nevoie urgent de un
nou cadru legislativ în acest sector
pentru a nu pierde trenul finanțări-
lor”, a precizat ministrul teodorovici.

Sursa: ziarulprahova.ro

Marius Nica: „În perioada
decembrie 2015 - ianuarie 2016 vom avea

primele apeluri de proiecte pe infrastructură”
Ministrul fondurilor europene, Marius Nica, a

declarat, în cadrul primei reuniuni a Comitetului
de Monitorizare PO infrastructura Mare 2014-2020,
că începând cu luna decembrie se vor putea de-
pune primele proiecte pentru sectoarele de trans-
port, mediu şi energie.

„La trei luni de la aprobarea Programului Ope -
rațional Infrastructura Mare avem deja ghiduri pu-
blicate spre consultare, care vor fi definitivate pâ -

nă la finalul lunii noiembrie, un portofoliu de po-
tențiale proiecte în valoare de 18 miliarde de eu -
ro, ce pot asigura premisele unei absorbții ridica -
te. Estimăm că în perioada decembrie 2015 – ianua -
rie 2016 vom avea primele apeluri de proiecte și
ne propunem să nu mai avem proiecte supuse fa-
zării în 2020”, a declarat ministrul fondurilor eu-
ropene, Marius Nica.

Sursa: finantare.ro

Eugen teodorovici, ministrul finanţelor publice

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


Cooperarea cu organizaţiile societăţii civile în
domeniile educaţiei, formării şi tineretului este
esenţială pentru a crea la scară largă un sentiment
de asumare a strategiilor şi politicilor de învăţare
pe tot parcursul vieţii şi pentru a lua în considerare
ideile şi preocupările părţilor interesate, la toate
nivelurile.

Status: aCtiV 
Depunere până la: 26.11.2015.
Buget alocat: 3.800.000 de euro.
Obiectivul prezentei cereri este de a oferi spri -

jin financiar organizaţiilor nonguvernamentale eu-
ropene (ONGE-uri) şi reţelelor europene active în do -
meniul tineretului şi care urmăresc următoarele
obiective generale:

sensibilizarea părţilor interesate cu privire la•
agenda de politică europeană în domeniul tinere-
tului, în special la strategia uE pentru tineret;

creşterea angajamentului părţilor interesate•
şi a cooperării cu autorităţile publice pentru pune -
rea în aplicare a politicilor şi a reformelor în dome -
niul tineretului, în special a recomandărilor emise
în cadrul Semestrului european;

stimularea participării părţilor interesate în•
domeniul tineretului;

stimularea implicării părţilor interesate în di-•
seminarea acţiunilor şi a rezultatelor politicii şi
pro gramului, precum şi a bunelor practici în rândul
membrilor lor şi nu numai.

Mai mult, organizaţiile active în domeniul ti-
neretului ce vor fi susţinute în cadrul prezentei ce-
reri trebuie să desfăşoare activităţi care urmăresc:

promovarea ocupării forţei de muncă a tinerilor,•
în special prin activităţi ce stimulează dezvol tarea de
competenţe şi de aptitudini prin educaţia nonformală;

stimularea responsabilizării tinerilor în socie-•
tate şi încurajarea participării lor la procesele de
luare a deciziilor;

contribuirea la dezvoltarea personală, socio-•
educaţională şi profesională a tinerilor din Europa;

contribuirea la dezvoltarea activităţilor pentru•
tineret la nivel european, naţional, regional sau local;

contribuirea la dezbaterea despre/dezvolta-•
rea de aspecte ale politicilor care afectează tinerii
şi organizaţiile de tineret la nivel european, naţio-

nal, regional sau local;
promovarea învăţării interculturale, respec-•

tarea diversităţii şi valori precum solidaritatea,
egalitatea de şanse şi drepturile omului în rândul
tinerilor din Europa;

promovarea incluziunii în societate a tinerilor•
cu şanse reduse;

contribuirea la punerea în aplicare a declara-•
ţiei cu privire la promovarea cetăţeniei şi a valo-
rilor comune ale libertăţii, toleranţei şi nediscri-
minării prin educaţie, adoptată la Paris în data de
17 martie 2015.

Candidaţi eligibili: organizaţii nonguvernamen -
tale (ONG-uri) şi reţele din uniunea Europeană (re-
ţea informală).

