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Conferinţă de prezentare a proiectului
de modernizare a Ambulatoriului Integrat

al Spitalului Orăşenesc Lehliu-Gară
În data de 19 februarie,»

ADR Sud Muntenia a organizat o
conferinţă de presă la sediul A genţiei,
cu scopul de a prezenta noul contract
pentru care oraşul Lehliu-Gară a
primit finanţare în ca drul Regio,
„Modernizarea Ambulatoriului
Integrat al Spitalului Orășenesc
Lehliu-Gară”, precum şi stadiul de
implementare a programului la nivelul
regiunii Sud Muntenia.

La acest eveniment ni s-au alăturat şi repre-
zentanţii Primăriei oraşului Lehliu-Gară, care au
discutat despre proiectul pentru ca re au semnat vi-
neri, 15 februarie, contractul de finan ţare din Regio.

oraşul Lehiu-Gară din judeţul Călăraşi va pri -
mi finanţare în cadrul Regio, Axa prioritară 3 „Îm-
bunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul ma-
jor de intervenţie 3.1 „Reabilitarea/modernizarea/
echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.
Proiectul are o valoare totală de 10.383.193,60 lei,
din care 7,734,119.86 lei reprezintă valoarea asis-
tenţei nerambursabile. Prin această investiţie se
urmăreşte îmbunătăţirea calităţii infrastructurii
serviciilor de asistenţă medicală, prin asigurarea
unui acces egal al cetăţenilor din oraşul Lehliu-Ga -
ră şi arealul comunelor învecinate la serviciile de
sănătate. fondurile nerambursabile Regio vor fi fo-
losite la modernizarea şi echiparea infrastructurii
Ambulatoriului integrat. de asemenea, se vor achi-
ziţiona echipamente medicale şi se va construi o
a nexă cu rol de spaţiu tehnic.

unitatea spitalicească din oraşul Lehliu-Gară
asigură servicii medicale pentru toate comunele
si tuate pe o rază de 30 km în jurul localităţii călă -
răşene, fiind totodată centrul medical ce preia ur-
genţele de pe Autostrada Soarelui. Modernizarea
spaţiilor, confortul sporit, aparatura nouă şi atrage -
rea personalului calificat vor conduce la creşterea
numărului de consultaţii şi la eficientizarea actului
medical.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Excelenţa Sa doamna Huo Yuzhen,
Ambasadorul Republicii Populare Chineze
în România, în vizită la ADR Sud Muntenia

În data de 22 februarie, pen-
tru prima dată în Agenţia pentru
dezvoltare Regională Sud Munte-
nia, importantul reprezentant al
Republicii Populare Chineze, e.S.
doamna Huo Yuzhen, s-a familia -
rizat cu problematica, mecanis-
mele şi perspective le dezvoltării
regionale autohtone, cu specifi-
cul re giunii noastre şi cu posibi-
lităţile de cooperare ale investi-
torilor chinezi cu parteneri lo-
cali.

excelenţa Sa doamna Huo
Yuzhen a fost primi tă de către di-
rectorul AdR Sud Muntenia, Liviu
Muşat, la o întâlnire privată, în
cadrul căreia s-au purtat discuţii
despre rolul Agenţiei în stimula-
rea dezvoltării socio-economice
durabile a regiunii noastre, prin
elaborarea şi implementarea de
strategii şi programe, atragerea
de investiţii, precum şi promova-
rea potenţialului economic al re-
giunii Sud Muntenia atât pe plan
intern, cât şi extern.

Scopul acestei vizite de cu-
noaştere a fost de a dezvolta re-
laţii de prietenie între AdR Sud
Muntenia şi Ambasada Republicii
Populare Chineze în România, în
vederea identificării unor opor -
tu nităţi de afaceri, ce pot fi re -
aliza te la nivelul regiunii noas-
tre.

totodată, delegaţia chine -
ză a fost interesată de perspec-
tiva de instituţionalizare a re-
giunilor (proiectul privind regio-
nalizarea României), în vederea
dezvoltării echilibrate a ţării noas -
tre.

e.S. doamna Huo Yuzhen, Ambasadorul Republicii Populare Chineze, a fost întâmpinată
de Liviu Muşat, directorul AdR Sud Muntenia

Reprezentanţii Casei Româno-Chineze au fost
interesaţi de perspectivele dezvoltării regionale

Ambasadorul R.P. Chineze a semnat în
cartea de oaspeţi a AdR Sud Muntenia

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


4Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 125 / 19 - 25 februarie 2013

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

IN
TERVIU

Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia:
„Regionalizarea nu va veni cu capitale fizice”

La sfârşitul lunii februarie,»
directorul ADR Sud Muntenia, Liviu
Muşat, a acordat un interviu în care a
prezentat perspectivele Agenţiei pentru
anul 2013, priorităţile Planului de
Dezvoltare Regională pentru perioada
de programare 2014 - 2020, precum şi
detalii despre ceea ce implică, din
punctul său de vedere, procesul de
regionalizare, ce vizează modernizarea
administraţiilor din România.

R.: Anul trecut a fost unul fructuos în ceea ce
pri veşte activitatea Agenţiei pentru dezvoltare Re-
gională Sud Muntenia, dar a ridicat şi destule proble -
me în cazul unor programe de finanţare nerambur-
sabilă, suspendările de depuneri pe anumite domenii
majore de intervenţie, sincope în rambursări...

