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În data de 15 noiembrie, directorul»
agenției pentru dezvoltare Regională Sud
Muntenia, Liviu Mușat, a participat la
Congresul Internațional „Contractele de
performanţă energetică în clădirile publice”,
ce s-a desfășurat la esslingen (Germania).

evenimentul a fost organizat de către parte-
nerii proiectului european „EnPC – INTRANS – Con-
solidarea capacităţilor de implementare a Contrac -
telor de Performanţă Energetică pentru pieţele
europene în tranziţie”. Prin acest congres s-a ur-
mărit aprofundarea subiectelor privind Contrac-
tele de Performanță energetică, lecțiile învățate
din proiectele alese ca bune practici și finanțarea
și cerințele tehnice necesare pentru implementa-
rea proiectelor CPe în clădirile publice.

În cadrul acestui eveniment, experți și repre -
zentanți din diferite țări europene au prezentat
experiența lor și au discutat despre condițiile nece -
sare pentru punerea în aplicare a proiectelor CPe.
totodată, cu această ocazie au fost organizate pa-
tru workshop-uri ce au abordat următoarele teme:
„Modele de afaceri CPE”, „Dezvoltarea unui proiect
CPE”, „Licitaţiile și contractarea CPE”, precum și

„Măsurarea și verificarea economiilor în CPE”. 
Congresul internațional a fost destinat repre -

zentanților autorităților publice, factorilor de de-
cizie, promotorilor, precum și întreprinderilor mici
și mijlocii interesate de la nivel național și regional
din țări ale uniunii europene.
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ADR Sud Muntenia, la Conferinţa Anuală
a European Enterprise Network 2016

În perioada 14 – 16 noiembrie,»
adR Sud Munte nia, prin directorul adjunct
dezvoltare și Comunicare, daniela traian,
și șefa Serviciului dezvoltare, Gilda
niculescu, a participat la Conferința
anuală a European Enterprise Network,
organizată la Bratislava.

acest eveniment de importanță majoră, orga-
nizat de către Comisia europeană și Ministerul eco-
nomiei din Slovacia, a reunit aproximativ 800 de
participanți (reprezentanți ai organizațiilor gazdă
ale rețelei, reprezentanți ai Comisiei europene, pre-
cum și alți factori interesați de la nivel european).

Scopul organizării acestei conferințe anuale a
constat în  analizarea modalităților de funcționare
a rețelei, premierea realizărilor membrilor, pre-
cum și dezbaterea viitorului rețelei, prin discuta-
rea viziunii strategice a Comisiei europene. În ace -
lași timp, au avut loc și 970 de sesiuni de întâlniri
bilaterale între membri, pentru a facilita cu noaș -
terea diverselor organizații, în vederea stabilirii
de viitoare cooperări în cadrul rețelei, prin ca re s-
au stabilit peste 11.000 de contacte.

Participarea agenției la acest eveniment a fost
importantă în contextul în care adR Sud Muntenia
va prelua, în perioada 2017 – 2018, coordonarea
consorțiului finanțat în cadrul COSMe, proiect ce
vizează furnizarea de servicii integrate pentru dez-
voltarea IMM-urilor din regiunea Sud Muntenia.

În cadrul acestui eveniment, reprezentanții
tuturor consorțiilor din România, care implementea -
ză proiecte COSMe, au avut o întâlnire cu doam na
anna Sibilla, ofițer de proiect, pentru a discuta
pregătirea viitoarelor activități ce vor fi derulate
în perioada 2017 – 2018.

Reamintim că proiectul „PROSME - Promova-
rea IMM-urilor din România prin intermediul En-
terprise Europe Network” este finanțat în cadrul
Programului pentru Competitivitatea Întreprinde-
rilor și pentru IMM-uri (COSMe). Bugetul consorțiu -
lui proiectului pentru perioada 2015 – 2017 este de
966.592,50 euro, iar bugetul agenției este de 82.896
de euro. Proiectul se deruleză în perioada 1 ianua-

rie 2015 – 31 decembrie 2020.
Partenerii consorțiului sunt: adR Sud Munte-

nia, fundația Centrul Român pentru Întreprinderi
Mici și Mijlocii, agenția pentru dezvoltare Regională
Bu curești-Ilfov, asociația Constructorilor din Româ-
nia, Ministerul economiei, universitatea Politeh-
nică din București, Institutul național de Cercetare
- dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate
agriculturii și Industriei alimentare – InMa, InPuLSe
Partners SRL, SC IPa Sa - Societate comercială pen-
tru cercetare, proiectare și producție de echipa-
mente și instalații de automatizare, Camera de Co -
merț și Industrie Prahova, CeC BanK S.a., aso ciația
Română pentru industrie electronică și software
(aRIeS).

Grupul țintă căruia se adresează proiectul PROSMe
sunt IMM-urile orientate spre creștere, afaceri inte -
grate și servicii de sprijin pentru inovare, conecta -
te la piețele europene și internaționale.

