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ADR Sud Muntenia, la Întâlnirea Anuală
a consorţiilor EEN - Enterprise Europe Network

Agenția pentru Dezvoltare»
Regională Sud Muntenia, în calitate de
coordonator al consorțiului „PROSME -
Promovarea IMM-urilor din România prin
intermediul Enterprise Europe Network”,
a participat, în perioada 26 - 27 iunie,
la Constanța, la Întâlnirea Anuală
a Rețelei een din România.

evenimentul a fost organizat de Camera de Co -
merț și Industrie, navigație și Agricultură Constan -
ța, în calitate de coordonator al consorțiului eRBSn
din cadrul enterprise europe network. 

La această întâlnire a participat din partea Co-
misiei europene, Anna Sibilla, ofițerul Agenției exe -
cutive pentru IMM-uri (EASME - Executive Agency
for SMEs), alături de toți reprezentanții institu ții -
lor partenere din cadrul celor patru consorții  PROSME,
BISNet Transilvania, RO –BOOST SMEs și ERBSN, ce ac -
tivează la nivelul celor patru macroregiuni din Ro-
mânia. 

Reuniunea a fost un bun prilej pentru parti ci -
panți să realizeze schimburi de experiență și bune
practici în activitățile derulate de centre, precum
și să abordeze teme de discuții privind pregătirea
de acțiuni comune, identificarea de mijloace pen-
tru creșterea vizibilității rețelei enterprise europe
și a serviciilor oferite de aceasta pe plan național.
totodată, subiectele de discuții au vizat realizarea
un demers comun al centrelor din România pentru
creșterea capacității de inovare a IMM-urilor, a im-
plicării acestora în proiecte de cercetare - inovare
și a dezvoltării afacerilor pe piețele externe. 

Cu acest prilej, ADR Sud Muntenia, prin directo -
rul dr ing. Liviu Mușat, directorul adjunct Dezvolta -
re și Comunicare, Daniela traian, și șefa Serviciului
Dezvoltare, Gilda niculescu, a adus în atenția par -
ticipanților serviciile oferite de Agenție, precum și
activitățile sinergice cu acest proiect, pe care le im -
plementează în cadrul proiectului UpGradeSME, în
calitate de partener, finanțat din cadrul programu -
lui INTERREG. Proiectul UpGradeSME vizează spri-
jinirea activităților de internaționalizare a IMM-
urilor.

De asemenea, în cadrul evenimentului a fost
prezentată schița lucrării de cercetare pe tema
comparațiilor între regiunile din centrul europei și
cele din zona periferică, cu privire la modul în care
se realizează internaționalizarea. Scopul proiecte-
lor implementate de consorțiile din România este
de a facilita accesul IMM-urilor la piețele europene
și internaționale, precum și crearea de partene-
riate internaționale cu mediul de cercetare.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Întâlnirea membrilor CM POR
pentru simplificarea procedurilor de lucru

În perioada 29 - 30 iunie, directorul»
ADR Sud Muntenia, dr ing. Liviu Mușat,
împreună cu șefa Serviciului evaluare,
selecție și contractare PoR, Stela Miron,
au participat la ședința Comitetului de
Monitorizare a Programului operațional
Regional (CM PoR) 2014-2020, organizată
la Alba Iulia de către Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administrației Publice și fondurilor
europene, în colaborare cu Agenția pentru
Dezvoltare Regională Centru. 

Simplificarea procedurilor de lucru în vederea
accelerării procesului de contractare și susținerea
proiectelor beneficiarilor au constituit obiectivul
întâlnirii celor peste 100 de participanți (reprezen-
tanți MDRAPfe, ai Autorităților de Management pen -
tru Programele operaționale și membrii CM PoR,
respectiv președinții Consiliilor pentru Dezvoltare
Regională și directorii generali din cadrul Agențiilor
pentru Dezvoltare Regională din România). Din par-
tea Comisiei europene au fost invitați Iulia Șerban,
manager de program, Carsten Rasmussen, șeful uni -
tății pentru România și Koen Delanghe, manager de
program pentru România la DG Regio. 

În cadrul acestei ședințe a fost analizat stadiul
implementării PoR 2014 – 2020 pe fiecare axă prio-
ritară (apelurile de proiecte lansate, proiectele de -

puse, numărul proiectelor aprobate și contractate,
problemele întâmpinate, țintele de absorbție, măsu -
rile de simplificare și un plan de acțiune pentru im ple -
mentarea cât mai eficientă a proiectelor) și a fost apro -
bat Planul Multianual de evaluare a PoR 2014 - 2020. 

Membrii CM PoR au aprobat criteriile de eligi-
bilitate și evaluare tehnică și financiară pe 12 priori -
tăți de investiții ale Programului operațional Regio -
nal, aplicabile celor 8 regiuni ale României și zonei
Delta Dunării. 