Activităţi:
programe de studii li activităţi nonformale şi•

informale destinate tinerilor şi lucrătorilor tineri;
activităţi pentru dezvoltarea calitativă a ac-•

tivităţilor pentru tineret;
activităţi pentru dezvoltarea şi promovarea•

instrumentelor de recunoaştere şi de transparenţă
în domeniul tineretului;

seminarii, întâlniri, ateliere de lucru, consul-•
tări, dezbateri ale tinerilor cu privire la politicile
de tineret şi/sau chestiuni europene;

consultări cu tinerii în cadrul dialogului struc-•
turat în domeniul tineretului;

activităţi pentru promovarea participării ac-•
tive a tinerilor la viaţa democratică;

activităţi pentru promovarea învăţării şi înţe-•
legerii interculturale în Europa;

activităţi în domeniul mass-media şi al comu-•
nicării şi instrumente privind chestiuni de tineret
şi europene.

Bugetul total alocat în anul 2016 pentru Co-
operarea cu societatea civilă în domeniul tinere-
tului este de 3.800.000 euro (3.200.000 euro – suma
rezervată pentru beneficiarii care au semnat acor-
durile-cadru de parteneriat pentru Cooperarea cu
societatea civilă în domeniul tineretului în 2015 şi
600.000 euro – suma disponibilă pentru candidaţii
care depun cereri pentru subvenţii anuale de func-
ţionare în cadrul prezentei cereri de propuneri.

Sursa: finantare.ro
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Erasmus+: Cooperarea cu societatea civilă
în domeniul tineretului
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 19 octombrie 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 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
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ADR Sud Muntenia este Organism intermediar, pentru Programul Operaţional
Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” şi are responsabilităţi
delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre
posibilităţile de finanţare din POS CCE puteţi obţine contactând experţii
Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0342/100.160, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.
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Seminar de instruire
pentru noii beneficiari privaţi POS CCE

joi, 22 octombrie, agenţia pentru»
dezvoltare regională Sud Muntenia, în
calitate de Organism intermediar pentru
Programul Operaţional Sectorial
„Creșterea Competitivității Economice”
(POS CCE) 2007 – 2013, va organiza
un seminar de instruire la Piteşti.

acest eveniment este destinat beneficiarilor
privaţi care au în implementare proiecte finanţate
cu fonduri nerambursabile fEdr în cadrul axei
prioritare 1 „Un sistem de producție inovativ și

ecoeficient”, dMi 1.1 „Investiții productive și pre-
gătirea pentru competiția pe piață a întreprinde-
rilor, în special a IMM”, Operaţiunea 1 – „Sprijin
pentru consolidarea și modernizarea sectorului
productiv prin investiții tangibile și intangibile”
(apelul 5 – investiţii pentru întreprinderi).

având în vedere că 2015 este ultimul an de im-
plementare a POS CCE 2007 – 2013, scopul acestei
instruiri este fost de preîntâmpina şi clarifica pro-
bleme ce ar putea determina întârzieri în derula-
rea proiectelor, cu consecinţe negative în atinge-
rea obiectivelor şi a rambursării plăţilor efectuate/
dezangajări automate.

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


Până în data de 19 octombrie 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 Programul Operaţional Sectorial „Creșterea
Competi ti vității Economice” 2007-2013. din tota-
lul proiectelor primite de adr Sud Muntenia pentru
întocmirea contractelor de finanţare, au fost res-
pinse 76 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 și mo-
dernizarea sectorului productiv prin investiții tangi-
bile și 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, teh-
nico-economic, 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 62 de
proiecte . dintre acestea, 53 au contracte semnate
şi sunt în etapa de imple mentare, 7 s-au retras în
etapa de contractare, 2 proiecte au fost respinse
în etapa de precontractare.

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 și modernizarea sectorului
productiv prin investiții tangibile și
intangibile” pentru întreprinderi

62 219.724.431,16 7 2 53 108.070.494,30 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 77 366 408.258.104,61 90 100.418.374,91

ADR Sud Muntenia este Organism intermediar pentru Progra mul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității 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


Centrul de Excelenţă academică, în partene-
riat cu institutul pentru democraţie Participativă
Euro Qvorum, trimite o invitaţie pentru participa-
rea la seminarii menite să genereze un model de
colaborare locală ancorat în viaţa administrativă şi
socială a comunităţilor locale, în cadrul proiectului
„Participarea Activă a Cetățenilor în Transpunerea
Politicilor Publice Locale în regiunea Sud a Româ-
niei (PACT- PPL)”.

invitaţia este adresată cetăţenilor cu spirit civic
care doresc să devină agenţi ai schimbării în co -
munitatea lor, prin participarea la elaborarea şi pu -
nerea în aplicare a politicilor publice locale şi care fac
parte dintre cele 7 localităţi ale regiunii Sud: Piteşti,
Călăraşi, alexandria, Ploieşti, târgovişte, Slobozia şi
Giurgiu, având vârste cuprinse între 18 şi 65 de ani.

