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În data de 27 mai, ADR Sud Muntenia»
a parafat un nou contract de finanţare
în cadrul Regio – Programul Operaţional
Regional 2007 – 2013, pentru dezvoltarea
infrastructurii educaţionale.

Comuna Conţeşti va beneficia de asistenţă ne-
rambursabilă pentru proiectul „Reabilitare, mo-
dernizare, extindere şi echipare infrastructură
educaţională – Şcoala Conţeşti, localitatea Con-
ţeşti, comuna Conţeşti, judeţul Dâmboviţa” în ca-
drul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastruc-
turii sociale”, domeniul major de intervenţie 3.4
„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echi-
parea infrastructurii educaţionale preuniversi-
tare, universitare şi a infrastructurii pentru for-
mare profesională continuă”. 

Contractul de finanţare are o valoare totală de
7.061.457,96 lei, din care valoarea totală eligi bilă
este de 5.347.139,08 lei (fonduri nerambursabile
fedR: 4.545.068,22 lei; valoare nerambursabilă din
bugetul naţional: 695.070,86 lei; cofinanţare bene -
ficiar: 107.000 de lei). 

Proiectul vizează îmbunătăţirea calităţii in-

frastructurii de educaţie şi asigurarea accesului la
educaţie. Şcoala cu clasele V – VIII Conţeşti are în
prezent cinci săli de clasă, unde îşi desfăşoară ac-
tivitatea opt cadre didactice şi învaţă 95 de elevi.
Cu sprijin nerambursabil Regio se vor realiza lu-
crări de reabilitare şi modernizare, se va extinde
construcţia existentă şi se va amenaja baza spor-
tivă şi curtea şcolii. Totodată, proiectul prevede
dotarea cu echipamente de laborator şi IT, precum
şi bibliotecă şi sală de lectură.

Prin această investiţie se doreşte ca unitatea
de învăţământ să devină punct de referinţă pentru
comuna Conţeşti, o şcoală modernă, funcţională,
reprezentativă pentru sistemul educaţional, care
să respecte standardele europene în domeniu. 

Acesta este cel de-al doilea proiect finanţat
în cadrul programului Regio pentru dezvoltarea in-
frastructurii educaţionale din comuna Conţeşti.
Primăria mai este beneficiara contractului „Reabi -
litare, modernizare, extindere şi echipare infras-
tructura educaţională - Şcoala Bălteni, localitatea
Bălteni, comuna Conţeşti, jud Dâmboviţa”, a cărui
valoare totală este 6.903.537,40 lei, aflat în pre-
zent în implementare.

Contractul semnat la sediul Consiliului judeţean dâmboviţa are o valoare totală de 7.061.457,96 lei

Regio sprijină dezvoltarea
infrastructurii educaţionale din judeţul Dâmboviţa

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


În data de 29 mai, la Piteşti, a avut loc o în-
tâlnire de lucru destinată reprezentanţilor mediu-
lui de afaceri din judeţul Argeş. evenimentul „Si-
guranţa Reuşitei în Afaceri” a fost organizat de
Asociaţia oamenilor de Afaceri Argeş, în colaborare
cu BRd – Groupe Societe Generale Piteşti. 

La întâlnire au luat parte preşedintele Consi-
liului judeţean Argeş, Constantin nicolescu, direc-
torul Agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud
Muntenia, Liviu Muşat, primarul municipiului Pi-
teşti, Tudor Pendiuc, prefectul judeţului Argeş, Cris -
tian Soare, reprezentanţi ai mediului privat şi ai
instituţiilor bancare, precum şi ai mass-mediei ar-
geşene.

Cu această ocazie, directorul AdR Sud Munte-
nia a prezentat stadiul actual al pregătirii Planului
de dezvoltare Regională 2014 – 2020, cu accent pe
domeniul prioritar 3 „Creşterea competitivităţii
economiei regionale pe termen lung”. Cele patru
măsuri propuse spre finanţare în cadrul domeniului
3, ce au fost prezentate oamenilor de afaceri din
judeţul Argeş, vizează sprijinirea dezvoltării IMM-
urilor, în special a celor bazate pe cunoaştere, spri-
jinirea cercetării – dezvoltării – inovării, facilitarea
aplicării inovării în mediul economic, precum şi

promovarea cooperării interne şi internaţionale.
una dintre activităţile principale desfăşurate

de AdR Sud Muntenia este elaborarea Planului de
dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014 – 2020,
care se realizează în parteneriat, atât la nivel ju -
deţean, cât şi la nivel regional, cu autorităţile pu-
blice locale, instituţii deconcentrate, mediul aca-
demic, mediul privat, patronate/ sindicate, onG-
uri constituite în Comitetul Regional pentru elabo-
rarea planului, Grupuri tematice regionale şi Gru-
puri de parteneriat local.
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La întâlnirea de lucru privind creşterea competitivităţii
economice a mediului privat din Argeş, Liviu Muşat, directorul
AdR Sud Muntenia a prezentat stadiu actual al pregătirii Planului
de dezvoltare Regională 2014-2020

La grupul de lucru au participat autorităţile locale din Argeş, reprezentanţi ai mediului privat şi ai instituţiilor bancare,
precum şi ai mass-mediei argeşene

Întâlnire de lucru privind creşterea competitivităţii
economice a mediului privat din Argeş

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Cea de-a doua reuniune a Comisiei Regionale
pentru elaborarea criteriilor de selecţie

a proiectelor strategice
Joi, 30 mai, Agenţia pentru»

Dezvoltare Regională Sud Muntenia
a organizat cea de-a doua şedinţă
a Comisiei Regionale pentru
elaborarea criteriilor de selecţie
a proiectelor strategice ale regiunii
noastre pentru perioada 2014 – 2020.

evenimentul s-a desfăşurat la sediul Agenţiei
din municipiul Călăraşi. Subiectele principale de
discuţie ale întâlnirii membrilor Comisiei Regionale
au vizat Regulamentul de organizare şi funcţiona -
re şi criteriile de selecţie a proiectelor strategice de
la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia pen-
tru perioada 2014 – 2020.