„La ultimul Comitet de Monitorizare, din no-
iembrie, absorbţia a fost zero şi nu au existat con-
tracte semnate. Astăzi am văzut o imagine complet
diferită, cu mai mult de 365 milioane de fonduri UE
contractate şi o perspectivă care să ajungă la pes -
te 500 de milioane în această vară. Am văzut că une -
le domenii progresează foarte bine, precum investi -
ţiile în IMM-uri şi microîntreprinderi. Altele rămân
în urmă, iar autorităţile române trebuie să ia mă-
suri pentru a asigura utilizarea tuturor fondurilor,
inclusiv prin acordarea unui sprijin mai mare be-
neficiarilor. Totuşi, sunt motive obiective care ne
fac să credem că resursele financiare europene ce
sprijină dezvoltarea României vor ajunge în cu-
rând la beneficiari, iar investiţiile vor fi vizibile pe
teren”, a declarat domnul Carsten Rasmussen, șe-
ful unității pentru România din cadrul Directoratu -
lui General (DG) Regio, al Comisiei europene. 

Sursa: mdrap.ro

Foto
/

ziarulunirea.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.mdrap.ro
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UpGradeSME: A treia reuniune a stakeholderilor
pentru revizuirea politicii

de internaţionalizare a IMM-urilor
Miercuri, 5 iulie, începând cu ora 11:00, ADR Sud

Muntenia, în calitate de partener în cadrul proiectu -
lui UpGradeSME, organizează întâlnirea stakehol-
derilor interesați de revizuirea politicii privind inter -
naționalizarea IMM-urilor. evenimentul se va desfă -
șu ra în Sala de 200 de locuri a Consiliului județean
Prahova din municipiul Ploiești.

Reamintim că Agenția pentru Dezvoltare Regio -
nală Sud Muntenia implementează, în perioada apri -
lie 2016 – martie 2021, în calitate de partener, proiec -
tul UpGradeSME, finanțat din programul INTERREG
Europe. 

Programul INTERREG Europe vizează în actua -
la perioadă de programare îmbunătățirea punerii în
aplicare a politicilor și programelor de dezvoltare re -
gională, în principal a programelor din cadrul obiec -
tivului privind investițiile pentru creștere economi -
că și a locurilor de muncă, prin promovarea schim-
bului de experiență între diverși actori naționali și
regionali.

Scopul principal al acestui proiect este de a îm -

bunătăți instrumentele de politici în domeniul inter -
naționalizării IMM-urilor din regiunile și țările parte -
nere prin intermediul unui mecanism bine structu-
rat de transfer de cunoștințe și bune practici, în ve -
derea creșterii competitivității firmelor și este im-
plementat de un consorțiu format din opt parteneri
din ungaria, Germania, olanda, Spania, Portugalia
și România.

o activitate importantă pe care Agenția de Dez -
voltare Regională Sud Muntenia o realizează în ca-
drul acestui proiect este de a aduce la cunoș tin ța
reprezentanților desemnați de a face parte din gru -
pul actorilor importanți pentru politica de interna -
ționalizare a IMM-urilor, informații privind pro iectul
UpGradeSME, a activităților, precum și a rezulta-
telor activităților proiectului. 

Mai multe detalii despre implementarea pro-
iectului, precum și detalii despre acest eveniment
puteți afla contactând Serviciul Dezvoltare, 0242/
331.769, fax: 0242/313.167, e-mail: programe@adrmun-
tenia.ro.

Întâlnire de lucru cu autorităţile publice din Sud Muntenia,
privind contractele de servicii publice pentru transportul public local

În continuarea activităților desfășurate până în
prezent privind contractele de servicii publice pentru
transportul public local, Agenția pentru Dez voltare
Regională Sud Muntenia, cu sprijinul jASPeRS, va orga -
niza în data de 6 iulie, începând cu ora 11:00, o întâl -
nire de lucru cu reprezentanții autorităților publi -
ce locale ale municipiilor reședință de județ și ora -
șelor din regiunea Sud Muntenia, posibili beneficiari eli-
gibili pentru obiectivul specific 4.1 și obiectivul spe ci -
fic 3.2 din Programul operațional Regional 2014 - 2020.

tematica întâlnirii se referă la problematica
specifică ridicată de contractul de servicii publice
și corelarea acestuia cu Regulamentul (Ce) nr.
1370/2007, pentru transportul local de călători. 

evenimentul va avea loc la Ploiești, la sediul Con -
siliului județean Prahova (sala de 200 de locuri), din
Bulevardul Republicii, nr. 2.