- Într-adevăr, pe la jumătatea anului trecut a
fost și o problemă identificată la nivelul întregului
program de către autoritatea de audit, în ceea ce
privește conflictul de interese, modul cum este
tra tat și evitat în cadrul programelor românești,
nu numai în POR, drept pentru care a existat o si -
tuaţie de presuspendare a acestui program. Dar,
împreună cu colegii din agenţii și de la Autoritatea
de Management pentru POR, ne-am mobi lizat și am
eliminat această problemă, am înfiin ţat o structu -
ră suplimentară în cadrul agenţiei, prin care veri -
ficăm existenţa unui potenţial conflict de interese
în contractele de achiziţii publice de la benefi-
ciari, astfel încât în misiunea de audit din luna de-
cembrie am răspuns tuturor recomandărilor Comi -
siei Europene, iar recent s-a ridicat presuspenda-
rea în cadrul programului Regio.

„Selecţia proiectelor va fi mai dură,
iar impactul economic va trebui
demonstrat”

R.: Care sunt priorităţile Planului de Dezvol-
tare Regională pentru orizontul de timp 2014 -
2020?

L.M.: Suntem o regiune în care aproape 60%
din locuitori provin din mediul rural și nu ne este

indiferent ce se întâmplă cu aceștia. Era, deci, de
așteptat ca dezvoltarea mediului rural să fie una
din priorităţile regiunii. La Comisia Europeană se
va pune însă un accent din ce în ce mai mare pe
re generarea urbană, pentru că sunt multe orașe
în toată Europa care suferă și, având în vedere nu-
mărul mare de locuitori afectaţi de aceste proble -
me, trebuie să găsim soluţii astfel încât criza eco-
nomică să fie atenuată. Regenerare urbană în-
seamnă soluţii de natură economică, soluţii de na-
tură socială și chiar de natură edilitară, în măsura
în care ele rezolvă aceste probleme. Apoi trebuie
pus accent pe dezvoltarea mediului de afaceri, pe
impactul finanţărilor asupra proiectelor. Mai e -
xact, toate proiectele ce vor fi finanţate din bani
europeni vor trebui să-și demonstreze utilitatea
pentru mediul economic. Adică nu vom mai face
pro iecte doar de dragul proiectelor, ci proiecte
care să contribuie la dezvoltarea și la sprijinirea
mediului de afaceri.

R.: Selecţia va fi mai dură?
L.M.: Da, va fi pentru că acest impact econo-

mic va trebui demonstrat în baza unor studii de
fezabilitate foarte riguroase. Apoi o altă priori-
tate pentru noi o reprezintă piaţa muncii, resur-
sele umane și ceea ce se întâmplă în această pe-
rioadă deloc ușoară. Suntem o regiune care are în
mijlocul ei capitala, iar prezenţa Bucureștiului în-
seamnă pentru noi un aspirator de resurse, în spe-
cial resurse umane, și trebuie să găsim antidotul
pe plan regional, astfel încât acest exod de inte -

Liviu Muşat, directorul Agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud
Muntenia

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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li genţă, de capital uman, să-l folosim în interesul
regiunii, reducând migraţia lui către București.
Sper să găsim soluţii, împreună cu cei care au ca
principal domeniu de activitate piaţa muncii, pen-
tru această problemă foarte importantă. Turismul
iar este una dintre priorităţile regiunii noastre.
Suntem într-o zonă cu un important potenţial tu-
ristic și sper ca el să devină o latură importantă a
economiei din regiunea noastră.

R.: Aţi atins o temă nu doar îndelung dezbă-
tută, dar şi foarte sensibilă, regionalizarea. Cum
vedeţi dumneavoastră acest proiect?

L.M.: Ca unul care lucrează de 14 ani în acest
do meniu, se simţea nevoia unei clarificări a ceea
ce așteptăm de la regiunile de dezvoltare. După
păre rea mea, regionalizarea trebuie privită într-
un context mai larg, al modernizării întregii admi -
nistraţii din România. Nu este de ieri, de azi cu-
noscută nevoia de a moderniza administraţia, atât
la nivel local, cât și la nivel central, or, apariţia
a  cestui nivel intermediar de administraţie, res-
pectiv adminis tra ţia regională, va trebui să ducă
la fluidizarea, la scurtarea timpilor și creșterea
gradului de satis fac ţie a celor care au nevoie de
servicii ale adminis traţiei. Bineînţeles că există și
zone de întrepătrundere, dar ele trebuie foarte
bine clarificate, astfel încât să nu existe o supra-
punere de competenţe.

„E o frică supralicitată,
la fel ca regionalizarea din anii ’60”

R.: Dar ce le răspundeţi dumneavoastră oa-
menilor de administraţie, oamenilor de afaceri
din Argeş care spun că judeţul ar pierde mult
prin stabilirea capitalei sau a centrului de deci-

zie, cum îi spuneţi dumneavostră, la Ploieşti, de
exemplu, sau la Călăraşi ...

