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Vineri, 27 mai, directorul Agenției pentru dez-
voltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a par-
ticipat la conferința de presă organizată de Con-
siliul județean Prahova, cu ocazia finalizării pro-
iectului „Creșterea accesibilității către partea de
nord a Polului de Creștere, în special către Spitalul
Județean Prahova, prin realizarea pasajului rutier
în continuarea DJ102 peste DN1B”. 

Beneficiarul, unitatea Administrativ-Teritoria -
lă Prahova, a primit la începutul anului 2013 asis-
tență financiară nerambursabilă în cadrul Progra-
mului Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prio-
ritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor
- poli urbani de creștere”, domeniul major de in-
tervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare ur-
bană”, Sub-domeniul „Poli de creștere”. 

Contractul de finanțare, ce s-a implementat
pe o perioadă de aproximativ 40 de luni, face parte
din lista de proiecte prioritare ale Planului Integrat
de dezvoltare pentru Polul de Creştere Ploieşti – Pra -
hova. Valoarea totală a acestuia a fost de 63.940.230,69
lei, din care 62.485.228,01 lei a reprezentat valoa -
rea totală eligibilă (fonduri nerambursabile fEdR:
50.206.880,71 lei; valoare nerambursabilă din bu-
getul național: 11.028.642,74 lei; cofinanțarea be-
neficiarului: 1.249.704,56 lei). 

Cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio s-a
construit un pasaj superior de tip girație pe drumul
județean 102, ce asigură astăzi legătura între dj102
şi dn1B, prin bretele de acces denivelate, deviind şi
separând fluxurile de trafic. Pasajul are o lungime de
956,86 metri, iar bretelele de acces au 286 de metri
pe dj102 şi o lungime de 388 de metri pe dn1B, lun-
gimea inelului central fiind de 282,84 metri.

Această investiție este foarte importantă, de-
oarece asigură accesibilitatea către şi dinspre lo-
calitățile aflate în zona de nord a Polului de Creş-
tere Ploieşti – Prahova, prin separarea traficului
periurban de traficul național şi reorganizarea cir-
culației rutiere, sprijinind astfel intensificarea le-
găturilor comerciale intraregionale. 

Pasajul se află pe teritoriul comunei Blejoi, la
ieşirea din municipiul Ploieşti, în partea de nord, res-

pectiv la intersecția dintre dn1B şi dj102, la km 4+920.
Acesta este un sector de drum unde se reunesc vo-
lume mari de trafic, provenind din celelalte două
drumuri naționale - dn1 şi dn1A -, şi din municipiul
Ploieşti, unde se creează fecvente ambuteiaje. 

Construirea pasajului a fost necesară în această
zonă, ținând seama de traficul de tranzit intens ce
se desfăşoară pe dn1, dn1A şi dn1B (centura mu-
nicipiului Ploieşti), la care se adaugă traficul gene-
rat de dezvoltarea zonei comerciale şi de servicii
din partea de nord a municipiului, cartierele rezi-
dențiale construite aici, precum şi Spitalul județean
de urgență. Astfel, traficul național, de tranzit, se
va separa de cel aferent zonei de producție şi ser-
vicii, al zonei comerciale existente şi al traficului
de intrare – ieşire din partea de nord a Ploieştiului.
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Sens giratoriu suspendat
peste centura de nord-est a Ploieştiului,

realizat cu fonduri Regio!

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program. Mai multe detalii
despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți
obține contactând experții Serviciului Comunicare:
0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax:
0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Prioritizarea şi selecţia proiectelor în cadrul Axei
„Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, pe agenda

Comitetului de Monitorizare a POR 2014 – 2020
Marți, 24 mai, AdR Sud Muntenia, prin daniela

Traian, director adjunct dezvoltare şi Comunicare,
Rodica Iorga, şef Serviciu Verificare proiecte POR,
şi Stela Miron, şef Serviciu Evaluare, selecție şi
contractare POR, a participat la reuniunea Comi-
tetului de Monitorizare a POR 2014 - 2020, ce a
avut loc la Geoagiu Băi. 

Cele mai importante teme de pe agenda reu-
niunii au fost:

aprobarea Raportului Anual de Implementare•
a POR aferent anului 2015;

prezentarea metodologiei de prioritizare şi•
selecție a proiectelor de către autoritatea urbană
în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile”;

prezentarea stadiului îndeplinirii condiționali -•
tă ți lor ex-ante aplicabile POR 2014 – 2020;

informarea membrilor Comitetului cu privire•
la calendarul de lansare a ghidurilor specifice
priorităților de investiții POR 2014 – 2020;

prezentarea studiilor de evaluare ex-ante a•
instrumentelor financiare dedicate întreprinderilor
mici şi mijlocii (IMM) în perioada 2014 – 2020.

Abordarea dezvoltării urbane durabile, prevăzută
la art. 7 din Regulamentul (uE) nr. 1301/2013, va fi
implementată în România prin intermediul Programu-
lui Operațional Regional 2014-2020, respectiv prin Axa
prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”.

Conform prevederilor art. 7, Autoritatea de
Management poate delega atribuții privind mana-
gementul şi implementarea activităților specifice
către organismele care implementează dezvolta-
rea urbană („Autorități Urbane”), fiind obligatorie
cel puțin delegarea atribuției de selectare a ope -
ra țiunilor (proiectelor). Atribuțiile delegate auto -
rităților urbane sunt limitate la cele privind selec-
tarea strategică a proiectelor propuse spre finanțare
prin intermediul Axei prioritare 4 a POR. Prioriti-
zarea şi selecția se realizează în baza fişelor de pro -
iecte aferente Axei prioritare 4 a POR 2014-2020,
incluse în lista intermediară de proiecte.

În ceea ce priveşte stadiul îndeplinirii condițio -
na lităților ex-ante aplicabile programelor ope ra -

ționale 2014 – 2020, din cele 36 de condiționalități
asumate prin Acordul de parteneriat, 13 au fost de -
ja îndeplinite, iar 23 sunt, în acest moment, parțial
îndeplinite, instituțiile responsabile lucrând pen-
tru a finaliza îndeplinirea lor.