În măsura în care sunteți interesați să parti -
cipați la această întâlnire de lucru, confirmările de
participare se transmit la adresa de e-mail: dezvol -
tare.urbana@adrmuntenia.ro, persoană de contact
Cozia-Roxana GeoRGeSCu, șef Serviciu Dezvoltare
urbană.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Proiecte în implementare în judeţul Călăraşi,
în cadrul programului INTERREG V-A România – Bulgaria

Programul InteRReG V-A România -»
Bulgaria este finanțat de uniunea
europeană, prin fondul european pentru
Dezvoltare Regională (feDR), care are
ca obiectiv principal dezvoltarea zonei
de graniță dintre cele două țări
prin finanțarea unor proiecte comune
și un buget total de 258.504.126 de euro.

Aria eligibilă a programului este constituită
din 7 județe din România (Mehedinți, Dolj, olt, te-
leorman, Giurgiu, Călărași, Constanța) și 8 distric -
te din Bulgaria (Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veli -
ko tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich).

Programul INTERREG V-A România – Bulgaria se
află într-un stadiu avansat de implementare, fina-
lizând două apeluri de proiecte, ce au avut ca rezul -
tat selectarea a 107 proiecte, cu o valoare de 139.554.974
de euro, din care 75 de proiecte cu o valoare de 99.653.000
de euro au fost contractate și se află în diferite sta -
dii de implementare.

obiectivele generale ale proiectelor aflate în
implementare acoperă o arie largă de activități, ce
au ca principal scop dezvoltarea sustenabilă a zonei
transfrontaliere dintre România și Bulgaria, prin ac -
țiuni ce vizează: dezvoltarea infrastructurii de trans -
port, inclusiv cea fluvială și maritimă, susținerea dez -
voltării turismului prin valorificarea patrimoniului
natural și cultural din zona transfrontalieră, îmbu -

nă tățirea managementului situațiilor de urgență,
creșterea capacității administrative și a mobilității
forței de muncă din zona transfrontalie ră etc..

evoluția înregistrată în cadrul programului și
contribuția proiectelor la realizarea obiectivelor
și țintelor acestuia sunt reflectate în detaliu în ca-
drul Raportului Anual de Implementare a Progra-
mului pentru anul 2016, document ce a fost aprobat
în cadrul ședinței Comitetului de Monitorizare al
Programului din data de 23 iunie. Raportul Anual
de Implementare include și un sumar al implemen-
tării pentru cetățenii europeni, ambele documente
urmând să fie publicate ulterior aprobării raportu-
lui de către Comisia europeană.

Secretariatul Comun al programului InteRReG
V-A România – Bulgaria, din cadrul Biroului Regional
pentru Cooperare transfrontalieră Călă rași pentru
granița România – Bulgaria, prin experții săi, a -
cordă asistență tehnică beneficiarilor, asigură mo-
nitorizarea proiectelor contractate aflate în im-
plementare, asigură secretariatul Comitetului de
Monitorizare al programului și acționează ca un bun
promotor al inițiativelor și re zultatelor obținute la
nivelul programului atât de or ganismele de manage-
ment, cât și de beneficiari, prin campanii și eveni-
mente de informare și promovare.

Pentru a afla mai multe informații despre pro-
gramul InteRReG V-A România - Bulgaria consultați
pagina de internet www.interregrobg.eu.

Sursa: obiectiv-online.ro
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Zoltan Horvath
• 18 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 1 iulie, colegul nostru  Zoltan Horvath,

expert Serviciul Monitorizare proiecte PoR, a împlinit
18 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!

Pe această cale dorim să îl felicităm și să îi mul-
țumim pentru colegialitate și pentru întreaga activi-
tate desfășurată de-a lungul celor 18 ani în cadrul Bi-
roului județean Ialomița al Agenției!

La Mulți Ani cu succese!
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http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.interregrobg.eu
http://www.obiectiv-online.ro
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S-a modificat Ghidul solicitantului
aferent apelului de proiecte

nr. POR 2016/6/6.1/1
Principalele modificări ale Ghidului solicitantu -

lui pentru apelul de proiectenr. PoR 2016/6/6.1/1,
ce conține condiții specifice pentru accesarea fon-
durilor în cadrul Priorității de investiții 6.1, vizează
următoarele:

actualizarea formei de contract - Clauze ge-•
nerale și clauze specifice PoR;

modificări referitoare la posibilitatea înche-•
ierii de acorduri de parteneriat între Consiliile ju-
detene/ locale și administrațiile bazinale de ape
ce au în administrare suprafețe aflate în domeniul
public al Statului;

rectificarea unor erori materiale în cadrul for-•
mei orientative de contract de finanțare. A fost
modificat art. 13, alin. (2) din Anexa 1 - Condiții
generale PoR prin specificarea posibilității rezilie-
rii contractului de finanțare, în cazul în care lan-
sarea achiziției privind realizarea proiectului teh-
nic sau a achiziției principale de lucrări/ echipa-
mente în cadrul proiectului nu se realizează în ter-
men de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare
a contractului de finanțare, conform solicitării. S-
a reformulat art. 2 (2) - Condiții generale ale con-
tractului cu privire la perioada de implementare a
contractului. În acest sens, este necesară modifi-
carea Anexei 6.1.5 a ghidului specific în corelare
cu Anexa 10.8 din cadrul ghidului general;