L.M.: Nu vor fi capitale fizice, asta este păre -
rea mea, și nu cred că asta trebuie să fie preocu-
parea noastră. Preocuparea noastră este să iden-
tificăm proiecte prin care să luăm bani europeni.
Părerea mea este că este o frică puţin supralicita -
tă, așa cum s-a întâmplat la regionalizarea din anii
’60, când, într-adevăr, reședinţele de regiuni aveau
un statut aparte. Eu nu cred că se va mai întâmpla
așa ceva, am speranţa că cei care lucrează la a -
ceste mecanisme de reglare vor stabili niște reguli
foarte clare ale modului de alocare a resurselor,
astfel încât fiecare să primească ceea ce merită.
Regiunile se vor dezvolta pe probleme regionale,
deci se vor face mult mai puţine proiecte indivi-
duale, se va merge pe proiecte care să trateze pro-
bleme comune. Sugestia mea este să ne orientăm
resursele, poate chiar și cele sufletești, către iden -
tificarea unor proiecte în parteneriat cu adminis -
traţii și cu mediul de afaceri, cu toţi cei care pot răs -
punde la problemele noastre, ca să fim pregătiţi
pentru 2014 să accesăm fonduri. Pentru că princi-
pala sur să de dezvoltare o va constitui în conti-
nuare bugetul european.

R.: Dumneavoastră ce capitală aţi vota?
L.M.: Repet, nu cred că se va pune problema

unei capitale. Dacă voi fi chemat vreodată la vot
să stabilesc capitala regiunii în care voi trăi, nu voi
alege capitala fiindcă pe acolo curge Dunărea sau
că pe acolo trece Transfăgărășanul.

M-aș gândi da că acolo există acţiuni și dacă e -
xistă dorinţa de a se realiza proiecte care să atra -
gă și zone mai înde părtate din regiune, proiecte
care să se adreseze unui teritoriu mai mare.

echipa AdR Sud Muntenia - sala de şedinţe, sediul central al Agenţiei

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Plăţi de peste 440 de milioane de lei
către beneficiarii POS DRU şi POS CCE

Autoritatea de Ma-
nagement a Programu-
lui o pe raţional Secto-
rial Creşterea Competi -
tivităţii e co no mice (PoS
CCe) a achitat la sfârşi -
tul săptămânii trecute
peste 100 de milioane
de lei pentru aproxima -
tiv 150 de cereri de ram -
bursare ce au fost pro-
cesate şi validate în tre -
cut. de asemenea, în
ul timele două zile lu -
crătoa re ale săptămâ-
nii trecute au fost făcu -
te plăţi şi către benefi-
ciarii de finanţări acordate prin Programul opera-
ţional Sectorial pen tru dezvoltarea Resurselor
umane (PoS dRu).

„Valoarea sumelor plătite pe POS DRU și POS

CCE la sfârșitul săptămânii trecute depășește 440
de milioane de lei, bani ce vor ajuta peste 900 de
beneficiari de fonduri UE să-și continue proiec-
tele. Vrem ca derularea programelor să înceapă
să fie una firească, adică să asigurăm plata la zi a
facturilor eligibile”, a declarat ministrul fonduri-
lor europene, eugen teodorovici. 

La sfârşitul lunii ianuarie 2013 erau în derula -
re peste 2.521 de contracte de finanţare pe PoS
CCe. Comisia europeană a sistat plăţile pe acest
pro gram în octombrie 2012, însă Ministerul fondu-
rilor europene implementează toate măsurile ne-
cesare pentru ca PoS CCe să fie de blocat în cel mai
scurt timp. 

Pe PoS dRu erau în derulare 2.455 de proiec -
te la sfârşitul lunii ianuarie 2013. Acest program o -
peraţional a fost presuspendat din august 2012
până la începutul lunii februarie 2013. Comisia eu-
ropeană a reluat plăţile către România pe 19 fe-
bruarie, când a virat 141,5 de miloane de euro.

Sursă: www.agerpres.ro

Noi linii de finanţare
pe POP, anunţate

pentru luna martie
Autoritatea de Management pentru Programul

operaţional pentru Pescuit (PoP) a anunţat că va
organiza în anul 2013 sesiuni de depunere a pro-
iectelor pentru următoarele linii de finanţare: 

• Măsura 1.3 „Investiţii la bordul navelor de pes -
cuit și selectivitate”, cu un buget estimat de 1 mil.
euro;

• Măsura 1.4 „Pescuitul costier la scară mică”,
cu un buget estimat de 500.000 de euro;

• Măsura 2.1 „Acvacultură”, Acţiunile 1, 2 şi
3, cu un buget estimat de 60 mil. de euro;

• Măsura 2.3 „Prelucrarea și comercializarea
peștelui”, cu un buget estimat de 10 mil. euro.

data estimată pentru lansarea cererilor de
propuneri de proiecte este 11 martie 2013.

Sursă: www.fonduri-structurale.ro

eugen teodorovici,
ministrul fondurilor europene

Întreprinzătorii din domeniile acvaculturii şi pisciculturii
vor putea beneficia de finanţare începând din luna martie

http://www.fonduri-structurale.ro
http://www.agerpres.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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S-a triplat rata de absorbţie a fondurilor europene
alocate prin POS Mediu în ultimele şapte luni

Valoarea ratei de absorbţie a»
fondurilor europene s-a triplat în
ultimele şapte luni, datorită unor
eforturi susţinute.

În urmă cu şapte luni, Comisia europeană ram-
bursase României pentru PoS Mediu suma de 197,17
milioane de euro, respectiv rata absorbţiei era de
4,37%. după şapte luni, solicitările de plată către
Comisia europeană au ajuns la un total de 581,14
milioane de euro, respectiv o rată de 12,88%, ceea
ce înseamnă triplarea procentului de absorbţie.

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
Rovana Plumb, a declarat faptul că buna relaţie de
colaborare cu organismele europene au determinat
ca PoS Mediu să fie singurul program la care s-au re-
luat plăţile la sfârşitul anului, în valoare de aproa -
pe 200 milioane de euro. datorită acestui lucru
„ne-am încadrat în ţinta de dezangajare, și Româ-
nia nu a pierdut din alocarea bugetară aferentă

programului POS Mediu niciun euro la sfârșitul a -
nului 2012”.