Portofoliul proiectelor strategice va fi o anexă a
Planului de dezvoltare Regională 2014 – 2020. Iden-
tificarea şi selectarea acestora se va face până la mij-
locul anului 2013 (luna iulie), iar până în a doua jumă -
tate a anului 2014 se va lucra la pregătirea documen -
taţiilor proiectelor. Proiectele strategice, integrate

contribuie la realizarea priorită ţilor şi măsurilor Pla-
nului de dezvoltare Regională (PdR), prin intermediul
cărora se vor putea so lu ţio na nevoile/ problemele iden -
tificate la nivel regional, şi ce ţin cont de obiectivele
Strategiei europa 2020, asumate de România prin Pro-
gramul naţional de Reformă 2011 – 2013. de aseme-
nea, potrivit metodologiei de elaborare a PdR, la ni-
velul regiunii va fi identificat un ne cesar de finanţare
care reprezintă o cuantificare a nevoilor regionale,
indiferent de sursa de finanţare (buget de stat, buget
local, fonduri comunitare, fon duri private, etc.). A -
ceastă estimare va reprezenta necesităţile financiare
ale Regiunii în perioada 2014-2020 şi va cuprinde toto-
dată o serie de previ zi uni cu privire la investiţiile care
vor fi realizate în această perioadă. de asemenea,
această estima re poate fi corelată cu volumul fondu-
rilor efectiv utili zate în regiune în scopul susţinerii unor
investiţii si milare în perioada 2007-2013. Până în pre-
zent, la nivelul regiunii Sud Muntenia, autorităţile pu-
blice lo cale, atât din mediul urban, cât şi cele din mediul
ru ral, au transmis la Agenţie 1.280 de fişe de proiecte.

A doua şedinţă a Comisiei regionale pentru elaborarea criteriilor de selecţie a proiectelor strategice s-a desfăşurat la sediul Agenţiei pentru
dezvoltare Regională Sud Muntenia

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Întâlnire despre oportunităţile de finanţare
nerambursabilă pentru mediul privat,

la ADR Sud Muntenia
În data de 31 mai, la sediul»

Agenţiei pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia a avut loc o întâlnire de
lucru destinată mediului privat din
regiunea noastră. Scopul organizării
acestui eveniment, la care au participat
peste 60 de persoane, a fost de a
prezenta Schema de ajutor de minimis
pentru sprijinirea microîntreprinderilor
şi oportunităţile de finanţare
nerambursabilă pentru viitoarea
perioadă de programare 2014 – 2020
pentru mediul privat din regiunea
Sud Muntenia.

Alături de AdR Sud Muntenia au fost deputatul
daniel florea şi preşedintele Camerei de Comerţ,
Industrie şi Agricultură Călăraşi, Marian drăgan,
parteneri de dialog la această întâlnire destinată
mediului de afaceri din regiunea noastră. 

directorul AdR Sud Muntenia, Liviu Muşat, a
de clarat în deschiderea evenimentului următoa-
rele: „Prin lansarea acestui ajutor de minimis, pre -
văzut prin Hotărârea de Guvern nr. 274/15.05.2013,
dorim să vă aducem la cunoştinţă această oportu-
nitate importantă de a vă dezvolta afacerile. Ini-
ţiativa Guvernului este cu atât mai mult de apre-
ciat cu cât nevoia de finanţare a mediului econo-
mic este tot mai acută. Dezbaterea de astăzi are
ca scop informarea oamenilor de afaceri din Sud
Muntenia despre prevederile Hotărârii de Guvern
nr. 274, ce a fost publicată chiar zilele trecute în
Monitorul Oficial, mai precis în data de 28 mai.
Aprobarea acestui act normativ poate reprezenta
un balon de oxigen pentru mediul de afaceri, de
aceea ne-am propus să ne întâlnim aici pentru a
prezenta regulile de acordare a ajutorului de mi-
nimis, înainte ca Ghidul solicitantului să fie emis
de către Ministerul Finanţelor Publice.”

Ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor, cu res -
pectarea prevederilor H.G. nr. 274/15.05.2013 şi

ale Regulamentului (Ce) nr. 1.998/2006, prin alo-
cări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului
finanţelor Publice, sub formă de sume nerambur-
sabile, în proporţie de 100% din valoarea totală a
cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, în
limita echivalentului în lei al valorii maxime de
200.000 de euro, respectiv 100.000 de euro în ca-
zul întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea
în domeniul transportului rutier, pe o perioadă de
trei ani fiscali consecutivi.

IMM-urile vor putea beneficia de ajutoare de
minimis pentru realizarea de investiţii şi încuraja-
rea participării active a acestora la redresarea eco-
nomiei româneşti prin crearea de noi locuri de
muncă. Schema de ajutor de minimis se aplică de
la data deschiderii sesiunii până la 30 iunie 2014,
cu posibilitatea prelungirii, pentru emiterea acor-
durilor pentru finanţare, în limita bugetului alocat
pentru aceasta. Plata ajutorului de minimis se
efectuează până la 31 decembrie 2016, în limita
bugetului anual alocat sche mei.

numărul estimat de IMM-uri beneficiare de a -
jutor de minimis este 1.000.

Alături de Liviu Muşat, directorul AdR Sud Muntenia, la
întâlnirea destinată mediului de afaceri din regiunea noastră au
fost parteneri de dialog Marian drăgan (stânga), preşedintele
Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi, şi daniel
florea, deputat

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Lucrările la procesul de descentralizare
avansează în paralel cu cel de regionalizare

Descentralizarea competenţelor»
publice de la nivel central la nivel local
şi regional a reprezentat tema întâlnirii
de lucru organizate de Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice cu reprezentanţi ai structurilor
asociative ale administraţiei publice
locale, cu primari şi preşedinţi de
consilii judeţene, în prezenţa
reprezentanţilor unor ministere
şi a membrilor grupului academic
al Consiliului Consultativ
pentru Regionalizare (CONREG). 