Procesul de orientare va avea loc cu ajutorul
ghidului şi a grilei de monitorizare şi evaluare a
activităţii administraţiei, elaborate de către Cen-
trul de Excelenţă academică, alături de institutul
pentru democraţie Participativă Euro Qvorum.

Pentru a produce schimbările dorinte, va fi
utilizat un program complet de informare – dialog –

participare ce va cuprinde două mari componente:
seminarii de orientare şi dialoguri tripartite.

Seminariile de orientare vor conţine ateliere
de lucru interactive cu cetăţenii, pentru prezen-
tarea şi familiarizarea acestora cu ghidul de poli-
tici publice locale şi a grilei de monitorizare şi eva-
luare. La Călăraşi, seminarul se va desfăşura în da -
ta de 11 noiembrie.

În cadrul dialogurilor tripartite vor avea loc de -
liberări asupra rolului şi locului cetăţeanului în de -
mocraţia participativă. acestea vor fi purtate între
cetăţenii din grupul ţintă, reprezentanţi ai admi nis -
traţiei locale şi ale ONG-urilor locale.

Înscrierea pentru aceste sesiuni se va face prin
completarea următorului formular http://goo.gl/forms/ 
HbLjiXWVup. termenul limită pentru înscrierea ce -
tăţenilor din Călăraşi este data de 5 noiembrie 2015.

Nu se percepe taxă de participare pentru se-
siuni, urmând ca masa de prânz sa fie asigurată de
către organizatori.

Confirmarea participării se va face telefonic,
iar programul activităţilor se va transmite pe e-mail.

Sursa: infomuntenia.ro
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Piteştiul caută fonduri europene
pentru investiţii importante

Argeş

administraţia publică locală din Piteşti se pre-
găteşte să acceseze fonduri europene în noua pe-
rioadă de programare, afirmând că are deja sumele
pentru cofinanţare şi că se lucrează la studiile de
fezabilitate necesare. „Vom depune proiectele și
vom încerca să accesăm cât mai multe fonduri eu-
ropene. Este șansa noastră pentru a dezvolta cât
mai bine orașul în perioada următoare. Alți bani nu
vom mai avea atât de mulți la dispoziție după anul
2020”, a declarat viceprimarul Cornel ionică.

Primăria Piteşti a întocmit o listă cu proiecte de
dezvoltare pentru exerciţiul financiar 2014-2020, ce -
le mai importante dintre acestea fiind următoarele:

Centura de Vest a Piteştiului (Bascov-Moşoaia-•
albota-Bradu);

un nou pod peste râul argeş;•

pasaj rutier Piteşti-Bradu (în zona târgului•
săptămânal);

Parcul făget-Pădurea trivale/Băbana, tro-•
tuare, piste de biciclete, iluminat public;

Complex agroalimentar pentru producători în•
zona metropolitană;

staţii de aşteptare a călătorilor pentru trans-•
port urban în zona metropolitană Piteşti;

modernizare calea drăgăşani-Moşoaia (reabi-•
litare sistem rutier, iluminat, piste de biciclete,
canalizare pluvială);

reabilitare, consolidare şi regularizare zona•
pârâu şi strada Zamfireşti;

reabilitare, regularizare pârâu turceşti;•
Complex multifuncţional cultural-sportiv.•

Sursa: ziarulargesul.ro

Călărăşenii pot participa activ
într-un proiect ce include regiunea sud a României
Călăraşi

http://www.ziarulargesul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.infomuntenia.ro
http://goo.gl/forms/HbLJIXWVup
http://goo.gl/forms/HbLJIXWVup
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Consens între Consiliul judeţean dâmboviţa şi
Primăria Municipiului târgovişte pe subiectul legat
de reabilitarea şi punerea în valoare a Curţii dom-
neşti, dar şi a zonei centrale a oraşului! ambele in-
stituţii se pregătesc să acceseze fonduri europene,
singurele în măsură să ajute autorităţile publice
locale şi judeţene în acţiunea de demarare a unor
investiţii de o asemenea anvergură în fosta Cetate
de Scaun a țării româneşti.

dacă cele trei proiecte la care se lucrează deja
se vor materializa în anii următori, preşedintele Cj
dâmboviţa, adrian țuţuianu, promite de pe acum
schimbări majore în ceea ce priveşte aspectul urba-
nistic al zonei centrale a municipiului şi nu numai.