Rovana Plumb a semnat de curând, la Ploieşti,
alături de preşedintele Consiliului judeţean Pra-
hova, Mircea Cosma, contractul de finanţare pen-
tru „Sistem integrat de management al deșeurilor
în Judeţul Prahova”. Proiectul are în vedere im-
plementarea colectării selective şi a reciclării deş-
eurilor atât în zonele urbane, cât şi în cele rurale,
implementarea compostării în circa 60% din numă-
rul gospodăriilor din zonele rurale, construirea a
două staţii de transfer la Buşteni (15.831 t/an) şi
la urlaţi (14.548 t/an), construirea unei staţii de
sortare pentru deşeurile biodegradabile la Bol-
deşti-Scăieni (51.175 t/an), construirea unei staţii
de tratare me canico-biologică pentru deşeurile
biodegradabile la Ploieşti (150.000 t/an), precum
şi închiderea şi reabilitarea depozitului de deşeuri
neconfor me de la Ploieşti.

Sursă: www.agerpres.ro

Rata de absorbţie a fondurilor europene prin PoS Mediu a ajuns la un total de 12,88% (581,14 milioane de euro)

http://www.agerpres.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Reorganizarea Ministerului Fondurilor Europene
În Monitorul oficial nr. 98 din 19 februarie

2013 au fost publicate ordonanţa de urgenţă pri-
vind completarea şi modificarea ordonanţei de ur-
genţă a Guvernului nr. 96/2012, privind stabilirea
unor măsuri de reorganizare în cadrul administra-
ţiei publice centrale şi pentru modificarea unor
acte normative şi Hotărârea privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului fondurilor europene.

Conform prevederilor ordonanţei de urgenţă
privind completarea şi modificarea ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 96/2012, Ministerul fon-
durilor europene coordonează, potrivit competen-
ţelor sale, atât structurile care exercită atribuţiile
autorităţilor de management şi ale organismelor
intermediare, cu excepţia celor din domeniul agri-
culturii şi pisciculturii, cât şi structurile din cadrul
instituţiilor ce exercită atribuţiile operatorului de
program, potrivit prevederilor anexei B la Memo-
randumul de înţelegere privind Implementarea Me-
canismului financiar norvegian 2009 – 2014 şi ale
anexei B la Memorandumul de înţelegere privind
Implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului
economic european 2009 – 2014.

Ministerul fondurilor europene exercită şi ur-
mătoarele funcţii:

de reglementare şi sinteză, prin care se asi-•
gură elaborarea cadrului normativ şi instituţio-
nal necesar pentru realizarea obiectivelor stra-
tegice în domeniul gestionării fondurilor euro-
pene;

de Autoritate pentru Coordonarea Instru-•
mentelor Structurale;

de Autoritate de Management pentru Pro-•
gramul operaţional Asistenţă tehnică;
Ministerul fondurilor europene este autorizat

să emită ordine şi instrucţiuni, potrivit competen-
ţelor sale, privind procesul de coordonare a fon-
durilor structurale şi de coeziune, în vederea im-
plementării corecte a acestora.

ordinele şi instrucţiunile, emise în comun cu
ordonatorii principali de credite responsabili, sunt
obligatorii pentru structurile din cadrul minstere-
lor şi instituţiilor care au ca obiect de activitate
coordonarea şi gestionarea fondurilor europene
prevăzute la alin. (6) din ordonanţă.

Prin Hotărârea nr. 43/13.02.2013, privind orga -
nizarea şi funcţionarea Ministerului fondurilor eu-

ropene, numărul maxim de posturi este stabilit la
304, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabi-
netului.

noua structură organizatorică a ministerului
prevede unităţi specifice de monitorizare şi coor-
donare a fiecărui program operaţional în parte:

direcţia Generală de Coordonare şi Imple-•
mentare Programe de Investiţii Majore

unitatea Coordonare PoS t▪
unitatea Coordonare PoS M▪

direcţia Generală de Coordonare Implemen -•
tare Programe Resurse umane

unitatea Coordonare PoS dRu▪
unitatea Coordonare PodCA▪

direcţia Generală de Coordonare Implemen -•
tare Programe Mediu de Afaceri şi Investiţii

unitatea Coordonare PoR▪
unitatea Coordonare PoS CCe▪

direcţia Generală Mecanisme şi Instrumente•
financiare nerambursabile

direcţia Instrumente financiare nerambur-•
sabile

direcţia See▪
Autoritatea de Management pentru Pro-▪

gramul operaţional Asistenţă tehnică
Ministerul fondurilor europene stabileşte, în

condiţiile legii, împreună cu ministerele şi cu cele -
lalte organe de specialitate ale administraţiei pu-
blice centrale şi locale, sistemul de date, informa-
ţii şi raportări periodice privind utilizarea fondu-
rilor europene pe care le supune informării şi/sau
analizei Guvernului, după caz.

Sursă: www.fonduri-structurale.ro

Ministerul fondurilor europene a fost reorganizat prin ouG
privind completarea şi modificarea ouG nr. 96/2012

http://www.fonduri-structurale.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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21,82 miliarde de euro - alocarea financiară a
României în cadrul Politicii de Coeziune 2014 – 2020

În prima jumătate a lunii februarie»
a avut loc, la Bruxelles, Summit-ul
european privind Cadrul Financiar
Multianual (CFM) al Uniunii Europene
pentru perioada 2014 - 2020.