Scopul proiectului constă în facilitarea acce-
sului IMM-urilor la piețele europene și internațio -
nale, interesate să dezvolte afaceri integrate și
servicii de sprijin pentru inovare. În plus, rețeaua
contribuie la consolidarea competitivității și du -
rabilității întreprinderilor europene care încearcă
să exploateze noile oportunități apărute atât pe
piața unică, cât și în țările terțe.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Simpozion privind oportunităţile de finanţare
destinate mediului privat din Ialomiţa

Consiliul filialei Ialomița al Cor -
pului experților Contabili și Conta-
bililor autorizați din România a or -
ganizat în data de 17 noiembrie, Sim -
pozionul cu te ma „Noua normalita -
te - Adaptarea la schimbare”, eve-
niment ce s-a desfășurat la Centrul
Cultural „Ionel Perlea” din munici -
piul Slobozia. evenimentul a avut
loc în contextul Săptămânii Globa -
le a antreprenoriatului, reunind lao -
laltă reprezentanți ai mediului de afaceri local, auto -
rități publice locale și centrale, precum și profe sio -
niști contabili. temele de discuții au vizat adaptarea
afacerilor la schimbarea mediului economic, schim-
bările fiscale și posibilitățile de finanțare pentru pri -
vați prin fonduri nerambursabile europene și prin fon-
duri naționale. La invitația CeCCaR – filiala Ialomi -
ța, adR Sud Muntenia, prin experți ai Serviciului Co -
municare, a susținut o prezentare privind oportu -

nitățile de finanțare nerambursa-
bilă destinate mediului privat din
cadrul Programului Operațional Re -
gional 2014 – 2020, axa prioritară 2
„Îmbunătăţirea com pe titivităţii
întreprinderilor mici și mijlocii”. 

astfel, oamenii de afaceri pre -
zenți la simpozi on au aflat informații
importante despre tipurile de ac -
tivități și criteriile de eligibilitate
pentru proiec tele prin care apli can -

ții doresc să obțină finanțare în cadrul Priorităților de
investiții 2.1 „Promovarea spiritului anterprenorial,
în special prin facilitarea exploatării economice a
ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprin-
deri, inclusiv prin incubatoare de afaceri” și 2.2 „Pro-
movarea spiritului antreprenorial, în special prin fa-
cilitatea exploatării economice a ideilor noi și prin
încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin
incubatoare de afaceri”.

S-au finalizat primele cursuri de perfecţionare pentru
administraţia publică locală din Argeş şi Dâmboviţa

Săptămâna trecută s-au finalizat primele cursuri
din cadrul programelor de formare profesională de -
marate de adR Sud Muntenia pentru administrația
publică locală din regiunea noastră.

Primele grupe de reprezentanți ai unităților ad -
ministrativ-teritoriale din județele argeș și dâm bo vița
au absolvit cursul de perfecționare în domeniul „Mana -
ger de proiect” și „Expert Achiziţii Publice”. Partici -
panții vor primi certificate de absolvire în soțite de
anexa supliment descriptiv al certificatu lui, recunoscute
de Ministerul Muncii, familiei și Prot ec ției Sociale, Ministerul
educației naționale și Cer ce tării Științifice și autorita-
tea națională pentru Calificări, în conformitate cu pre-
vederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000.

Începând din data de 14 noiembrie au demarat
cursurile pentru noile grupe formate pentru apara-
tele de specialitate din cadrul administrațiilor pu-
blice locale din județele Giurgiu și teleorman, pentru
ocupația „Manager de proiect”, examinarea urmând
a se desfășura în data de 24 noiembrie. totodată, în

perioada 18 – 24 noiembrie se derulea ză cursul de
„Expert Achiziţii Publice”, pentru ca re participanții
vor susține examenul în data de 28 noiembrie.

Reamintim că prin decizia Consiliului pentru dez -
voltare Regională Sud Muntenia, agenția, în calitate
de furnizor de formare profesională a adulților, a de-
marat la începutul lunii programele de perfecționare
pentru reprezentanții autorităților publice locale din
județele regiunii noastre în domeniile „Manager de
proiect” și „Expert Achiziţii Publice”.

durata cursurilor de „Manager de proiect” este de
60 de ore, structurate în 20 de ore de teorie și 40 de ore
de practică, iar cursurile pentru „Expert Achiziţii Publice”
au o durată de desfășurare de 40 de ore, din care 12 ore
vor fi alocate părții teoretice, iar 28 de ore pentru practică.

Inițiativa adR Sud Muntenia de a oferi programe de
formare profesională vine ca urmare a experienței acu-
mulate de angajații săi de-a lungul celor peste 18 ani de
existență ai agenției, interesul fiind de a oferi servicii
de calitate întregii comunități din regiunea noastră.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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adR Sud Muntenia, în cola-
borare cu Centrul de Geografie
Regională din cadrul facultatății
de Geografie - universitatea Ba -
beș-Bolyai din Cluj-napoca, or-
ganizează în perioada 25 – 26 no-
iembrie, Sesiunea „Soluţii inte-
grate pentru dezvoltarea urba nă
în contextul implementării po-
liticii de coeziune 2014 – 2020”,
ce se va desfășura la târgoviște,
în Campusul universității „Vala-
hia”, corpul B2, Sala „Oxford”.

evenimentul va reuni laolaltă
personalități ale vieții academice
- profesori doctori cu o activita -
te didactică și de cercetare științifică de anver-
gură din mediul universitar din Cluj-napoca și Bu -
curești, studenți, precum și reprezentanți ai auto -
rităților publice locale din regiunea Sud Muntenia.

Prin acest eveniment, adR Sud Muntenia do -
rește să vină în sprijinul potențialilor beneficiari

din regiunea noastră – autorități
publice locale, prin organizarea
unui dialog structurat pe tema
dezvoltării urbane durabile, care
să urmă rească toate dimensiu-
nile sustenabilității urbane, pre-
cum și noi le tendințe în dome-
niu, analizând totodată
oportunitățile de finanțare din
Programul Opera țional Regional
2014 – 2020 (axe le prioritare 1,
4 și 9).

