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Vineri, 26 aprilie, a avut loc şedinţa ordinară a Con-
siliului director al Biroului Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră pentru graniţa România – Bulgaria.

domnul liviu Muşat, directorul Agenţiei pentru
dezvoltare Regională Sud Muntenia, a participat la
această reuniune în calitate de preşedinte al Consiliului
director al Biroului pentru Cooperare Transfrontalieră
Călăraşi pentru graniţa România – Bulgaria.

unul dintre subiectele discutate în cadrul acestei
reuniuni a fost cel legat de înfiinţarea de filiale ale BRCT
în toate judeţele din România riverane dunării, inclusiv
la Giurgiu şi Alexandria, care să asigure o strânsă cola-
borare cu autorităţile publice locale. În ceea ce priveşte
teritoriul bulgar riveran dunării, se va analiza posibili-
tatea înfiinţării unei astfel de filiale şi la Ruse.

de asemenea, domnul liviu Muşat, în calitate de pre -
şedinte al Consiliului director al Biroului pentru Cooperare
Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa România – Bulgaria,
a vorbit despre dorinţa de implicare în pregătirea urmă -
toarei perioade de programare, 2014 – 2020, având în
ve dere rezultatele bune obţinute în actualul exerciţiu
financiar şi experienţa profesională cumulată de peste 200
de ani a colegilor din cadrul Biroului Regional pentru Coo -
perare Transfrontalieră pentru graniţa România – Bulgaria.

Mai multe detalii despre stadiul implementării Pro-
gramului de Cooperare Transfrontalieră România - Bul-
garia 2007 – 2013 puteţi afla accesând site-ul dedicat
programului, www.cbcromaniabulgaria.eu.

Şedinţa ordinară a Consiliului dIrector al Biroului Regional pentru
Cooperare Transfrontalieră a fost condusă de liviu Muşat,
preşedintele Consiliul director al BRCT

nicoleta Mincu, directorul Biroului Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră, alături de Bogdan Muşat, şeful Secretariatului
Tehnic Comun al Programului

Întâlnirea a avut loc la sala de şedinţe a Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră de la Chiciu, mun. Călăraşi

Şedinţa ordinară a Consiliului Director al
Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră

pentru graniţa România – Bulgaria

http://www.cbcromaniabulgaria.eu
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Slujbă de Florii la Mănăstirea Negoieşti,
restaurată prin Regio!

În Mânăstirea Negoieşti,»
singurul lăcaş de cult din judeţul
Călăraşi, care a primit fonduri
nerambursabile în cadrul Regio,
s-a oficiat duminică prima slujbă
în biserica restaurată.

În luna mai 2011, Parohia negoieşti a semnat
contractul de finanţare pentru proiectul „Restaura -
rea, consolidarea, punerea în valoare şi introdu-
cerea în circuitul turistic al complexului arhitec-
tural medieval al fostei mănăstiri Negoieşti”, pen-
tru care a primit fonduri nerambursabile în cadrul
Axei prioritare 5, dMI 5.1 „Restaurarea şi valorifi -
carea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi

crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe”.
Valoare totală a proiectului este de 10.593.303,72
lei, din care 5.668.650,68 lei reprezintă valoarea eli -
gibilă nerambursabilă, 115.686,75 lei este cofinan-
ţarea beneficiarului, 2.055.519,10 lei este suma
cheltuielilor neeligibile, iar 1.102.108,88 lei repre-
zintă valoarea autofinanţării.

Implementarea acestui proiect vizează restau-
rarea monumentului de patrimoniu naţional spe-
cific secolului al XVII-lea.

Până în prezent au fost montate turlele mici
şi turla mare, a fost refăcută tencuiala exterioară,
s-au recondiţionat în mare parte picturile inte-
rioare, a fost înlocuită reţeaua electrică şi a fost
modernizat sistemul de încălzire al bisericii.

