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Agenţia pentru dezvoltare Regională»
Sud Muntenia, în calitate de lider de
proiect, a organizat în perioada 10 - 11
noiembrie, la Călăraşi, Întâlnirea de
lansare a proiectului „MYBUSINESS –
Îmbunătățirea abilităților antreprenoriale
și stimularea șomerilor”.

La acest eveniment au participat reprezen -
tanţii următoarelor instituţii partenere în proiect:
dimitra iTd, (Larisa, Grecia), institutul Tehnologic
(Cork, irlanda) şi BeST – institut independent de
Calificare Vocaţională (Viena, Austria). În cadrul
întâlnirii de lansare a proiectului s-au purtat dis-
cuţii pe teme legate de managementul proiectului,
raportarea financiară, activităţile şi rolul fiecărui
partener în realizarea acestora, precum şi preve-
derile acordului de parteneriat.

În perioada septembrie 2014 – august 2016, AdR
Sud Muntenia implementează proiectul „MYBUSINESS
– Îmbunătățirea abilităților antreprenoriale și sti-
mularea șomerilor”, finanţat în cadrul programu-
lui Erasmus+, Acţiunea Cheie 2 – Parteneriate stra-
tegice pentru educația adulților.

Consorţiul proiectului este alcătuit din şase
parteneri – autorităţi locale şi regionale şi instituţii
private din şase state membre ale uniunii europe -
ne: România, irlanda, Belgia, Grecia, Spania şi Austria.

Obiectivul principal al proiectului, ce are un bu -
get în valoare totală de 157.540 de euro, este de a
promova reintegrarea pe piaţa muncii a şomerilor
cu vastă experienţă, prin educarea şi stimularea
acestora pentru a-şi crea propria afacere. Astfel,
activităţile principale ale proiectului sunt urmă-
toarele: promovarea antreprenoriatului şi încura-
jarea persoanelor în vârstă să rămână active pe
piaţa forţei de muncă, cu scopul de a genera dife-
rite avantaje economice şi sociale întregii socie -
tăţi; studierea în profunzime a situaţiei şi a per-
spectivelor locurilor de muncă în europa pentru
şomerii cu vastă experienţă în câmpul muncii; cer-
cetarea şi analizarea abilităţilor şomerilor cu vâr-

sta de peste 50 de ani şi promovarea antrepreno-
riatului senior, precum şi promovarea efectelor so-
cio-economice benefice care vor apărea ulterior:
motivarea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora,
crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea socială;
elaborarea şi implementarea unei strategii de co-
municare, axată pe rolul antreprenoriatului senior
în dezvoltarea economică şi socială.
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Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia:
Vizita la Agenţie, înainte de a demara scrierea

unui proiect, este mai mult decât necesară
În prima parte a lunii noiembrie,»

directorul Agenţiei pentru dezvoltare
Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat,
a acordat un interviu postului de radio Arena
FM, pentru a prezenta un bilanţ asupra
activităţii realizate în acest an şi a
perspectivelor pentru anul 2015 în ceea ce
priveşte dezvoltarea regională prin atragerea
de fonduri nerambursabile din viitoarele
programe de finanţare uniunii europene.

Ne apropiem de sfârşitul anului 2014 – Liviu
Mu şat, te-aş ruga foarte frumos să tragem o primă
con cluzie asupra activităţii desfăşurate de ADR
Sud Muntenia în acest an 2014.

Într-adevăr bate la uşi anul 2015 şi, ca orice bun
creştin, ne pregătim de analize de sfârşit de an, de
retrospective, iar pentru noi, AdR Sud Muntenia,
anul 2014 se conturează ca fiind un an cu activitate
intensă. Vă spun că în acest an am finalizat, îm-
preună cu colegii mei, sute de proiecte în cadrul
POR şi în cadrul POSCCe, sute de proiecte care sun-
tem convinşi că vor aduce puţin mai bine în comu-
nităţile în care acestea se vor implementa, mă re-
fer la proiecte din administraţie, din mediul privat
ş.a.m.d., iar, prin realizarea lor, comunităţile respec -
tive vor avea de câştigat în ceea ce priveşte creşte -
rea nivelului de trai.

de asemenea, tot în acest an am semnat iar
sute de contracte de finanţare şi, fiindca vorbesc
la un post de radio din Călăraşi, vreau să vă spun
că în judeţ am semnat foarte multe proiecte, în
special pe şcoli, pentru infrastructura educaţio-
nală, Călăraşiul fiind, ca număr de proiecte, pe lo-
cul i la cererea a ii-a de proiecte din primăvara
acestui an. nu mai departe de ieri (n.r.: 11 noiem-
brie) am semnat cel mai mare proiect în desfăşu-
rare în judeţul Călăraşi. este vorba de un campus
preuniversitar la Fundulea. eu cred că această ape-
tenţă crescută pentru proiecte se va manifesta în
depunerea unui număr mare de proiecte începând
cu programul 2014 - 2020 în judeţul Călăraşi, ceea

ce nu poate fi decât de bun au gur. de asemenea,
revenind la ce a însemnat 2014 pentru noi, din
punctul de vedere al funcţiei de rea lizare a docu-
mentelor strategice a regiunii, am fina lizat Planul
de dezvoltare a regiunii pentru peri oada 2014-
2020. Acesta a trecut toate etapele preliminare -
avizare, inclusiv la nivelul Autorităţii de Manage-
ment, la Bucureşti, şi va intra în dezbaterea şi
aprobarea Consiliului regional cel mai tarziu la în-
ceputul anului viitor, astfel încât, după aprobarea
Consiliului, el va deveni element oficial, un docu-
ment oficial al regiunii, în baza căruia noi vom ie-
rarhiza intervenţii financiare în regiune. Tot în a -
cest an ne-am axat din ce în ce mai mult pe par-
ticiparea la proiecte de cooperare finanţate din di -
ferite surse europene. Practic, am participat în ca-
litate de partener sau lider sau de partener secun-
dar în diferite proiecte ce au diferite teme, prin
care noi încercăm să rezolvăm o serie de probleme
din regiune. de exemplu, în momentul de faţă sun-
tem lideri pentru un proiect pentru scăderea şo-
majului în regiunea noastră.

(continuare în pagina 4)

INTERVIU

Liviu Muşat, directorul AdR Sud Muntenia
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(continuare din pagina 3)
Avem o regiune cu un număr mare de şomeri

şi astfel de proiecte sunt din ce în ce mai multe în
portofoliul nostru şi sperăm ca această latură de
internaţionalizare a activităţii noastre să o extin-
dem în 2015 şi în anii următori. Cam acestea sunt
principalele jaloane ale Agenţiei, ale activităţii
noastre în anul 2014. Bineînţeles că fiind niş te per-
fecţionişti, ne-am fi dorit mai mult, însă suntem
convinşi că în 2015 vom putea obţine aceste salturi
calitative, dar şi cantitative, rugându-ne Bunului
dumnezeu să ne ţină sănătoşi pe noi şi pe toţi co-
laboratorii noştri din judeţul Călăraşi şi nu numai.