Cei interesați să participe la
sesiunea de informare sunt invi -
tați să completeze formularul de
înregistrare disponibil aici -

https://goo.gl/forms/16IeyGQeziP9LXud2. termenul
limită de înregistrare: 23 noiembrie, ora 12:00.

Pentru informații suplimentare contactați Ser -
viciul Comunicare, persoană de contact: Cristina
Radu, șef Serviciu, e-mail: comunicare@adrmunte-
nia.ro sau la tel.: 0733/180.234, 0242/331.769.

Sesiunea „Soluţii integrate pentru dezvoltarea
urbană în contextul implementării
politicii de coeziune 2014 – 2020”

INFO
 REȚEAUA REGIO

 SUD M
UNTENIA

Conferinţa anuală privind implementarea
Programelor de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria

Luni, 21 noiembrie, Secretariatul»
Comun din cadrul Biroului Regional pentru
Cooperare transfrontalieră (BRCt) Călărași
pentru granița România - Bulgaria a
organizat la sediul Consiliului județean
Călărași, Conferința anuală a Programului
Interreg v-a România - Bulgaria.

Conferința a avut ca obiectiv principal prezen-
tarea stadiului implementării Programului Interreg
v-a România - Bulgaria, dar și comunicarea rezul-
tatelor obținute prin derularea Programului de Co-
operare transfrontalieră România - Bulgaria 2007
- 2013.

aceasta s-a încadrat în seria evenimentelor
destinate creșterii gradului de transparență în im-
plementarea Programelor de Cooperare transfron-
talieră România - Bulgaria, prin informarea cores-
punzătoare a opiniei publice.

La conferință au participat reprezentanți ai
autorității de Management (Ministerul dezvoltării
Regionale și administrației Publice din România),
ai autorității naționale din Bulgaria (Ministerul
dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice din Bul-
garia), reprezentanți ai beneficiarilor de finanțare
din aria eligibilă: instituții publice, organizații
non-guvernamentale, reprezentanți ai mass-me-
dia.

Sursa: interregrobg.eu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://goo.gl/forms/16IEyGQEziP9LXUD2
http://interregrobg.eu
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020
la nivelul regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire

a alocării financiare disponibile, în data de 18 noiembrie 2016
ReGIunea Sud MuntenIa PROIeCte dePuSe PROIeCte ReSPInSe evaLua Re

axă

Priori -
tate

de in -
ves tiții

apel
data

închidere
apel

alocare
regională

apel
- mil. euro -

nr. pro -
iec te

de pu se

valoare
totală

- mil. Lei -

valoare
eligibilă

- mil. Lei -

valoare
solicitată
- mil. Lei -

nr. pro -
iec te

res  pin -
se

valoare
totală

- mil. Lei -

valoare
eligibilă

- mil. Lei -

valoare
solicitată
- mil. Lei -

nr. pro -
iec te în
se lec ție

alocare
regională

apel
- mil. Lei -

Procent
acoperire
alocare

regionalăl

2 2.1 2.1.a/2016 27.01.2017,
ora 12.00 36,85 190 208,216 172,542 0,000 0 0,000 0,000 0,000 180 165,843 0,0%

3 3.1 POR/2016/3/3.1/a/1 16.11.2016,
ora 10.00 57,34 7 32,104 30,762 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 258,059 0,0%

5 5.1 POR/2016/5/5.1/1 25.11.2016,
ora 12.00 38,53 14 226,206 224,497 220,005 2 29,498 28,519 27,949 12 173,404 110,76%

5 5.2 POR/2016/5/5.2/1 25.11.2016,
ora 12.00 14,16 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 63,727 0,0%

6 6.1 POR /2016/6/6.1/1 16.11.2016,
ora 12.00 125,09 3 473,786 471,929 462,279 1 130,105 129,722 127,022 2 562,968 59,55%

7 7.1 POR/2016/7/7.1/1 02.12.2016,
ora 12.00 15,32 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 68,948 0,0%

Informațiile referitoare la cererile de finanțare depuse în cadrul PI 2.1 vor fi disponibile în momentul
începerii evaluării conformității administrative și eligibilității 

• Curs Inforeuro noiembrie 2016: 4,5005 lei
• Valoare totală este formată din cofinanțare ue (fedR) la care se adaugă

cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la
cheltuielile eligibile (CBCHe), precum și cheltuielile neeligibile ale proiectului.

• Valoarea eligibilă este formată din cofinanțare ue (fedR) la care se
adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la
cheltuielile eligibile (CBCHe).

• Valoarea solicitată este formată din cofinanțare ue (fedR) și cofinanțarea
de la bugetul de stat (BS).

• Alocare apel este suma solicitată confom Ghidului solicitantului calculată
în lei la cursul Inforeuro din luna raportării.

Întrunirea Comitetului de Monitorizare
a Programului Operaţional Regional 2014 - 2020,

la Baia Mare
În data de 24 noiembrie, Ministerul»

dezvoltării Regionale și administrației
Publice, în calitate de autoritate de
Management pentru POR, va organiza
reuniunea Comitetului de Monitorizare
a Programului Operational Regional
(CM POR) 2014 - 2020, ce va avea loc
la Hotelul Mara din municipiul Baia Mare,
județul Maramureș.