CfM este un mecanism menit să asigure pre-
vizibilitatea cheltuielilor ue şi, în acelaşi timp, res-
pectarea unei discipline bugetare stricte. el nu re-
prezintă bugetul ue pentru o perioadă de şapte
ani, ci defineşte sumele maxime („plafoanele”)
pentru fiecare domeniu de cheltuieli majore din
bugetul uniunii şi stabileşte, de fapt, priorităţile
politice pentru anii următori re-
prezentând, prin urmare, atât un
cadru politic, cât şi unul bugetar. 

noul Cadru financiar Multia-
nual este aplicabil pe o perioadă
de şapte ani, între 2014 şi 2020, şi a fost elaborat
pentru o uniune europeană care cuprinde 28 de
state membre, pornind de la ipoteza că, în 2013,
Croaţia va adera la uniune.

Consiliul a convenit asupra unui plafon global

de cheltuieli de 959,988 miliarde de euro, alocat
pe cinci capitole: 

Creştere inteligentă şi favorabilă incluziunii -•
451,194 miliarde de euro (47%);

Creştere durabilă: Resurse naturale - 374.395•
miliarde de euro (39%);

europa în lume - 57.599 miliarde de euro (6%);•
Administraţie - 57.599 miliarde de euro (6%);•
Securitate şi cetăţenie - 19.200 miliarde (2%).•

Aceste cifre nu includ o serie de instrumente
de flexibilitate care sunt în mod tradiţional în afa -
ra CfM, deoarece nu sunt „programabile” (rezerva
pentru ajutoare de urgenţă, fondul european de

ajustare la globalizare, fondul de
solidaritate, instrumentul de fle-
xibilitate).

Principalul instrument de re-
ducere a decalajelor dintre regiu-

nile europei este Politica de Coeziune (PC), care,
prin intermediul fondului european de dezvoltare
Regională (fedR), fondul Social european (fSe) şi
fondul de Coeziune (fC), va finanţa următoarele
obiective în statele şi regiunile membre: „Investiţii

România va beneficia de 21,28 miliarde de euro, alocare financiară în cadrul Politicii de Coeziune 2014 - 2020

fondul de Coeziune
va sprijini proiecte pentru
mediu şi pentru transport
transeuropean

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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pentru creștere economi că și locuri de muncă”
(obiectiv finanţat din toate fon durile) şi „Cooperare
Teritorială Europeană” (finan ţat doar de fedR).

fondul de Coeziune va sprijini proiecte pentru
mediu şi pentru transport transeuropean.

Sprijinul necesar pentru dezvoltarea capita-
lului uman va fi asigurat, în cadrul Politicii de Coe -
ziune, de fSe, printr-un procent corespunzător: 

25% din alocarea financiară pentru regiunile•
mai puţin dezvoltate (7 din cele 8 regiuni de
dezvoltare ale României);

40% din alocarea financiară pentru regiunile•
în tranziţie (Bucureşti - Ilfov);

52% în regiunile mai dezvoltate.•
Pentru capitolul Coeziunea economică, socială

și teritorială, alocarea financiară (la nivel euro-
pean) este de 325,149 miliarde de euro, din care:

alocarea financiară pentru obiectivul „In-•
vestiţii pentru creștere economică și locuri de
muncă” se va ridica la un total de 313,197 mi-
liarde de euro:

164,279 miliarde de euro pentru regiu-▪
nile mai puţin dezvoltate (regiunile ce au
PIB sub 75% din media europeană, categorie
în care se încadrează 7 din cele 8 regiuni de
dezvoltare ale României);

31,677 miliarde de euro pentru regiunile▪
de tranziţie (regiunile ce au PIB între 75 şi
90% din media europeană, categorie în care
se încadrează şi regiunea de dezvoltare Bu-
cureşti - Ilfov);

49,492 miliarde de euro pentru regiunile▪
mai dezvoltate (regiuni ce au PIB peste 90%
din media europeană);

362,66 miliarde de euro pentru fondul▪
de coeziune.
resursele financiare alocate pentru obiec-•

tivul „Cooperare teritorială europeană” se vor
ridica la un total de 8,948 miliarde de euro şi
vor fi distribuite după cum urmează: 

6,627 miliarde de euro pentru coopera-▪
rea transfrontalieră;

1,822 miliarde de euro pentru coopera-▪
rea transnaţională;

500 milioane de euro pentru cooperarea▪
interregională.

o proporţie de 0,35% din alocarea globală va
reveni pentru Asistenţă tehnică. Asistenţa va fi uti-
lizată pentru a sprijini consolidarea instituţională

şi a capacităţii administrative a statelor, pentru
gestionarea eficientă a fondurilor şi în identifica-
rea şi realizarea de proiecte prioritare, în cadrul
programelor operaţionale, pentru depăşirea pro-
vocărilor economice actuale.

La iniţiativa Comisiei, pentru acţiuni inova-
toare în domeniul dezvoltării urbane durabile vor
fi alocate 330 milioane de euro.

Prin CfM 2014 – 2020, România are alocată, pen -
tru Politica de Coeziune, suma de 21,825 miliarde
de euro, ce va fi indexată cu inflaţia de-a lungul
celor şapte ani.