În următoarea perioadă se vor lansa în consul-
tare publică ghidurile specifice pentru domeniile:

dezvoltare urbană;•
Servicii sociale – grup vunerabil bătrâni;.•
Până la jumătatea anului 2016, se intențio -

nea ză lansarea în consultare publică a ghidurilor
specifice pentru domeniile:

IMM-uri – schemă de ajutor de stat regional;•
Eficiență energetică în clădiri publice şi ilu-•

minat public;
Mobilitate urbană.•
Suma totală aferentă ghidurilor ce vor fi lan-

sate în consultare publică până la jumătatea anului
2016 este de 2.255,95 mil. euro (fEdR), ceea ce
reprezintă 45,61% din bugetul POR 2014 – 2020 alo-
cat la nivel regional.

deschiderea apelurilor de proiecte pentru
aceste priorități este estimată pentru semestrul al
II-lea al anului 2016.

de asemenea, pentru sprijinirea mediului de
afaceri, POR prevede posibilitatea utilizării instru-
mentelor financiare.

În urma evaluării ex-ante a instrumentelor fi-
nanciare dedicate întreprinderilor mici şi mijlocii
(IMM), prin POR 2014-2020, Axa 2, vor fi implemen-
tate următoarele instrumente financiare:

împrumut cu partajarea riscului;•
Investițiile de capital (equity).•
Suma totală avută în vedere pentru aceste instru-

mente financiare este de 150 de milioane de euro.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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S-a inaugurat Complexul Muzeal Goleşti,
monument istoric reabilitat prin Regio!
În data de 25 mai s-a inaugurat unul»

dintre cele mai importante obiective
culturale din regiunea Sud Muntenia, ce a
fost reabilitat cu ajutorul fondurilor
nerambursabile Regio! Este vorba despre
Complexul Muzeal Goleşti, monument
istoric de valoare națională excepțională.
Acesta include un ansamblu arhitectural
medieval, din care fac parte un conac
fortificat şi alte clădiri clasate ca
monumente istorice clasa A. 

Pentru proiectul „Amenajarea Complexului
Muzeal Golești – reabilitarea, conservarea și pu-
nerea în valoare”, unitatea Administrativ-Terito-
rială Argeş, în calitate de beneficiar, a primit în
luna iulie 2013, finanțare europeană în cadrul pro-
gramului Regio, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea du-
rabilă și promovarea turismului”, domeniul major
de intervenție 5.1 „Restaurarea şi valorificarea du-
rabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/
modernizarea infrastructurilor conexe”. 

Valoarea totală a contractului a fost de 10.929.649,88
lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă a
fost de 7.790.995,30 lei (fonduri nerambursabile
fEdR - 7.040.722,45 lei; fonduri de la bugetul na-
țional - 594.452,94 lei; cofinanțarea eligibilă a be-
neficiarului - 155.819,91 lei). 

Cu sprijin financiar nerambursabil Regio s-au
realizat lucrări de amenajare, reabilitare, conser-
vare şi punere în valoare a Complexului Muzeal Go-
leşti. Investiția a vizat clădirea conacului, ce a fost
ridicată în 1640, muzeul etnografic, turnul porții,
zidul de incintă cu patru turnuri de colț, parcul
alăturat incintei şi cel din jurul conacului, care a
beneficiat de lucrări de amenajare peisagistică a
grădinii, a aleilor şi a parcării de lângă poarta de
acces în complexul turistic.

Obiectivul de patrimoniu reabilitat este al trei -
lea muzeu ca reprezentare şi importanță națională
şi întâiul dedicat ocupațiilor poporului român. Ra -
țiunea organizării acestui muzeu la Goleşti derivă
din importanța viticulturii şi pomiculturii pe teri-
toriul județului Argeş, fructele şi strugurii fiind fo -

losiți ca hrană din cele mai vechi timpuri.
Complexul cuprinde astăzi două mari compar-

timente: secția din aer liber, care înfățişează civi -
lizația țărănească de la mijlocul veacului al XIX-lea
din principalele zone viticole şi pomicole ale țării, şi
secția Istorie – Etnografie, ce prezintă, prin obiec -
te autentice şi elemente auxiliare specifice, istoria
viticulturii şi pomiculturii de pe teritoriul țării noas -
tre din cele mai îndepărtate veacuri până în zilele
noastre. din complexul muzeal fac parte conacul,
ce se întinde pe o suprafață de aproximativ 540 mp,
şcoala lui dinicu Golescu, bolnița boierului Radu
Golescu, baia turcească, expoziția de istorie a Go-
leştilor din arhondaric şi expoziția de etnografie şi
artă populară din Argeş, în construcția anexă pen-
tru slujitori.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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S-a modificat Ghidul general al solicitantului
aferent Programului Operaţional Regional

2014-2020!
Autoritatea de Management pentru Programul

Operațional Regional din cadrul Ministerului dez-
voltării Regionale şi Administrației Publice a publi-
cat, în data de 25 mai, Ghidul general al solicitantu -
lui aferent Programului Operațional Regional (POR)
2014-2020 modificat, ca urmare a unor noi regle-
mentări europene şi naționale, prin Ordinul nr. 755

din 25 mai 2016. 
Ghidul complet poate fi descărcat de pe pa-

gina de Internet a Agenției destinată exclusiv pro-
gramului Regio - http://regio.adrmuntenia.ro/por_ -
2014-2020, precum şi pe pagina oficială a progra-
mului -, link: http://www.inforegio.ro/ro/por-
2014-2020/ghid-2014-2020.html.

S-a lansat apelul de proiecte pentru microîntreprinderi!
În data de 26 mai, Autoritatea de Management

pentru Programul Operațional Regional din cadrul Mi-
nisterului dezvoltării Regionale şi Administrației Pu-
blice a anunțat lansarea apelului de proiecte pentru
microîntreprinderi (apelul 2.1 A) în cadrul Priorității
de investiții 2.1 „Promovarea spiritului antrepreno-
rial, în special prin facilitarea exploatării economice
a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi între-
prinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Conform Ghidului specific, aplicanții vor putea de -
pune cereri de finanțare prin Prioritatea de investiții
2.1 începând cu data de 27 iulie a.c. până pe 27 ianua -
rie 2017, perioada de depunere a proiectelor putând
fi redusă, în cazul în care bugetul apelului este con-
sumat mai devreme. În cadrul prezentului apel de pro-
iecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin
aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web
http://www.fonduri-ue.ro/mysmis. Bugetul alocat re-
giunii Sud Muntenia pentru acest apel de proiecte este
de 36,85 milioane de euro. 