textul ghidului specific a fost modificat, prin•
includerea la momentul contractării, a formularu-
lui nr. 1 - fișă de fundamentare a proiectului pro-
pus la finanțare/ finanțat din fonduri europene în
conformitate cu HG nr.93/2016 în vederea obți ne -

rii vizei de Control financiar Preventiv (CfP);
eliminarea unor documente obligatorii solicita -•

te în cadrul etapei precontractuale, având în vede -
re principiul contractării la faza de studiu de feza -
bilitate;

extinderea termenului din cadrul etapei pre-•
contractuale de 30 zile calendaristice în cazul în
care este necesară actualizarea/ emiterea Hotă-
rârilor de Guvern (HG) pentru demonstrarea drep-
turilor reale aferente proprietății publice și, res-
pectiv, pentru obținerea autorizației de construire.
Aceste documente pot fi aduse inclusiv în cadrul eta -
pei de contractare, dar nu mai târziu de 60 de zile
calendaristice calculate de la data primirii notifică -
rii privind demararea etapei precontractuale. În a -
cest sens, solicitantul trebuie să demonstreze fap tul
că au fost realizate demersurile necesare pentru emi -
terea/ actualizarea respectivelor hotărâri, cel târziu
în termenul prevăzut în cadrul etapei precon trac tua -
le pentru transmiterea documentelor solicitate;

actualizarea Modelului A – opisul cererii de•
finanțare.

Restul condițiilor și prevederilor din ghid ră-
mân neschimbate.

forma consolidată a Ghidului solicitantului pen -
tru apelul de proiecte nr. PoR 2016/6/6.1/1 poate fi
consultat pe website-ul nostru - http://regio.adrmun-
tenia.ro, secțiunea PoR 2014 – 2020 > Program > Axe >
Axa 6 – Drumuri, link: http://regio.adrmunte -
nia.ro/por_2014-2020/s1283/axa-6--drumuri/,
precum și pe site-ul web al programului - www.in-
foregio.ro.

S-a publicat varianta consolidată
a Ghidului specific 8.1.3.A - Persoane vârstnice

În data de 28 iunie s-a publicat Ghidul solici-
tantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelu -
lui P.o.R./8/8.1/8.3/A/1 - Grup vulnerabil: Persoa -
ne vârstnice, varianta consolidată, din cadrul PoR
2014 - 2020. forma consolidată a Ghidului specific
poate fi descărcată de pe site-ul dedicat implemen -

tării Programului operațional Regional în regiunea
Sud Muntenia, http://regio.adrmuntenia.ro, secțiu -
nea Program > Axe > Axa 8 - Infrastructură de sănăta -
te și socială, link: http://regio.adrmunte nia.ro/por_2014-
2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-
sociala/ sau de pe www.inforegio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1283/axa-6--drumuri/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1283/axa-6--drumuri/
http://www.inforegio.ro
http://www.inforegio.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/
http://www.inforegio.ro


Proiectele de modernizare
a drumurilor judeţene, prin POR,

nu mai au nevoie de auditul de siguranţă rutieră!
Legislația în domeniul gestionării siguranței

circulației s-a modificat începând din data de 12
iunie, prin completarea și modificarea Legii nr.
265/2008, privind gestionarea siguranței circu la -
ției pe infrastructura rutieră, fiind excluse drumu-
rile județene din categoria drumurilor pentru care
auditul de siguranță rutieră este obligatoriu ca
parte a documentației tehnico-economice.

În acest sens, începând din 12 iunie, când a in -
trat în vigoare Legea nr. 130/2017, privind aproba -
rea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2016,
pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/
2008, nu mai este obligatorie atașarea auditului
rutier la cererea de finanțare pentru modernizarea
drumurilor județene prin PoR 2014 – 2020.
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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 30 iunie 2017
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 PoR/2016/2/2.1/A/1 04.05.2017,
ora 12.00 36,85 460 477,130 404,765 324,115 79 79,479 66,912 53,213 381 168,257 161,01%

2 2.2 PoR/102/2/2 30.08.2017,
ora 12.00 27,22 103 606,181 490,172 316,513 2 10,306 8,808 5,596 101 124,287 250,16%

3 3.1 PoR/2016/3/3.1/A/1 16.11.2016,
ora 10.00 57,34 7 32,104 30,762 18,457 2 15,528 15,098 9,059 5 261,814 3,59%