„Am stabilit să avem aceste discuţii chiar cu
cei către care vrem să transferăm competenţe,
adică reprezentanţii autorităţilor publice locale –
primari de comune, de oraşe şi municipii, preşe -
dinti de consilii judeţene. Am ţinut să participe la
discuţii şi cei care vor trebui să legifereze ceea ce
propunem noi.”, a declarat viceprim-ministrul Li-
viu dragnea în cadrul unei conferinţe de presă.

descentralizarea este un proces care se deru-
lează în paralel cu cel de regionalizare, iar stabi-

lirea competenţelor pe fiecare nivel administrativ
trebuie să se realizeze în urma unor consultări cât
mai ample, cu cei direct vizaţi de acest proces.

orice proces de transfer de competenţe şi a -
tribuţii în plan local se va realiza în mod obligato-
riu şi cu un transfer de resurse. unul dintre prin-
cipiile foarte importante care au fost stabilite în
le gătură cu descentralizarea competenţelor se re-
feră la criteriile de repartizare. Astfel, s-a propus
ca la nivelul consiliilor locale şi judeţene să se e -
xercite competenţe în special de administrare, con -
siliile regionale să exercite competenţe legate de
dezvoltarea regiunii, iar la nivel central să rămână
cele legate de elaborare a politicilor şi strategiilor
naţionale, cele de reglementare şi cele de moni-
torizare şi control.

În paralel cu întâlnirile de lucru pentru descen -
tralizare, MdRAP organizează, în fiecare regiune
de dezvoltare, dezbateri cu participare publică
pentru procesul de regionalizare.  

Ministerul dezvoltării Regionale şi Admi nis tra -
ţiei Publice este instituţia desemnată în februarie
2013, prin Memorandumul aprobat de Guvernul Ro-
mâniei, să coordoneze pregătirea procesului de re-
gionalizare - descentralizare.

Sursa: www.mdrap.ro

MdRAP organizează în fiecare regiune de dezvoltare dezbateri cu participare publică pentru procesul de regionalizare

http://www.mdrap.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Noi măsuri în sprijinul beneficiarilor
de fonduri europene

Beneficiarii de fonduri ue vor fi scutiţi de la
plata penalităţilor, dobânzilor penalizatoare şi ac-
cesoriilor percepute de stat pentru obligaţiile fis-
cale neachitate la timp dacă autorităţile cu com-
petenţe în gestionarea fondurilor europene le-au
plătit sumele pe care aveau dreptul să le încaseze
după expirarea termenelor prevăzute în contrac-
tele de finanţare. Această prevedere este regle-
mentată de ordonanţa de urgenţă privind regle-
mentarea unor măsuri fiscale, iniţiată de Ministe-
rul fondurilor europene şi elaborată în colaborare
cu Ministerul finanţelor Publice, care a fost apro-
bată în şedinţa de Guvern din data de 29 mai.

Măsura menţionată a fost adoptată, deoarece
beneficiarii s-au confruntat cu blocaje financiare
pentru că în trecut nu au încasat la timp sumele
cuvenite de la Autorităţile de Management, iar din
acest motiv au de achitat şi penalităţi, şi dobânzi
penalizatoare către bugetul de stat. Ca urmare a
acestor blocaje financiare, AnAf a iniţiat deja pro-
cedurile de executare silită împotriva unui număr
mare de beneficiari aflaţi în această situaţie. 

„decizia Guvernului României este extrem de
importantă. Va avea efecte pozitive pentru bene-
ficiari, pentru partenerii lor de afaceri şi pentru
economie, şi, în acelaşi timp, demonstrează anga-

jamentul nostru ferm de a lua decizii exclusiv în
favoarea beneficiarilor. Această măsură este una
dintre cele mai importante pentru a contrabalansa
efectele negative ale gestionării defectuoase a fon -
durilor europene în perioada 2009 - 2011, care au
dus la presuspendarea plăţilor de către Comisia eu-
ropeană pe patru programe operaţionale şi au ge-
nerat blocaje în fluxurile financiare ale beneficia-
rilor de fonduri europene”, a declarat ministrul
fondurilor europene, eugen Teodorovici.

Ca urmare a deficienţelor apărute în utilizarea
fondurilor europene în perioada 2009 - 2011, Co-
misia europeană a presuspendat patru programe
operaţionale: Programul operaţional Sectorial
dezvoltarea Resurselor umane (PoS dRu), Progra-
mul operaţional Regional (PoR), Programul ope-
raţional Sectorial Transport şi Programul operaţio-
nal Sectorial Creşterea Competitivităţii econo-
mice.

datorită măsurilor implementate de Guvernul
României, Comisia a reluat în acest an plăţile pe
două programe operaţionale: PoS dRu şi PoR, iar
autorităţile române au luat toate măsurile nece-
sare pentru deblocarea celorlalte două programe
în perioada imediat următoare.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

POSDRU: 29 de linii de finanţare lansate!
AM PoSdRu şi organismele Intermediare PoS-

dRu au lansat, în data de 1 iunie, următoarele 29
de cereri de propuneri de proiecte: 

CPP 123 - dMI 4.1 Calitate în serviciile de ocu-•
pare – cerere de propuneri de tip strategic;

CPP 124 - dMI 4.2 Modernizarea Serviciului Public•
de ocupare – cerere de propuneri de tip strategic;

CPP 125 - dMI 5.1 fii activ pe piaţa muncii! –•
cerere de propuneri de tip strategic;

CPP 127 - dMI 5.1 fii activ pe piaţa muncii în re -•
giunea nord-est! – cerere de propuneri de tip grant;

CPP 128 - dMI 5.1 fii activ pe piaţa muncii în re -•
giunea Sud-est! – cerere de propuneri de tip grant;

CPP 129 - dMI 5.1 fii activ pe piaţa muncii în•
regiunea Sud Muntenia! – cerere de propuneri de

tip grant;
CPP 130 - dMI 5.1 fii activ pe piaţa muncii în•

regiunea Sud-Vest oltenia! – cerere de propuneri
de tip grant;

CPP 131 - dMI 5.1 fii activ pe piaţa muncii în•
regiunea Vest! – cerere de propuneri de tip grant;

CPP 132 - dMI 5.1 fii activ pe piaţa muncii în•
re giunea nord-Vest! – cerere de propuneri de tip
grant;

CPP 133 - dMI 5.1 fii activ pe piaţa muncii în re -•
giunea Centru! – cerere de propuneri de tip grant;

CPP 134 - dMI 5.1 fii activ pe piaţa muncii în•
regiunea Bucureşti-Ilfov! – cerere de propuneri de
tip grant;

(continuare în pagina 8)

http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 7)
CPP 135 - dMI 5.2 Promovarea sustenabilităţii•

pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de
muncă – cerere de propuneri de tip strategic;

CPP 136 - dMI 5.2 Promovarea sustenabilităţii•
pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de
muncă – cerere de propuneri de tip grant în regiu-
nea nord-est;