„CJ Dâmbovița pregătește un proiect în valoa -
re de 5 milioane de euro, care să pună în valoare
și să consolideze, chiar să restaureze anumite pe-
rimetre ale Curții Domnești, pe zona noastră de pro -
prietate. Primăria Târgoviște va pregăti, tot pe
Axa 5, un proiect pe ceea ce înseamnă monumente
istorice, care trebuie să fie complementar cu pro-

iectul nostru. În valoare tot de 5 milioane de euro,
proiectul va pune în valoare ceea ce are Primăria
Târgoviște, respectiv zona Parcului Chindia și zona
din spatele stadionului actual. Cel de-al treilea
proiect pe care-l va pregăti Primăria Târgoviște
privește refuncționalizarea zonei Curții Domnești
și a zonei centrale a municipiului Târgoviște, in-
clusiv crearea unor căi de acces public și de legă-
tură cu Centura municipiului Târgoviște care să ne
permită într-un final, dacă le reușim pe toate trei,
ca zona centrală să fie unită, să fie o zonă pieto-
nală, de promenadă. Vom încerca să scoatem cir-
culația autovehiculelor din zona centrală a muni-
cipiului Târgoviște. Pe toate aceste subiecte vom
face dezbateri publice. Avem nevoie să facem și
exproprieri de terenuri în zonă. Deci vor fi schim-
bări majore, dacă vom reuși să punem în aplicare
cele trei proiecte pentru zona centrală a munici-
piului Târgoviște”, a precizat recent preşedintele
Cjd, adrian țuţuianu.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Proiecte de 10 milioane de euro
pentru Curtea Domnească

Dâmboviţa

Curtea domnească din târgovişte

http://www.jurnaldedambovita.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Cinci din cele opt proiecte comune»
depuse de Consiliul judeţean Giurgiu şi
Prefectura ruse pe programul intereg V-a
vizează, pentru judeţul Giurgiu, reabilitarea
unor drumuri judeţene, fiind depuse
pe axa prioritară 1 „O regiune bine
concectată”.

un prim proiect este „Îmbunătațirea conecti-
vității între Județul Giurgiu și Municipalitatea
Slivo Pole” (Improving connectivity between Giur-
giu County and Slivo pole).

Obiectivul de investitii pentru Consiliul Jude-
țean Giurgiu: reabilitare şi modernizare dj 503 a
Halta Cfr Onceşti – radu Vodă – izvoarele – Chiria -
cu – răsuceni – Limită judeţ teleorman, km 1+530
– 3+500, km 9+608 – 12+383, km 13+630 – 17+007,
km 24+260 – 30+100, 13,962 km), iar pentru bene-
ficiarul bulgar :rSE 1173 – km 9+134 – km 16.

Parteneri: Consiliul judetean Giurgiu, roma-
nia – Beneficiar Lider,Municipalitatea Slivo Pole,
Bulgaria – Beneficiar.

Valoarea proiectului este de 8 milioane de
euro, valoarea bugetului Consiliului judeţean Giur-
giu este de 4.855.443,84 euro, iar contributia pro-
prie la cheltuielile eligibile este de 95.983,66 euro. 

Durata: 36 de luni.
Cel de-al doilea proiect este „Investiții pentru

o regiune conectată” (Investments for a connected
region).

Obiectivul de investiții pentru Consiliul Jude-
țean Giurgiu: „Reabilitare și modernizare DJ 505,
halta Chiriacu-Izvoarele-Chiriacu-Valea Bujorului
DN 5 B, km 30+800- 34+70, km 38+000 – 47+870,
13,770 km)”, iar pentru beneficiarul bulgar: rSE –
km 1173 0+020 – km 9+084. 

Parteneri: Municipalitatea Slivo Pole, Bulgaria –
Beneficiar Lider, Consiliul judeţean Giurgiu, româ-
nia – Beneficiar. Valoarea bugetului proiectului afe-
rent Consiliului judeţean Giurgiu este în sumă to-

tală de 3.163.819,04 euro. Contribuţia Consiliului
judeţean Giurgiu la cheltuielile eligibile este în pro -
cent de 2% din valoarea totală a acestora: 63.276,38
euro; Valoarea proiectului este de: 8 milioane de
euro.