Printre punctele aflate pe ordinea de zi a
ședinței vor fi supuse dezbaterii și aprobării urmă-
toarele: Stadiul implementării POR 2014 - 2020
(apelurile de proiecte lansate); Stadiul îndeplinirii
condiționalităților ex-ante aplicabile POR 2014-
2020 (educație, sănătate, servicii sociale - copii,
persoane cu dizabilități); Informare privind calen-
darul de lansare a ghidurilor specifice priorităților

de intervenție POR 2014 – 2020; Informare privind
axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane du-
rabile” (mecanism de implementare, constituire
autorități urbane); aprobarea criteriilor de eligi-
bilitate și evaluare tehnică și financiară aplicabile
Priorității de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienţei
energetice, a gestionării inteligente a energiei și
a utilizării energiei din surse regenerabile în in-
frastructurile publice, inclusiv în clădirile publice,
și în sectorul locuinţelor”, Operațiunea B - Clădiri
publice; aprobarea alocărilor financiare pentru
Prioritatea  de investiții 8.1 - Obiectivul specific
8.3 „Creșterea gradului de acoperire cu servicii
sociale” (grupurile vulnerabile copii și persoane cu
dizabilități); Informare privind închiderea POR
2007 – 2013; Stadiul implementării proiectelor pre-
lungite până cel târziu în data de 1 noiembrie 2016
și a celor nefuncționale finanțate din POR 2007 –
2013.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Ghidul solicitantului pentru dezvoltarea
turismului în zona ITI Delta Dunării,

în consultare publică
autoritatea de Management pentru Programul

Operațional Regional (POR) 2014 - 2020 a publicat
în data de 15 noiembrie, spre consultare publică,
Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de acce-
sare a fondurilor în cadrul axei prioritare 7 – „Di-
versificarea economiilor locale prin dezvoltarea
durabilă a turismului”, Prioritatea de investiții 7.1
„Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării for -
ţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului en-
dogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru
anumite zone, care să includă reconversia regiu-
nilor industriale aflate în declin, precum și spori-
rea accesibilităţii și dezvoltarea resurselor natu-
rale și culturale specifice (Investiţii în infrastruc-
tura de turism)”, apel dedicat Investițiilor terito-
riale Integrate (ItI) delta dunării.

eventualele observații și propuneri pot fi trans -
mise la adresa: info@mdrap.ro până în data de 16
decembrie a.c..

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl

reprezintă creșterea numărului mediu de salariați
în unitatea administrativ-teritorială (uat) de im-
plementare a proiectului.

Prioritatea de investiții 7.1 va sprijini crește -
rea favorabilă ocupării forței de muncă și sporirea
accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și
culturale specifice (investiții în infrastructura de
turism).

finanțarea disponibilă în cadrul acestei prio -
rități de investiții se adresează unităților adminis-
trativ-teritoriale și parteneriatelor dintre acestea,
ce propun proiecte cu locul de implementare în
zona de Investiție teritorială Integrată delta dună -
rii, așa cum este aceasta prezentată în Strategia
Integrată de dezvoltare durabilă a deltei dunării.

Sunt eligibile numai Investițiile teritoriale In-
tegrate delta dunării. valoarea minimă a unui pro-
iect este de 100.000 de euro, iar cea maximă de 5
milioane de euro.

Sursa: mdrap.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.mdrap.ro
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Guvernul a aprobat modificarea legislaţiei
privind asociaţiile de proprietari şi condominiul

Guvernul a adoptat, în data de»
16 noiembrie, la propunerea Ministerului
dezvoltării Regionale și administrației
Publice (MdRaP), Legea privind înființarea,
organizarea și funcționarea asociațiilor de
proprietari și administrarea condominiilor.

Legea propune o nouă abordare a gestiunii lo-
cuirii colective, fiind aplicabilă tuturor imobilelor
formate din teren cu una sau mai multe construc-
ții, în care există proprietăți individuale reprezen-
tate de locuințe și/sau spații cu altă destinație, du -
pă caz și cote-părți indivize de proprietate comună.
astfel, condominiul este abordat în sensul larg al
termenului, fie că este cazul locuințelor situate în
imobile colective, fie că este vorba de locuințe in-
dividuale situate în curți comune sau alte forme
de proprietăți concret delimitate.

În acest context, sunt stabilite statutul condo -
miniului, condițiile pentru folosința, modificarea și
întreținerea locuinței, normele de conduită în ca-
drul condominiului, sunt clarificate principiile de sta -
bilire a cotelor de proprietate comună asupra imo -
bilului și a organizării condominiului și sunt regle -
mentate condițiile de înființare, organizare și func -
ționare a asociațiilor de proprietari, precum și ra-
porturile dintre administrația publică și asociațiile
de proprietari.

Prevederile legii vizează:
eficientizarea administrării locuințelor, fie că•

sunt imobile colective tip bloc, fie locuințe situate

în curți comune sau ansambluri rezidențiale;
mai bună structură a organelor de conducere•

ale asociațiilor de proprietari;
clarificarea responsabilităților și incompati-•

bilităților dintre membrii structurilor de conducere
din cadrul asociațiilor de proprietari;

instituirea regulamentului condominiului, în•
care să se înscrie regulile de comportament și de
folosire a proprietății;

clarificarea și eficientizarea relației dintre•
autoritățile publice și asociațiile de proprietari.

totodată, sunt reglementate aspectele juridi -
ce, economice și tehnice cu privire atât la înființa -
rea, organizarea și funcționarea asociațiilor de pro -
prietari din cadrul condominiilor cu cel puțin 3 uni-
tăți de proprietate imobiliară, cât și la administra-
rea, întreținerea și folosirea imobilelor sau grupu-
rilor de imobile din condominii care au în structura
lor locuințe sau spații cu altă destinație decât a -
ceea de locuință, aflate în proprietatea a cel puțin
3 persoane fizice sau juridice, fiecare proprietar
având o proprietate individuală și o cotă-parte in-
diviză din proprietatea comună.