CPP 137 - dMI 5.2 Promovarea sustenabilităţii•
pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de
muncă – cerere de propuneri de tip grant în regiu-
nea Sud-est;

CPP 138 - dMI 5.2 Promovarea sustenabilităţii•
pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de
muncă – cerere de propuneri de tip grant în regiu-
nea Sud Muntenia;

CPP 139 - dMI 5.2 Promovarea sustenabilităţii•
pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de
muncă – cerere de propuneri de tip grant în regiu-
nea Sud-Vest oltenia;

CPP 140 - dMI 5.2 Promovarea sustenabilităţii•
pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de
muncă – cerere de propuneri de tip grant în regiu-
nea Vest;

CPP 141 - dMI 5.2 Promovarea sustenabilităţii•
pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de
muncă – cerere de propuneri de tip grant în regiu-
nea nord-Vest;

CPP 142 - dMI 5.2 Promovarea sustenabilităţii•
pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de
muncă – cerere de propuneri de tip grant Centru;

CPP 143 - dMI 5.2 Promovarea sustenabilităţii•
pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de
muncă – cerere de propuneri de tip grant în regiu-
nea Bucureşti-Ilfov;

CPP 144 - dMI 6.3 Şanse egale şi respect – ce-•
rere de propuneri de tip strategic;

CPP 145 - dMI 6.3 Şanse egale şi respect – cere -•
re de propuneri de tip grant în regiunea nord-est;

CPP 146 - dMI 6.3 Şanse egale şi respect – ce-•
rere de propuneri de tip grant în regiunea Sud-est;

CPP 147 - dMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere•
de propuneri de tip grant în regiunea Sud Muntenia;

CPP 148 - dMI 6.3 Şanse egale şi respect – ce-•
rere de propuneri de tip grant în regiunea Sud-Vest
oltenia;

CPP 149 - dMI 6.3 Şanse egale şi respect – ce-•
rere de propuneri de tip grant în regiunea Vest;

CPP 150 - dMI 6.3 Şanse egale şi respect – cere -•
re de propuneri de tip grant în regiunea nord-Vest;

CPP 151 - dMI 6.3 Şanse egale şi respect – ce-•
rere de propuneri de tip grant în regiunea Centru;

CPP 152 - dMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere•
de propuneri de tip grant în regiunea Bucureşti-Ilfov.

Conform AM PoSdRu, deschiderea sistemului
electronic ACTIonWeB se va face în data de 17 iu-
nie 2013, ora 10:00, şi se va închide în data de 1
iulie 2013, ora 16:00.

de asemenea, AM PoSdRu a publicat Ghidul
Condiţii Generale versiunea 2013.

Sursa: www.fseromania.ro

Ghidul pentru apelul de proiecte pentru sprijinirea
fermelor familiale, publicat spre consultare!

APdRP a publicat spre consultare Ghidul pen-
tru Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agri-
cole” (PndR) pentru apelul dedicat fermelor fami-
liale anunţat a fi lansat în luna iunie 2013.

zilele trecute, ministrul agriculturii a anunţat
că va fi lansată o sesiune de depunere proiecte
pentru Măsura 121, ce se adresează fermelor de
familie, şi că, pentru a veni în sprijinul fermierilor

interesaţi să acceseze aceasta măsură, vor fi puse
la dispoziţia potenţialilor beneficiari, cu titlu gra-
tuit, proiecte model şi informaţii documentate
tehnic pentru ferme de legume în câmp şi în spaţii
protejate, ferme de vaci de lapte, ferme de creş-
tere şi îngrăşare porcine şi ferme de găini ouă-
toare.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

http://www.fonduri-structurale.ro
http://www.fseromania.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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A fost lansată cererea de propuneri de proiecte
în domeniul ecoinovării a Comisiei Europene

Comisia Europeană a lansat o»
cerere de propuneri în valoare de
31,5 milioane EUR pentru cele mai
bune 45 de proiecte în materie de
ecoinovare. Întreprinderile din
întreaga Europă pot transmite până în
data de 5 septembrie 2013
propunerile lor menite să introducă pe
piaţă soluţii ecologice inovatoare în
următoarele cinci domenii: reciclarea
materialelor, apa, materialele de
construcţii durabile, afacerile
ecologice şi sectorul alimentelor
şi băuturilor.

Comisarul european pentru mediu, janez Po-
tocnik, a declarat: „Ecoinovarea nu este doar o
nişă a afacerilor ecologice. Competitivitatea Eu-
ropei în următoarele decenii va depinde de capa-
citatea sa de a depăşi constrângerile în materie
de resurse. Întreprinderile ecoinovatoare sunt fac-
torii care vor facilita această transformare la ni-
velul întregii economii. Încurajez în mod special
întreprinderile mici şi mijlocii să candideze la fi-
nanţare şi să ajute Europa să fructifice avantajul
pe care îl deţine în sectoare, cum ar fi gospodări-
rea apei şi gestionarea deşeurilor.”

45 de proiecte urmează să facă obiectul
cererii de propuneri 

Cererea de propuneri vizează în principal în-
treprinderile private, în special IMM-urile care au
dezvoltat un produs, proces sau serviciu ecologic
inovator, dar care se confruntă cu dificultăţi în pri-
vinţa lansării pe piaţă. Cererea de propuneri oferă
cofinanţarea până la 50% a costului proiectului şi
ar trebui să sprijine aproximativ 45 de proiecte noi
în acest an.

185 de proiecte sunt în prezent
în desfăşurare 

urmează să fie lansate aproximativ 50 de pro-
iecte din cadrul cererii de propuneri de anul trecut

şi peste 185 de proiecte sunt deja în curs de des-
făşurare. Printre proiectele actuale se numără, de
exemplu: optimizarea tehnologiei de reutilizare a
cărămizilor vechi în sectorul construcţiilor; produ-
cerea de încălţăminte din piele care nu conţine
substanţe chimice periculoase; utilizarea Co2 pen-
tru a valorifica o sursă naturală de omega-3; o teh-
nică nouă de fabricare a covoarelor.

Context

ecoinovarea este finanţat[ prin Programul-ca-
dru pentru competitivitate şi inovare (CIP) şi dis-
pune de un buget de aproximativ 220 de milioane
euR pentru perioada 2008 - 2013. Aceasta sprijină
produsele demonstrate din punct de vedere teh-
nologic care contribuie la o mai bună utilizare a
resurselor naturale ale europei. ecoinovarea re-
prezintă una dintre componentele ecologice ale
CIP şi contribuie la Planul de acţiune privind ecoi-
novarea.

