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În data de 23 aprilie, directorul Agenţiei pen-
tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Mu-
şat, a semnat contractele de finanţare pentru două
noi proiecte ce vizează dezvoltarea infrastructurii
educaţionale din judeţul Argeş. Comuna Miceşti,
în calitate de beneficiar, a obţinut fonduri neram-
bursabile Regio în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbu-
nătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major
de intervenţie 3.4 „Reabilitarea/ modernizarea/
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii pentru
formarea profesională continuă” pentru proiec-
tele „Extindere şi dotare Şcoala Gimnazială nr. 1,
sat Miceşti, comuna Miceşti, judeţul Argeş” şi „Ex-
tindere şi dotare Şcoala Primară nr. 1, sat Pău-
leasca, comuna Miceşti, judeţul Argeş”.

noile contracte de finanţare, ce au termen de
implementare 11 luni, vizează îmbunătăţirea şi spri -
jinirea infrastructurii educaţionale, potrivit nevoilor
şi resurselor specifice, în vederea dezvoltării dura -
bile a comunei Miceşti. Astfel, cu ajutorul fonduri -
lor nerambursabile Regio se doreşte asigurarea u -
nui proces de învăţământ de calitate, la standarde
europene şi creşterea gradului de participare a ele -
vilor la educaţie, în urma extinderii şi dotării celor
două unităţi şcolare din satele Miceşti şi Păuleasca.

Proiectul ce vizează Şcoala Gimnazială nr. 1 din
satul Miceşti are o valoare totală de aproximativ
1.650.000 de lei, din care valoarea totală eligibilă
a proiectului este de peste 1,2 milioane de lei. Cu
sprijin nerambursabil Regio se vor realiza lucrări
de modernizare a clădirii existente a unităţii de în -
văţământ şi extinderea acesteia cu două corpuri noi
ce vor deservi laboratoarele de informatică şi de
fizică-chimie, precum şi sala de sport şi centrala ter -
mică. De asemenea, creşterea valorii adăugate re-
zultate prin dotarea cu echipamente iT va asigura
premisele promovării unui sistem educaţional ino -
vativ, interactiv, bazat pe cele mai noi cunoştinţe
în toate materiile şi pe stimularea creativităţii ele-
vilor în procesul educaţional. 

Cel de-al doilea proiect pentru care unitatea
Administrativ-Teritorială Miceşti a semnat contrac-
tul de finanţare are o valoare totală de peste un mi -
lion de lei, din care valoarea totală eligibilă a pro-
iectului este de peste 750 de mii de lei. Cu aceste

fonduri europene, la Şcoala Primară din satul Pău-
leasca se vor executa lucrări de modernizare a clă-
dirii existente şi de extindere cu un corp nou, care va
beneficia de un laborator de informatică, o sală de
clasă, grupuri sanitare şi centrală termică. Totoda -
tă vor fi achiziţionate echipamente iT şi aplicaţii in -
formatice educative pentru elevii de clasele i – iv.

Până în prezent, în cadrul programului Regio,
la nivelul judeţului Argeş au mai fost semnate con-
tractele de finanţare pentru 20 de proiecte ce vi-
zează dezvoltarea infrastructurii de învăţământ,
valoarea totală a acestora fiind de aproape 90 de
milioane de lei, din care asistenţa nerambursabilă
este de peste 65 de milioane de lei.
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În data de 23 aprilie, directorul ADR Sud Mun-
tenia, Liviu Muşat, a participat la evenimentul or-
ganizat de Primăria Topoloveni, cu ocazia redării Bi -
sericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din car-
tierul inuri, Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului,
în vederea desfăşurării activităţilor cultice, ce a fost
restaurată cu fonduri Regio în cadrul proiectului
„Consolidare - restaurarea şi valorificarea turis-
tică a Bisericii cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavril, Inuri”. 

Contractul de finanţare, în valoare totală de
4.107.369,83 lei (valoarea totală eligibilă: 3.240.640,46
lei), s-a derulat pe o perioadă de 42 de luni. Cu
ajutorul fondurilor Regio s-au realizat activităţi de
restaurare, consolidare şi refacere a elementelor
artistice a monumentului istoric şi de creare a con-
diţiilor necesare desfăşurării activităţilor speci-
fice, cu caracter religios, cultural şi turistic.

Monumentul istoric naţional de cult, în formă
de corabie, ce a fost construit în prima jumătate
a secolului al Xviii-lea (anul 1706) este un obiectiv
de mare potenţial pe segmentul turismului religi -
os, reprezentativ pentru trecutul şi viaţa spirituală
a locuitorilor acestor meleaguri. Restaurarea şi valo -

rificarea lăcaşului de cult, comoară inestimabilă a
istoriei poporului român, a avut ca scop dezvoltarea
turismului religios şi conectarea localităţii Topolo-
veni la circuitele de pelerinaj existente în judeţul
Argeş şi în regiunile învecinate, precum şi creşte-
rea gradului de atractivitate a întregii zone.
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Restaurată cu fonduri Regio,