„Imediat ce vom avea date despre
axele programului Regio 2014 - 2020,
vom purcede în regiune să le
mediatizăm, să le aducem la cunoștința
celor interesați să facă proiecte”

Putem să creionăm câteva din noutăţile pe
care le pregăteşte Agenţia pentru 2015 sau chiar
pentru întreg exerciţiul financiar 2014 - 2020?

Într-adevăr, aşteptăm cu mare încredere şi cu
mare interes finalizarea sau aprobarea Programu-
lui Operaţional Regional 2014-2020. draftul, va-
rianta finală, se află în aprobare la Comisia euro-
peană. Vor fi 11 priorităţi în POR, care vor avea ca
destinaţie atât mediul privat, deci vom avea bani
pentru aplicaţii din mediul privat, cât şi pentru
dezvoltarea comunităţilor, mă refer la proiecte ale
administraţiei locale. În total, programul va bene-
ficia de 6,5 miliarde de euro, asta înseamnă o creş-
tere cu 50 % faţă de 2007-2013 şi pentru noi este
un semn că o alocare suplimentară cu jumătate
faţă de anul trecut este practic o recunoaştere că
în POR trebuie cheltuiţi cât mai mulţi bani în co-
munităţile în care proiectele se desfăşoară. ime-
diat ce vom avea date despre axele programului
Regio 2014-2020, vom purcede în regiune să le me-
diatizăm, să le aducem la cunoştinţa celor intere-
saţi să facă proiecte, fiindcă numai printr-o acti-
vitate susţinută de mediatizare vom avea un număr
de aplicaţii şi, bineînţeles, având multe aplicaţii,
cu siguranţă că probabilitatea de a fi bune este
foarte mare. de asemenea pregătim o înfrăţire cu
regiunea Sud din Republica Moldova. Chiar la sfâr-
şitul acestui an vom avea o vizită; eu am fost acum

două săptămâni în vizită în Republica Moldova, în
regiunea Sud, la Agenţia de dezvoltare de acolo.
deja pregătim un protocol de colaborare cu AdR
Sud, şi acest demers vine tot în sprijinul a ceea ce
v-am spus vizavi de dorinţa noastră de a ne inter -
naţionaliza activitatea, deşi, când vorbim de fraţii
din Republica Moldova, este greu spus că vorbim
de internaţionalizare, ci mai mult de o fraternizare
a activităţii noastre. Cu siguranţă vom avea ca
principal scop transferul de cunoştinţe, transferul
de bune practici, de la noi spre ei, dar şi de la ei
spre noi. noi suntem o organizaţie care recunoaş-
tem în orice partener punctele bune, fiindcă este
imposibil să nu ai ceva bun în activitate pe care să
nu îl înveţi de la un partener pe care îl respecţi.

Poate este uşor prematur în momentul de faţă,
dar dacă ar fi să întocmim un clasament la nivel
naţional, ADR Sud Muntenia unde s-ar putea plasa?

Într-adevăr, nu prea sunt făcute asemenea cla -
samente, însă, pentru mine, este foarte importan -
tă percepţia beneficiarilor în regiunea de dezvol-
tare Sud Muntenia, deci modul cum suntem priviţi,
în special de localităţi, de unităţile administrativ-
teritoriale, dar şi de mediul de afaceri.

(continuare în pagina 5)
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(continuare din pagina 4)
O să vedeţi că nu avem reclamaţii vizavi de ac -

tivitatea noastră. din contră, din ce în ce mai mul -
te aprecieri la nivelul activităţii noastre vizavi de
modul cum îi susţinem în desfăşurarea, derularea
proiectelor. O să vedeţi cu primarii din Călăraşi,
cu care intraţi mai des în contact, ce părere au ei
şi când spun pri mari mă refer la oricare, indiferent
de coloratura politică, fiindcă în Agenţie nu facem
politică. de ase menea este foarte importantă şi
aprecierea de care ne bucurăm la nivelul structu-
rilor centrale - mă refer la Ministerul Fondurilor eu -
ropene, la Ministerul dezvoltării Regionale şi Admi -
nistraţiei Publice. nu ne dorim să intrăm în competi -
ţii cu celalalte Agenţii, însă, dacă se va pune aceas -
tă problemă, cu siguranţă vom fi un partener sau un
contracandidat redutabil pentru oricare din acestea.

„Îi îndemnăm pe toți cei care doresc
să facă un proiect să cântărească
foarte bine utilitatea proiectului”

Care ar fi mesajul pentru cei care trebuie să
vină la ADR Sud Muntenia şi să apeleze la fondu-
rile europene - balon de oxigen pentru vremurile
în care trăim?

În primul rând îi îndemnăm pe toţi cei care do-
resc să facă un proiect să cântărească foarte bine
utilitatea proiectului, mai ales după ce se termină
intervenţia fondurilor, deci după ce iau banii, ce
fac cu proiectul respectiv. Fiindcă ei au datoria să
păstreze echipamentele, să păstreze investiţiile,
să păstreze locurile de muncă un număr de ani.

neprocedând în felul acesta, riscă să li se ia banii
înapoi. deci este foarte important în momentul în
care iei decizia să cântăreşti cu ce te ajută pe tine
realizarea acelui proiect. dacă răspunsul este da,
trebuie să fac un proiect, tuturor celor care au
acest răspuns îi îndemnăm să vină cu toată deschi-
derea, cu toată încrederea la AdR Sud Muntenia,
unde li se va da cea mai competentă consultanţă
în ceea ce priveşte afacerile sau proiectele pe care
doresc să le realizeze. Suntem echidistanţi. Colegii
mei au ajuns la un nivel de expertiză cu totul re-
marcabil şi credeţi-mă că o spun cu toată bucuria
şi cu toată responsabilitatea. Vizita la Agenţie, îna -
inte de a demara scrierea unui proiect, este mai
mult decât necesară. Apoi, pe perioada scrierii a -
plicaţiei, colegii noştri sunt la dispoziţia tuturor
celor interesaţi, aşa cum v-am spus, cu cea mai bu -
nă expertiză şi total gratuit. deci nu costă pe ni-
meni nimic să întrebe, să beneficieze de această
expertiză. după depunerea aplicaţiei, practic, în-
cetează, să spun aşa, orice dialog cu beneficiarii,
pro iectul întrând pe făgaşele evaluării ş.a.m.d..
Însă seriozitatea cu care iau decizia să realizeze
un proiect şi încrederea pe care trebuie să o aibă
în noi cred că sunt lucruri fără de care nu se poate
pleca la drum. Adaug la acestea şi bună credinţă.
deşi sunt foarte puţini cei care cred că fondurile
acestea europene înseamnă, aşa, un loc din care
putem să băgăm dintr-un buzunar în altul, nu este
adevărat şi îi îndemn pe cei puţini care au aceste
gânduri să renunţe ori la gânduri, ori la a veni să
ia bani de la AdR Sud Muntenia.