Programul este gestionat de Agenţia executivă
pentru Competitivitate şi Inovare (eACI).

Sursa: ec.europa.eu

janez Potocnik, comisarul european pentru mediu

http://ec.europa.eu
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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BRCT Călăraşi: Vizită împreună cu jurnaliştii
la faţa locului la Glavinitsa, pentru promovarea

rezultatelor concrete ale utilizării
fondurilor europene 

Secretariatul Tehnic Comun (STC) pentru Pro-
gramul de Cooperare Trans frontalieră România-Bul-
garia 2007 - 2013 din cadrul Biroului Regional pen-
tru Cooperare Transfrontalieră Călă raşi pentru
Graniţa România - Bulgaria (BRCT Călăraşi) a orga-
nizat joi, 30 mai, o vizită la faţa locului la proiectul
„ICT – o forţă pentru o schimbare în educaţie”, la
care au participat jur nalişti, reprezentanţi ai fac-
torilor de decizie, ai societăţii civile şi academice
din districtul Silistra.

Întâlnirea a avut loc în sala de şedinţe a Mu -
ni cipalităţii Glavinitsa, unde reprezentanţii STC
din cadrul BRCT Călăraşi au prezentat participan -
ţilor progresul programului, cu accent pe proiec-
tele finanţate la nivelul districtului Silistra, subli-
niind importan ţa şi beneficiile programului pentru
dezvoltarea zonei de graniţă dintre România şi Bul-
garia. de asemenea re prezentanţii Liceului „Vasil
Levski”, partener în „ICT – o forţă pentru o schim-
bare în educaţie”, au prezentat rezultatele obţi -
nute şi impactul proiectului asupra ariei eligibile
a Programului, precum şi activităţile des făşurate
în parteneriat cu celelalte instituţii implicate în
proiect, respectiv Asociaţia euRoInTeGRA din Bul-

garia, în calitate de partener lider, Liceul „Emilian
Stanev”, Liceul „Baba Tonka”, Asociaţia ACCeS şi
In spectoratul Şcolar judeţean Călăraşi.

Proiectul, cu o valoare totală eligibilă de 1,4
milioane de euro, s-a implementat în perioada sep-
tembrie 2011 – martie 2013. Scopul acestuia a fost
de a accelera alinierea la standardele educaţionale
europene, demonstrând avantajele investiţiilor în
tehnologiile informaţionale şi de comunicare în
şcolile din România şi Bulgaria. În acest sens, 10
laboratoa re de studii din şase şcoli au fost integral
echipate prin achiziţionarea de mobilier şi echipa-
mente corespunzătoare de lucru (tablete multime-
dia, proiectoare şi laptop-uri).  

evenimentul s-a încheiat cu vizi ta la Liceul
„Vasil Levski”, unde invit a ţii au avut ocazia de a par -
ticipa la o lecţie demonstrativă de matematică în
format electronic.

Prin toate acţiunile întreprinse de către BRCT
Călăraşi se urmăreşte asigurarea unui management
efici ent, eficace şi transparent, precum şi imple-
mentarea fără dificultăţi a prio rităţilor şi măsurilor
Programului.

Sursa: cbcromaniabulgaria.eu

Aur la Campionatele Europene de canotaj –
juniori pentru Călăraşi!

Georgiana Vasile a câştigat
medalia de aur la Campionatele europene
de canotaj – juniori

Georgiana Vasile, componentă a Clubului
Sportiv Municipal Călăraşi, a obţinut medalia de
aur în proba de 4 vâsle (4X) la Campionatele euro-
pene de canotaj – juniori, desfăşurate în perioada
25 - 26 mai la Minsk (Belarus), pe distanţa de 2.000
de metri.

Sursa: www.obiectiv-online.ro/?p=6848

Georgiana Vasile, medaliată cu aur la Campionatele europene de
Canotaj - juniori, alături de dumitru Chirilă, directorul CSM Călăraşi

http://www.obiectiv-online.ro/?p=6848
http://www.cbcromaniabulgaria.eu
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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POR 2007 - 2013, cel mai performant
program operaţional românesc

Viceprim-ministrul Liviu Dragnea,»
ministrul dezvoltării regionale şi
administraţiei publice, a condus în data
de 28 mai a.c., şedinţa Comitetului de
Monitorizare al Programului Operaţional
Regional 2007-2013 (CMPOR).
Comitetul s-a reunit pentru a analiza
stadiul programului şi pentru a adopta
măsurile necesare pentru accelerarea
implementării lui.

Analiza activităţii programului pe anul 2012 şi
a stadiului său actual au evidenţiat faptul că PoR
îşi menţine statutul de cel mai performant pro-
gram operaţional din România, atât la capitolul
absorbţie, cât şi din punctul de vedere al respec-
tării indicatorilor.

„Până la această oră, sumele totale din fon-
duri europene plătite efectiv în România pe Pro-
gramul Operaţional Regional reprezintă 40% din
bugetul programului, iar gradul de absorbţie este
de 30%. 40%, adică 1,5 miliarde de euro, sunt bani
europeni plătiţi efectiv pe proiecte în cadrul POR -
rambursări la care se adaugă prefinanţarea de a -
proximativ 10%.”, a declarat Liviu dragnea în con -
ferinţa de presă susţinută pe această temă.

„Vă pot anunţa că toţi indicatorii care au fost
stabiliţi pentru POR au fost depăşiţi cu peste 100%.
Să vă dau un exemplu: una dintre ţintele iniţiale
era de a înfiinţa 15.000 de noi locuri de muncă
până la finalizarea programului. Numai până la
această oră, estimarea a ajuns la peste 22.500 de
locuri de muncă directe, la care se adaugă locurile
de muncă indirecte. Aşadar, ţinta a fost deja depă -
şită.”, a precizat ministrul dezvoltării regionale şi
administraţiei publice.