Biserica cu hramul Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavril din Topoloveni,

redată circuitului turistic şi liturgic
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Dâmboviţa, Teleorman şi Giurgiu – parteneriat
pentru modernizarea infrastructurii rutiere
joi, 24 aprilie, la sediul Consiliului judeţean Te-

leorman a avut loc evenimentul de semnare a două
contracte de asociere ce vizează infrastructura ru-
tieră din judeţele Dâmboviţa, Teleorman şi Giurgiu.
Este vorba despre obiectivul „Reabilitarea / moder-
nizarea drumului judeţean DJ 503 pe traseul Ghiz-
daru – Gara Stăneşti – Gara Chiriacu – Toporu (în
judeţul Giurgiu), Drăgăneşti – Vlasca – limită judeţ
Dâmboviţa, limită judeţ Teleorman – Şelaru – Fier -
binţi şi DJ 611, pe traseul Fierbinţi – Vişina – Pe -
treşti”. Cel de-al doilea contract, al cărui lider de
proiect este judeţul Dâmboviţa, reprezintă asocierea
Cj Dâmboviţa cu Cj Giurgiu pentru obiectivul „Rea-
bilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport
interjudeţean, pe traseul DJ 401A Găeşti – Mo go şani
– Mătăsaru – Costeşti Vale – Odobeşti – Crovu – Zidurile
– Potlogi – limită Judeţ Giurgiu – Cărpenişu – Găiseni”.

În cadrul contractului de asociere dintre ju-
deţele Dâmboviţa, Teleorman şi Giurgiu, liderul de
proiect este judeţul Teleorman. Lungimea totală a

drumului vizat este de 96,388 km, din care:
judeţul Dâmboviţa: 28,156 km;•
judeţul Teleorman: 48,132 km;•
judeţul Giurgiu: 20,100 km.•
Prin acest tip de asociere, preşedinţii celor trei

consilii judeţene speră ca proiectele iniţiate să fie
prioritare la finanţarea în cadrul Programului ope -
raţional Regional 2014 - 2020.

judeţele Dâmboviţa şi Giurgiu au semnat contrac-
tul de asociere pentru obiectivul „Reabilitarea şi mo-
dernizarea infrastructurii de transport interjudeţean
pe traseul  DJ 401 A - Găeşti (DN7) – Mogoşani – Mătă -
saru – Costeşti Vale – Odobeşti – Crovu – Zidurile – Pot-
logi – limită Judeţ Giurgiu – Cărpenişu – Găiseni”. Pro-
iectul de reabilitare şi modernizare a infrastructurii
rutiere are în vedere o lungime totală de drum de
aproximativ 38 km, din care:

judeţul Dâmboviţa: 35 km;•
judeţul Giurgiu: 3 km.•

(continuare în pagina 5)
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(continuare din pagina 4)
Vasile Mustăţea, preşedintele Consiliului Ju -

deţean Giurgiu:
„Pentru mine, această colaborare este un prim

pas pentru a arăta că noi, preşedinţii consiliilor
judeţene, putem să ne asociem şi să colaborăm în
profitul cetăţenilor celor trei judeţe (...) Sunt con -
vins că viitorul ne va obliga să colaborăm pentru
a obţine şi alte proiecte. În acest mod dăm o şan -
să mai mare proiectelor noastre, fiindcă obţinem
un punctaj mai mare”.

Adrian Țuţuianu, preşedintele Consiliului Ju -
deţean Dâmboviţa:

„Primul proiect, cel cu Teleorman, ne intere-
sează în aceeaşi măsură ca şi pe judeţul Teleorman;
sunt 28,1 km de drum care trec prin judeţul Dâm -
boviţa. Este vorba despre DJ 611, Petreşti – Vişina
– Fierbinţi - 19,6 km, şi DJ 503, Fierbinţi – Şelaru
– li mită de judeţ.

Proiectul cu Giurgiu este foarte important pen -
tru noi şi îi mulţumesc domnului preşedinte Mus -
tăţea pentru că a înţeles să ne sprijinim, iar cei
care sunt spijiniţi, prioritar, aici, suntem noi, cei
din Dâmboviţa, pentru că, din 38 km de drum, 35
km sunt în judeţul Dâmboviţa, 3 km sunt pe raza
administrativ-teritorială a judeţului Giurgiu. Este
vorba despre DJ 401A, Găeşti – DN7 – Mogoşani – Mă-
tăsaru – Costeşti Vale – Odobeşti – Crovu – Zidurile
– Potlogi – limită judeţ Giurgiu – Cărpinişul – Găi-
seni, în lungime totală de 38 km.

Pe acest drum avem următoarea situaţie: 32,6
km - cu uzură avansată şi 5,4 km sunt pietruiţi, cu
o degradare accentuată. Pe traseu avem patru po-
duri mai importante şi ne propunem să executăm
următoarele lucrări: consolidare şi ranforsare, as-
faltare, asigurarea scurgerii apelor, consolidare şi
reabilitare poduri, amenajare intersecţii, inclusiv
cu giraţii, parcări şi zone de odihnă, semnalizare
rutieră - verticală şi orizontală, monitorizare vi-
deo, iluminat, lărgire parte carosabilă şi amena-
jarea drumului lateral (...) Eu cred că acest tip de
asociere va avea succes şi va avea prioritate la
finanţare europeană pe POR 2014 – 2020 şi, sigur
că, după această festivitate de semnare, va trebui
să trecem şi la muncă, să facem toate documen-
tele necesare, pentru a fi printre primii acolo
unde se depun proiectele la finanţare. Mulţumesc
mult şi să dea Dumnezeu să fie într-un ceas bun!”.