Microîntreprinderile care doresc să realizeze in-
vestiții cu ajutorul fondurilor nerambursabile alocate
prin această linie de finanțare, prin programul Regio
2014 – 2020, trebuie să asigure o cofinanțare în cuan-
tum de minim 10% din valoarea eligibilă a proiectului.
Reamintim că decizia privind introducerea contribuției
obligatorii a beneficiarilor de 10% din cheltuielile eli-
gibile la finanțarea proiectelor aferente Priorității de
investiții 2.1 a fost luată la începutul lunii martie, în
cadrul şedinței Comitetului de Monitorizare a Progra-
mului Operațional Regional 2014 – 2020. Această de-
cizie a fost luată ținând seama de experiența finanță-
rilor din perioada de programare precedentă, care a

evidențiat faptul că existența unei contribuții private
din partea IMM-urilor pentru finanțarea unei investiții,
creşte nivelul de responsabilitate al întreprinderii în
procesul de depunere, evaluare, implementare şi mo-
nitorizare a investiției. Contribuția programului pentru
investițiile private este de 90%, în limita a 200.000 de
euro (sau 100.000 de euro pentru firmele care efec-
tuează transport rutier de mărfuri pentru terți sau
contra cost). Menționăm că această finanțare neram-
bursabilă se supune regulii ajutorului de minimis.

Prin această linie de finanțare sunt eligibile să be-
neficieze de fonduri nerambursabile europene socie-
tățile comerciale sau societățile cooperative care se
încadrează în categoria microîntreprinderilor, din spa-
țiul urban, înființate cel mai târziu la 1 ianuarie 2015,
care doresc să realizeze o investiție în mediul urban.
Acestea trebuie să nu fi avut activitatea suspendată
temporar oricând în anul curent depunerii cererii de
finanțare şi în anul fiscal anterior şi să fi înregistrat
profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior de-
punerii cererii de finanțare. de asemenea, solicitantul
trebuie să aibă înregistrat un număr mediu de salariați
de cel puțin 1 în anul fiscal anterior depunerii cererii
de finanțare sau la data depunerii cererii.

Ghidul solicitantului aferent apelului destinat in-
vestițiilor pentru dezvoltarea microîntreprinderilor
(Prioritatea de investiții 2.1) poate fi descărcată de
pe pagina de Internet a Agenției destinată exclusiv
programului Regio - http://regio.adrmuntenia.ro,
link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020,
precum şi pe pagina oficială a programului - www.in-
foregio.ro, link: http://www.inforegio.ro/ro/por-
2014-2020/ghid-2014-2020.html.

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-ue.ro/mysmis
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Aproape 800 de milioane de
euro din fonduri ale uniunii Euro-
pene au fost alocate României pen -
tru reforma şi modernizarea admi -
nistrației publice, în perioada 2014 -
2020, a afirmat, marți, comisarul eu -
ropean pentru politică regională,
Corina Crețu, în cadrul întâlnirii pe
care a avut-o cu ministrul român
al finanțelor, Anca dragu, la sediul
Comisiei Europene din Bruxelles.

„Fondurile structurale și de investiții euro-
pene reprezintă o mare parte din bugetul total dis-
ponibil pentru investiții publice, iar întărirea
capacității administrative în ceea ce privește ge-
stionarea acestor fonduri va genera investiții mai
eficiente și cu impact mai mare. În 2014 — 2020,
aproape 800 de milioane de euro din fonduri UE au
fost alocate României pentru reforma și moderni-
zarea administrației publice”, a susținut Crețu.

Potrivit unui comunicat de presă al Reprezen -
tanței Comisiei Europene la Bucureşti, cei doi oficiali
au discutat, în principal, despre consolidarea capa -

cității administrative în România şi
modul în care CE poate să sprijine
autoritățile române în acest de-
mers.

Comisarul european a încura-
jat partea română să utilizeze in-
strumentul 'Peer to Peer', prin ca -
re funcționari publici din diferite
state membre ale uniunii Europe -
ne pot să ofere consiliere şi pot să
împărtăşească din expe riența lor,

în ceea ce pri veşte implementarea proiectelor cu
fonduri europene, colegilor din alte țări. În urma
întâlnirii de marți, cei doi oficiali au convenit că es -
te nevoie de eforturi susținute din partea auto rită -
ților române pentru a îmbunătăți situația în privin -
ța utilizării fondurilor europene. Corina Crețu a
reamintit că, dincolo de asigurarea cofinanțării
naționale pentru programele operaționale în ca-
drul exerci țiului bugetar 2014 — 2020, România
trebuie să pregătească proiecte noi şi mature, care
să aibă impact real asupra vieții oamenilor.

Sursa: agerpres.ro

Corina Crețu, comisarul european
pentru politică regională
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Creţu: Aproape 800 de milioane de euro
din fonduri UE au fost alocate României

pentru modernizarea administraţiei publice

AFIR: 453 milioane de euro
pentru dezvoltarea infrastructurii din mediul rural

Solicitanții de fonduri europene pentru agri-
cultură şi dezvoltare rurală pot depune proiecte
pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea
infrastructurii rurale, agricole sau forestiere şi pro-
tejarea patrimoniului cultural, sumele disponibile
pentru anul 2016 depăşind 453 milioane de euro.

Miercuri, 25 mai, s-a deschis sesiunea de primire
de proiecte pentru Submăsurile 4.3.A - Investiții pen-
tru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infras-
tructurii agricole și silvice - Infrastructura de acces
agricolă, 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea
infrastructurii de bază la scară mică, 7.6 - Investiții
asociate cu protejarea patrimoniului cultural.

„Dezvoltarea rurală se realizează atât prin in-
vestițiile beneficiarilor privați, cât și prin cele ale

celor publici. Cele două categorii de solicitanți se
completează și se sprijină reciproc. Dacă până a -
cum am deschis o parte din sesiunile pentru bene-
ficiari privați, acum completăm investițiile ce se
pot finanța în acest an în spațiul rural cu cele care
sunt accesibile beneficiarilor publici. Sunt trei sub-
măsuri foarte așteptate, ținând cont de faptul că,
atât pentru PNDR 2007-2013, cât și pentru sesiunea
din 2015, nevoia de investiție pentru infrastruc-
tura din mediul rural a depășit alocările”, a decla-
rat Eugen Popescu, directorul general AfIR.