Mulţumesc!
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Liviu Muşat, alături de colectivul AdR Sud Muntenia
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Ministrul fondurilor europene, eugen Teodoro-
vici, a declarat, miercuri, la Cluj, într-o conferinţă de
presă, că România va ajunge până la sfârşitul anu-
lui viitor la un nivel de 80% de absorbţie a fonduri -
lor europene. „Astăzi (n.r.: miercuri) am ajuns la 44%
grad de absorbție a fondurilor europene, față de
7-8% în luna mai 2012. Este o creștere destul de ma -
re, dar nu suficient de mare ca să ne mulțumeas că.
Anul 2014 se va închide undeva la 55% nivel de ab -
sorbție, iar în 2015, atunci când se va închide ac-
tualul cadru financiar, vom încheia undeva la 80%
bani încasați de România”, a precizat Teodorovici.

el a mai spus că acest nivel de absorbţie va
plasa România în topul european.

„Este un nivel care ne va situa în topul țărilor
vizavi de absorbția fondurilor europene, dar care
nu poate fi depășit ca procent sau va fi foarte greu

de depășit, pentru că oricât am încerca să compri -
măm anumite etape, din punct de vedere tehnolo -
gic este imposibil, în special în zona de transport și
de mediu”, a menţionat Teodorovici.

Sursa: agerpres.ro
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Teodorovici: România va ajunge la 80% absorbţie
fonduri europene până la sfârşitul anului viitor

Mediul de afaceri se situează, în prezent, într-o
poziţie de mijloc, între a beneficia de finanţare din
fonduri europene şi prin ajutor de stat şi bancabi-
litatea proiectelor întocmite, iar în perioada urmă -
toare trebuie găsită o formulă pentru ca cea din ur -
mă să nu mai fie o problemă, ci o sursă suplimenta -
ră, a declarat, marţi, Gabriel Friptu, directorul ge-
neral al Autorităţii de Management pentru Progra-
mul Operaţional Regional (AM POR), cu ocazia reu-
niunii cu tema „Fonduri nerambursabile în Româ-
nia - perspective și posibilități”, organizată de Ca-
mera de Comerţ şi industrie Româno-Germană. 

„La momentul de față, mediul de afaceri se si -
tuează într-o poziție de mijloc, respectiv între a be -
neficia de finanțare din fonduri europene și prin
a jutor de stat, și bancabilitatea proiectele întoc-
mite. În perioada următoare o să găsim poate o
formulă pentru ca bancabilitatea proiectelor eu-
ropene să nu mai fie o problemă, ci o sursă supli-
mentară. În ceea ce privește expertiza pe proiect,
sunt beneficiari care nu au folosit niciodată ser-
viciile unei firme de consultanță, cum este de pil -
dă cazul întreprinderilor mici, care nu-și vor înfiin -

ța niciodată un compartiment de gestionare a fon-
durilor”, a spus Gabriel Friptu. 

Potrivit acestuia, în piaţă există percepţia con -
form căreia fondurile europene sunt diferite faţă
de orice alt tip de finanţare.

„Există în piață percepția conform căreia fon-
durile europene sunt diferite față de orice alt tip
de finanțare, însă nu este așa. Fondurile europene
nu sunt un sistem paralel, ci un sistem care gestio -
nează bani publici și unde trebuie să respectăm toa -
te regulile. În noul exercițiu financiar este nevoie
de un sistem care să apropie informația de mediul
de afaceri. Trebuie promovate informațiile care in -
dică activitățile sau procesele ce pot fi finanțate,
dar și modalitatea de absorbție a fondurilor”, a pre -
cizat Gabriel Friptu.

Camera de Comerţ şi industrie Româno-Ger-
mană a fost înfiinţată în anul 2002 şi oferă, printre
altele, servicii de furnizare de informaţii economi -
ce, intermediere parteneri de afaceri, informaţii
de piaţă, consultanţă de marketing, realizarea de
studii de piaţă, consilierea investitorilor germani.

Sursa: business24.ro

Gabriel Friptu, AM POR: Bancabilitatea proiectelor UE
nu mai trebuie să fie o problemă
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HG nr. 807/2014 este schema de»
ajutor de stat având ca obiectiv stimularea
investiţiilor cu impact major în economie,
fiind inclusă în programul „Ajutoare de
stat pentru finanțarea proiectelor pentru
investiții” din cadrul bugetului Ministerului
Finanţelor Publice – Acţiuni generale.

Status: ACTiV 
Depunere începând cu: 14.11.2014
Buget alocat: 58,66 milioane de lei
Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dez-

voltarea regională, prin realizarea de investiţii ini-
ţiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru rea-
lizarea de produse cu valoare adăugată mare, in-
diferent de dimensiunea beneficiarilor. Valoarea
totală a unui proiect de investiţii trebuie să fie de
minimum 44 milioane de lei.

Solicitanţi eligibili

Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat
în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiin -
ţate sau întreprinderi în activitate, atât iMM-uri, cât
şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiin -
ţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republi -
cată, cu modificările şi completările ulterioare.

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile
fără TVA, aferente realizării, respectiv achiziţionă -
rii, după caz, de active corporale şi necorporale,
precum şi cheltuielile legate de închirierea con-
strucţiilor, aferente realizării investiţiei iniţiale.

Bugetul maxim al schemei este de 2.700 mili -
oane de lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600
milioane de euro, cu posibilitatea suplimentării,
astfel:

a) credite de angajament pentru emiterea de
acorduri pentru finanţare pentru perioada 2014-
2020;

b) credite bugetare pentru plata ajutorului de
stat aprobat în baza acordurilor pentru finanţare
emise pentru perioada 2015-2023.

Bugetul anual maxim al schemei este de 450
milioane de lei, respectiv echivalentul a aproxima -
tiv 100 milioane de euro, astfel cum va fi stabilit

prin legile bugetare anuale.
Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza

schemei până în data de 31 decembrie 2020, cu res -
pectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.

Plata ajutorului de stat se efectuează în peri -
oada 2015-2023, în baza acordurilor pentru finanţa -
re emise, în limita bugetului anual alocat schemei.