Adrian Ionuţ Gâdea, preşedintele Consiliului
Judeţean Teleorman:

„Întâlnirea de astăzi (n.r.: 24 aprilie) va fi un
câştig pentru toate cele trei judeţe. Cu cât vom
reuşi să accesăm mai multe fonduri europene, cu
atât vom îmbunătăţi condiţiile de viaţă ale locui-
torilor din cele trei judeţe. Vorbind de o infrastruc -
tură rutieră bună - vorbim despre dezvoltare.
Acest contract de asociere reprezintă primul pas
pentru o colaborare viitoare, eficientă şi fruc-
tuoasă, între cele trei judeţe”.

Sursa: www.cjd.ro

ADR Sud Muntenia organizează seminarul
„Locuri de muncă de înaltă calificare pentru o economie ecologică”

în cadrul proiectului Working4Talent
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-

tenia va organiza, în data de 7 mai, seminarul „Lo-
curi de muncă de înaltă calificare pentru o econo-
mie ecologică”, ce se va desfăşura la Târgovişte, în
cadrul proiectului Working4Talent – „Politici de ocu -
pare pentru atragerea persoanelor înalt calificate
şi crearea de oportunităţi mai bune de locuri de mun -
că”, finanţat de Comisia Europeană prin intermediul
programului inTERREG iv C. Proiectul este implemen -
tat de un consorţiu de 10 parteneri care provin din
diferite ţări (Spania, irlanda, norvegia, italia, Repu -
blica Cehă, ungaria, România, Lituania şi Letonia).

Scopul organizării acestui eveniment este pre-

zentarea proiectului şi realizarea unui schimb de
bune practici cu ceilalţi parteneri din cadrul con -
sorţiului în domeniul atragerii şi reţinerii în regiu-
nile de dezvoltare a personalului înalt calificat.
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Schema de minimis:
S-a publicat lista
dosarelor admise
la finanţare!

Departamentul pentru iMM-
uri, mediu de afaceri şi turism
a publicat rezultatele prelimi-
nare ale evaluării proiectelor
depuse în cadrul Schemei de
minimis instituite prin H.G. nr.
274/2013:

Conform DiPiMM, lista do-
sarelor admise de principiu în
cadrul Schemei va suferi com-
pletări ulterioare, pe măsura
finalizării verificărilor.

Sursa: fonduri-structurale.ro

Al III-lea Forum anual
al Strategiei Dunării

În datele de 26 şi 27 iunie
va avea loc la viena al treilea
forum al Strategiei uniunii Eu-
ropene pentru regiunea Dună-
rii. forumul este evenimentul
major al anului pentru Strate-
gia Dunării. Ediţia din 2014 es -
te organizată de Comisia Euro-
peană, oraşul şi provincia vie na
şi Republica Austria.

Sursa: www.fabricadebani.ro

IMM-urile pot lua fonduri
europene pentru a angaja tineri

Întreprinderile mici şi»
mijlocii vor putea obţine
subvenţii pentru a plăti salarii
cuprinse între 900 şi 1.300
de lei tinerilor, timp de un an.

Absolvenţii îşi pot găsi cu greu
un loc de muncă, după cum o ara tă
şi statisticile oficiale. Pentru a veni
în sprijinul tinerilor care îşi caută o
slujbă, Ministerul fondurilor Euro-
pene propune o schemă de ajutor
de minimis, finanţată de la bugetul
de stat şi de la uniunea Europeană,
prin Programul operaţional Secto-
rial Dezvoltarea Resurselor umane.

firmele mici şi mijlocii (iMM) pot
obţine cel puţin 40.000 de eu ro şi cel
mult 200.000 de euro, bani din care
să achite salariile unor tineri absol -
venţi, cu condi ţia să îi angajeze. În
ca zul iMM-urilor care efectuează trans -
port de mărfuri în contul terţilor sau
contra cost, suma maximă a fost sta-
bilită la 100.000 de euro.

Criterii de selecţie

valoarea orientativă a sub -
ven ţiei nete este de 900 de lei

pentru tinerii angajaţi cu studii
medii, respectiv de 1.300 de lei
pentru cei cu studii superioare. 

Totuşi există o serie de res -
tric ţii, în sensul că microîn tre -
prinde rile vor putea primi sub -
venţii doar pentru trei locuri de
muncă desti nate tinerilor, între-
prinderile mij locii pentru şapte, în
vreme ce pen tru întreprinderile
medii vor putea fi subvenţionate
până la 15 posturi.

„Primul venit, primul servit”

Banii pot fi accesaţi până la
31 martie 2015, conform principiu -
lui „primul venit, primul servit”, iar
autorităţile estimează că aproxi-
mativ 1.000 de iMM-uri vor benefi -
cia de aceste fonduri. Pentru a pri -
mi subvenţiile, iMM-urile nu trebu -
ie să fie în insolvenţă sau să aibă
datorii la bugetul de stat sau la
bugetele locale.