Legea stabilește și principiile de organizare și
funcționare a condominiului, precum și regulamen-
tul de funcționare. Proprietarii din condominiu tre-
buie să încheie un acord scris cu privire la regulile
și condițiile de folosință a părților comune ale imo -
bilului și normele de conduită dintre proprietari,
numit regulament al condominiului.

Sursa: mdrap.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.mdrap.ro
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Finanţări pentru IMM-urile
care dezvoltă proiecte de inovare

Guvernul a stabilit, printr-un memorandum,
instituirea unei scheme de ajutor de minimis pen-
tru „Cecuri de inovare” în politicile economico-bu-
getare și financiare ale statului român.

Cecurile de inovare reprezintă granturi, adică
alocații financiare nerambursabile, acordate IMM-
urilor pentru finanțarea proiectelor cu grad ridicat
de inovare, din fondurile alocate de la bugetul de
stat pentru Planul național de Cercetare, dezvol-
tare și Inovare 2015-2020 – PnCdI III.

Cecul de inovare are o valoare maximă de
45.000 de lei nerambursabilă și este utilizat de be-
neficiar – IMM pentru a achita maxim 90% din va-
loarea totală a serviciilor prestate de către furni-
zorul de servicii – organizația de cercetare.

Cecurile de inovare asigură sprijin pentru fa-
cilitarea achiziționării de servicii de cercetare-
dezvoltare și inovare de la organizații publice de
cercetare.

Cheltuielile eligibile pentru schema de ajutor
de stat sunt:

cheltuieli directe - cheltuieli de personal pen-•

tru membrii echipei, angajați ai furnizorului de
servicii, cheltuieli privind stocurile și cheltuielile cu
serviciile executate de terți, nu mai mult de 10% din
valoarea cecului de inovare;

cheltuieli indirecte (maxim 10% din cheltuieli•
directe).

ajutorul se va acorda începând cu trimestrul al Iv-
a al anului 2016 și până în 2018, având un buget total
de 20,25 milioane de lei. Bugetul pentru Cecurile de
inovare se aprobă anual în cadrul PnCdI III, pentru
anul 2016 fiind prevăzute 6,75 milioane de lei.

numărul estimat de beneficiari este de 450 pe
întreaga durată de valabilitate a schemei de minimis.

furnizorul schemei de ajutor este Ministerul
educației naționale și Cercetării Științifice, prin
autoritatea națională pentru Cercetare Științifică
și Inovare, iar administratorul este unitatea exe-
cutivă pentru finanțarea Învățământului Superior,
Cercetării, dezvoltării și Inovării, instituție publică
cu personalitate juridică aflată în subordinea Mi-
nisterului educației naționale și Cercetării Științifice.

Sursa: stiripesurse.ro
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Guvernul adoptă măsuri de simplificare a finanţării
pentru proiectele de infrastructură de transport

Proiectele de infrastructură de transport vor fi
finanțate prin mecanisme simplificate, potrivit unei
ordonanțe de urgență aprobate de Guvern în ședin -
ța de săptămâna trecută. În acest sens, va fi creat
un mecanism ce permite decontarea proiectelor fa -
zate în cadrul Programului Operațional Infrastruc-
tură Mare (POIM) din fonduri europene în valoare
de 500 de milioane de euro. aceste proiec te fazate
se află în curs de implementare (exemple: autos-
trada Sebeș - turda, autostrada Lugoj - deva).

O altă măsură vizează evitarea blocajelor în pro-
cesul de decontare a sumelor alocate din bugetul de
stat pentru lucrări de infrastructură: constructorii vor
putea justifica sumele cheltuite din avansul pentru
lucrări la finalul execuției lucrărilor, și nu la finalul
anului calendaristic, așa cum se proceda până acum.

de asemenea, potrivit actului normativ, vor fi asi-
gurate fonduri de 234 de milioane de lei din certifica-

tele verzi pentru finanțarea investițiilor la Magistralele
de metrou 4, 5 și 6.

executivul precizează totodată următoarele:
„Birocraţia pentru decontarea facturilor către construc-
tori va fi simplificată: plăţile către aceștia vor putea fi
efectuate pe măsură ce lucrările avansează. Sumele
pentru plata constructorilor vor fi transferate din bu-
getul de stat la începutul fiecărui trimestru, iar compa-
niile beneficiare vor decon ta cheltuielile constructorului
în momentul prezentării facturilor pentru decontare, și
nu ulterior. Auditul de siguranţă rutieră va fi modificat
astfel în cât să permită deschiderea circulaţiei pe tron-
soanele finalizate, imediat după recepţia lucrărilor.”.

Ordonanța de urgență adoptată reprezintă con tinuarea
măsurilor conținute de OuG nr. 7/2016, a probată de Guvern
în luna martie 2016, ce prevedeasimplificarea procedurilor
de avizare a proiectelor de infrastructură de transport.