Începând cu data de 14 noiembrie se pot în-
registra Cereri de acord pentru finanţare în baza
HG nr. 807/2014, pentru instituirea unei scheme
de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea in-
vestiţiilor cu impact major în economie.

Cererile de acord pentru finanţare, însoţite
de documentele justificative se depun/se transmit
la Registratura generală a Ministerului Finanţelor
Publice, str. Apolodor, nr. 17, sectorul 5, Bucureşti,
menţionându-se pe plic: „Unitatea de implemen-
tare a schemei de ajutor de stat instituită prin HG
nr. 807/2014”.

Înregistrarea cererilor de acord pentru finan-
ţare se suspendă la data la care se constată că fi-
nanţarea solicitată prin cererile de acord pentru
finanţare depuse atinge nivelul bugetului anual
alocat schemei, în conformitate cu prevederile le-
gii bugetului de stat.

Finanţator: Guvernul României
Sursa: finantare.ro

Schemă de ajutor de stat pentru stimularea
investiţiilor cu impact major în economie

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


8info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 202 / 10 - 16 noiembrie 2014

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

O
PO

RTU
N

ITĂ
ȚI D

E FIN
A

N
ȚA

RE

Pachet de finanţări
dedicate în special sprijinirii locuitorilor

fostelor zone industrializate
Ministerul Fondurilor europene,»

prin Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Sectorial
dezvoltarea Resurselor umane (POS dRu),
a lansat în consultare publică, în data
de 9 noiembrie a.c., documentele
necesare pentru lansarea a patru cereri de
propuneri de proiecte ce fac parte dintr-un
pachet de intervenţii adresate în special
fostelor zone industrializate.

„Industrializarea din timpul regimului comunist
a însemnat popularea masivă a localităților din jurul
coloșilor industriali. Știm prea bine ce s-a întâmplat
după 1990: cei mai mulți s-au închis. As ta a generat
un adevărat cutremur social, ale cărui unde se simt
adânc în România de astăzi. Familii întregi au fost
nevoite să își găsească un loc de muncă în alte orașe
sau chiar în alte țări. Adesea, fără să beneficieze de
niciun sprijin sau de reconversie profesională. Pentru
un venit decent, pără sirea orașului sau a țării a în-
semnat, totodată, și părăsirea propriilor copii. În
lipsa unui părinte sau chiar a ambilor, aceștia ajung
să părăsească școala și să compenseze o adolescență
bulversată prin excese sau derapaje. Vrem să ajutăm
aceste familii cu soluții concrete! Le oferim sprijin
copiilor și familiilor din fostele zone industrializate,
de la soluții de reintegrare socială și profesională,
până la consiliere în vedere începerii unei activități
independente sau pentru inițierea unei afaceri. Da -
că ne pasă de România trebuie să acționăm acum
pentru a opri depopularea satelor, a comunelor și a
orașelor mici. Iar asta o putem face doar ajutân du-i
pe cei care încă mai sunt acolo. Toți au ajutat Ro-
mânia, acum a venit vremea ca România să îi ajute
pe ei!”, a declarat ministrul fondurilor europene, eu-
gen Teodorovici.

documentele supuse consultării publice, în sco -
pul lansării a patru cereri de propuneri de proiec -
te, sunt disponibile pe site-ul Ministerului Fondu-
rilor europene. Acestea sunt următoarele:

Schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Speci-•

fice pentru cererea de propuneri de proiecte „Pre-
venirea și corectarea fenomenului de părăsire tim-
purie a școlii”, Axa prioritară 2, domeniul Major
de intervenţie 2.2 a POS dRu.

În cadrul viitorului apel de propuneri de pro-
iecte vor fi finanţate aplicaţii ce vor sprijini în spe-
cial preşcolarii, elevii care ar putea părăsi timpuriu
şcoala, dar şi părinţii sau tutorii acestora, precum
şi persoanele care au părăsit timpuriu şcoala şi care
au vârste mai mici de 18 ani. Scopul acestui apel de
proiecte va fi cel al implementării programelor de
tip „școală după școală”, respectiv al programelor de
reintegrare în educaţie de tip „a doua șansă”. Mi-
nimum 50% din grupul ţintă eligibil va fi format din
persoane care au domiciliul/ reşedinţa în zonele/
judeţele/ oraşele care au fost industrializate.

Schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Speci-•
fice pentru cererea de propuneri de proiecte „Forma -
re profesională continuă pentru angajați”, Axa prio -
ritară 2, domeniul Major de intervenţie 2.3 a POS dRu.

Scopul acestei cereri de propuneri de proiecte
va fi sprijinirea angajaţilor întreprinderilor/ insti -
tu ţiilor din sectoarele economice incluse în direc -
ţiile actuale de politică industrială, în scopul cali-
ficării şi recalificării. Minimum 50% din grupul ţintă
eligibil al proiectelor finanţate va fi format din
persoane care au domiciliul/ reşedinţa în fostele
zone/ judeţe/ oraşe industrializate.

Schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Speci-•
fice pentru cererea de propuneri de proiecte „Mă-
suri active de ocupare pentru fostele zone indus-
trializate”, Axa prioritară 5, dMi 5.1 a POS dRu.

Viitorul apel de propuneri de proiecte va spri-
jini persoanele inactive, aflate în căutarea unui loc
de muncă, şomerii şi persoanele care au părăsit tim -
puriu şcoala din fostele regiuni foste industrializate,
în scopul sprijinirii (re)integrării pe piaţa muncii.

Schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Speci-•
fice pentru cererea de propuneri de proiecte „Mă-
suri active de ocupare pentru fostele zone indus-
trializate în mediul rural”, Axa prioritară 5, do-
meniul Major de intervenţie 5.2 a POS dRu.

(continuare în pagina 9)

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 8)
Cererea de propuneri de

proiecte va viza persoanele in-
active, aflate în căutarea unui
loc de muncă; şomeri, persoa -
ne care activează în domeniul
agriculturii de subzistenţă, ma -
nagerii şi angajaţii din mediul
rural din fostele regiuni indus-
trializate. Scopul acestui apel
va fi cel al facilitării accesului la
ocupare în activităţi non-agri-
cole, crearea condiţiilor pen-
tru dezvoltarea întreprinderi-
lor pro fitabile non-agricole, fur -
nizarea sprijinului pentru crea -
rea de noi locuri de muncă şi
noi forme de ocupare pentru
lucrătorii independenţi din zo-
nele rurale, res pectiv promo-
varea culturii antreprenoriale
în zonele rurale.

Lista beneficiarilor şi a par -
tenerilor eligibili în cadrul fie-
cărei viitoare cereri de propu-
neri de proiecte este disponi-
bilă în schiţele Ghidurilor soli-
citantului.

documentele au fost lan-
sate în consultare publică pâ -
nă la jumătatea lunii noiem-
brie, timp în care cei intere -
saţi au putut transmite propu-
neri şi sugestii pe marginea a -
cestora.