Totodată, firmele trebuie să
aibă mai puţin de 250 de angajaţi
şi o cifră de afaceri de maximum
50 de milioane de euro.

Sursa: www.evz.ro

Ministerul Fondurilor Europene
le cere beneficiarilor să solicite

cât mai repede rambursarea banilor
pe care i-au cheltuit

Ministerul fondurilor Europe -
ne solicită tuturor beneficiarilor de
fonduri europene să depună la or-
ganismele intermediare sau la Au-
torităţile de Management cât mai
repede documentele necesare pen-
tru rambursarea sumelor cheltuite
în cadrul proiectelor. Ministerul fon -

durilor Europene subliniază că aceas -
tă solicitare adresată beneficiarilor
vine în contextul în care sunt dis-
ponibile resursele necesare pentru
efectuarea plăţilor către benefi-
ciari, dar şi pentru a accelera imple -
mentarea proiectelor.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

http://www.fonduri-ue.ro
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Campanie de promovare a rezultatelor obţinute
prin Programul de Cooperare Transfrontalieră

România - Bulgaria 2007 - 2013
Structurile de management ale Programului

de Cooperare Transfrontalieră (PTC) România - Bul-
garia 2007 - 2013 au lansat o campanie de promo-
vare a rezultatelor obţinute prin Program. Astfel,
timp de o săptămână, câte un proiect implementat
în cadrul Programului, ce a valorificat potenţialul
de dezvoltare al zonei de graniţă România - Bulga-
ria este promovat pe site-ul oficial al Programului
www.cbcromaniabulgaria.eu şi pe pagina de face-
book ale PTC. 

Pentru mai multe detalii despre această cam-
panie, precum şi informaţii referitoare la Progra-
mul de Cooperare Transfrontalieră România - Bul-
garia 2007 - 2013 accesţi pagina de internet a Pro-
gramului: www.cbcromaniabulgaria.eu.
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Fonduri Regio pentru Ambulatoriul integrat
al Spitalului Municipal Câmpina

Luni, 28 aprilie, Agenţia pentru Dezvoltare Re-
gională Sud Muntenia a semnat un nou contract de fi-
nanţare ce are ca obiectiv „Reabilitarea, moderniza-
rea şi echiparea Ambulatoriului integrat al Spitalului
Municipal Câmpina”. Proiectul, al cărui beneficiar
este Municipiul Câmpina, se va derula pe o perioadă
de 12 luni şi va fi finanţat cu fonduri nerambursabile
Regio în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea in-
frastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie
3.1 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi e -
chiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.

Contractul are o valoare totală de 11.397.056,52
lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este
de 8.933.860,64 lei (7.593.781,54 lei reprezintă fon-
duri nerambursabile fEDR, 1.161.401,89 lei fonduri
de la bugetul naţional, iar 178.677,21 lei cofinanţarea
eligibilă a beneficiarului). 

Ambulatoriul din cadrul Spitalului Municipal Câm -
pina oferă în prezent servicii medicale pentru urmă-
toarele specialităţi: cardiologie, chirurgie, dermato-
venerice, endocrinologie, medicină internă, neurolo-
gie, obstetrică-ginecologie, oftalmologie, ortopedie,
oRL, pediatrie, recuperare, urologie, psihiatrie, pla-
nificare familială, TBC, antirabic şi oncologie. Cu spri-
jin financiar nerambursabil Regio vor fi efectuate lu-
crări de reabilitare şi de modernizare a unităţii spi-
taliceşti din municipiul Câmpina şi, totodată, vor fi
achiziţionate echipamente performante de speciali-
tate şi aparatură medicală. 

Până în data de 28 aprilie 2014, în cadrul acestui
domeniu major de intervenţie au fost semnate 10
contracte de finanţare cu o valoare totală de peste
230 milioane de lei, din care asistenţa nerambursabilă
este de peste 175 milioane de lei.

Spitalul Municipal Câmpina

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 28 aprilie 2014, la sediul Agen-
ţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au
fost depuse 1256 de proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul ope-
raţional Regional), Planul integrat de Dezvoltare ur-
bană pentru Polul de Dezvoltare (PiDu) – Municipiul

Piteşti, PiD-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
integrate de Dezvoltare urbană pentru 12 centre ur-
bane. Până în prezent au fost semnate 537 de con-
tracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă so-
licitată de 3.131.173.735,02 lei. Din cele 537 de
contracte semnate, 44 de proiecte au fost reziliate.

IN
FO

 REG
IO

Pentru Domeniul major de intervenţie 5.3
„Pro movarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii a -
tractivităţii României ca destinaţie turistică”,
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de
euro este distribuită la nivel naţional.

* * *
oRGAniSMuL inTERMEDiAR PEnTRu TuRiSM:

Ministerul Economiei, Direcţia Gestionare fonduri
Comunitare pentru Turism - B-dul Dinicu Golescu,
nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal 010873, Bu-
cureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001,
e-mail: adita.stanca@mturism.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


Până în data de 14 aprilie, Agenţia pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia a preluat de la sediul
Autorităţii de Management pentru PoS CCE 172 de
cereri de finanţare aferente Axei prioritare 1 „Un sis-
tem de producţie inovativ şi ecoeficient”, din care
161 de proiecte au fost finalizate, 6 au fost reziliate/
retrase, iar 5 proiecte se află în implementare. Suma
nerambursabilă solicitată a fost de 215.606.341,18
lei.

La sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, până în prezent, au fost propuse spre
finanţare 205 cereri în urma procesului de evaluare
desfăşurat în cadrul celorlalte Agenţii pentru Dezvol-
tare Regională şi a Autorităţii de Management pentru
PoS CCE. Din cele 205 cereri, 159 de contracte de
finanţare semnate (din care 8 contracte au fost re-
ziliate), 6 contracte au fost transmise la AM PoS CCE
în vederea semnării, 10 contracte se află în pregătire
la ADR SM / oi PoS CCE, 10 sunt retrase şi 20 respin -
se. Suma nerambursabilă solicitată prin cele 159 de pro -
iecte aflate în implementare este de 149.732.891,32
lei. finanţarea nerambursabilă se va acorda prin Pro-
gramul operaţional Sectorial „Creşterea Competiti -
vităţii Economice” 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Un
sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, DMi 1.1
„Investiţii productive şi pregătirea pentru competi -
ţia pe piaţă, în special a IMM-urilor”, operaţiunea
a) „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sec-
torului productiv prin investiţii tangibile şi intangi-
bile”, A2 „Sprijin financiar nerambursabil de până
la 1.065.000 de lei pentru întreprinderile mici şi mij-
locii”.

De asemenea, Agenţia pentru Dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia, până în prezent, a preluat 88 de
cereri pentru care se va acorda finanţare din Axa
prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoe-
ficient”, DMi 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antrepre-
noriatului”, operaţiunea 2 „Sprijin pentru consul-
tanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii”, ape-
lul 2, sesiunea 2. Din cele 88 de cereri, 9 au fost res-
pinse/retrase şi 79 au fost admise în etapa de eva-
luare tehnică şi financiară. Din cele 79 de proiecte
admise, 2 au fost retrase, iar 77 au fost admise din
punct de vedere tehnico-financiar. valoarea finan-
ciară nerambursabilă aprobată pentru cele 77 de pro-
iecte este de 8.731.967,01 lei.

Totodată au fost preluate de la sediul Autorităţii

de Management PoS CCE, 26 de cereri de finanţare
pentru care se va acorda finanţare din Axa prioritară
1 „Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient”,
DMi 1.1 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”,
operaţiunea a) „Sprijin pentru consolidarea şi mo-
dernizarea sectorului productiv prin investiţii tan-
gibile şi intangibile”, Schema de finanţare A1 „Spri-
jin financiar cu valoarea între 1.065.000 şi 6.375.000
lei pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlo-
cii”. valoarea financiară nerambursabilă solicitată de
cele 26 de cereri este de 123.629.954,48 lei.

Până în data de 14 aprilie au fost semnate de
beneficiar şi de ADR Sud Muntenia 22 de contracte
de finanţare cu o valoare nerambursabilă solicitată de
108.354.350,97 lei. 20 dintre acestea au fost sem-
nate şi de către Autoritatea de Management, fiind în
prezent în implementare şi însumează o valoare to-
tală a finanţării ne rambursabile solicitate de
98.418.029,22 lei. Alte două contracte semnate au
fost transmise la AM PoSCEE în vederea avizării. Ce-
lelalte 4 proiecte au fost retrase/respinse.

Începând cu data de 5 martie 2014 au fost pre-
luate, în vederea contractării, 9 proiecte (5 proiecte
cu implementare în regiunea Sud Muntenia şi 4 pro-
iecte cu implementare în regiunea Bucureşti-ilfov),
pentru care se va acorda finanţare din Axa prioritară 1
„Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, Do-
meniul de intervenţie 1.1 „Investiţii productive şi
pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprin-
derilor, în special a IMM”, operaţiunea b) „Sprijin pen -
tru implementarea standardelor internaţionale”.
valoarea financiară nerambursabilă solicitată prin
cele 9 cereri de finanţare este de 1.394.150,58 lei.

În data de 25 martie 2014 a fost semnat Actul
adiţional nr. 1/2014 la Acordul-cadru de delegare a
atribuţiilor privind implementarea PoS CCE 2007 -
2013, în urma căruia au fost preluate în vederea eva-
luării/ selecţiei/ contractării, 66 de proiecte depuse
în cadrul Axei 3 „Tehnologia Informaţiei şi Comuni-
caţiilor pentru sectoarele privat şi public”, respectiv
operaţiunea 3.1.1 „Sprijinirea accesului la Internet
şi la serviciile conexe” din cadrul Domeniului de
intervenţie „Susţinerea utilizării tehnologiei infor-
maţiei şi comunicaţiilor” – apelul 2, proiecte ce se
implementează în regiunea Sud Muntenia. valoarea
financiară nerambursabilă solicitată prin cele 66 de
cereri de finanţare este de 5.069.731,63 lei.
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Consiliul judeţean Argeş are în vedere mai
multe proiecte pentru dezvoltarea şi modernizarea
infrastructurii de transport. Acestea sunt: dezvol-
tarea infrastructurii rutiere (pasaje, parcaje sub-
terane şi supraterane) în Piteşti – 6.500.000 de
euro; înfiinţarea unei linii de transport în comun
tip „metrou uşor” (Piteşti – Mioveni) – 24.400.000
de euro; reţea de piste de biciclete în zona metro-
politană Piteşti – Mărăcineni – Mioveni – 2.500.000
de euro; construirea unui pod peste râul Argeş în
Piteşti – 10.000.000 de euro; finalizarea liniei de
cale ferată Piteşti – Râmnicu vâlcea – 21.000.000
de euro; îmbunătăţirea infrastructurii şi echipa-
mentelor din domeniul transportului feroviar –
5.000.000 de euro; reabilitarea de drumuri comu-
nale – peste 7.000.000 de euro; construcţie drum
expres Piteşti – Slatina – 100.000.000 de euro; rea-
bilitare Dn 73 Piteşti – Braşov – 40.000.000 de euro;
modernizarea aerodromului Geamăna – 3.400.000
de euro; realizarea unui aeroport multifuncţional
în zona Câmpulung Muscel – 40.000.000 de euro;
reabilitarea, modernizarea şi realizarea infrastruc-