Ministrul Liviu dragnea a anunţat şi deciziile
adoptate de CMPoR cu privire la realocarea unor
sume în cadrul programului. Astfel, suma de 100,8
milioane de euro, rezultată din economii la alte
proiecte aflate în implementare şi din corecţii, va
fi realocată de pe axele 1, 3 şi 5 pentru finanţarea
proiectelor de eficientizare termică a blocurilor
de locuinţe (Axa prioritară 1, domeniul Major de In -

tervenţie 1.2). Alte realocări aprobate vor fi utili-
zate pentru a finanţa achiziţia de utilaje la Inspec-
toratele pentru Situaţii de urgenţă, pentru monu-
mente istorice şi culturale, dar şi pentru infrastruc -
tura de turism.

evoluţia pozitivă a programului a fost posibilă
ca urmare a aplicării unor măsuri precum modifi-
carea unor acte normative, simplificarea procedu-
rilor şi schimbarea modului de abordare în cadrul
Autorităţii de Management a PoR. Măsuri suplimen -
tare care urmează să fie propuse CMPoR pentru
eficientizarea programului se referă la modificarea
achiziţiilor publice în sensul simplificării acestora,
a standardizării caietelor de sarcini, dar şi la cla-
rificarea şi asumarea responsabilităţilor pentru in-
stituţiile de control.

Comitetul de Monitorizare al Programului ope-
raţional Regional este structura naţională de tip par-
tenerial, fără personalitate juridică, cu rol deci zio -
nal şi strategic în procesul de implementare a Pro-
gramului operaţional Regional 2007-2013. CMPoR
are rolul de a asigura eficacitatea şi calitatea im-
plementării programului.

Sursa: www.mdrap.ro

Viceprim-ministrul Liviu dragnea a afirmat în şedinţa
Comitetului de Monitiruzare al Programului operaţional Regional
2007-2013 că „indicatorii care au fost stabiliţi pentru POR au
fost depăşiţi cu peste 100%”

http://www.mdrap.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor depuse
la nivelul regiunii Sud Muntenia

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.

Până în data de 3 iunie 2013, la sediul Agenţiei
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 890 de proiecte, prin care se solicită finan-
ţare nerambursabilă prin Regio (Programul operaţio-
nal Regional), Planul Integrat de dezvoltare urbană
pentru Polul de dezvoltare (PIdu) – Municipiul Piteşti,

PId-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri Integrate
de dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane.

de asemenea au fost semnate 489 de contracte
de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată
de 2.884.331.987,45 lei. din cele 489 de contracte
semnate, 33 de proiecte au fost reziliate.

Pentru domeniul major de intervenţie 5.3
„Promovareapotenţialuluituristicşicrearea
infrastructuriinecesareînscopulcreşteriia-
tractivităţiiRomânieicadestinaţieturistică”,
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 - Blvd. dinicu Golescu,
nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal 010873, Bu-
cureşti, 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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Fonduri Regio pentru promovarea
Muzeului Judeţean Argeş 

unitatea Administrativ-Teritorială judeţul Ar-
geş, în calitate de beneficiar, a anunţat în data de
30 mai finalizarea proiectului „Muzeul Judeţean
Argeş - moştenire culturală, istorie şi continui-
tate”. Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 25
de luni, începând din 3 mai 2011.

Proiectul a fost selectat în cadrul Axei priorita -
re 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismu-
lui”, dMI 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi
crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii
atractivităţii României ca destinaţie turistică”.

obiectivul general al proiectului a constat în
dezvoltarea şi consolidarea turismului din Argeş,
prin sprijinirea promovării produselor specifice în
vederea dezvoltării durabile a turismului la nivel
local, regional şi naţional. Pe parcursul celor 25 de
luni de implementare, au fost realizate o serie de
activităţi, cu precădere de tip promoţional, fiind
create peste 3.000 de albume foto, 8.000 de
pliante, 500 de postere şi 31.500 de vederi. Valoa-
rea totală a proiectului a fost de 1 milion de lei.

Sursa: www.epitesti.ro

Argeş

Muzeul judeţean Argeş

http://www.epitesti.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Se apropie cu paşi repezi deschiderea unor noi fi-
nanţări europene prin Programul operaţional Regional
(PoR) 2014 - 2020 şi, potrivit fişelor de proiect depuse
la sediul Agenţiei pentru dezvoltare Regională (AdR) Sud
Muntenia, Consiliul judeţean Călăraşi este pregătit.
nu mai puţin de 30 de fişe de proiect au depus auto-
rităţile judeţene, care însumează aproape 225 de mi-
lioane de euro, bani ce pot veni în judeţul Călăraşi înce -
pând din 2014. Proiectele pe care Consiliul judeţean le
are în calcul sunt destul de îndrăzneţe şi acoperă mai
multe domenii, atât de infrastructură, cât şi sociale.

Astfel, Cj Călăraşi vrea să atragă fonduri euro-
pene prin PoR 2014 - 2020 pentru următoarele inves-
tiţii: Surse de energie regenerabilă prin înfiinţarea
unui parc fotovoltaic în judeţul Călăraşi – 22 milioane
de euro; Modernizarea şi reabilitarea drumurilor ju-
deţene: dj 201 B, tronson ulmeni – Lunca km 49+730
– km 81+290, dj 305: tronson Lunca – Lehliu Sat - Să-
punari km 0+000 – km 33+529 şi dj 313 Săpunari – li-
mită judeţ Ialomiţa km 28+700 – km 30+500 – 20,29
milioane de euro; Modernizarea şi reabilitarea dj 211
d, tronson cuprins între dn 21 (comuna Ştefan-Vodă)
şi dn 3 B, km 12+000 – km 40+000 – 9,57 milioane de
euro; Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean
dj 306 tronson Cuza-Vodă (dn 3) – Socoalele – limită
judeţ Ialomiţa km 0+000 – km 36+000 – 11,24 milioane
de euro; Modernizarea şi reabilitarea drumurilor ju-
deţene dj 401 C tronson Cucuieţi (dj 301) – Progresul
– Sohatu, km 21+500 – km 10+000 şi dj 412, tronson
Sohatu – dj 402, între km 55+280 – km 61+780 – 6,18
milioane de euro; Modernizarea şi reabilitarea drumu-
rilor judeţene - dj 402 tronson Curcani – Măriuţa – li-
mita judeţ Ialomiţa km 0+000 - km 53+700 şi dj 302
tronson dn 3 – Măriuţa – limita judeţ Ialomiţa km 0+000
– km 15+365 – 21,8 milioane de euro; Modernizare in-
frastructură portuară în municipiul Călăraşi – port in-
dustrial/ comercial Călăraşi – 35 milioane de euro; Mo-
dernizare infrastructură portuară în municipiul Călă-
raşi – port Chiciu – 6,2 milioane de euro; Creşterea si-
guranţei traficului rutier pe drumurile judeţene din
judeţul Călăraşi – 0,75 milioane de euro; Înfiinţare linie
de transport public fluvial pe ruta România (Călăraşi
– Chiciu) - Bulgaria (Silistra) – 3,4 milioane de euro;
Managementul populaţiilor de ţânţari în judeţul Călă-
raşi – 1 milion de euro; Construire bloc locuinţe pentru