Sursa: fonduri-ue.ro

institutul superior „Enzo Fe -
rrari” (regiunea Sicilia, italia) cau -
tă parteneri pentru un proiect de
mobilitate (elevi şi profesori) în
cadrul programului Erasmus+, ac -
ţiunea-cheie 1, proiecte de mobi -
litate pentru elevii şi profesorii
din şcolile profesionale.

institutul reprezintă un pol
format din patru şcoli asociate:
două şcoli din domeniul servicii-
lor pentru agricultură şi dezvol-
tare rurală, alte două specializa -
te în sectoarele industrie şi meşte -
şuguri.

Obiectivul proiectului este
organizarea unui program de mo-
bilitate pentru 20 de elevi (vâr-
sta minimă a elevilor: 16 ani) şi
4 profesori în vederea realizării
unei formări într-o altă ţară.

Formarea va avea în vedere
învăţarea unor strategii de marke -
ting pentru comercializarea pro-
duselor agricole ecologice şi a ce -
lor floricole.

durata mobilităţii: două săp -
tămâni în toamna anului 2015.
Şcoala caută parteneri care să o
ajute în identificarea unei orga-

nizaţii gazdă ce are expertiza în
acest timp de formare.

institutul se oferă să asigure
acelaşi tip de sprijin pentru par-
teneri.

data limită pentru manifes-
tarea interesului: cât mai curând
posibil, proiectul va fi depus în
martie 2015.

Contact pentru detalii ale pro -
punerii de proiect: dna Currò iole,
iole.curro@istruzione.it, tel.: +39
0909296562 sau +39 333 9727457.

Sursa: finantare.ro
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Propunere de parteneriat
din partea unui institut din Sicilia,

pe programul Erasmus+

Stadiul absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune
la nivelul ţării / 31 octombrie 2014

Proiecte depuse
44.053

Plăţi interne beneficiari
(/alocat 2007-2013)

47,07%

Plăţi rambursate de CE (total)
(/alocat 2007-2013)

49,19%

Contracte semnate
14.656
Rata de absorbţie curentă

(/alocat 2007-2013)
43,58%

Sursa: M
inisterul Fondurilor europene

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Oraşul Fundulea obţine
aproximativ 17 milioane de lei fonduri Regio

pentru reabilitarea unui campus preuniversitar
În data de 11 noiembrie, la sediul Agenţiei pen -

tru dezvoltare Regională Sud Muntenia s-a semnat
contractul de finanţare pentru „Înfiinţare şi mo-
dernizare Şcoala de Arte şi Meserii – Grup Şcolar
Agricol Fundulea”. Proiectul a fost depus la sfâr-
şitul lunii martie de către unitatea Administrativ-
Teritorială Fundulea din judeţul Călăraşi în cadrul
celui de-al doilea apel deschis pentru domeniul
major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, moderni-
zarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii
educaționale preuniversitare, universitare și a in-
frastructurii pentru formare profesională conti-
nuă” al programului Regio 2007 - 2013.

Contractul de finanţare are o valoare totală de
22.788.679,26 lei, din care 17.296.761,47 lei repre zin -
tă valoarea totală eligibilă (fonduri FedR: 14.702.247,25
lei; fonduri din bugetul naţional: 2.248.578,99 lei;
cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 345.935,23
lei). Acesta este proiectul cu cea mai mare valoare
de la nivelul judeţului Călăraşi finanţat în cadrul pro -
gramului Regio, pentru îmbunătăţirea infrastructu -
rii de învăţământ.

Cu sprijinul financiar nerambursabil obţinut în
cadrul programului Regio vor fi continuate lucrările
de reabilitare începute în anul 2008, dar care au
fost sistate din lipsă de fonduri. Astfel, prin acest

proiect vor fi îmbunătăţite condiţiile infrastructurii
Liceului Tehnologic nr. 1 din oraşul Fundulea, pen -
tru un număr de aproximativ 750 de elevi, în scopul
creşterii calităţii actului educaţional, a atractivită -
ţii şi competitivităţii pe piaţa şcolară naţională şi
europeană. 

Proiectul oraşului Fundulea are o durată de
implementare de 13 luni, interval de timp în care
vor fi executate lucrări de construire, extindere,
consolidare şi modernizare a clădirilor campusului
preuniversitar al Liceului Tehnologic nr. 1. Clădirile
ce vor fi reabilitate găzduiesc garsonierele pentru
cadrele didactice, cantina, sala de sport, căminul,
centrala termică, atelierul agricol, atelierul me-
canic şi şcoala cu 16 clase.

judeţul Călăraşi are până în prezent un număr
total de 24 de proiecte depuse în cadrul
domeniului major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea și echiparea
infrastructurii educaționale preuniversitare,
universitare și a infrastructurii pentru formare
profesională continuă”. dintre acestea, au fost
semnate 15 contracte de finanţare, prin care
beneficiarii au solicitat fonduri nerambursabile în
valoare totală de peste 32,7 milioane de lei.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Centrul de recuperare
pentru persoane cu dizabilităţi de la Urlaţi,

reabilitat prin Regio
după 46 de ani de la înfiinţare, Centrul de Re-

cuperare şi Reabilitare neuropsihiatrică pentru Per -
soane Adulte cu Handicap urlaţi a fost reabilitat şi
modernizat în cadrul programului Regio. investiţii -
le au fost finalizate recent. Proiectul, ce a vizat efec -
tuarea de lucrări de consolidare şi modernizare la
cele cinci pavilioane ale centrului, inclusiv spaţiul
depozitării alimentelor, a fost finanţat din Progra-
mul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa priori-
tară 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, do-
meniul major de intervenţie 3.2 „Reabilitarea/mo-
dernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructu-
rii serviciilor sociale”. Contractul de finanţare a
fost semnat la începutul lunii august 2011, valoa-
rea totală a acestuia fiind de 3.792.631,11 lei, din
care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de
2.815.918,78 lei. după 35 de luni - cât au durat lu-
crările - acum, pentru cei 175 de beneficiari ai cen -

trului, rezultatele investiţiilor sunt următoarele: a
crescut gradul de rezistenţă şi de stabilitate a clă-
dirilor, au fost reabilitate şi modernizate reţelele
de utilităţi, au fost asigurate facilităţile de acces
pentru persoanele cu dizabilităţi, a crescut efici en -
ţa energetică a clădirilor. Centrul amintit este uni-
tate cu personalitate juridică, instituţia aigurând
protecţia în regim rezidenţial pentru persoane adul -
te cu handicap de tip neuropsihiatric, mintal asoci -
at şi somatic. Aflată în structura organizatorică a
direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului din cadrul Consiliului judeţean Prahova,
instituţia asigură pentru persoanele cu handicap
asistate cazarea, hrana, cazarmamentul, condiţiile
igienico-sanitare corespunzătoare, asistenţă me-
dicală curentă şi de specialitate, recuperare, în-
grijire şi supraveghere permanentă, participarea
la activităţi cultural-educative şi de socializare. 