turii rutiere de acces la staţiunile vidraru, iezer-
Portăreasa, Leaota – 120.000.000 de euro; con-
strucţie autostradă Piteşti – Sibiu (tronson Piteşti
– Sălătruc: sector km 57 + 600 – km 116 +640) –
1.282.000.000 de euro; modernizarea Drumului ju-
deţean Arefu – Barajul vidraru – Cumpăna – 1.500.000
de euro. Consiliul judeţean speră ca dezvoltarea
infrastructurii de transport să fie realizată cu bani
obţinuţi de la uniunea Europeană, din fonduri pu-
blice şi de la investitori privaţi.

Câteva dintre proiectele menţionate au fost în-
cepute. În primul rând este vorba de construirea au-
tostrăzii Piteşti – Sibiu, Guvernul lansând recent lici-
taţia pentru studiul de fezabilitate. un alt proiect
important este cel de reabilitare a drumului spre
Câmpulung la care lucrările se reiau în aceas tă vară.
În fine, în Piteşti s-au finalizat procedurile de licitaţie
pentru desemnarea constructorului pasajului Podul
viilor, la fel întâmplându-se şi în cazul proiectului de
regenerare urbană (reabilitarea a 40 de hectare de
străzi, alei, parcări şi spaţii verzi pe axa Războieni –
Exerciţiu – Smeurei – i.C. Brătianu – Calea Bucureşti).
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Proiectele administraţiei argeşene
pentru dezvoltarea şi modernizarea

infrastructurii de transport

Argeş

Consiliul judeţean Călăraşi a demarat, începând cu
primăvara anului 2013, activitatea de elaborare a Pla-
nului de Dezvoltare a judeţului Călăraşi pentru perioada
2014 - 2020. Perioada preconizată de finalizare a docu-
mentului programatic a fost la începutul anului 2014. În
prezent, Consiliul judeţean Călăraşi desfăşoară etapa fi-
nală a acestui proces, în care varianta finală a documen-
tului este pusă în consultare publică pe site-ul instituţiei
(www.calarasi.ro). Această variantă a documentului con-
ţine toate observaţiile şi comentariile pertinente ale ac-
torilor locali implicaţi în elaborarea, completarea şi co-
rectarea documentului. Astfel, au fost consultate peste
100 de instituţii/ autorităţi publice, reprezentanţi ai socie -

tăţii civile, ai mediului de afaceri, precum şi ai organi za -
ţiilor nonguvernamentale şi au fost organizate peste 50
de vizite în diferite instituţii/ autorităţi publice din ju deţ.
Acestea au contribuit prin furnizarea de date necesare
elaborării cadrului de referinţă, precum şi prin formula-
rea de puncte de vedere pe subiectele puse în discuţie
în cele opt grupuri de dezbatere (Dezvoltarea durabilă
a infrastructurii; Mediul, biodiversitatea şi riscurile; Edu-
caţie, resurse de muncă, cercetare şi inovare; Susţinerea
sănătăţii şi asistenţei sociale; Creşterea competitivităţii
economice; Dezvoltarea rurală şi agricultura; Minorităţi
locale şi vulnerabilităţi; Administraţie publică locală).

Sursa: www.calarasi.ro

Versiunea finală a Planului
de dezvoltare a judeţului Călăraşi pentru perioada

2014 – 2020, în consultare publică

Călăraşi

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


La sfârşitul săptămânii trecute, preşedintele
Cj Dâmboviţa, Adrian țuţuianu, a făcut o vizită de
lucru în oraşul Găeşti şi comuna Mătăsaru. Printre
obiectivele vizitate a fost şi Ambulatoriul de la
Găeşti care se reabilitează în cadrul proiectului
„Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infras-
tructurii de sănătate – ambulatoriu spital oraş
Găeşti, judeţul Dâmboviţa”, în cadrul Regio – Pro-
gramul operaţional Regional 2007 - 2013. Lucrările
sunt în plin proces de execuţie, iar valoarea totală
a contractului de finanţare este de 2.376.525,38
lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului
este de 1.668.764,35 lei (1.418.449,70 lei repre-
zintă fonduri nerambursabile fEDR, 216.939,36 lei
fonduri de la bugetul naţional, iar 33.375,29 lei co-
finanţarea eligibilă a beneficiarului). Prin imple-
mentarea acestui proiect se va reabilita şi dota
clădirea Spitalului orăşenesc Găeşti destinată Am-
bulatoriului de specialitate, în vederea asigurării
unor servicii de asistenţă medicală performante,