3 3.1 PoR/2016/3/3.1/
B/1/7ReGIunI

04.10.2017,
ora 10.00 45,71 5 23,002 20,229 19,233 1 3,334 3,334 3,267 4 208,712 7,65%

5 5.1 PoR/2016/5/5.1/1 25.11.2016,
ora 12.00 38,53 41 438,483 434,469 425,712 14 99,256 97,387 95,401 26 175,928 187,75%

5 5.2 PoR/2016/5/5.2/1 25.11.2016,
ora 12.00 14,16 5 34,490 33,790 33,114 1 4,204 4,160 4,077 4 64,655 44,91%

5 5.2 PoR/2016/5/5.2/2 15.10.2017,
ora 12.00 14,16 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 64,655 0,00%

6 6.1 PoR/2016/6/6.1/1 16.11.2016,
ora 12.00 125,09 3 473,786 471,929 462,280 1 130,105 129,722 127,022 2 571,161 58,70%

6 6.1 PoR 2016/6/6.1/2 13.07.2017,
15.00 125,09 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 571,161 0,00%

7 7.1 PoR/2016/7/7.1/1 05.12.2016,
ora 17.00 15,32 6 83,727 82,039 80,433 3 31,556 30,879 30,296 3 69,951 71,67%

7 7.1 PoR/2017/7/7.1/2 21.10.2017,
ora 12:00 15,32 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 69,951 0,00%

8 8.1 P.o.R./8/8.1/8.3/A/1 29.08.2017,
ora 12.00 4,22 1 3,567 3,657 3,495 0 0,000 0,000 0,000 1 19,269 18,14%

8 8.1 P.o.R./8/8.1/8.3/B/1 31.12.2017,
ora 24.00

16,65 -
național 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 - 0,00%

8 8.1 P.o.R.2017/8/8.1/
8.3/C

03.01.2018,
ora 12.00

73,41 -
național 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 - 0,00%

• Curs Inforeuro iunie 2017: 4,5660 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.

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis

Apel închis

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Planul Juncker: 15 milioane de euro
pentru modernizarea şi extinderea

unor instituţii de asistenţă medicală din România
Planul juncker oferă garanțiile»

necesare unui acord de împrumut
al Băncii europene de Investiții (BeI),
în valoare de 15 milioane de euro,
cu rețeaua privată de asistență medicală
„Regina Maria” din România. 

Acordul va permite acesteia din urmă să își
modernizeze și extindă rețeaua de unități ambu-
latorii și spitalicești din București și din țară, prin
construirea a două spitale și 15 dispensare. Pe
lângă creșterea capacității și calității asistenței me -
dicale, se estimează că proiectul va crea aproxi-
mativ 2.000 de locuri de muncă.

Sprijinul furnizat prin intermediul fondului
european pentru Investiții Strategice (feIS) a făcut

posibilă închierea acestui acord. feIS este pilonul
central al Planului de investiții pentru europa al
Comisiei europene, așa-numitul Plan juncker.

Comisarul pentru politică regională, Corina
Crețu, a declarat: „Banca Europeană de Investiţii
joacă un rol major în promovarea creşterii econo-
mice în România. Cu sprijinul Planului Juncker al
Comisiei Europene, ea poate să realizeze însă mult
mai multe. Acordul este o dovadă a angajamentu-
lui deosebit de puternic al UE către sprijinirea mo-
dernizării infrastructurii sociale esenţiale.”

Se estimează că Planul juncker va mobiliza
investiții de aproape 800 de milioane de euro în
România și de 209 miliarde de euro în întreaga eu-
ropă.

Sursa: fonduri-structurale.ro

Rovana Plumb: Facturile plătite pe fonduri
nerambursabile se ridică, la ora actuală,

la 800 de milioane de euro
Valoarea facturilor plătite pe fonduri neram-

bursabile se ridică, la ora actuală, la 800 de milioa -
ne de euro, sumă ce se va regăsi în declarația de chel -
tuieli, ce va fi solicitată spre rambursare imediat
după acreditarea Autorităților de management, a
declarat, vineri, într-o conferință de specialitate,
Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene:

„În ceea ce priveşte accesul la fondurile eu-
ropene, inclusiv la instrumentele financiare de ca -
re are nevoie mediul de business, acestea vor fi cu
siguranţă puse la dispoziţia dumneavoastră. Vrem
să avem o deschidere totală, să existe transparen ţă,
dar în acelaşi timp vrem să existe o simplificare a
procedurilor. Noutatea cu care vrem să venim pe pia -
ţa instrumentelor financiare am preluat-o ca model
din Germania. În spaţiul public există anumite dis -
cuţii legate de rambursarea fondurilor europene ne -
rambursabile. Din 28 de aprilie s-a transmis către
Autoritatea de Audit din România tot ceea ce în-
seamnă pachete în vederea desemnării. Desemna-
rea este necesară pentru ca România să poată să

ceară bani de la Uniunea Europeană şi să se întoar -
că în România. Desemnarea nu este neapărat nece -
sară atunci când vorbim despre obligaţiile pe care
le are statul în ceea ce priveşte plata către bene-
ficiari şi ea se realizează în fiecare zi. Avem plă-
tite până în momentul de faţă facturi de 800 de
milioane de euro, care se vor regăsi în declaraţia de
cheltuieli ce va fi solicitată spre rambursare imediat
după acreditare”, a subliniat Plumb.