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 16 noiembrie 2014, la sediul
Agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 1.304 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 la această dată au fost semnate 736 de
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.339.576.672,08 lei. din cele 736 de
contracte semnate, 44 de proiecte au fost reziliate.

IN
FO

 REG
IO

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

PID-uri
depuse

Nr.
proiecte
depuse

Nr.
pro-
iecte

retrase

Stadiul proiectelor Valoare
asistenţă
financiară

neranbursabilă
solicitată

- mil. Euro -

Suma alo-
cată /

disponibilă
Regiunii

Sud
Muntenia

- mil. Euro -

Res-
pinse

În
eva-
luare

Pre-
con-
trac-
tate

În
re-

zervă

Con-
trac-
tate

Axa
1

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -
centre urbane 12 35 0 10 0 0 0 25 86,55 58,20

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -
poli de creştere 1 20 2 2 0 0 0 16 108,10 97

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -
poli de dezvoltare 1 15 3 0 0 0 0 12 33,69 38,80

1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe

9 cereri /
28 de proiecte 0 0 24 2 0 2 2,71 22,80

Axa
2

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

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

Axa
3

3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea insfrastructurii
serviciilor de sănătate 12 1 1 0 2 0 10 40,53 35,7

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale 60 10 14 0 0 5 31 22,25 13,88

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

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

100 5 3 4 7 31 54 99,00 39,73

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

67 3 9 4 6 45 43,52 24,62

Axa
4

4.1 dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire
a afacerilor de importanţă regională şi locală 26 7 7 0 1 0 12 48,77 37,11

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

realocate

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

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

Axa
5

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

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

32 4 15 0 1 0 12 61,20 35,64

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

Pentru domeniul major de intervenţie 5.3 „Pro movarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii a tractivităţii României ca destinaţie turistică”,
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel naţional.
ORGAniSMuL inTeRMediAR PenTRu TuRiSM: Ministerul economiei, direcţia Gestionare Fonduri
Comunitare pentru Turism - B-dul dinicu Golescu, nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal 010873,
Bucureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

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


Ministerul Fondurilor europene,»
prin Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Sectorial
„Creșterea Competitivității Economice”
(POS CCe), anunţă lansarea apelului
de proiecte aferent Operaţiunii 3.2.2
„Implementarea de sisteme TIC în scopul
creșterii interoperabilității sistemelor
informatice”, Axa prioritară 3
„Tehnologia Informației și comunicațiilor
pentru sectoarele privat și public”.

Bugetul apelului este de 171 milioane de lei
(a proximativ 38,7 milioane de euro). Propunerile
de proiecte pot fi depuse online până în data de 10
decembrie, ora 16:30, pe pagina web:http://www.fon -
duri.mcsi.ro, apelul fiind administrat de Organis-
mul intermediar pentru Promovarea Societăţii in-
formaţionale.

„Informatizarea instituțiilor publice este o so -
luție pentru reducerea birocrației, dar și pentru creș -
terea capacității administrative. Acest nou apel de
proiecte lansat în cadrul Programului Operațional
Sectorial ‘Creșterea Competitivității Economice’
va finanța informatizarea instituțiilor publice pen -
tru asigurarea interoperabilității sistemelor elec-
tronice ale acestora, respectiv pentru creșterea
capacității de răspuns la solicitările primite. Va fi
finanțată atât interconectarea sistemelor electro-
nice ce sunt funcționale la momentul depunerii
proiectului, cât și a celor care vor fi dezvoltate în
cadrul proiectelor finanțate”, a declarat ministrul
fondurilor europene, eugen Teodorovici.

Proiectele propuse spre finanţare în cadrul
a cestei operaţiuni trebuie să asigure una sau
mai multe din următoarele:

creşterea nivelului de încredere în serviciile•
publice oferite;

eficientizarea activităţilor interne ale insti-•
tuţiilor publice care furnizează/ beneficiază de
furnizarea de servicii publice, utilizând mijloace
specifice tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
(TiC), prin minimizarea timpului dedicat activită-

ţilor interne proprii;
creşterea capacităţii de interconectare a sis-•

temelor informatice şi/sau bazelor de date ale in-
stituţiilor publice centrale şi a securităţii fluxurilor
de date dintre acestea;

optimizarea cooperării între instituţiile pu-•
blice, prin dezvoltarea unui mecanism eficient de
verificare şi semnalare a situaţiilor generatoare de
fenomene de criminalitate organizată la nivel na-
ţional, evaziune fiscală, precum şi a faptelor aso-
ciate fenomenului de corupţie şi de finanţare a te-
rorismului;

creşterea gradului de interoperabilitate între•
instituţiile publice implicate în organizarea servi-
ciilor de urgenţă şi optimizarea utilizării resurselor
de intervenţie în soluţionarea urgenţelor.

Proiectele propuse spre finanţare în cadrul
acestei operaţiuni vor asigura simultan
următoarele:

crearea premiselor de furnizare de servicii,•
de către instituţii publice abilitate, către cetăţeni,
mediul de afaceri, respectiv administraţia publică;

eficientizarea activităţilor interne ale insti-•
tuţiilor publice care beneficiază de furnizarea res-
pectivului serviciu utilizând mijloace specifice teh-
nologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TiC);

dezvoltarea mecanismelor de interoperabili-•
tate între bazele de date ale instituţiilor publice
centrale ale statului sau între sistemele informa-
tice ale acestora.

Pot depune propuneri de proiecte în cadrul
acestui apel următoarele tipuri de solicitanţi:

instituţii publice cu atribuţii în culegerea şi•
valorificarea informaţiilor;

instituţii publice cu atribuţii în asigurarea de•
servicii de interconectare între sistemele informa-
tice şi bazele de date ale instituţiilor publice cen-
trale;

instituţii publice cu atribuţii în administrarea,•
operarea şi dezvoltarea infrastructurilor TiC pen-
tru servicii/ intervenţii de urgenţă;

parteneriate între instituţiile mai sus menţio-•
nate.

Sursa: fonduri-ue.ro
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POS CCE: Finanţări de 171 milioane de lei
pentru informatizarea instituţiilor publice

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


Până în data de 16 noiembrie 2014, la sediul
Agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost primite 711 proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţio-
nal Sectorial „Creșterea Competitivității Econo-
mice” 2007-2013. Au fost evaluate 353 de pro-
iecte, din care 301 au fost propuse spre finanţare

la nivel naţional, inclusiv Sud Muntenia. 
din totalul proiectelor primite de AdR Sud

Muntenia au fost respinse 101 şi retrase 41.
Până în prezent au fost semnate 313 contrac -

te de finanţare, cu o valoare nerambursabilă apro-
bată de 300.187.610,31 lei. din cele 313 contrac -
te semnate, 61 de proiecte au fost reziliate.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

proiecte
preluate

Stadiul proiectelor

Evaluare Re-
trase

Res-
pinse

Con-
trac-
tate

Valoare
asistenţă
financiară

nerambursabilă
SOLICITATĂ

- Euro -

Valoare
asistenţă
financiară

nerambursabilă
APROBATĂ

- Euro -

Rezi-
liate

Axa
1

1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabil între
1.065.000 şi 6.375.000 lei pentru întreprinderile
mici şi mijlocii (COnTRACTARe)

36
evaluate

la AM
POSCCe

1 7 28 165.245.981,64 132.329.097,97 5

1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi mij-
locii (eVALuARe)

204 204 2 23 179 140.192.625,09
179 de proiecte

propuse spre finanţare
în alte regiuni

1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi mij-
locii (COnTRACTARe)

206
evaluate în

alte
regiuni

11 22 173 157.008.213,97 157.008.213,97 45

1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor
internaţionale (COnTRACTARe)

9
(5 - SM,
4 - Bi)

evaluate
la AM

POSCCe
0 5 4 583.756,49 583.756,49 3

1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat între-
prinderilor mici şi mijlocii (eVALuARe) 88 88 8 3 77 7.480.717,01

77 de proiecte
propuse spre finanţare

în alte regiuni

1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat între-
prinderilor mici şi mijlocii (COnTRACTARe)

102
(28 - SM,
74 - Bi)

evaluate în
alte

regiuni
3 21 78 7.968.637,42 7.968.637,42 8

Axa
3

3.1.1 - Sprijinirea accesului la internet şi la servi-
ciile conexe (eVALuARe şi COnTRACTARe) 66

61
(5 preluate

în etapa
de precon-
tractare)

16 20 30 2.552.572,06 2.297.904,46 0

Noi informaţii privind
depunerea online a proiectelor
pentru investiţii în întreprinderi

Autoritatea de Management pentru POS CCe aduce la cunoş tinţa aplicanţilor că în cadrul A pelului
de proiecte aferent Ope raţiunii 1.1.1 „Spri jin pentru con solidarea și modernizarea sectorului productiv
prin investiții tangibile și intangibile” din cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem de producție inovativ
și eco eficient”, în cazul în care au fost înregistrate date eronate în cadrul înscrierii online a
unui proiect, solicitantul poate să reîn s crie proiectul cu datele completate corect, primind un
nou număr de înregistrare din data re înscrierii.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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În prima parte a lunii octombrie, Primăria munici -
piului Călăraşi a devenit beneficiara contractului de
finanţare al proiectului „Lucrări de reabilitare, moder -
nizare și dezvoltare a infrastructurii educaționale
preuniversitare - Liceul Tehnologic ‘Dan Mateescu’
Călărași”, depus în cadrul programu lui Regio, având o
valoare totală de 7.828.782,38 lei,din care 4.221.205,62
lei fonduri FedR, 548.756,73 lei fonduri naţio na le, con-
tribuţia bugetului local fiind de doar 84.424,11 lei.

Lucrările de reabilitare ale clădirii Liceului Teh -
nologic „Dan Mateescu”, clădire în regim P+2 cu 10
săli de clasă, au început în anul 2007, printr-un pro -
gram al Ministerului educaţiei naţionale, fiind sto-
pate un an mai târziu. În 2014 a apărut oportunita -
tea oferită de realocarea fondurilor europene în ca-
drul Programului Operaţional Regional 2007-2013
pentru dezvoltarea infrastructurii de învăţământ.
Proiectul liceului tehnologic are o durată de imple-
mentare de 14 luni, însă se fac eforturi pentru ca
anul şcolar 2015 - 2016 să fie deschis în clădirea cea

nouă. La momentul reluării lucrărilor, procentul glo-
bal al stadiului fizic al clădirii era de 52,77%.

Astfel, primarul municipiului Călăraşi, daniel
Ştefan drăgulin, alături de directorul tehnic al Pri-
măriei Călăraşi, Marian Gheorghe, şi directorul exe -
cutiv al direcţiei Programe şi devoltare Locală, Lu-
miniţa Trifu, a purtat, săptămâna aceasta, o primă
discuţie cu reprezentanţii constructorului Astalrom
SA, dar şi cu proiectantul, pentru a putea fi găsite
soluţii în vederea accelerării lucrărilor.

„Lucrările au fost reluate și de aceea am avut
o primă întâlnire cu constructorul și proiectantul,
pentru a putea găsi împreună soluții în vederea fi-
nalizării înainte de termenul din proiect a clădirii
Liceului ‘Dan Mateescu’. Eforturile noastre în acest
sens se vor face în continuare pentru ca cei 700 de
elevi beneficiari ai proiectului să poată învăța în săli
noi de clasă anul școlar viitor”, a declarat primarul
daniel Ştefan drăgulin.

Sursa: arenamedia.ro

Se caută soluţii
pentru accelerarea lucrărilor

la Liceul Tehnologic „Dan Mateescu”

Călăraşi

Topoloveni, singurul oraş din România
care va avea toate blocurile de locuinţe

reabilitate termic

Argeş

La Topoloveni încep lucrările de construire a
şarpantelor de reabilitare termică la ultimul lot de
locuinţe în sistem condominiu, care numără 23 de
astfel de clădiri. În prima etapă vor intra în reabi-
litare patru blocuri, urmând ca lucrările să fie ter-
minate până anul viitor. Lucrările constau în con-
struirea acoperişurilor de tip şarpantă, reabilitarea
faţadelor, montarea de termopan la intrări, izola-
rea termică a subsolurilor şi înlocuirea tâmplăriei
la ferestre. Finanţarea lucrărilor se face prin pro-
gramul de susţinere a eficienţei energetice insti-
tuit prin OuG nr. 18/2009, contribuţia financiară
fiind de 50% de la Guvern, 30% de la Consiliul local
şi 20% de la asociaţiile de proprietari. Topoloveni
va fi astfel singurul oraş din ţară ce va reuşi să rea-

biliteze termic blocurile de locuinţe în proporţie
de 100%.

Sursa: universulargesean.ro

http://www.universulargesean.ro
http://www.arenamedia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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un drum din beton de aproximativ un kilome-
tru lungime, ce asigură accesul la o serie de firme
din Zona Liberă Giurgiu, a fost inaugurat miercuri,
panglica inaugurală fiind tăiată de către directorul
Zonei Libere Giurgiu, Răzvan Cuc, împreună cu pri-
marul municipiului, nicolae Barbu. 