Sursa: bursa.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://stiripesurse.ro
http://www.bursa.ro
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S-a lansat
competiţia de proiecte de cercetare

pentru stimularea tinerelor echipe independente
Prin lansarea acestei competiții se»

urmărește sprijinirea tinerilor cercetători
care doresc să își creeze sau consolideze
propria echipă de cercetare și să pună la
punct un program de cercetare
independent (te) în instituții de cercetare
din România. 

Status: Lansat 
depunere până la: 10.01.2017 
Buget: 50.000.000 de lei 
Obiective: creșterea capacității tinerilor cer-

cetători de a pune în practică programul propriu
de cercetare; consolidarea masei critice de tineri
cercetători necesară participării în proiecte inter-
disciplinare și obținerii de performanță internațio-
nală; dezvoltarea abilităților tinerilor cercetători
de a conduce echipe și de a administra proiecte de
cercetare; creșterea capacității tinerilor cercetă-
tori de a participa cu succes la programe de cer-
cetare, dezvoltare și inovare cu finanțare interna-
țională; creșterea numărului de cercetători cu re-
zultate vizibile internațional. 

Condiții generale de participare:
propunerea de proiect este dezvoltată de un•

cercetător numit director de proiect, într-o echipă
de cercetare națională și/sau internațională; 

instrumentul de finanțare se adresează tine-•
rilor cercetători activi din România, cu perfor-
manțe demonstrate prin calitatea și recunoașterea
internațională a rezultatelor științifice; 

instrumentul se adresează și cercetătorilor•
din străinătate. În situația în care propunerea de
proiect este acceptată la finanțare, cercetătorul
din străinătate, director de proiect, își va între-
rupe activitatea în străinătate și își va desfășura
activitatea (normă întreagă) în România, în insti-
tuția gazdă a proiectului; 

directorul de proiect are responsabilitatea•
principală pentru administrarea proiectului. 

durata proiectului este de minim 12 luni și ma-
xim 24 de luni. 

finanțarea maximă acordată pentru un pro-

iect cu durata maximă de 24 luni este de 450.000
de lei, cu excepția proiectelor al căror director
provine din străinătate, pentru care finanțarea
maximă acordată este de 550.000 de lei. finanța-
rea maximă acordată pentru un proiect cu o durată
mai scurtă de 24 de luni se calculează proporțional
cu durata proiectului raportată la 24 de luni.

termenul limită pentru depunerea aplicațiilor
este 10 ianuarie 2017, ora 16:00. 

Platforma de depunere online a cererilor de
finanțare este disponibilă începând de luni, 21 no-
iembrie.

Sursa: finantare.ro

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


La ședința asociației „Salvaţi Câmpulungul și
Muscelul”, autoritățile publice locale au anunțat
că urmăresc să constituie un GaL la nivelul muni-
cipiului, în cadrul căruia să fie cooptate și locali-
tățile rurale din zonă. astfel, conform site-ului pri-
măriei, municipalitatea este interesată de găsirea
unor colaboratori - un OnG și o societate comer-
cială - împreună cu care va pune bazele unui Grup
de acțiune Locală, care să obțină finanțări externe
pentru proiecte ce pot fi realizate printr-o astfel
de entitate. Pentru aceasta este nevoie și de o
Strategie de dezvoltare Locală, care va sta la baza
acțiunilor viitoare ale GaL-ului. 

Cei interesați să se alăture autorităților locale
au termen pentru pregătirea documentelor până
în data de 23 noiembrie 2016.

alte referințe despre această inițiativă aflată
în lucru la Primăria Câmpulung: perioada de im-
plementare a proiectului nu poate depăși șase luni,
iar valoarea maximă eligibilă este de 50.000 de

euro. Partenerilor le sunt impuse o serie de condi-
ții: să nu se afle în stare de faliment, incapacitate
de plată ori insolvență, să nu facă obiectul unei
proceduri de lichidare, administrare judiciară ori
de suspendare a activității în ultimii doi ani dinain-
tea depunerii cererii de finanțare; reprezentanții
legali/structurile de conducere să nu fi fost con-
damnați pentru fraudă, corupție, participare la o
organizație criminală sau la orice alte activități ile-
gale în detrimentul intereselor financiare ale co-
munității, să nu fi comis în conduita profesională gre -
șeli grave, demonstrate de instanță; să nu înregis-
treze restanțe la bugetele publice; să nu se afle în
conflict de interese sau incompatibilitate; să nu fi
suferit condamnări definitive din cauza unei con-
duite profesionale îndreptate împotriva legii; să
nu se facă vinovați de declarații false în furnizarea
informațiilor solicitate de autoritatea de Manage-
ment POCu sau de nefurnizarea informațiilor.

Sursa: evenimentulmuscelean.ro

Peste 100 de instituții de învățământ câștigătoare
ale proiectului OlimpiadeleK au realizat investiții de
impact pentru a îmbunătăți calitatea educației. În ju-
dețul Călărași, Colegiul național „Barbu Ştirbei” s-a cla-
sat în topul fruntașilor, obținând un premiu de 20.000
de euro. Instituția de învățământ a valorificat aceste
fonduri prin înființarea și dotarea unui centru de dez-
voltare non-formală. Circa 800 de elevi beneficiază de
noua facilitate. În anul școlar 2015 - 2016, proiectul ine-
dit OlimpiadeleKa provocat unitățile de învățământ de
stat din toată țara la o competiție educațională, având
ca miză inițierea și implementarea unor activități edu-
caționale extracurriculare, pentru a stimula în rândul
copiilor creativitatea, spiritul civic și lucrul în echipă.