adecvate şi eficiente, la standarde europene. Su-
prafaţa desfăşurată a clădirii destinată ambulato-
riului, supusă lucrărilor de modernizare şi reabili-
tare, este de peste 1.400 de metri. Proiectul va
contribui la îmbunătăţirea calităţii serviciilor me-
dicale acordate în cadrul Ambulatoriului Spitalului
Găeşti, prin dezvoltarea unui sistem de prevenire
şi tratare modern, performant, accesibil tuturor
categoriilor de persoane afectate, precum şi a unui
sistem eficient de servicii ambulatorii. De aseme-
nea, cu ajutorul fondurilor Regio, ambulatoriul va
fi dotat cu echipamente medicale de ultimă gene-
raţie, mobilier specific şi echipamente iT. La nive-
lul judeţului Dâmboviţa, acesta este cel de-al doi-
lea contract finanţat în cadrul programului Regio
pentru dezvoltarea infrastructurii serviciilor de să-
nătate, primul vizând reabilitarea şi modernizarea
Spitalului judeţean Dâmboviţa din municipiul Târ-
govişte.

Sursa: ziardambovita.ro
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Ambulatoriul de la Găeşti,
în plin proces de reabilitare pe fonduri europene
Dâmboviţa

La sediul Camerei de Comerţ, industrie şi Agri-
cultură Giurgiu a avut loc joi, 17 aprilie, o conferin -
ţă de presă, cu participare internaţională, prilejui -
tă de lansarea oficială a Proiectului „Măsuri şi in-
strumente în sprijinul cooperării în afaceri trans-
frontaliere între Distrinctul RAZGRAD şi judeţul
Giurgiu”, proiect finanţat prin contractul de grant
fEDR din cadrul Programului CBC România- Bulga-
ria 2007-2013, Axa Prioritară 3.

Delegaţia oamenilor de afaceri din Distrinctul
Razgrag, formată din 10 persoane, a fost condusă de
vicepreşedintele Camerei de industrie şi Comerţ
Razgrad (CiCZR) şi managerul proiectului, partea
română fiind reprezentată de Alexandru Epîngeac,
preşedintele Camerei de Comerţ, industrie şi Agri-
cultură Giurgiu (CCiA) şi Rodica Ciobanu, adminis-
tratorul SC info Grup SRL Giurgiu. Alexandru Epîn-
geac, preşedintele CCiA Giurgiu, a declarat: „Deşi
suntem la circa 80 - 90 de kilometri distanţă, lan-

săm astăzi (nr. 17 aprilie) un proiect transfronta-
lier, întrucât ne leagă o veche prietenie.  Proiectul
este deosebit de important şi ne-am pus mare
speranţă în el. Posibilită ţile părţii bulgare sunt
foarte mari în raport cu ce le ale judeţului Giurgiu
şi sperăm să realizăm mul te lucruri eficiente îm-
preună. Acest nou proiect internaţional, pe care îl
lansăm acum, este de fapt al doilea proiect trans-
frontalier pe care îl avem în derulare şi la care se
conturează deja rezultate foarte bune”. vicepre -
şe dintele CiCZR, Slavi iliev a declarat în alocuţiu -
nea sa: „Mă bucur că am luptat alături de domnul
Epîngeac să câştigăm acest proiect de cooperare
transfrontalieră. Misiunea noastră este să asigu-
răm consultanţă reciprocă firmelor din Giurgiu şi
Razgrad pentru cooperare economică. Noi avem
numeroase firme private, foarte bine dezvoltate,
în domenii diverse”.

Sursa: www.jurnalgiurgiuvean.ro

Proiect transfrontalier româno-bulgar
dedicat mediului de afaceri

Giurgiu

http://www.jurnalgiurgiuvean.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Înfiinţat în aprilie 2011, printr-un»
parteneriat între Primăria Slobozia
şi Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor,
Centrul Comunitar al Persoanelor
Vârstnice Slobozia, care numără
aproximativ 600 de beneficiari,
a marcat trei ani de activitate,
printr-un moment ce a adus faţă
în faţă vârstnici şi reprezentanţi
ai autorităţilor locale şi judeţene.

Astfel, la întâlnirea organizată la sediul Cen-
trului Comunitar al Persoanelor vârstnice Slobozia
au fost prezenţi, printre alţii, Alexandru Stoica,
primarul municipiului Slobozia, viceprimarul va-
lentin Băcanu, consilierul local Emil Constanti-
nescu, colonelul niculae fiţa, adjunct al inspecto-
rului-şef al iSu ialomiţa, Lauren ţiu Abaza, directo-
rul Poliţiei Locale Slobozia, dar şi reprezentanţi ai
Episcopiei Sloboziei şi Călăra şilor şi ai Liceului de
Arte „Ionel Perlea“.