Pentru toate aceste submăsuri, sesiunea anua -
lă continuă de primire a proiectelor este deschisă în
intervalul 25 mai, ora 9:00 - 31 octombrie, ora 16:00.

Sursa: bursa.ro

http://www.bursa.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.agerpres.ro
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Ministerul Fondurilor
Europene a cumpărat
servicii de asistenţă
tehnică pentru
realizarea
Planului Naţional
de Gestionare
a Deşeurilor

Ministerul fondurilor Europene a
cumpărat, prin licitație deschisă, ser-
vicii de asistență tehnică pentru rea-
lizarea Planului național de Gestio-
nare a deşeurilor şi a Planului națio-
nal pentru Prevenirea Generării deşe -
urilor. În acest sens, pe 25 aprilie, mi-
nisterul a atribuit un contract cu o
valoarea totală de 1.547.855 de lei,
fără TVA, societății fichtner Environ-
ment SRL din Bucureşti. 

denumirea contractului este „Asis-
tență tehnică pentru realizarea Pla-
nului Național de Gestionare a Deșe -
urilor și a Planului Național pentru
Prevenirea Generării Deșeurilor”. Tot -
odată, tipul contractului este de ser-
vicii, respectiv „servicii de eliminare
a deșeurilor menajere și a apelor me-
najere; servicii de igienizare și ser-
vicii similare”.

Locul principal de prestare a servi-
ciilor este Bucureşti. Contractul a
fost atribuit prin licitație deschisă,
criteriul de atribuire fiind prețul cel
mai scăzut. 

Potrivit anunțului citat, se va ela-
bora şi livra un Plan național de Ges -
tionare a deşeurilor (PnGd), conform
cadrului legislativ comunitar şi ghidu-
lui pentru elaborarea planurilor de
gestionare a deşeurilor, emis de di-
recția Generală de Mediu a Comisiei
Europene, care trebuie să genereze o
imagine de ansamblu asupra fluxuri-
lor de deşeuri (acoperite de directiva
98/2008/CE) şi a opțiunilor de tratare
şi eliminare a acestora şi să creeze
premisele de (re)organizare a siste-
mului (dacă este cazul), inclusiv să
identifice necesitățile investiționale
din acest sector. PnGd va cuprinde şi
un Plan național de Prevenire a Ge-
nerării deşeurilor, realizat în confor-
mitate cu prevederile Ghidului Comi-
siei Europene pentru pregătirea Pla-
nurilor de Prevenire a Generării deş-
eurilor.

Sursa: administratie.ro
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Finanţare
pentru informarea beneficiarilor

şi potenţialilor beneficiari
ai Programului Operaţional
Capacitate Administrativă

Beneficiarii Programului Ope -
rațional Capacitate Administrati -
vă 2014 – 2020 vor avea la dispo -
zi ție materiale de informare şi
publicitate şi vor putea participa
la evenimente de informare - con -
ferințe, reuniuni, prezentări, cara -
vane, mese rotunde, seminarii,
ateliere – şi la sesiuni de formare:
Autoritatea de Management pen-
tru POCA din cadrul Ministerului
dezvoltării Regionale şi Adminis -
trației Publice (MdRAP) a început
pe 28 aprilie 2016 implementarea
proiectului cu titlul „Sprijin pentru
activitățile de publicitate, infor-
mare și comunicare ale AM POCA”.

Proiectul este cofinanțat din
fondul Social European, prin POCA,
Axa prioritară 3 – Asistență teh-
nică, Obiectiv specific 3.2 – Asi-
gurarea publicității, a informării
și a sprijinului pentru beneficiari
și potențialii beneficiari. Valoa-
rea totală a proiectului este de
20,2 milioane de lei, din care 20
milioane de lei este valoarea to-
tală eligibilă (16,9 milioane de lei -
valoarea eligibilă nerambursabilă
din fondul Social European şi 3,1
milioane de lei - cofinanțarea eli-
gibilă a beneficiarului).

Proiectul urmăreşte crearea
şi gestionarea unui sistem efici -
ent de informare, promovare şi
comunicare a POCA, care să aibă
un impact pozitiv asupra absorb -
ției fondurilor, prin informarea po -
tențialilor beneficiari asupra opor -

tunităților de finanțare, creşte -
rea satisfacției beneficiarilor față
de sprijinul oferit de AM POCA,
asigurarea transparenței progra-
mului şi promovarea rezultatelor
acestuia.

Activitățile care vor fi fi nan -
țate vor contribui la sporirea capa -
 cității administrative a potenția-
lilor beneficiari de a implementa
proiectele finanțate în perioada
2014-2020 şi la o mai bună infor-
mare a acestora privind oportu -
nitățile de finanțare şi condițiile
de accesare a POCA. Pe lângă
materialele de informare şi pu-
blicitate, evenimente şi sesiuni
de formare pentru beneficiari şi
potențialii beneficiari, va fi finan -
țată şi elaborarea de manuale,
ghiduri şi metodologii pentru soli -
citanți şi beneficiari.

Sursa: mdrap.ro

http://www.mdrap.ro
http://www.administratie.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Fonduri europene de până la 25.000 de euro
prin „România Creativă”

Românii care vor să-şi deschidă mici afaceri în
sectoare creative vor putea cere fonduri europene
de până la 25.000 de euro în viitoarea linie de finan-
țare „România Creativă”, care ar urmă să fie admi-
nistrat de direcția Politici Antreprenoriale de la Mi-
nisterul Economiei, cea care în prezent derulează
programele naționale pentru întreprinderi mici şi
mijlocii, considerate a fi mai uşor de accesat de către
antreprenori. Informația a fost lansată de noul minis-
tru al fondurilor europene, Cristian Ghi nea, care a ex-
plicat într-un interviu cum va funcțio na noul sistem. 

Linia de finanțare „România Creativă”, aşa
cum a fost prezentată în formă consultativă, anul
trecut, prevedea fonduri de până la 25.000 de euro
pentru românii care ar vrea să-şi deschidă o aface -
re strict în domenii creative, cum ar fi: software,
producție filme, artizanat, producție de muzică şi
alte asemenea afaceri. Aceasta ar urmă să fie ad-
ministrată de direcția de Antreprenoriat, în format
de global grant, însă, conform unor surse guvera-
mentale, şi Ministerul Culturii o doreşte. 