Conform ministrului fondurilor europene, Au-
toritatea de Audit solicită multe adăugiri față de
regulamentele europene, dar până la sfârșitul lunii
august este în plan lansarea unui pachet integrat
privind simplificarea procedurilor birocratice față
de completarea documentelor de finanțare.

Ministrul fondurilor europene a menționat, to-
todată, că se va introduce un nou instrument de fi -
nanțare, intitulat „Micro-Mezanin”, menit să finan -
țeze atât microîntreprinderile, cât și întreprinderi -
le mijlocii.

Sursa: agerpres.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
http://www.agerpres.ro


Rezervația Comana unește într-un»
singur parc natural Rezervația naturală
de Ghimpe (Ruscus Aculeatus), Rezervația
Științifică de Bujor (Paeonia Peregrina) și
Balta Comana. La o distanță relativ mică
de București, aceasta constituie o oază
de relaxare, o opțiune de a evada din
cotidian. 

Parcul Comana a luat naștere în anul 2004,
când pe lângă cele două rezervații - de Bujor și de
Ghimpe -, în baza documentațiilor științifice s-a
alăturat rezervației și Balta Comana. Împreună,
cele trei protejează arii cu mare importanță flo-
ristică, faunistică și avifaunistică. Puțini sunt cei
care cunosc însă că Parcul natural Comana repre-
zintă o a doua Deltă pentru România, din punctul
de vedere al biodiversității ce se regăsește aici. 

Rezervația Comana reprezintă cea mai întinsă
suprafață protejată ce se găsește în Câmpia Ro-
mână. Cel mai important obiectiv care stă la baza
constituirii acestei rezervații îl reprezintă recon-
situtuirea din punct de vedere ecologic a zonelor
distruse în mod necontrolat de om. 

Rezervația se întinde pe o suprafață de 24.963
de hectare, împărțite astfel: 

9.613 hectare fond forestier;•
1.180 hectare totalizează Balta Comana; •
aproximativ 300 de hectare de zone umede•

mlăștinoase, sărăturoase, care se inundă periodic,
sau luciu de apă; 

193.870 de hectare reprezintă terenuri agrico -•
le, pășuni, islazuri și drumuri. 

Zonele care beneficiază de un regim special
din punctul de vedere al protejării sunt cele două
rezervații, astfel: Rezervația naturală de Ghimpe,
ce măsoară 258 de hectare, și Rezervația Științifică
de Bujor, cu o suprafață totală de 227 de hectare. 

Balta Comana reprezintă a treia zonă umedă
din România, după Balta Mică a Brăilei și Delta.
Aici, se află 141 de specii de păsări și alte 13 de peș -
te. țigănușul și cleanul sunt două dintre speciile ce
trăiesc doar aici. 

Mănăstirea Comana a fost ridicată în timpul dom -
niei lui Radu Șerban, în anul 1588, pentru ca mai

apoi să fie refăcută de Șerban Cantacuzino în anul
1700. Mănăstirea este ridicată pe urmele zidurilor
unei mănăstiri care a fost ctitorită în anul 1461 de
Domnul țepeș. Doar câte va ruine din biserica con-
struită de țepeș se mai păs trează acum în picioare,
după ce au fost restaurate.

Ghimpele se găsește în comuna Comana, dar
și în zona oloaga Grădinari. Acesta se dezvoltă la
baza copacilor și de aceea trebuie căutat cu privi-
rea în plimbările prin zona. De origine meditera-
neană, specialiștii sunt de părere că acesta se dez-
voltă aici și îi priește datorită faptului că se între-
pătrund două microclimate. La doar câțiva kilo-
metri de Coamana găsim rezervația de bujor, nu-
mită Padina tătarului, pe suprafața comunei Mihai
Bravu. florile ce se găsesc aici sunt diferite față
de bujorul de grădină, deoarece are o puternică
culoare roșie și mai puține petale. tot în cadrul
parcului, în comuna Călugăreni se află și o rezerva-
ție de lăcrămioa re, dar care nu figurează ca zonă
protejată încă.