Restaurarea Mănăstirii negoieşti s-a făcut prin fonduri Regio, valoarea totală a proiectului fiind de 10.593.303,72 lei

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Încă trei proiecte vor obţine finanţare în cadrul
Domeniului Major de Intervenţie 5.2

Autoritatea de Management a Programului
operaţional Regional 2007 - 2013 a aprobat supra-
contractarea în regiunea Sud Muntenia pe Axa Prio-
ritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea tu-
rismului”, domeniul Major de Intervenţie 5.2 „Cre -
area, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii
de turism pentru valorificarea resurselor naturale
şi creşterea calităţii serviciilor turistice”. Astfel,
va fi demarată etapa de evaluare tehnică şi finan-
ciară pentru următoarele proiecte:

„Dezvoltarea infrastructurii de agrement prin•
înfiinţare pistă circuit curse auto-moto în comuna

Căteasca, judeţul Argeş” - solicitant S.C. drive ex-
perience Arena S.R.l., cu o valoare totală de apro-
ximativ 81 milioane de lei;

„Dezvoltarea infrastructurii generale şi speci-•
fice activităţilor de turism din zona turistică Lacul
Vidraru - Cumpăna”, etapa I - solicitant: Parteneria -
tul dintre uAT judeţul Argeş şi uAT Comuna Arefu,
cu o valoare totală de aproximativ 15 milioane de
lei;

„Port turistic Zimnicea” - solicitant: S.C. Com-•
plex Carmen S.A., cu o valoare totală de aproxi-
mativ 84 milioane de lei.

Portul Zimnicea

lacul Vidraru

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


Premierul Victor Ponta

Premierul Victor Ponta
felicită MdRAP, Mfe
şi AdR-urile
pentru implementarea
Programului
operaţional Regional

În şedinţa de guvern din
data de 23 aprilie, premierul
Victor Ponta s-a declarat în-
cântat de decizia Comisiei eu -
ropene privind deblocarea plă -
ţilor pentru programele de fi-
nanţare europeană pentru dez -
voltarea resurselor umane, pen -
tru mediu şi pentru dezvolta-
rea durabilă a regiunilor prin
PoR. Astfel, domnia sa a decla -
rat privitor la decizia Ce de re -
luare a plăţilor în cadrul Pro-
gramului operaţional Regio-
nal următoarele: „(...) mă bu -
cur că am primit o nouă veste
bună referitoare la Progra-
mul Operaţional Regional şi
îi felicit pe toţi cei care s-au
implicat: Ministerul Dezvol-
tării Regionale, Ministerul Fon -
durilor Europene, Agenţiile de
dezvoltare regională. Este un
semn foarte bun, este vorba de
finanţarea multor programe
care ajută la îmbunătăţirea in -
frastructurii locale.”.

Sursa: www.gov.ro
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ADR Sud Muntenia»
a organizat în data
de 26 aprilie, un seminar
de instruire pentru noii
beneficiari de fonduri
Regio, care au semnat
de curând contractele
de finanţare în cadrul
Programului Operaţional
Regional 2007 – 2013.
Evenimentul a avut loc
la sediul central
al Agenţiei. Scopul
organizării acestei
întâlniri de lucru a fost
de a informa
reprezentanţii
autorităţilor publice
locale de la nivelul
regiunii Sud Muntenia,
în calitate
de noi beneficiari,
despre etapele
implementării proiectelor
finanţate prin Regio.

În cadrul seminarului de in-
formare şi instruire, echipele de
implementare au primit informa-
ţii utile de specialitate despre
procesul de implementare a pro-
iectelor şi despre etapele de de-
rulare a activităţilor prevăzute în
cererile de finanţare. de aseme-
nea, au fost oferite informaţii
despre documentele folosite în
derularea contractelor (prefi-
nanţare, notificare privind depu-
nerea cererii de prefinanţare/
rambursare, termen de depu-
nere, documente ce trebuie să
însoţească cererile de plată). 

Totodată, s-au purtat discu-
ţii despre modul în care trebuie
ţinută evidenţa contabilă dis-
tinctă folosind conturi analitice,
despre Raportul de progres şi au
fost oferite detalii legate de vi-
zita la faţa locului şi cum trebuie
realizate pistele de audit. În ul-
tima parte a întâlnirii de lucru s-
au purtat discuţii despre activi-
tăţile de informare şi publicitate
ce vor fi implementate în cadrul
proiectelor, conform regulilor de
identitate vizuală Regio.