Pentru că România se află într-un program de
asistenţă cu uniunea europeană şi fondul Monetar
Internaţional, va beneficia de o prefinanţare de 4%
din această sumă. totodată, rata de cofinanţare
de 85% pentru proiectele finanţate din fondurile
Structurale va putea ajunge la 95%.

noul Cadru financiar Multianual, inclusiv pre-
vederile referitoare la alocările pentru România,
va intra în vigoare odată cu aprobarea acestuia de
către Parlamentul european.

Sursă: www.fonduri-ue.ro

josé Manuel durão Barroso, preşedintele Comisiei europene

http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 27 februarie 2013, la sediul A gen -
ţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia au
fost depuse 889 de proiecte, prin care se solicită fi -
nanţare nerambursabilă prin Regio (Programul o pe -
raţional Regional), Planul Integrat de dezvoltare ur-
bană pentru Polul de dezvoltare (PIdu) – Municipiul Pi -

teşti, PId-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri Inte -
grate de dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane.
Până la această dată s-au semnat 480 de con trac te
de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată
de 2.686.723.326,76 lei. din cele 448 de contrac te
semnate, 20 de proiecte au fost reziliate.

Pentru domeniul major de intervenţie 5.3 „Pro mo -
varea potenţialului turistic și crearea infrastructurii nece -
sare în scopul creșterii atractivităţii României ca destina -
ţie turistică”, alocarea financiară în valoare de 150.355.934
de euro este distribuită la nivel naţional. Coordonatele orga -
nismului Intermediar pentru dMI 5.3 al PoR: direcţia Gestio -
nare fonduri Comunitare pentru turism din cadrul Ministe -
rului dezvoltării Regionale şi turismului în calitate de orga -
nism Intermediar, tel.: 0372-144.003, 0372-144.004, e-mail:
georgiana.florescu@mturism.ro, site: www.inforegio.ro.

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.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Notă AM POR nr. 2 pentru DMI 1.2
Autoritatea de Management pentru Programul operaţional Regional 2007-2013 a emis nota nr. 2

către solicitanţi privind clarificarea modului de exprimare a acordului proprietarilor în vederea de-
punerii de cereri de finanţare pentru domeniul major de intervenţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în
eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, din cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării
durabile a orașelor – poli urbani de creștere” a Programului operaţional Regional 2007-2013.

textul integral este publicat pe site-ul nostru, la secţiunea Clarificări utile, link: http://regio.adrmun-
tenia.ro/s22/clarificari-utile/.

http://http://regio.adrmuntenia.ro/s22/clarificari-utile/
http://http://regio.adrmuntenia.ro/s22/clarificari-utile/
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Proiecte de 75 milioane de euro în Argeş
74 de proiecte, în valoare totală»

de 75 milioane de euro au fost
încheiate în judeţul Argeş în cadrul
POSCCE.

74 de proiecte, în valoare totală de 322 mi-
lioane de lei (75 milioane de euro), au fost înche-
iate în Argeş în cadrul Programului operaţional
Sectorial Creşterea Competitivităţii economice
(PoSCCe).

Cel mai mare număr de proiecte a fost depus
de IMM-uri pe Axa 1 „Investiţii productive și pre-
gătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinde-

rilor”, 60 la număr, în valoare totală de 33,6 mi-
lioane de euro, din care au fost făcute deja plăţi,
în valoare de 7,7 milioane de euro. Proiectele sunt
distribuite astfel: Piteşti – 25, Câmpulung – 17, Cur-
tea de Argeş, Ştefăneşti, Mioveni, Schitu Goleşti,
Bascov şi Aninoasa – câte 2 şi câte un proiect pen-
tru Mărăcineni, Berevoeşti, Pietroşani, Miceşti,
dârmăneşti şi Rucăr.

un proiect depus de un IMM din Piteşti, prin
care s-a finanţat strategia de dezvoltare şi marke-
ting a încasat întreaga valoare de finanţare, de
aproximativ 8.500 de euro.

Sursă: www. ziarulargesul.ro

Au fost inaugurate două noi
substaţii SMURD în localităţile Budeşti şi Chiselet

În prezenţa secretarului de stat în Ministerul
Sănătăţii – doctor Raed Arafat şi a inspectorului ge-
neral al IGSu – general Ioan Baş, săptămâna tre-
cută, la Budeşti s-a desfăşurat festivitatea de in-
augurare a Serviciului Mobil de urgenţă, Reanimare
şi descarcerare din localitate (SMuRd Budeşti),
structură specializată de intervenţie, ce va func-
ţiona în cadrul unei subunităţi a Inspectoratului
pentru Situaţii de urgenţă „Barbu Ştirbei” al jude -
ţului Călăraşi.

Începând de acum, locuitorii oraşului Budeşti,
dar şi cei din localităţile învecinate, vor beneficia
de serviciile rapide şi de calitate ale paramedicilor
SMuRd, pompieri militari, care, după finalizarea
u nui curs de specialitate, în ceea ce priveşte acor-
darea primului ajutor medical în situaţii de urgen -
ţă, sunt pregătiţi să intre în lupta cu secundele, în
nobila lor misiune, de a interveni pentru salvarea
vieţii semenilor noştri.

după evenimentul de la Budeşti, în localitatea
Chiselet a fost inaugurată o altă substaţie SMuRd,
în aceleaşi condiţii. din acest moment, pe raza ju-
deţului Călăraşi funcţionează în cadrul subunităţi-
lor Inspectoratului pentru Situaţii de urgenţă  „Bar -
bu Ştirbei” 7 substaţii SMuRd: Călăraşi, dragalina,
Lehliu-Gară, olteniţa, Borcea, Budeşti şi Chiselet.