Sursa: turistderomania.ro
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Parcul Natural Comana,
a doua Deltă a României

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


Restaurarea clădirii în care funcționează Gale -
ria de Artă „Rudolf Schweitzer – Cumpăna” din Pi-
tești este un obiectiv pentru care autoritățile ju de -
țene au elaborat un proiect ce a fost depus spre fi -
nanțare în cadrul Programului operațional Regional,
Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1 „Conser -
varea, protejarea, promovarea şi dezvolta rea patri -
moniului natural şi cultural”. În acest sens, Primăria
Municipiului Pitești, în calitate de aplicant eligibil, a
încheiat un parteneriat cu Ministerul Culturii.

Valoarea proiectului este de aproape 19.600.000
de lei. Lucrările vor începe după obținerea fonduri -
lor și parcurgerea etapelor prevăzute de lege pen-
tru achizițiile publice.

Clădirea este una de patrimoniu, datând de
dinainte de anul 1900.

Sursa: epitesti.ro
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Proiect pentru
Galeria de artă din Piteşti
Argeş

Ziua Internațională a Dunării este sărbăto-
rită în fiecare an, în data de 29 iunie, prin nu-
meroase evenimente. Cu acest prilej, Muzeul Du-
nării de jos, instituție publică de cultură, aflată
sub autoritatea Consiliului județean Călărași, a
organizat expoziția de pictură „Reflexii Dună-
rene”. 

Aceasta a fost deschisă în foaierul Consiliului
județean Călărași, în data de 29 iunie, printr-un
vernisaj, în cadrul căruia au fost prezentate lu-
crările realizate de-a lungul timpului în taberele
de pictură organizate în zona județului Călărași.

Sursa: observatorcl.info

Expoziţia
„Reflexii Dunărene”,

la Muzeul
Dunării de Jos

Călăraşi

universitatea „Valahia” din târgoviște, îm-
preună cu universitatea din Pitești au organizat în
perioada 29 iunie – 1 iulie, conferința internațio -
nală „Electronics, Computers and Artificial Intel-
ligence”, aflată la cea de-a 9-a ediție. În acest an,
gazda evenimentului a fost universitatea „Vala-
hia”, prin facultatea de Inginerie electrică, elec-
tronică și tehnologia Informației.

Secțiunile conferinței au acoperit segmente
precum: circuite electronice și echipamente, co -
municații, tehnici și tehnologii pentru transmisii
prin microunde, compatibilitate electromagnetică,
aplicații bio-medicale și biomateriale, software,
baze de date și aplicații pentru calculatoare, siste -
me expert și inteligență artificială, robotică, me-
catronică și control, aplicații pentru inginerie elec-
trică, energie și mediu, aplicații multimedia pen-
tru educație etc., fiind prezentate 5 lucrări în plen
și 143 de lucrări în sesiunile conferinței.

Deschiderea conferinței a avut loc în amfitea-

trul Institutului de Cercetare Științifică și tehno-
logică Multidisciplinară al universității, în ziua de
29 iunie, iar secțiunile s-au desfășurat la faculta-
tea de Inginerie electrică, electronică și tehnologia
Informației.

Sursa: gazetadambovitei.ro

Conferinţa internaţională
„Electronics, Computers and Artificial Intelligence”,

la Universitatea „Valahia” din Târgovişte

Dâmboviţa

http://www.epitesti.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.observatorcl.info
http://www.gazetadambovitei.ro
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Prin ordin de ministru, Giurgiu va beneficia de
2.265.674 de lei, respectiv alocarea cofinanțării
lucrărilor de investiții în vederea reabilitării siste-
mului centralizat de alimentare cu energie termică
în cadrul Programului de termoficare 2016 - 2020 -
caldură și confort. Banii au ca destinație lucrări la
rețeaua de transport primar în zona 23 August și la
centrala termică zona Giurgiu-nord.

ordinul ministrului dezvoltării regionale, ad -
ministrației publice și fondurilor europene a fost
publicat în Monitorul oficial și vizează 18 localități
din țară.

Sursa: primariagiurgiu.ro

Programul de modernizare
a sistemului de termoficare continuă la Giurgiu

Giurgiu

Biblioteca județeană „Ștefan»
Bănulescu” din municipiul Slobozia anunță
deschiderea Clubului de vacanță, denumit
„Bibliovacanţa începe cu... o poveste”,
destinat elevilor de toate vârstele.
Luni, 3 iulie, a avut loc evenimentul
de deschidere a activităților propuse
pentru perioada vacanței de vară a elevilor.

În cadrul clubului vor fi organizate în perioada
4 iulie – 12 august jocuri de perspicacitate pentru
copii, proiecții de filme, atelier de origami, pic-
tură, desen și o piesă de teatru, ce se vor derula
în zilele de marți și joi, între orele 11:00 și 13:00. 