Ministrul fondurilor europene, Cristian Ghinea,
a dat asigurări că accesul la banii europeni va fi

simplificat, în condițiile în care, în prezent, antre-
prenorii preferă fondurile de la bugetul de stat,
din programele naționale pentru IMM, în locul ba-
nilor europeni, pe care îi consideră mai dificil de
accesat, din cauza sistemului birocratic şi a con-
dițiilor impuse. 

de asemenea, Cristian Ghinea a spus că la pri-
mele două linii de finanțare lansate recent în Pro-
gramul Operațional Capital uman, destinate per-
soanelor defavorizate, 4.1 şi 4.2, nu este obliga-
toriu ca dezvoltatorii de proiecte să prevadă şi
componentă de antreprenoriat. El a arătat, însă,
că instrumentul de antreprenoriat din aceste pro-
iecte, prin care se pot pune la dispoziția persoa-
nelor defavorizate până la 25.000 de euro pentru
mici afaceri, ar putea fi folosiți, de exemplu, în
afaceri rurale. 

Referitor la Programul Operațional Competi-
tivitate - în care sunt puşi la dispoziție bani euro-
peni pentru cercetare şi tehnologia informației -
Ghinea a menționat că intenționează să lanseze
toate apelurile în anul 2016. 

Sursa: startupcafe.ro

Schemă de ajutor de stat
pentru afacerile de minim 2 milioane de euro

noua schemă de ajutor de stat la care lucrea -
ză Ministerul Economiei, împreună cu Ministerul
finanțelor Publice vizează proiecte care pornesc
de la două milioane de euro, sumă mult mai mică
decât plafonul din vechea schemă, de 10 milioane
de euro, susține ministrul finanțelor publice, Anca
dragu. „Ministerul Finanțelor are această schemă
mare de ajutor de stat, de 10 milioane de euro.
Acum, împreună cu Ministerul Economiei, avem în
vedere o nouă schemă care să vizeze și business-
urile ceva mai reduse, o schemă care să înceapă
de la două milioane de euro. Am simțit nevoia să
umplem și acest gol pe o piață a proiectelor de o
valoare mai mică”, a explicat Anca dragu.

„Nu dorim discriminare între capitalul româ-
nesc și cel străin, nici nu avem cum, dar ne gândim
că există investitori care pot dezvolta proiecte mai

mici și să beneficieze și ei de ajutor de stat. Do-
rința Guvernului din care fac parte este să sprijine
producția oriunde în România”, a declarat Costin
Borc, ministrul economiei.

Sursa: jurnalul.ro

http://www.jurnalul.ro
http://startupcafe.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Comisarul european Corina Creţu
aprobă reeşalonarea proiectului RO-NET

Comisarul european pentru politică regională
Corina Crețu a aprobat, joi, modificarea proiectu-
lui major „Construirea unei rețele naționale de in-
ternet în bandă largă în zonele dezavantajate,
prin folosirea fondurilor structurale” (RO-nET),
din exercițiul bugetar 2007 – 2013.

decizia Comisiei Europene vizează împărțirea
proiectului inițial în două faze, iar valoarea totală
aprobată pentru prima etapă a proiectului este de
18,8 milioane de euro, din care 12,5 milioane re-
prezintă cofinanțarea prin fEdR.

„Din totalul celor 2.268 de localități din Româ-
nia care nu au acces la rețele de comunicare elec-
tronică, 783 au fost incluse în proiectul RO-NET. Sco-
pul acestuia este de a construi sisteme de conectare
pentru rețeaua de internet de mare viteză, în zonele
dezavantajate din România, pentru a genera creș-
tere economică și a crea noi locuri de muncă”, a de-
clarat Corina Crețu la aprobarea deciziei de fazare.

Potrivit sursei citate, reeşalonarea proiectului
vine ca urmare a faptului că lucrările planificate
în proiectul inițial nu au putut fi terminate până
la sfârşitul anului 2015, din cauza întârzierilor pri-
vind autorizarea lucrărilor la rețelele de internet

de mare viteză.
Înaltul oficial european este de părere că de-

cizia de modificare a proiectului este esențială în-
trucât: „Este un proiect important pentru Româ-
nia, pentru dezvoltarea țării. Accesul la internetul
de mare viteză va permite locuitorilor din zonele
dezavantajate să beneficieze de mai multe opor-
tunități. Mă refer mai ales la noi șanse pentru ti-
neri în domeniul educației, dar și pentru dezvol-
tarea mediului de afaceri și la crearea de locuri
de muncă. Este un proiect ce contribuie la redu-
cerea decalajului digital existent între zonele ru-
rale și cele urbane. 400.000 de români, 8.500 de
firme și 2.800 de instituții publice vor avea acces
la internet de mare viteză”.

Proiectul major „Construirea unei rețele na-
ționale de internet în bandă largă în zonele deza-
vantajate, prin folosirea fondurilor structurale”
face parte din Programul Operațional „Creșterea
Competitivității Economice” pentru asistență struc -
turală şi prevede instalarea a 3.265 km de fibră
optică, în completarea actualei infrastructuri de
telecomunicații din țara noastră.

Sursa: bursa.ro

Guvernul ar putea aproba în luna iunie
Master Planul General de Transport

Guvernul va aproba luna viitoare Master Planul
General de Transport, care se va axa pe dezvoltarea
proiectelor de infrastructură rutieră, a declarat, vi-
neri, dan Costescu, ministrul transporturilor, în cadrul
unei conferințe organizate de către uniunea națio-
nală a Transportatorilor Rutieri din România (unTRR).

„Master Planul General de Transport este prio-
ritatea legislativă a mandatului meu ca ministru.
Este un document început cu ceva vreme în urmă și
care a încercat să compenseze acea lipsă de strategie
și viziune pe care România a experimentat-o în ul-
tima perioadă și cred eu că aceasta a fost una dintre
cauzele stării infrastructurii în acest moment. Nu am
știut în ce direcție să mergem. Nu am știut să fim
consecvenți cu acele programe pe termen scurt care
au fost elaborate la un moment dat și am schimbat

mereu direcția confundând obiectivele pe termen
scurt și cele pe termen lung”, a susținut Costescu.

El a arătat că problemele cele mai mari sunt în
cazul infrastructurii rutiere, pe dezvoltarea căreia se
va baza Master Planul. de asemenea, Master Planul
îşi propune să statueze un venit constant de 2% din
PIB pentru investiții în infrastructura de transport.