Cele două substaţii SMuRd din Budeşti şi din
Chiselet vor avea în dotare câte o autospecială de

intervenţie de tip ambulanţă SMuRd (B2) şi vor
funcţiona cu 15 paramedici, deservind, în total, o
populaţie de aproximativ 60.000 de locuitori.

Sursă: www.obiectiv-online.ro

Argeş

Călăraşi

Cele două substaţii SMuRd au fost inaugurate în prezenţa
lui Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, şi a gen.
Ioan Baş, inspectorul general al IGSu

http://www.obiectiv-online.ro
http://www.ziarulargesul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Moreni: obiective petroliere
incluse în circuitul turistic

Cu 8 miliarde de lei bani europeni, adminis-
traţia de la Moreni încearcă să promoveze tradiţia
petrolieră a municipiului şi să atragă astfel turiştii
interesaţi. Se au în vedere nu numai simpozioane
şi deplasări la târgurile de promovare a turismului,
ci şi amenajarea unui parc al petrolului şi reame-
najarea zonei unde o sondă a erupt liber timp de
doi ani, ştirea făcând înconjurul lumii.

Graţie unui proiect european intitulat „Redes-
coperă flacăra petrolului”, autorităţile locale din
Moreni vor să îmbine utilul cu plăcutul şi să-i facă
pe turiştii care vor poposi în zonă să cunoască în
detaliu „istoria” petrolieră a localităţii. În valoare
de 8 miliarde de lei, proiectul din fonduri europene
se derulează pe o perioadă de doi ani, aflându-se
în momentul de faţă în cea de-a 13-a lună de im-
plementare. 

„Dorim să introducem Moreniul
în circuitul turistic”

„Dorim ca turiștii să viziteze obiectivele petro -
liere. Vrem să reamenajăm zona unde, cu ani în ur -
mă, a ars în erupţie liberă timp de doi ani o sondă,
când se vorbea despre Moreni pe întreg mapamon-
dul. Dorim să amenajăm un parc al petrolului în
aer liber, ceea ce va stârni interesul celor ca re vor
să ne viziteze. Valoarea proiectului este de 8 mi-
liarde de lei. Dorim să introducem Moreniul în cir-
cuitul turistic, alături de activităţile sportiv-cultu -
rale, iar aici mă refer la Clubul sportiv de mo to cros”,
a declarat Constantin dinu, primarul municipiului
Moreni.

Sursă: www.jurnaldedambovita.ro

Dâmboviţa

Motocrosul va fi inclus în circuitul turistic al Moreniului

Constantin dinu, primarul municipiului Moreni

http://www.jurnaldedambovita.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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C.N.A.P.D.F. S.A. Giurgiu
implementează Proiectul DaHar – „Dezvoltarea

porturilor interioare ale Dunării”
Compania naţională

Administraţia Porturilor
dunării fluviale S.A. Giur -
giu continuă în anul 2013
implementarea proiectu-
lui daHar – „Dezvoltarea
porturilor interioare ale
Dunării”.

Proiectul a fost dema -
rat în anul 2011, pe ba za
concepţiei că ţările rive-
rane dunării împărtăşesc
un interes comun, ce con-
stă în integrarea optimă a
transportului de marfă pe
căi navigabile într-o reţea
logistică şi, implicit, să asi -
gure o funcţionare ar mo ni -
oasă a oraşelor mici şi mij -
locii, precum şi a por turilor situate de-a lungul fluviului.

Rezultatele activităţilor specifice proiectului
vor fi sintetizate în cadrul unui eveniment de am-
ploare – Conferinţa Master Class, ce va avea loc la
vukovar – Croaţia, în data de 5 martie 2013.

Principalul scop al conferinţei este de a evi-

denţia provocările în implementarea Strategiei du-
nării, cu accent pe potenţialul de dezvoltare a
transportului fluvial, precum şi a porturilor şi ora-
şelor port de dimensiuni mici şi mijlocii din regiu-
nile de sud şi sud-est ale europei.

Sursă: www.jurnalgiurgiuvean.ro

Giurgiu

Oportunitate de reabilitare termică
cu fonduri REGIO a blocurilor din Slobozia

Locuitorii municipiului Slobozia au oportunita -
tea de a reabilita termic locuinţele cu susţinere fi-
nanciară de la primărie şi din fonduri nerambursa-
bile Regio. Condiţiile de eligibilitate prevăd însă ca
aplicanţii să fie locatarii unui bloc întreg, cu mai multe
scări, şi să fie toţi de acord cu susţinerea investiţiei.

În cadrul emisiunii Agenda Publică, viceprima-
rul valentin Băcanu a precizat că principala difi-
cultate întâmpinată este refuzul proprietarilor de
a contribui cu bani pentru îmbunătăţirea suprafe-
ţelor comune. un alt neajuns este că programul
exclude repararea acoperişurilor la blocurile cu

şarpantă şi a lucrărilor din subsol.
Reprezentanţii asociaţiilor de proprietari in-

teresaţi de reabilitarea blocurilor cu utilizarea de
fonduri nerambursabile sunt invitaţi la Primăria
Slobozia pentru a primi informaţiile necesare în-
tocmirii documentaţiilor.

Linia de creditare s-a deschis în luna decem-
brie, iar termenul limită pentru depunerea proiec-
telor este sfârşitul lunii mai. Banii au fost realocaţi
din fondurile de dezvoltare neaccesare şi pot fi uti-
lizaţi doar de primăriile din reşedinţele de judeţ. 