Sursa: radiovocescampi.ro
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Se caută parteneri pentru constituirea
unui GAL în Câmpulung, pentru atragerea

de fonduri europene

Argeş

Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei”
a obţinut un premiu de 20.000 de euro

în cadrul proiectului OlimpiadeleK

Călăraşi

http://evenimentulmuscelean.ro
http://www.radiovocescampi.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Consiliul județean dâmbovița a depus un pro-
iect pentru reabilitarea și modernizarea a patru
drumuri județene. acestea traversează 15 locali-
tăți dâmbovițene și fac legătura cu județele Pra-
hova și Ilfov. valoarea proiectului este de aproape
214 milioane de lei, o sumă importantă ce va fi in-
vestită în drumurile județului. Potrivit președinte-
lui Cj dâmbovița, adrian țuțuianu, se vor moderni -
za 63,6 kilometri, se vor construi și reabilita poduri
și podețe, se vor amenaja piste de biciclete și stații
pentru transportul public. 

este vorba despre proiectul de dezvoltare a in -
frastructurii de transport județean, prin moderni-
zarea drumurilor județene 720, 720B, 711 și 101B.
În baza proiectului, pe lângă reabilitarea și moder-
nizarea celor patru drumuri județene, se vor rea-
bilita și construi poduri, se vor amenaja trotuare,
piste de biciclete, alveole, se vor construi stații
moderne de transport public și se vor moderniza
în total aproape 400 de mii de metri pătrați de dru-
muri județene. 

Potrivit președintelui Consiliului județean dâm-

bovița, adrian țuțuianu, se va interveni la podurile de
la Gura Ocniței și nisipuri, dar se vor construi, în cadrul
proiectului, și două poduri noi, unul peste pârâul Ra-
covița, la Băleni, și unul peste canalul de la Cojasca.
din momentul în care proiectul va primi finanțare și
va avea loc licitația de achiziție publică, firma care se
va ocupa de implementarea proiectului are la dispo-
ziție 45 de luni pentru realizarea lucrărilor.

„Am depus pe Axa 6 a POR 2014 – 2020, proiectul
«Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean,
prin modernizarea DJ 720, DJ 720B, DJ 711 și DJ
101B», adică limită judeţ Prahova –  Moreni –  Gura
Ocniţei –  Răzvad – Ulmi – Târgoviște – Comișani –
Bucșani –  Băleni –  Dobra – Finta – Bilciurești – Cojasca
– Cornești – Butimanu – Niculești –  limită cu judeţul
Ilfov. Suprafaţa drumurilor modernizate va fi de
411.359,39 metri pătraţi. Suprafaţa podurilor mo-
dernizate este de 1.270 de metri pătraţi și suprafaţa
podurilor nou construite va fi de 42,80 metri pă-
traţi.”, a declarat președintele Consiliului jude-
țean dâmbovița, adrian țuțuianu.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Drumuri judeţene din Dâmboviţa,
modernizate cu bani europeni

Dâmboviţa

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.jurnaluldeialomita.ro
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În cadrul conferinței de presă lunare a Cj Ia -
lomița, ce a avut loc în data de 11 noiembrie a.c.,
reprezentanții administrației publice județene au
anunțat că pe ordinea de zi a următoarei ședințe
a CjI se va afla un proiect privind aprobarea Mas-
terplanului județului Ialomița.

„Cu privire la acest proiect de hotărâre, după
cum știţi și dumneavoastră, sunt solicitări foarte
multe din partea colegilor primari care doresc să de-
pună proiecte pentru a-și rezolva aceste mari pro-
bleme cu privire la reţeaua de apă și canalizare. În
noul program de finanţare europeană este prevăzut
că proiectele respective pot fi depuse doar dacă fac
parte din Masterplanul aprobat al judeţului. Cunoaș-
teţi că au mai fost intenţii de a se aproba acest Mas-

terplan. Din cauza unor necorelări la situaţia reală,
existentă la acest moment și faza iniţială, Consiliul
Judeţean Ialomiţa a respins de câteva ori aprobarea
Masterplanului. În acest moment, în urma unor dis-
cuţii cu operatorul regional care s-a ocupat de rea-
lizarea masterplanului – SC RAJA Constanţa – se obligă
ca în ter men de 12 luni să includă și celelalte loca-
lităţi și celelalte obiective din localităţile respec-
tive, vom propune Masterplanul spre aprobarea Con-
siliului judeţean.”, a declarat președintele Cj
Ialomița, victor Moraru. 

În respectivul masterplan vor fi adăugate 9 lo-
calități care doresc să fie incluse proiect, pentru
rețele de apă, canalizare și stații de epurare. 

Sursa: jurnaluldi.ro

Masterplanul judeţului Ialomiţa
va fi propus spre aprobare

Ialomiţa

Proiectul este denumit „Investiţii pentru o zonă
sigură: Judeţul Giurgiu și Districtul Ruse” – InveS-
tMentS fOR a Safe ReGIOn: GIuRGIu COuntY and
ROuSSe dIStRICt și are ca obiectiv crearea unei baze
tehnico-materiale pentru creșterea vitezei de răspuns
în situații de urgență. Proiectul a fost selectat spre fi-
nanțare îm cadrul programului Interreg v – a România
– Bulgaria 2014 - 2020, axa prioritară 3: O regiune sigură,
fiind depus de Consiliul județean Giurgiu, în calitatea
de beneficiar-lider, în parteneriat cu direcția Generală
de apărare Împotriva Incendiilor și Protecție Civilă Sofia
- ca beneficiar 2. Inspectoratul pentru Situații de ur-
gență „Vlașca”al județului Giurgiu nu dispune de spații
care să asigure păstrarea în condiții optime a autospe-
cialelor și nici de un atelier de întreținere și reparații
dotat corespunzător, prin care să se asigure menținerea
în stare bună de funcționare a autospecialelor de in-
tervenții din dotare și nici condiții corespunzătoare de
pregătire pentru salvarea persoanelor din medii ostile
vieții. În acest sens a fost identificată necesitatea rea-
lizării unei investiții care să cuprindă: garaj pentru 10
autospeciale, labirint de pregătire pentru intervenții,