categorii socio-profesionale (medici) în municipiul Că-
lăraşi – 0,93 milion de euro; Consolidarea, reabilitarea
şi modernizarea Spitalului judeţean de urgenţă Călă-
raşi - Corp f, G, H - 7,63 milioane de euro; dezvoltarea
reţelelor de internet în bandă largă în localităţile ju-
deţului Călăraşi – 3,82 de milioane de euro; Implemen-
tarea unei soluţii de e-guvernare la nivelul Consiliului
judeţean Călăraşi şi a consiliilor locale pentru eficien-
tizarea serviciilor oferite cetăţenilor şi mediului de
afaceri – 1,22 milioane de euro; dezvoltarea zonei tu-
ristice braţ Borcea Călăraşi – danubius Parc – 18,67 mi-
lioane de euro, Construire sediu bibliotecă judeţeană
– 4 milioane de euro, Reabilitare, modernizare şi con-
solidare sediu Muzeul dunării de jos Călăraşi – 0,4 mi-
lioane de euro; Modernizare sediu Biblioteca jude-
ţeană „Al. Odobescu” Călăraşi – secţia copii – 0,88 mi-
lioane de euro; Construirea unui bazin olimpic de înot
în municipiul Călăraşi – 8 milioane de euro; Reabilitare
şi modernizare Palat administrativ „Barbu Ştirbei” Că-
lăraşi – 3 milioane de euro; Punerea în valoare a zonei
turistice din judeţul Călăraşi - prin amenajarea şi mar-
carea de trasee turistice – 0,2 milioane de euro; dez-
voltarea structurii pentru afaceri a judeţului Călăraşi
prin înfiinţarea unui parc logistic în municipiul Călă-
raşi, str. Independenţei (fosta unitate militară) – 10
milioane de euro; dezvoltarea structurii pentru afaceri
a judeţului Călăraşi prin înfiinţarea unui parc industrial
în zona comunelor Modelu - Roseţi – 11 milioane de
euro; Implementarea unui sistem de încălzire şi pre-
parare apă caldă care utilizează energie regenerabilă
la Centrul de îngrijire şi asistenţă Ciocăneşti - 1,14 mi-
lioane de euro; Reabilitarea termică şi dotarea cu sis-
teme de încălzire şi producere apă caldă din surse re-
generabile a Centrului de Plasament „Sf. Ştefan” Pe-
rişoru – 2 milioane de euro; eficientizarea consumului
de energie termică la Spitalul judeţean de urgenţă
Călăraşi – 0,88 milioane de euro; Modernizarea şi echi-
parea Spitalului judeţean de urgenţă Călăraşi – corp
A.B - 5,3 milioane de euro; dotarea cu echipamente
performante de diagnostic şi tratament a spitalelor
aflate în reţeaua Consiliului judeţean Călăraşi - 6,6
milioane de euro; Reabilitare, modernizare clădire cu
destinaţia locuinţe pentru categorii sociale defavori-
zate în municipiul Călăraşi – 1,45 milioane de euro.

Sursa: www.arenamedia.ro

Consiliul Judeţean Călăraşi vrea să atragă
aproape 225 de milioane de euro până în 2020

Călăraşi

http://www.arenamedia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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25% din lucrările
pentru Complexul Turistic de Nataţie

de la Târgovişte au fost executate
Complexul Turistic de nataţie de la Târgovişte

este cel mai ambiţios proiect de acest fel din sudul
ţării. el va cuprinde un bazin de înot acoperit de
dimensiuni olimpice, care se va construi în confor-
mitate cu standardele fInA, federaţia Internaţio-
nală de nataţie, în care se vor putea organiza com-
petiţii de nivel european.

„S-a executat cam 25% din lucrare, deci sun-
tem în grafic. Se munceşte respectând standardele
şi parametrii ca să finalizăm cu bine cea mai mare
investiţie a municipalităţii, susţinută cu fonduri eu -
ropene şi locale”, a precizat în cadrul unei vizite de
lucru pe şanţierul Complexului, primarul Gabriel
Boriga.

Complexul va avea un bazin de dimensiuni
olimpice, de 50 de metri lungime şi 25 de metri lă-
ţime, cu vestiare, cu duşuri, saună, tribune. Alături
de acest bazin, Complexul va mai avea două tere-
nuri de minifotbal cu suprafaţă sintetică, iluminate
pe timp de noapte, un teren de baschet, trei tere -
nuri de tenis, două locuri de joacă pentru copii, un
amfiteatru, terase, cafenele, restaurante, un aqua-
land pe două hectare şi 225 de locuri de parcare.

„Valoarea totală a proiectului, aşa cum a fost
finanţat, este de 88.349.662 lei, din care 50% fi-
nanţare nerambursabilă din partea UE şi Ministe-
rului Dezvoltării, iar 50% din partea Primăriei Târ-
govişte. În urma licitaţiei însă, câştigătorul a ad-
judecat lucrarea cu o sumă mult mai mică urmând
să se facă economii de aproximativ 25 de milioane
de lei noi. Se ajunge la valoarea totală a contrac-
tului de lucrări de 63.419.182 lei (51 milioane con-

tractul, restul TVA). Va fi un mare succes al Târ-
goviştei şi un mare succes al târgoviştenilor.”, a
declarat Gabriel Boriga. Câştigătorul licitaţiei este
asocierea dintre delta ACM 93 şi o firmă din Ger-
mania. Complexul va crea 230 de locuri de muncă
şi se va întinde pe 10 ha, în zona Bazei de Agrement
Crizantema.