„Această limită nu a mai fost până acum solici-
tată. În momentul în care vom securiza această va-
loare prin lege vom fi siguri că acele proiecte anali-
zate, prioritizate, care ne leagă la Europa și care ne
ajuta să ne dezvoltăm echilibrat, acele proiecte vor
fi și ele la rândul lor securizate. 2% era un obiectiv
pe care puteam să îl atingem destul de ușor”, a ară-
tat Costescu.

Sursa: financiarul.ro

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


În 26 martie 2015 se lansa»
la Belogradcik, Bulgaria, Programul
InTERREG V-A RO-BG, un program finanțat
de uniunea European, prin fondul
European de dezvoltare Regională, al
cărui scop este dezvoltarea zonei de
graniță dintre cele două țări, prin
finanțarea unor proiecte comune.

Organismele care asigură managementul aces-
tui program sunt reprezentate de următoarele enti -
tăți: Ministerul dezvoltării Regionale şi Administra-
ției Publice din România care îndeplineşte rolul de
Autoritate de Management şi funcția de certificare
a cheltuielilor, Ministerul dezvoltării Regionale şi
Lucrărilor Publice din Bulgaria care are rolul de Au-
toritate natională, Secretariatul Comun, constituit
în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Trans-
frontalieră Călăraşi pentru granița România-Bulga-
ria care îndeplineşte atribuțiile delegate privind
derularea programului şi acordă sprjin beneficia-
rilor în implementarea proiectelor, Autoritatea de
Audit care efectuează misiuni de audit în vederea
funcționării eficiente a sistemului de management
şi control al programului, Control de Prim nivel
care asigură verificarea eligibilităților cheltuielilor,
pentru România este constituit în cadrul BRCT Că-

lăraşi şi pentru Bulgaria în cadrul Autorității națio-
nale şi Comitetul de Monitorizare, alcătuit din re-
prezentanți ai instituțiilor la nivel național, regio-
nal şi local din ambele state care este responsabil
de adaptarea strategică a Programului şi de asigu-
rarea calității, corectitudinii şi eficacității imple-
mentării proiectelor.

de la lansare până în acest moment au avut
loc 3 renuniuni ale Comitetului de monitorizare,
finalizate prin adoptarea unor decizii strategice
privind derularea Programului, au fost lansate 2
apeluri de proiecte şi semnate 23 de contracte de
finanțare pentru implementarea proiectelor selec-
tate.

Prin implementarea proiectelor contractate
se doreşte crearea unor mecanisme comune pentru
facilitarea conectării nodurilor secundare/terțiare
la infrastructura TEn-T, elaborarea unor studii,
strategii, planuri de acțiune pentru îmbunătățirea
navigației pe dunăre şi Marea neagră, planuri de
management comune de valorificare a patrimoniu-
lui cultural şi natural.
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Pentru informații suplimentare
privind Programului INTERREG V-A RO-BG,
accesați pagina de internet a Programului:

www.interregrobg.eu.
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Proiecte în implementare în cadrul
Programului INTERREG V-A România - Bulgaria

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


Primăria Piteşti caută proiectant»
pentru actualizarea Planului urbanistic
General (PuG) al Piteştiului.

Proiectantul va fi desemnat în urma unei
selecții de oferte. Valoarea contractului se ridică
la peste 66.666 de lei, fără TVA. Termenul pentru
finalizarea noului PuG este de 12 luni de la data
atribuirii respectivului contract.

Municipalitatea motivează că actualul PuG
este vechi (datând dinainte de anii 2000) şi nu mai
corespunde dezvoltării urbanistice din ultimii ani
a Piteştiului. de asemenea, un PuG actualizat ar
reglementa tehnic şi juridic zonele cuprinse în in-
travilanul şi extravilanul municipiului. În plus, ar
rezolva problema organizării circulației rutiere
prin dimensionarea corespunzătoare a rețelelor
tehnico-edilitare.

Zona de studiu ce va face obiectul actualizării
PuG-ului este de circa 4.073 de hectare. În cadrul
studiului de circulație vor fi avute în vedere urmă-
toarele:

realizarea unor variante de legătură: drum de•
acces Calea Bascovului – Găvenii – dobrogeanu Ghe -

rea; drum de legătură Prundu Mic – Lânăriei (lângă
rambleu cale ferată); legătură rutieră între străzile
dobrogeanu Gherea şi George Coşbuc; legătură ru-
tieră între cartierele Trivale şi Găvana;

construirea unui nou pod rutier peste râul•
Argeş;

construirea unui pasaj rutier la intersecția Bu-•
levardul Petrochimiştilor – Strada Lânăriei (dn 65)
cu linia de cale ferată Piteşti – Goleşti;

construirea unui pasaj rutier de suprafață pe•
Calea Craiovei, la intersecția cu strada frații Go -
leşti şi Bulevardul Republicii.

Sursa: epitesti.ro

Modernizarea Liceului Tehnologic „Dan Mate-
escu” este în grafic, iar recepția lucrărilor se va
face în luna iunie. Conform declarației directorului
executiv al direcției Programe şi devoltare Locală
din cadrul Primăriei Călăraşi, Luminița Trifu, pro-
iectul se va încheia în 2-3 săptămâni, urmând ca
recepția lucrării să aibă loc în luna iunie. „Efortu-
rile noastre în cadrul acestui proiect s-au făcut
pentru ca cei 700 de elevi să poată învăța în săli
noi de clasă, începând din această toamnă. Tot ce
s-a prevăzut în proiect a fost îndeplinit, iar lucră-
rile sunt în termen”, a precizat Luminița Trifu. 

Pentru terminarea proiectului, în octombrie

2014, autoritățile localea au semnat contractul de
finanțare cu bani europeni în valoare de 7,8 mi-
lioane de lei. Proiectul are o valoare totală de
7.828.782,38 lei, din care 4.221.205,62 lei fonduri
europene, 548.756,73 lei fonduri naționale, con-
tribuția bugetului local fiind de doar 84.424,11 lei.
Proiectul de modernizare a liceului a avut o durată
de implementare de 14 luni şi pentru că lucrările
nu au fost gata la sfârşitul anului 2015 a fost pre-
lungită perioada de implementare până la 30 iunie
2016. La momentul reluării reparațiilor, procentul
global al stadiului fizic al clădirii era de 52,77%.