sală pentru paramedici, stație ItP, atelier pentru între-
ținere și reparații dotat corespunzător, vestiar, grupuri
sanitare, spații administrative ș.a.. Locul unde se va
realiza construirea este curtea detașamentului de Pom-
pieri Giurgiu. totodată, în cadrul proiectului se va achi-
ziționa un atelier mobil pentru între ținere și reparații
autospeciale și alte tipuri de autospeciale eligibile în ca-
drul programului de finanțare. deasemenea, pentru asi-
gurarea unei capacități credibile este necesar să se asi-
gure rezervele de combustibil pentru alimentarea au-
tospecialelor de intervenție. Partenerul bulgar va rea-
liza o investiție pentru modernizarea unei clădiri apar-
ținând direcției de Protecție Civilă și apărare Împotriva
Incendiilor Ruse. ISR va asigura condiții tehnice supe-
rioare prin punerea în aplicare a investițiilor pe o pe-
rioadă de 36 de luni, ceea ce va avea un impact pozitiv
major asupra vitezei de răspuns a acti vităților de
urgență și misiuni în regiunea Giurgiu-Ruse.

acesta este al patrulea proiect pentru care Con-
siliul judetean Giurgiu câștigă finanțări europene,
având ca beneficiar ISu „Vlașca” Giurgiu.

Sursa: giurgiu-net.ro

Consiliul Judeţean Giurgiu
a câştigat un nou proiect transfrontalier,

în valoare de 5 milioane de euro

Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.jurnaluldeialomita.ro
http://www.giurgiu-net.ro
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Sisteme de încălzire
prin energie regenerabilă

pentru patru instituţii din Teleorman

Teleorman

Patru instituții aflate în subordinea Consiliului ju-
dețean teleorman ar putea utiliza energie regenerabilă,
prin programul Casa verde. Consilierii județeni au apro-
bat, în unanimitate, participarea consiliului la programul
național prin care Spitalul județean de urgență, Centrul
de Sănătate furculești, Centrul de Îngrijire și asistență
Olteni și Spitalul de Psihiatrie Poroschia ar putea reduce
cheltuielile la apă caldă menajeră prin utilizarea unui
consum mai mic de energie electrică sau combustibil.

„Prin acest program vor fi achiziţionate panouri so-
lare și toată instalaţia aferentă pentru producerea apei
calde. Scopul îl reprezintă diminuarea cheltuielilor afe-
rente utilităţilor. Pot fi făcute economii la bugetele celor
patru instituţii, economii ce pot fi folosite pentru achi-
ziţionarea altor bunuri”, a declarat președintele Consi-
liului județean teleorman, adrian Gâdea.

Proiectul este finanțat prin Ministerul Mediului
apelor și Pădurilor, prin administrația fondului de
Mediu în proporție de 90%, restul de 10% urmând
a fi suportat de Consiliul județean. 

Sursa: administratie.ro

Municipiul Ploiești, în parteneriat cu Inspec-
toratul Școlar Prahova, Serviciul de Gospodărire
urbană Ploiești și direcția Silvică Prahova au de-
marat sâmbătă, 19 noiembrie, proiectul de reame-
najare a Parcului Municipal vest, intitulat „Plan-
tăm viitor verde”.

La acțiune au participat elevi și profesori de
la Colegiul național „Mihai Viteazul” Ploiești,  Co-
legiul „Lazăr Edeleanu” și Liceul tehnologic trans-
porturi auto, precum și reprezentanți ai adminis-
trației locale.

Proiectul are ca obiectiv reconfigurarea spa-
țiului verde din Parcul Municipal vest, prin planta-
rea a 300 de puieți de arbori și arbuști, în vederea
reducerii gradului de poluare a orașului.

Sursa: deprahova.ro

„Plantăm viitor verde”, un proiect
menit să readucă la viaţă Parcul Municipal Vest

Prahova

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


15Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 302 / 14 - 20 noiembrie 2016

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

REVISTA PRESEI

jurnal de dâmbovița / 17 noiembrie 2016 Ziarul dâmbovița / 15 noiembrie 2016

Ziarul Mara / 14 noiembrie 2016 observatorulph.ro / 14 noiembrie 2016

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


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

agenție și de către Ministerul dezvoltării Regionale și administrației Publice,
în vederea promovării Programului Operațional Regional.

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

și 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 poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul județean
argeș, sediul Consiliului județean argeș: Piața
vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești,
jud. argeș; 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 și 101, mun. târgoviște, 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. Ploiești, 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, Călărași, jud.
Călărași, 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 - șef 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 / 21 noiembrie 2016

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care
dumneavoastră le desfășurați. 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) și va fi distribuit

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

județene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării Regionale și administrației

Publice, reprezentanților mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor

dedicate (portalurilor de știri economice), precum
și publicului larg.

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

fax: 0242/313.167.

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