„Inaugurarea acestui drum este un eveniment
deosebit de important nu numai pentru Zona Li-
beră Giurgiu, dar și pentru întreaga comunitate,
pentru că, iată, după 14 ani, s-a construit un nou
drum în Zona Liberă care asigură accesul la firme
importante ce au realizat aici investiții de mili oa -
ne de euro”, a declarat directorul Răzvan Cuc. 

el spune că este vorba de un drum cu o lungi -
me de 960 de metri şi o lăţime de şase metri şi este

mândru că această investiţie a fost făcută cu mij-
loacele proprii ale Zonei Libere. Primarul munici-
piului Giurgiu, nicolae Barbu, a declarat că aceasta
este o investiţie deosebit de importantă.

Pentru a aduce investitori puternici în Giurgiu,
este necesară o infrastructură rutieră adecvată în
Zona Liberă. Totodată, domnia sa a promis că pen-
tru anul viitor va fi realizată şi aducţiunea de gaze
naturale în Zona Liberă Giurgiu şi se vor face de-
mersuri pentru transformarea acesteia în parc in-
dustrial, în vederea creşterii numărului de inves-
titori la Giurgiu. În Zona Liberă Giurgiu îşi desfă-
şoară activitatea 125 de firme cu aproximativ două
mii de angajaţi. 

Sursa: administratie.ro

Zona Liberă Giurgiu a inaugurat
un nou drum de acces pentru atragerea de investitori
Giurgiu

Administraţia de la Aninoasa»
a inaugurat, în prima jumătate a lunii
noiembrie, un obiectiv de investiţie
important pentru promovarea turismului
local.

Centrul va promova obiectivele turistice din
patru comune din judeţul dâmboviţa, respectiv Ani -
noasa, Şotânga, doiceşti şi Măneşti, adică „locali-
tăți ce au pe raza lor monumente istorice. Axarea
principală este pe turism, pentru a dezvolta aceas -
tă zonă. Pe raza localității Aninoasa se găsesc cele
două mari mănăstiri - Dealu și Viforâta - și ne mân-
drim cu evenimentele turistice de pe raza localită -
ții”, a subliniat Constantin Maricescu, primarul co-
munei Aninoasa.

„Inaugurăm un nou obiectiv într-o localitate
ce poate fi luată drept exemplu de bună practică în
ceea ce înseamnă accesarea de fonduri europene.
Este foarte bine că avem aici un centru de infor-
mare turistică. Sunt convins că va avea adresabi-
litate, pentru că aici avem și foarte multe case de
patrimoniu, la Doicești avem ruinele Curții Brân-
covenești, avem biserica ridicată de Brâncoveanu,

deci este o zonă de turism cultural și religios”, a de -
clarat Adrian țuţuianu, preşedintele Cj dâmboviţa.

Centrul de informare turistică de la Aninoasa
are o valoare de 180.000 de euro, fiind realizat cu
fonduri europene, iar lucrările de construcţie au
fost demarate în anul 2013. inaugurarea s-a înscris
în cadrul programului celei de-a Xii-a ediţii a Zile-
lor Culturii la Aninoasa.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Centru de informare turistică
la Aninoasa, realizat cu fonduri europene

Dâmboviţa

Foto: w
w

w
.cjd.ro

http://www.cjd.ro
http://www.jurnaldedambovita.ro
http://www.administratie.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Consiliul judeţean ialomiţa a»
alocat 416 mii de lei pentru refacerea
esplanadei şi reabilitarea corpului de
clădire rămas nefuncţional al Centrului
Cultural uneSCO „Ionel Perlea” din
municipiul reşedinţă Slobozia.

Proiectul a demarat pentru a se realiza con-
comitent cu modernizarea Pieţei Revoluţiei, ce
va fi realizată cu fonduri europene obţinute în
cadrul programului Regio. investiţia administra-
ţiei publi ce va rezolva un neajuns major al clă-
dirii, şi anume infiltrarea de apă în subsolul Cen-
trului Cultural uneSCO „Ionel Perlea” din Slo-
bozia. Termenul de reabilitare a faţadei de nord
a Centrului Cultural este de şase luni, iar lucră-
rile se vor realiza anul viitor. 

Sursa: guraialomitei.com

Faţada
Centrului Cultural

UNESCO
„Ionel Perlea”
va fi reabilitată

Ialomiţa

Preşedintele Consiliului judeţean»
Prahova, Mircea Cosma, a fost prezent,
de curând, în comuna Valea Călugărească,
unde au fost finalizate lucrările aferente
primei etape de construire a unei staţii
de producere a energiei electrice bazată
pe energie solară cu panouri fotovoltaice.

Proiectul  are o valoare de 11.000.000 de euro
şi este cofinanţat în proporţie de 70% prin Fondul
european pentru dezvoltare Regională, în cadrul
Programului Operaţional Sectorial „Creșterea Com -
petitivității Economice”.

Parcul a fost construit pe locul unui fost batal
de fosfogips, ce a aparţinut Combinatului Chimic
de la Valea Călugărească, costurile de ecologizare
şi de decontaminare a zonei aferente proiectului
ridicându-se la aproximativ 3.000.000 de euro.

Sursa: ph-online.ro

Parc
cu panouri fotovoltaice,

construit în Valea
Călugărească

Prahova

Primăria municipiului Alexandria va depune la Ministerul dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice mai multe proiecte privind investiţii
la două unităţi de învăţământ, precum şi modernizarea unor străzi din
localitate, pentru a fi finanţate prin noul Program naţional de dezvoltare
Locală. Consilierii locali s-au întâlnit în şedinţa de îndată pentru a su-
pune aprobării aceste proiecte.

investiţiile vizează executarea de lucrări de modernizare la Şcoala
nr. 5 (realizare de vestiare şi de grupuri sanitare) şi la Liceul „Al. I. Cuza”,
care ar trebui finalizate până la sfârşitul anului. În ceea ce priveşte pro-
iectele pentru modernizarea infrastructurii rutiere, prin PndLvor fi rea-
lizate lucrări de reabilitare a şoselei Turnu Măgurele şi a străzii Mircea
cel Bătrân, acestea urmând să se deruleze cel mai probabil anul viitor.

Sursa: administratie.ro

Municipiul Alexandria
va depune spre finanţare, prin PNDL,

proiecte privind modernizarea de şcoli şi străzi

Teleorman

http://www.administratie.ro
http://www.ph-online.ro
http://www.guraialomitei.com
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

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

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

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

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

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

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
dâmboviţa: 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 / 17 noiembrie 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