Sursa: adevarul.ro
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Noi pasaje rutiere
în municipiul Piteşti

Argeş

În iunie se face recepţia lucrării
de modernizare a Liceului Tehnologic „Dan Mateescu”,

realizată prin programul Regio

Călăraşi

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://adevarul.ro
http://www.epitesti.ro
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Piața Mihai Viteazul din Târgovişte va»
fi reabilitată, lucrările urmând a avea o
valoare de 1,7 milioane de lei. Suma aferentă
acestor lucrări provine din bugetul local.

„Am finalizat licitația privind reabilitarea și
modernizarea Pieței Mihai Viteazul, valoarea pro-
iectului de peste 2 milioane de lei, valoarea lici-
tației 1,69 milioane de lei, sursa de finanțare -
bugetul local. Începem prima etapă de moderni-
zare a centrului municipiului Târgoviște. La Piața
Mihai Viteazul avem lucrări de modernizare a sis-
temului de alei, betonarea aleilor pe noua confi-
gurație și placarea acestora cu plăci de granit, am-
plasarea de pergole din lemn, montarea de rastele

pentru biciclete, montarea de mobilier urban, ciș-
mele, bănci, jardiniere, refacerea și extinderea
sistemului de iluminat, realizarea de lucrări de
instala ții sanitare și electrice. Practic, Piața Mihai
Viteazul va fi complet modernizată, vom avea un
spațiu urban primitor și este prima etapă de mo-
dernizare, din temelii, aș spune eu, a zonei cen-
trale a municipiului Târgoviște”, a precizat pri-
marul Cristian Stan.

Acesta a adăugat că este startul lucrărilor de
amploare din centrul municipiului, urmând să fie
făcute demersuri de accesare de fonduri europene
pentru reabilitarea altor două zone centrale im-
portante: Piața Tricolorului şi Parcul Mitropoliei.

Sursa: stiridb.ro

Piaţa Mihai Viteazul din Târgovişte
va fi reabilitată

Dâmboviţa

93 de solicitări pentru reabilitarea termică a
69 de blocuri au dost depuse până în prezent la Pri-
măria Municipiului Giurgiu în urma deschiderii de
către Ministerul dezvoltării a unui nou apel de pro-
iecte pentru sprijinirea eficienței energetice în ca-
drul programului Regio.

Blocurile A1, A2, A4, A6, A7 şi C40 din cartierul
Policlinică au deja proiectarea realizată, având în
vedere că s-au înscris pentru primul astfel de pro-
iect implementat la Giurgiu, dar au renunțat ulte-
rior. Astfel, pentru aceste şase blocuri însumând
şapte scări şi 140 de apartamente se lucrează acum
la actualizarea documentației.

Pentru 16 blocuri din zonele Bucureşti (bl.
43/853, 36/853, B1/1S), daciei (A2), Tineretului
(17/613, B1 Turn, B2 Turn, 200A, 200B, 101, 102,
103) şi 1 decembrie (C17, C8, C3 Gars., 310 Turn)
s-a început proiectarea, iar pentru alte opt blocuri
din zona centrală urmează să se facă licitația pen-
tru proiectare. Acestea sunt bl. 64 de pe str. n.
Bălcescu, bl. 34 de pe str. n. d. Barcian, bl. 1, 2
şi 7 de pe str. Mareşal foch, bl. 92  de pe str. Piața

uni rii şi bl. 48 şi 20 de pe str. Mircea cel Bătrân.
60% din cheltuielile eligibile pentru reabilita-

rea termică a blocurilor vor fi fonduri fEdR şi de
la bugetul de stat, 25% de către asociația de pro-
prietari şi 15 % de către unitatea administrativ-te-
ritorială.  Pentru apelul de proiecte de anul acesta,
uAT-urile pot acorda ajutoare de natură socială
constând în diminuarea cotei de participare a ur-
mătoarelor categorii de proprietari persoane fi-
zice: persoane cu handicap sau familii cu persoane
cu handicap aflate în întreținere; persoane sin-
gure/familii care în ultimele trei luni anterioare
efectuării anchetei sociale de către autoritatea
administrației publice locale au realizat venituri me -
dii nete lunare pe persoană singură/membru de fa-
milie sub câştigul salarial mediu net pe economie;
veterani de război şi soți/soții supravie țui tori/su -
praviețuitoare ai/ale acestora; pensionari, indife-
rent de statutul acestora, ale căror venituri medii
nete lunare pe persoană singură/membru de familie
sunt sub câştigul salarial mediu net pe economie.

Sursa: primariagiurgiu.ro

Asociaţiile de proprietari au depus
peste 90 de cereri pentru reabilitarea termică

a blocurilor din muncipiul Giurgiu

Giurgiu

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


Primăria Slobozia intenționează să constru-
iască o clădire cu locuințe sociale în cartierul Bora
din municipiu. Autoritățile au supus analizei şi
aprobării un proiect de hotărâre privind Planul ur-
banistic Zonal „Construire locuințe sociale în car-
tierul Bora Slobozia, Prelungirea Măgurii, lot 2”.
Locuințele sociale se vor construi pe un teren în
suprafață de 2.599 mp. Astfel, autoritățile publice

locare intenționează să construiască trei blocuri
d+P+3E, care vor ocupa o suprafață de 738,75 mp,
accese pietonale în suprafață de peste 100 mp,
trotuare din incintă în suprafață de peste 460 mp,
spații verzi cu o suprafață de peste 700 mp, caro-
sabil în suprafață de peste 500 mp, precum şi plat-
formă pentru deşeuri menajere. 

Sursa: sloboziail.ro
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Noi locuinţe sociale
în cartierul Bora din Slobozia

Ialomiţa

Primăria Municipiului Ploieşti»
anunță finalizarea proiectului cu titlul
„Realizarea parcului municipal Ploiești
Vest, inclusiv a căilor de acces
și a rețelelor edilitare specifice – Parc
Municipal Ploiești Vest” din Ploieşti.
festivitatea de inaugurare a Parcului
Municipal Ploieşti Vest a avut loc sâmbătă,
28 mai.