Seminarul de instruire de la sediul Agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia a
fost destinat noilor beneficiari Regio

Seminar de instruire destinat
beneficiarilor de fonduri Regio

DECLARAŢIA SĂPTĂMÂNII

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.gov.ro
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În comuna Bârla a fost inaugurată»
o unitate de învăţământ modernizată
şi extinsă pentru clasele I-VIII din satul
Urluieni

la începutul săptămânii, în comuna Bârla a fost
inaugurată o unitate de învăţământ modernizată
şi extinsă pentru clasele I-VIII din satul urluieni.

Primăria Bârla a implementat proiectul „Rea-
bilitare, modernizare, extindere şi dotare şcoala
cu clasele I-VIII Urluieni” cu fonduri nerambursa-
bile din cadrul Programului operaţional Regional
2007 - 2013. Valoarea totală a fost de 6.529.408,63
lei, iar cea eligibilă de 5.090.109 lei, din care 85%
(4.326.592,65 lei) reprezintă finanţare fedR, 13%
(661.700,28 lei) buget naţional şi 2% (101.816,07
lei) a fost cofinanţarea beneficiarului. obiectivul
general îl reprezintă îmbunătăţirea serviciilor de
învăţământ, în vederea stimulării dezvoltării du-
rabile, iar cel specific proiectului este îmbunătă-
ţirea calităţii infrastructurii în educaţie. Au fost
reabilitate şi modernizate nouă săli de cursuri şi
cancelaria. extinsă cu aripă nouă, şcoala dispune
acum de centrală termică, laboratoare, bibliotecă,
sală de sport, grupuri sanitare, depozit de mate-
riale didactice şi pentru laboratoare, cameră pen-
tru alimente etc., de care vor beneficia 170 de e -

levi. Prin această investiţie sunt asigurate condiţii
pentru derularea unui proces educaţional la stan-
darde europene. Astăzi încununăm cinci ani de e -
forturi în care am avut multe de învăţat. Acum sun-
tem mai bine pregătiţi şi dorim să accesăm alte
programe cu finanţare europeană, prin care să pu-
tem realiza şi alte obiective pentru dezvoltarea
comunei noastre.

Sursa: www.ziarulargesul.ro

Bârla – Urluieni: Şcoală la standarde europene

Conferinţa de presă ocazionată de inaugurarea
Şcolii cu clasele I-VIII din satul urluieni

Valoarea totală a proiectului de Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare a Şcolii cu clasele I-VIII din satul urluieni a fost de 6.529.408,63 lei

http://www.ziarulargesul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Reprezentanţii asociaţiilor administraţiei publice locale au venit cu propuneri concrete pentru viitorul proces de descentralizare

Procesul de descentralizare a fost discutat
de conducerea MDRAP cu asociaţiile

administraţiei publice locale
Asociaţiile reprezentative ale»

administraţiei locale sunt încurajate
să depună la Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice,
în perioada următoare, propuneri
concrete privind descentralizarea -
temă care a fost dezbătută, luni,
de către conducerea MDRAP cu
reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor
din România, ai Uniunii Naţionale
a Consiliilor Judeţene din România,
ai Asociaţiei Comunelor din România
şi ai Asociaţiei Oraşelor din România. 

Potrivit unui comunicat al MdRAP, reprezentan -
ţii asociaţiilor s-au arătat interesaţi să contribuie
la viitorul proces de descentralizare cu propuneri
concrete, care să concentreze punctele de vedere
primite, în timp, de la membrii lor. 

„V-am invitat să veniţi în sprijinul nostru dintr-un
singur motiv: primarul şi preşedintele de consiliu

judeţean sunt cei care cunosc cel mai bine proble-
mele din zonele pe care le administrează. Ei ştiu de
ce atribuţii au nevoie în plan local, ca să meargă lu -
crurile mai bine, de ce competenţe, de ce resurse
şi în ce cuantum. De aceea, îmi doresc să pornim
descentralizarea pe baza unui material în care să
se regăsească punctele de vedere ale celor patru
asociaţii, şi nu ca ministerul să impună propriul
proiect”, a afirmat viceprim-ministrul liviu drag-
nea în cadrul întâlnirii. 

el a subliniat importanţa dialogului cu aceste
asociaţii nu doar în discuţia despre descentraliza -
re, ci şi în cea despre viitoarele programe europe -
ne pe care MdRAP le va gestiona. „Aşa cum am mai
spus, ne dorim ca anul 2014 să îi găsească pe primari
cu strategiile pregătite, ca să poată trece cât mai
rapid la absorbţia fondurilor din viitorul exerciţiu
financiar european multianual. În acest scop, fa-
cem tot ce ţine de noi ca să menţinem o informare
cât mai promptă a structurilor asociative, iar ei să
difuzeze informaţia mai departe propriilor mem -
bri”, a mai precizat liviu dragnea. 