Biblioteca „Ștefan Bănulescu” asigură egalita -
tea accesului la informații și la documentele nece -
sare informării, educației permanente, petrecerii
timpului liber și dezvoltării personalității utiliza-
torilor fără deosebire de statut social ori economic.

obiectivele bibliotecii, prin toate evenimen-
tele dedicate publicului din județul Ialomița, vizea -
ză dezvoltarea colecțiilor de documente, îmbună-
tățirea relației cu utilizatorii, informatizarea, pre-
cum și aplicarea unui management eficient. În a -
cest sens, pune la dispoziția utilizatorilor colecții

enciclopedice de carte, periodice, documente gra-
fice și audio-vizuale, oferă servicii pentru lectură,
studiu, informare și documentare la sediu și de îm-
prumut la domiciliu și facilitează accesul utiliza-
torilor și la alte colecții ori baze de date, împrumut
interbibliotecar intern și internațional ori servicii
de accesare la distanță.

Sursa: independentonline.ro

Club de vacanţă,
la Biblioteca judeţeană din Slobozia

Ialomiţa

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://primariagiurgiu.ro
http://www.independentonline.ro
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A fost aprobat proiectul
„Verde în cartierele din Roşiorii de Vede”

Teleorman

Consilierii locali de la Roșiorii de Vede»
au aprobat, în ședința ordinară de marți,
27 iunie, proiectul de hotărâre privind
proiectul „Verde prezent în cartierele
din Roşiorii de Vede” și a cheltuielilor
legate de proiect.

Concret, proiectul presupune intervenții în șap -
te cartiere de blocuri din municipiu, unde se vor fa -
ce amenajări ce vor consta, în principal, din reali -
zarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, a -
menajarea de trotuare, precum și amenajarea de
spații verzi (defrișarea vegetației existente, mo-
delarea terenului, plantarea/gazonarea suprafe-
țelor, inclusiv plantare arbori), crearea de facilități
pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone
special amenajate pentru sport, locuri de joacă
pentru copii etc.), Wi-fi în spațiile publice, siste -
me de supraveghere video a spațiilor amenajate prin
proiect, dotarea cu mobilier urban (bănci, coșuri de
gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete
etc.), înlocuirea și/sau racordarea la utilități pu-
blice a terenului obiect al investiției. De asemenea,
vor fi realizate un  sistem de irigații și un sistem de
iluminat.

În bugetul aprobat al cererii de finanțare, va-
loarea totală a proiectului este de 4.369.430,41
lei, din care contribuția proprie a solicitantului

este în sumă de 69.266 de lei, iar valoarea cheltu-
ielilor neeligibile este de 906.157,63 lei.

Conform expunerii de motive a proiectului de
hotărâre, în cadrul Priorității de investiții 5.2 a
Programului operațional Regional ce vizează „Rea-
lizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediu-
lui urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi de-
contaminării terenurilor industriale dezafectate
(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii po-
luării aerului şi promovării măsurilor de reducere
a zgomotului” a fost depus proiectul „Verde pre-
zent în cartierele din Roşiorii de Vede”, ce presu-
pune intervenții în 7 cartiere de blocuri din muni-
cipiu. Pentru a putea încheia contractul de finan-
țare se impune aprobarea prealabilă a proiectului,
a valorii acestuia și a contribuției proprii a uAt Mu-
nicipiul Roșiorii de Vede.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Se pregăteşte construirea
unui pasaj rutier pe centura Ploieştiului

În Programul național de Dezvoltare»
Locală figurează un proiect important de
infrastructură rutieră din Prahova.

este vorba de pasajul rutier către localitatea
Buda, la intersecția Dn 1, km 66 (centura Ploieș tiu -
lui) cu Dj 101I. Aici s-au produs de-a lungul timpu-
lui numeroase accidente soldate cu victime și ava-
rierea mașinilor.

Pentru acest proiect se vor aloca aproximativ
5 milioane de euro de la Ministerul Dezvoltării, iar

din momentul asigurării finanțării, Consiliul jude -
țean Prahova va putea scoate la licitație serviciile
de proiectare și execuție al pasajului respectiv. 

termenul de începere a lucrărilor este estimat
în toamna acestui an, iar finalizarea pasajului, ca -
re va avea o singură bandă pe sensul de mers și o
lungime de 200 de metri, ar putea fi decembrie 2018.

Reamintim că CnAIR intenționează să închidă
până la sfârșitul anului giratoriul de la Metro și con-
struirea altuia în zona benzinăriei Lukoil.

Sursa: observatorulph.ro

Prahova

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.ziarulteleormanul.ro
http://www.observatorulph.ro
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REVISTA PRESEI

epitesti.ro / 30 iunie 2017Curierul zilei / 3 iulie 2017

jurnalul de Argeș / 29 iunie 2017

Ziarul teleormanul / 29 iunie 2017
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newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către

Agenție și de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice
și fondurilor europene, 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 PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 3 iulie 2017

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, Administrației

Publice și fondurilor europene, 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