Ani Roşu, coordonatorul centrului, a fost cea
care a deschis întâlnirea, prezentând un scurt ra-

port, aceasta fiind urmată de invitaţi, care au ţinut
să pună accentul pe importanţa acestui centrului
comunitar şi impactul pe care l-a avut de la
înfiinţare, numărul beneficiarilor fiind, în momen-
tul de faţă, de aproximativ 600, de trei ori mai
mare comparativ cu estimările autorităţilor locale.
La rândul lor, vârstnicii au luat cuvântul şi le-au
transmis au torităţilor locale că acest club, ce a
fost înfiinţat special pentru ei, reprezintă o mare
bucurie pentru fiecare bătrân care trece pragul
Centrului Comunitar al Persoanelor vârstnice Slo-
bozia. Cu această ocazie, atât primarul Alexandru
Stoica, cât şi viceprimarul valentin Băcanu au pre-
cizat că municipalitatea are în vedere, în viitorul
apropiat, înfiin ţarea unui nou astfel de centru, în
zona MB-urilor, dar şi a unui centru pentru tineri.

Au urmat apoi două momente speciale pentru
bătrâni, acestora fiindu-le înmânate, de către prima rul
Alexandru Stoica, diplome personalizate şi special
pregătite cu această ocazie de Ani Roşu, coordonato-
rul centrului. După înmânarea diplomelor, partici -
panţii s-au delectat cu un spectacol susţinut de elevi
ai Liceului de Arte „Ionel Perlea“ din Slobozia.

Sursa: www.observator24.ro
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Centrul Comunitar
pentru Vârstnici Slobozia -

trei ani de activitate

Ialomiţa
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După mai bine de un deceniu de colaborare în rea-
lizarea şi implementarea de proiecte transfrontaliere,
municipalităţile din Roşiorii de vede şi Gorna oryaho-
vitsa au parafat înţelegerea de înfrăţire şi cooperare
între cele două părţi. Documentul a fost semnat în Bul-
garia marţi, 15 aprilie, de către primarul roşiorean Cri-
stian Duică şi omologul său, Dobromir Dobrev.

„Prin semnarea acordului de înfrăţire înţelegem
să consolidăm şi să diversificăm relaţiile tradiţionale
de prietenie, precum şi să realizăm o dimensionare
nouă a cooperării bilaterale în domeniul administra-
ţiei publice locale. Liniile de colaborare convenite în-
tre părţi se axează pe domenii importante. Mă refer
aici la dezvoltare locală, cultură, învăţământ, mediu,

economie, evaluarea efi cienţei în sectorul public rea-
lizată de autorităţile administraţiei publice locale,
standardele de calitate pentru serviciile publice pres-
tate de autorităţile publice locale, dezvoltarea de
proiecte comune de cooperare transfrontalieră şi
transnaţională şi turism. Un asemenea parteneriat
are drept scop încurajarea cooperării şi a schimbului
de experienţă într-o varietate de subiecte de interes
european şi înţelegerea reciprocă între cetăţenii din
Roşiorii de Vede şi Gorna Oryahovitsa, dezvoltând sen-
timentul de identitate europeană”, a declarat prima-
rul Cristian Duică. Părţile română şi bulgară au încheiat
înţelegerea de înfrăţire pe durată nedeterminată.

Sursa: www.ziarulmara.ro
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Înfrăţirea municipiilor
Roşiorii de Vede şi Gorna Oryahovitsa, Bulgaria
Teleorman

Municipiul Ploieşti are nevoie de o nouă staţie
de epurare, pentru a se alinia cerinţelor europene
în materie de protecţie a mediului. Sancţiuni dure
financiare ar putea apărea începând din 2016,
dacă noua staţie de epurare, realizată în proporţie
de 80%, conform oficialilor, nu va fi pusă în func-
ţiune până la sfârşitul anului 2016. Municipalita-
tea, prin primarul iulian Bădescu şi prin reprezen-
tanţii Regiei Autonome de Servicii Publice (RASP),
încearcă din răsputeri să găsească soluţia optimă

pentru finalizarea lucrărilor – acum sistate – şi, ul-
terior, pentru rezolvarea problemelor.

Ploieştiul are, în prezent, o staţie de epurare
veche de la sfârşitul anilor ’60 ai secolului trecut,
care, din fericire, mai face încă faţă situaţiei ac-
tuale. Reprezentanţii RASP încearcă să o ţină în
stare de funcţionare perfectă, doar că nici debitul
şi nici treptele de epurare nu mai sunt în concor-
danţă cu cerinţele.

Sursa: www.ziarulprahova.ro

Primăria Ploieşti caută soluţii
pentru finanţarea staţiei de epurare

Prahova

http://www.ziarulprahova.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.ziarulmara.ro
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REVISTA PRESEI

observator de Călăraşi / 25 aprilie 2014 finantare.ro / 24 aprilie 2014

Ziarul Dâmboviţa / 22 aprilie 2014

Curierul Zilei / 24 aprilie 2014

ziare.com / 24 aprilie 2014

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


newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

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

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

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

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 28 aprilie 2014

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

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

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

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

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

Reţelei de informare REGio Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,

consiliilor judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
reprezentanţilor mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia

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

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

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