Proiectul a avut ca obiectiv general creşterea
calității vieții locuitorilor din Polul de Creştere Plo-
ieşti-Prahova, care corespunde obiectivului dome-
niului major de intervenție 1.1 – Planuri integrate
de dezvoltare urbană. Obiectivul general a fost
atins prin realizarea următoarelor obiective spe-
cifice:

creşterea suprafeței de spațiu verde pe cap•
de locuitor – spațiile verzi prevăzute în parc - 29,83
ha;

crearea unor spații publice pentru recreere şi•
relaxare – piste de ciclism, alei pietonale, mese de
şah, patinoar, ring de role, fântâni arteziene, seră
închisă, locuri pentru picnic, locuri de odihnă şi
contemplare;

crearea unor spații publice pentru desfăşura-•
rea de activități sportive pentru populație – imple-
mentarea proiectului a crescut suprafața activită-
ților sportive cu 3,61ha (locuri de joacă, piste spe-
ciale pentru acrobații cu bicicletele şi rolele, te-

renuri de handbal, tenis, baschet).
Vizitatorii Parcului Municipal Ploieşti Vest vor

găsi aici locuri de odihnă şi pentru picnic cu o su-
prafață totală de 4,1 ha, un lac artificial cu o su-
prafață de 1,2 ha şi o adâncime maximă de 1,5
metri, o seră cu plante exotice, o moară de apă,
precum şi trei fântâni arteziene, respectiv fân-
tâna Anotimpurilor, fântâna Cascada şi fântâna
Ochi.

Împătimiții sporturilor, precum şi iubitorii de
cultură şi activități recreative vor avea la dispozi-
ție aici patru terenuri de tenis de câmp, cu o su-
prafață de 66 mp, trei terenuri de baschet, cu o
suprafață totală de 600 mp, trei terenuri de hand -
bal/minifotbal, cu o suprafață totală de 1.125 mp,
două terenuri de tenis la perete, cu o suprafață
totală de 33 mp şi piste de ciclism.

În plus, au fost amenajate următoarele: un pa-
tinoar cu o suprafață de 1.800 mp (30 x 60 mp), ce
va fi utilizat ca ring de role vara; mese pentru jo-
curi de şah sau table, amplasate în aer liber sau
module tip; locuri de joacă pentru copii, ampla-
sate în ronduri cu diametrul de 25 m; platforme
pentru acrobații pe biciclete şi role; scenă pentru
spectacole în aer liber, foişor pentru concerte de
fanfară şi zonă pentru oficierea căsătoriilor, am-
plasată pe un rond cu diametrul de 25 m.

de asemenea, parcul dispune de alei carosa-
bile şi parcări auto, respectiv 45 de zone, cu o ca-
pacitate totală de 380 de locuri.

Sursa: jurnalulph.ro

S-a deschis Parcul Municipal Ploieşti Vest,
realizat cu finanţare Regio

Prahova

http://www.jurnalulph.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://sloboziail.ro
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Alina Alexandra Gudei, elevă în»
clasa a X-a la Colegiul național „Alexandru
Ioan Cuza” din Alexandria a reprezentat
România la Olimpiada de Ştiințe a uniunii
Europene (EuSO) şi s-a întors acasă cu
medalia de argint. Performanța este una
remarcabilă, iar în spatele ei se ascunde
multă muncă, ambiție şi dedicare pentru
studiu.

Alina Gudei a fost selectată în lotul restrâns
al României, în urma rezultatului bun obținut la
faza națională a Olimpiadei de Biologie, desfăşu-
rată în 2015. S-a clasat pe locul 5 şi a urcat, mai
a poi, pe locul 4. „A urmat o selecție pentru lotul
restrâns, în luna februarie. Din patru am rămas
doi, eu și o fată din Craiova”, povesteşte olimpica.

Olimpiada de Ştiințe a uniunii Europene EuSO
s-a desfăşurat în Estonia, în perioada 14 - 17 mai.
Au participat 50 de echipaje, reprezentând 24 de
țări. „Am făcut echipă cu un băiat de la Fizică, de
la Liceul de Informatică București și cu unul de la

Chimie, de la Colegiul Național ’Emil Racoviță’ Iași.
Am avut două probe comune de patru ore, ambele
probe pratice la care am avut probe individuale,
dar a trebuit să și colaborăm. La prima pro bă am
avut ca temă lactatele, cum pot fi utilizate, ce
bacterii se folosesc, ce concentrații au acestea,
iar la cea de-a doua tema a fost pilele electromo-
toare cu ajutorul bacteriilor și cu ajutorul sub-
stanțelor chimice. Apoi a urmat o cursă de mașini
care utilizau energie produsă de aceste pile”,
spune eleva despre desfăşurarea olimpiadei.

Echipajul cu care Alina a reprezentat România
la Olimpiada Internațională de Ştiințe a uniunii Eu-
ropene s-a întors acasă cu medalia de argint. „Re-
zultatul înseamnă pentru mine încununarea muncii.
Chiar mi-am dorit foarte mult să ajung acolo, sunt
destul de mândră de mine”, mărturiseşte Alina.

Pentru Olimpiada Internațională din acest an
s-a pregătit alături de profesoara sa de biologie,
nicoleta Croitoru: „Am învățat zi de zi, câteva ore.
Îmi place foarte mult și nu am simțit asta ca o po-
vară, am făcut-o de plăcere”.

Sursa: teleorman24.ro

Argint pentru Colegiul Naţional
„Alexandru Ioan Cuza” din Alexandria, reprezentat

la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe 

Teleorman

http://teleorman24.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către

Agenție şi de către Ministerul dezvoltării Regionale şi Administrației Publice,
în vederea promovării Programului Operațional Regional.

Pe lângă aceste noutăți, se doreşte informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale
Rețelei de Informare REGIO Sud Muntenia

şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în județele 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 județean
Argeş, sediul Consiliului județean Argeş: Piața
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 județean
dâmbovița, sediul Consiliului județean
dâmbovița: Piața Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.
90, 100 şi 101, mun. Târgovişte, jud. dâmbovița
Tel./fax / 0345/100.018, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
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 județean
Ialomița, Piața Revoluției, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomița
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
Teleorman, sediul Consiliului județean
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 DOBRESCU
PLOEŞTEANU, Şerban GEORGESCU, Florentin
GEORGESCU, Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 30 mai 2016

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția şi activitățile pe care
dumneavoastră le desfăşurați. dacă sunteți interesați

să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm
să ne transmiteți un scurt material de informare

(maxim 1.500 de ca ractere cu tot cu spații), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție

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 Agenției
(http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit

electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor

județene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării Regionale şi Administrației

Publice, reprezentanților 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