Sursă: www.radiocampus.ro

Ialomiţa

Portul Giurgiu

http://www.radiocampus.ro
http://www.jurnalgiurgiuvean.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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BERD acordă un împrumut
de 9,2 milioane de euro pentru operatorul

regional de apă din judeţul Prahova
Banca europeană pentru Reconstrucţie şi dez-

voltare (BeRd) acordă un împrumut de 9,2 mi-
lioane de euro pentru SC Hidroprahova SA, opera-
torul regional de apă şi canalizare din judeţul Pra-
hova, pentru a contribui la finanţarea unui pro-
gram de investiţii în valoare de 146,2 milioane de
euro.

Împrumutul BeRd se acordă împreună cu fon-
durile ue de coeziune, în valoare de 116,5 milioane
de euro, precum şi cu finanţări disponibile de la
gu vernele locale.

Programul de investiţii va contribui la creşte-
rea calităţii apei potabile în conformitate cu di-
rectivele ue şi va îmbunătăţi accesul la serviciile
de alimentare cu apă şi canalizare în zona deser-
vită de aceste servicii. de asemenea se aşteaptă

ca investiţia să reducă semnificativ pierderile de
apă ale companiei Hidroprahova, micşorând în a -
cest fel şi costurile de operare.

odată ce programul va fi în totalitate imple -
men tat, 96% din populaţia aferentă zonei de pro-
iect va fi racordată la o sursă de apă potabilă, iar
rata de conectare la canalizare se aşteaptă să
crească la 91 de procente pentru populaţia din
zona aferentă proiectului. Proiectul va promova,
de asemenea, investiţii în resurse regenerabile de
energie printr-un element important, respectiv SC
Hidroprahova intenţionează să introducă între
3.000 şi 5.000 de panouri solare, cu o capacitate
instalată totală de 0,8 - 1 MW în instalaţiile lor de
epurare a apelor uzate.

Sursă: www.capital.ro

Prahova

Alexăndrenii vor avea
un cinematograf 3D în cadrul Centrului Artelor

La jumătatea anului trecut, primarul victor
drăguşin promitea construirea unui Centru al Arte -
lor în spaţiul oferit de Casa de Cultură a Sindica-
telor. În prezent se lucrează la acest proiect, în sen -
sul că se fac eforturi pentru a convinge sindicatele
să părăsească spaţiul respectiv, astfel încât să poa -
tă începe demersurile de construire a unei săli de
cinematograf, a unei săli de teatru, a unei săli de
dansuri şi a unei galerii de artă. Inuagurarea aces-
tui „Centrul al Artelor” reprezintă un pas înainte
semnificativ pentru toţi alexăndrenii care îşi do-
resc să se declare parte a unui sistem valoric. este
vorba despre un proiect comun al Consiliului ju-
deţean teleorman şi al Consiliului Local Alexandria
şi va putea fi realizat în momentul în care Casa de
Cultură a Sindicatelor din Alexandria va fi preluată
printr-o procedură legală de Consiliul local. Astfel,
spaţiul din cadrul incintei va fi amenajat pentru
înfiinţarea unui cinematograf 3d, a unei săli de
dans, a unei săli de spectacole şi a unei galerii de
expunere. Proiectul va avea o sursă de finanţare

mixtă, împărţită între consiliul local şi consiliul ju-
deţean.

Prima investiţie ce va fi făcută în momentul în
care Casa de cultură va fi fost preluată de Consiliul
Local Alexandria va fi, potrivit primarului victor
drăguşin, construirea unui cinematograf 3d, ale
cărui costuri s-ar ridica, potrivit lui, la aproximativ
5 miliarde de lei. Primarul a mai spus că prioritatea
sa este Centrul Artelor în mandatul curent şi că, în
clipa în care se va realiza trecerea spaţiului la CL
Alexandria, se va renunţa la orice altă investiţie şi
vor începe demersurile pentru ca tinerii munici-
piului să se poată bucura de actul de cultură într-
un spaţiu destinat special acestui scop. de aseme-
nea, primarul a mai precizat că galeria de artă e -
xistentă deja în incinta Casei de Cultură îşi va păs-
tra rolul şi se doreşte continuarea colaborării cu
toţi oamenii de cultură care doresc să se implice în
realizarea unui astfel de proiect extrem de impor-
tant pentru comunitate.

Sursă: www.ziarulteleormanul.ro

Teleorman

http://www.ziarulteleormanul.ro
http://www.capital.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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newsletter-ul „InfoRegional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

Agenţie şi de către Ministerul dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului operaţional Regional 2007 – 2013.

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

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

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CăLăRAŞI

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

Biroul judeţean ARGeŞ

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: Piaţa
victoriei, nr. 1, et. II, cam. 105, mun. Piteşti,
jud. Argeş
Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul judeţean dÂMBovIţA

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

Biroul judeţean GIuRGIu

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Giurgiu, B-dul Mihai viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul judeţean IALoMIţA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. Iv,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax / 0243/234.806
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul judeţean PRAHovA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Prahova, sediul Consiliului 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 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

Serviciul Comunicare

Daniela TRAIAN - Şef Serviciu Comunicare
Diana NEAGU
Cristina RADU 
Mădălina CILIBEANU
Alexandra GHERASIM 
Marius CHIRCĂ
Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
info.regio@adrmuntenia.ro
Website / www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
Editor / Serviciul Comunicare
Data publicării / 28 februarie 2013

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