Durata: 36 de luni 
un alt proiect depus pe axa prioritară 1 este

„Accesibilitate către TEN T în regiunea transfron-
talieră Giurgiu-Ruse” (Accessibility to TEN-T in
Giurgiu-Ruse cross-border region).

Obiectivul de investiții pentru Consiliul Jude-
țean Giurgiu: „Reabilitare DJ 507, Giurgiu – Oinacu
– Braniștea – Gostinu, km 3+424 – 19+050, 15,626
km)”.

Parteneri: Consiliul judeţean Giurgiu – Benefi -
ciar Lider, Municipalitatea Byala, Bulgaria – Bene-
ficiar.

Contribuţia Consiliului judeţean Giurgiu la chel -
tuielile eligibile în procent de 2% din valoarea to-
tală a acestora: 99.999,42 euro; bugetul Consiliului
judeţean Giurgiu pentru activităţile proiectului
este în sumă totală de 4.999.971,30 euro. Valoarea
totală a proiectului este de maxim 8 milioane de
euro.

Durata: 36 de luni.
Sursa: stirigiurgiu.ro

Drumurile judeţene,
principalul „beneficiar” al proiectelor comune

depuse de CJ Giurgiu şi Prefectura Ruse
pe programul INTEREG V-A

Giurgiu

http://www.stirigiurgiu.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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asociaţia Stai – Șanse pentru tineri antreprenori
independenţi este o structură de economie socială
înfiinţată în cadrul proiectului „PROgrame integrate
pentru Creșterea șanselor de Ocupare din Regiunile
București-Ilfov și Sud Muntenia” – PrOCOr,
cofinanţat din fondul Social European prin Program
Operaţional Sectorial dezvoltarea resurselor umane
– POSdru 2007-2013 „INVESTEȘTE ÎN OAMENI!”.

Beneficiarul acestui proiect este asociaţia Gru -
pul pentru dezbatere şi Consens Social - www.gdcs.info,
care în urma implementării proiectului a înfiinţat
6 locuri de muncă, dintre care 3 pentru persoane
aparţinând grupurilor vulnerabile.

Egalitatea de şanse are la bază asigurarea par-
ticipării depline a fiecărei persoane la viaţa eco-
nomică şi socială, fără deosebire de origine etnică,
sex, religie, vârstă, dizabilităţi sau orientare sexua -
lă, fapt pe care asociaţia Stai îl respectă şi îl pro-
movează la nivel local.

activităţile principale ale structurii de econo-
mie socială sunt: servicii de personalizare a obiec-
telor promoţionale prin metoda sublimării şi, de
asemenea, personalizarea de obiecte prin tehnica

decoupage.
În condiţiile în care piaţa este în continuă

creştere, graţie nevoii permanente de produse pu-
blicitare, asociaţia Stai se aliniază tendinţelor ac-
tuale de comerţ prin realizarea şi dezvoltarea unei
platforme de vânzare în mediul on-line competi-
tivă, la un înalt standard de calitate, funcţionali-
tate şi siguranţă a datelor personale ale clienţilor.

Obiectivul general al asociaţiei Stai este de a
avea o incidenţă socială asupra comunităţii, urmă-
rind incluziunea activă pe piaţa muncii a persoa-
nelor defavorizate, prin dezvoltarea unor activităţi
în sistem antreprenorial, constând în furnizarea de
bunuri şi servicii pe piaţa obiectelor personalizate
şi a celor hand-made, contribuind astfel la creşte -
rea calităţii vieţii persoanelor aflate în dificultate.

Scopul principal al economiei sociale, in com-
paratie cu scopul economiei de piata, nu este ob-
tinerea de profit, ci consta in imbunatatirea con-
ditiilor de viata si oferirea de noi oportunitati pen-
tru persoanele dezavantajate sau facand parte din
categorii vulnerabile

Sursa: gazetadesudest.ro

Egalitate de şanse,
concept la baza funcţionării Asociaţiei STAI

în Ciulniţa

Ialomiţa

La Câmpina a avut loc, la sfârşitul»
săptămânii trecute, inaugurarea
lucrărilor de modernizare a Lacului
Curiacul, lăsat în paragină vreme
de aproape 20 de ani.

Lucrările ce au vizat integrarea zonei în circui-
tul spaţiilor de petrecere a timpului liber au constat
în decolmatarea lacului, defrişări, consolidări de
maluri, amenajarea aleilor pietonale, dotarea cu
mobilier urban, amenjarea de locuri de joacă, rea-
lizarea sistemului de iluminat public, amenajarea
peisagistică a spaţiilor verzi, dar şi amplasarea unor
aparate de fitness pentru cei care doresc să practice

sportul în aer liber. de asemenea, în zona centrală
a lacului a fost amplasată o fântână arteziană plu-
titoare, iluminată feeric, prin acest proiect muni-
cipalitatea câmpineană dorind realizarea unui spa-
ţiu de recreere, promenadă şi întâlnire pentru per-
soanele pasionate de mişcarea în aer liber. Lucrările
au durat doi ani, investiţia - de peste 1.750.000 de
lei - incluzând şi costurile fântânii arteziene - fiind
realizată din bugetul local.

Pentru ca zona să fie păstrată curată, iar
investiţiile să nu fie deteriorate, au fost montate şi
camere video de supraveghere ce transmit imaginile
către Poliţia locală.

Sursa: ziarulprahova.ro

Lacul Curiacul din Câmpina,
modernizat

Prahova

http://www.ziarulprahova.ro
gazetadesudest.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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a fost reluată recepţia la»
terminarea lucrărilor pentru obiectivul
„Reabilitarea Spitalului Județean de
Urgență din Alexandria”. În prezenţa
preşedintelui Comisiei de recepţie,
vicepreşedintele Consiliului judeţean
teleorman, Cornel Bleajă şi a membrilor
comisiei, recepţia a fost reluată, iar
comisia continuă verificarea documentelor
ce au stat la baza execuţiei lucrărilor,
precum şi calitatea lucrărilor executate de
constructor.

Lucrările de reabilitare la Spitalul judeţean de
urgenţă din alexandria au fost finalizate. Valoarea
totală a proiectului de reabilitare a spitalului de-
păşeste 88.300.000 de lei, din care aproximativ 58
de milioane de lei este valoarea eligibilă neram-
bursabilă.

În această perioadă, reprezentanţi ai Consiliu -
lui judeţean teleorman efectuează recepţia lucră-
rilor pentru obiectivul „Reabilitarea Spitalului Ju-
dețean de Urgență din Alexandria”. aceştia se în-
tâlnesc o dată la două zile pentru verificarea tu-
turor documentelor ce au stat la baza execuţiei lu-
crărilor, precum şi a calităţii lucrărilor executate.

„Consiliul Județean Teleorman și-a atras ca
țintă prioritară în această perioadă a anului 2015,
recepționarea lucrărilor de modernizare și reabi-
litare finalizate la obiectivul de investiții <<Rea-
bilitarea Spitalului Județean de Urgență din Ale-
xandria>>, care va reprezenta pe viitor o instituție
emblematică a sistemului sanitar.

Pentru a dispune de o structură complexă de
specialități, de dotare cu aparatură medicală co-
respunzătoare și personal specializat, cu ampla-
sament și accesibilitate pentru teritorii extinse pe
toată suprafața județului, pentru o populație de
aproximativ 360.178 de persoane, Consiliul Jude-
țean Teleorman a reușit, etapă după etapă, să de-
pășească dificultățile majore, apărute în anii care
au trecut, făcând față provocărilor impuse de

atragerea de fonduri, în contextul descentralizării
impuse de legile în vigoare”, a declarat preşedin-
tele Cj teleorman, adrian Gâdea.

Proiectul a constat în dezvoltarea, moderni-
zarea infrastructurii spitalului şi dotarea acestuia
cu aparatură şi echipamente medicale. unitatea
spitalicească modernizată va face ca serviciile me-
dicale asigurate să devină calitativ superioare, ast-
fel încât, pe viitor, să fie preferate altora, atât din
sistemul sanitar de stat, cât şi din cel privat. Creş-
terea calităţii actului medical, în toate componen-
tele sale, fiind aceea care asigură trăinicia spita-
lului, este în strânsă legătură cu modul de execuţie
a lucrărilor de reabilitare a spitalului judeţean,
pentru asigurarea unui suport material adecvat
acestui scop.

Sursa: ziarulmara.ro

Recepţia lucrărilor
pentru „Reabilitarea Spitalului Județean

de Urgență Alexandria”

Teleorman

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

agenţie 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 / 19 octombrie 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.
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