Sursa: www.adevarul.ro  

Dâmboviţa

10 milioane de euro reprezintă valoarea inves-
tiţiei firmei MoL, care, joi, a inaugurat un terminal
de produse petroliere în zona Liberă Giurgiu. este
vorba despre un terminal, care, la finalul tuturor
lucrărilor, va avea o capacitate de 7.000 de metri

cubi de combustibil, din care 5.000 pentru moto-
rină şi restul de 2.000 pentru benzină. Terminalul
se întinde pe o suprafaţă de 15.000 de metri pă-
traţi, având acces la transportul fluvial. 

Sursa: www.giurgiu-news.ro

Investiţie de 10 milioane de euro
în Giurgiu 

Giurgiu

Târgovişte ca avea în curând un Complexul Turistic de nataţie

http://www.giurgiu-news.ro
http://www.adevarul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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La Bora se va construi un centru
pentru persoane fără adăpost

Primăria Slobozia şi-a anunţat intenţia de a
amenaja în cartierul Bora un centru pentru per-
soanele fără adăpost, în urma dării în administrare
către Serviciul Public de Asistenţă Socială a unui
imobil, obţinut de municipalitate în urma unui
schimb cu o societate comercială. Valoarea inves -
tiţiei se va ridica la 100.000 de lei.

Primăria Slobozia a preluat în proprietate o clă -
dire cu o suprafaţă de aproximativ 205 metri pă -
traţi, precum şi un teren intravilan de 400 de metri
pătraţi, ambele situate în cartierul Bora, pe strada
General Magheru. Municipalitatea a primit la schimb
o altă clădire, situată în Slobozia. Valoarea clădirii
din Bora se ridică la aproximativ 56,6 de mii de lei.

Pentru realizarea centrului pentru persoane
fără adăpost, Serviciul Public de Asistenţă Socială
(SPAS) din cadrul primăriei Slobozia are prevăzută
în lista de investiţii aferentă acestui an suma de
100.000 de lei. În acest sens, imobilul proaspăt in-
trat în proprietatea municipalităţii va fi concesio-
nat către SPAS pe o perioadă de 49 de ani, având
în vedere necesitatea amenajării unui astfel de
obiectiv social în cartierul slobozean.

una dintre cele mai importante investiţii în
cartierul Bora a fost Centrul Multifuncţional, in-
augurat la sfârşitul anului trecut. Acesta este des-
tinat activităţilor educative şi culturale, benefi-
ciarii participând la lecţii de utilizare a calcula-
torului, programe after school sau de educaţie sa-

nitară. 
fondurile au provenit de la Banca Mondială,

investiţia însumând aproximativ 150.000 de euro.
Tot la finalul anului trecut, municipalitatea a dat
în folosinţă două căsuţe de tip familial, destinate
copiilor cu dizabilităţi.

Sursa: www.observator24.ro

Ialomiţa

uniunea Generală a Industriaşilor din România –
filiala Prahova a organizat săptămâna trecută, la Plo-
ieşti, în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie
Prahova şi cotidianul Curierul Naţional cea de-a doua
ediţie a evenimentului economic „Parteneri pentru
dezvoltare”. Au fost prezenţi oficiali din Guvernul
României, reprezentanţi ai administraţiei publice lo-
cale şi ai instituţiilor deconcentrate din regiunea Sud
Muntenia, precum şi nenumăraţi antreprenori. Cu
acest prilej, au avut loc dezbateri interesante, cu ar-

gumente pro şi contra, pe teme economico-sociale
de maximă actualitate, cum ar fi „Politica de regio-
nalizare şi strategia de dezvoltare a Regiunii Sud
Muntenia”, „Parteneriatul public - privat” şi „Im-
pactul politicilor fiscale asupra mediului de afaceri”,
puncte de vedere prezentate de experţi ai Ministe-
rului finanţelor, de preşedinţi ai unor filiale judeţene
ale uGIR, de reprezentanţi ai prefecturilor din regiu-
nea Sud Muntenia sau ai sectorului privat.

Sursa: www.ziarulprahova.ro

Dezbatere despre regionalizare
şi parteneriat public – privat, la Ploieşti

Prahova

Primăria Slobozia intenţionează să construiască un centru pentru
persoane fără adăpost la Bora

http://www.ziarulprahova.ro
http://www.observator24.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Municipalitatea Alexandria
îşi propune să acceseze fonduri europene

prin 32 de proiecte
Experţii de la Primăria»

municipiului Alexandria au elaborat
32 de fişe tehnice privind proiectele
ce vor fi promovate în perioada
2014 - 2020 pentru accesarea
de fonduri de la Uniunea Europeană,
a declarat într-o conferinţă de presă
edilul Victor Drăguşin. 

„Ne-am limitat la aceste proiecte prin eva-
luarea puterii de susţinere financiară totală pe
care o poate asigura din bugetul propriu Consiliul
Local Alexandria”, a precizat sursa citată.

Între obiectivele de investiţii pe care le pro-
pune municipalitatea Alexandria se află reconfigu-
rarea traficului pietonal în zona centrală, proiect
evaluat la 25 milioane de euro sau realizarea unei
maternităţi, cu o valoare de circa 12 milioane de
euro. 

de asemenea, se preconizează construirea
unui centru de recoltat sânge şi celule stem,
printr-un parteneriat cu Ministerul Sănătăţii.

Realizarea pieţii de gros, a hărţii electronice
de cadastru a municipiului, înfiinţarea de perdele
forestiere, reabilitarea zonei de agrement „Pădu-
rea Vedea”, modernizarea cantinei sociale, ame-
najarea unei piste pentru biciclişti cu lungimea de
10 km sau transformarea vechiului cinematograf
„Patria” într-un centru cultural pentru tineret - se
află între obiectivele conducerii Primăriei Alexan-
dria. 

La peste 6 milioane de euro este evaluat un
proiect ce vizează crearea unui campus şcolar în
cadrul Liceului Tehnologic Agricol, care va include
şi ferma didactică destinată inclusiv pregătirii stu-
denţilor de la facultatea de Agronomie şi Piscicul-
tură a universităţii „Valahia”, a mai precizat sursa
citată.

Sursa: www.administratie.ro

Teleorman

Pentru perioada 2014 - 2020, municipalitatea Alexandria îşi propune accesarea fondurilor europene pentru 32 de obiective de investiţii

http://www.administratie.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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newsletter-ul „InfoRegionalSudMuntenia”
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

direcţia dezvoltare şi Comunicare

Daniela TRAIAN - director adjunct
Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare
Diana NEAGU
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 / 3 iunie 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
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro