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


Suntem încă departe de a conştientiza cu ade-
vărat consecinţele regionalizării în viaţa cotidiană
a fiecăruia dintre noi şi acest lucru este cu atât mai
evident cu cât interesul pentru subiect din partea
opiniei publice este încă destul de scăzut. Acesta
este şi motivul pentru care grupul de experţi for-
mat pentru a construi cât mai corect procesul de
regionalizare la nivel teoretic are în vedere nece-
sitatea informării populaţiei cu privire la felul în
care regionalizarea şi descentralizarea pot duce la
creşterea efectivă a nivelului de trai al populaţiei.

În cadrul „Atelierelor viitorului”, eveniment
organizat în cadrul Congresului extraordinar al
PSd, vicepremierul liviu dragnea, cel care şi-a asu-
mat responsabilitatea regionalizării şi descentra-
lizării, a explicat, printre altele, şi care vor fi cri-
teriile în funcţie de care se va face noua împărţire
administrativ-teritorială a României. Astfel, exper-
ţii au constatat că la nivel naţional există mai mulţi
poli de dezvoltare şi că fiecare regiune trebuie să
cuprindă mai mulţi poli de dezvoltare. Potrivit lui
dragnea: „cu cât sunt mai mulţi poli de dezvolta -
re, cu atât este mai echilibrată dezvoltarea, pen-
tru că se reduc decalajele faţă de periferii. Exis-
tenţa unui singur pol de dezvoltare în interiorul
regiunii diminuează şansele de dezvoltare în acea
regiune”.

În ceea ce priveşte fluxul economic şi comer-
cial, acesta trebuie să fie orientat spre interiorul re -
giunii, nu spre exterior, acest lucru conducând, po-
trivit lui dragnea, către crearea regiunii funcţio-
nale în adevăratul sens al cuvântului: „Circuitul
mişcării demografice şi fluxurile economice şi co-
merciale trebuie să fie orientate preponderent în
interiorul regiunii, pentru a potenţa dezvoltarea.
A cesta fluxuri nu trebuie, însă, să fie tăiate de gra -
niţa regiunii.”

un alt criteriu funcţional dezbătut în cadrul a -
telierului de lucru pe tema regionalizării a fost a -
cela al mărimii regiunilor. Astfel, potrivit proiec-
tului regionalizării, o regiune mai mare dispune de
mai multe resurse, astfel că regiunile trebuie să fie
suficient de mari pentru a putea dispune de mai

multe resurse de dezvoltare în interiorul lor. uni-
tatea de măsură a regiunilor va fi stabilită ulterior,
însă, din cele discutate în cadrul atelierului în ca -
uză, ele se vor suprapune peste subregiunile isto-
rice, care sunt omogenea atât din punctul de ve-
dere al dezvoltării, cât şi din punct de vedere cul-
tural. În ceea ce priveşte stabilirea reşedinţelor pen -
tru fiecare regiune, aici au apărut mai multe varian -
te, mai ales în urma unui sondaj de opinie efectuat
cu puţin timp în urmă de către IReS.

Potrivit lui dragnea „stabilirea finală a reşe-
dinţelor regionale trebuie să ţină cont de modelul
multipolar care asigură cea mai echilibrată dez-
voltare. Actualele reşedinţe de judeţ trebuie să
devină viitorii poli de dezvoltare ai regiunii”.

Sursa: www.ziarulteleormanul.ro
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Vicepremierul liviu dragnea: „stabilirea finală a reşedinţelor
regionale trebuie să ţină cont de modelul multipolar care
asigură cea mai echilibrată dezvoltare”

Liviu Dragnea: „Actualele reşedinţe de judeţ
trebuie să devină viitorii poli de dezvoltare

ai regiunii”
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CE a prezentat „Raportul strategic” privind
fondurile structurale alocate în perioada 2007 - 2013

Comisia Europeană (CE) a prezentat»
„Raportul strategic” privind implementarea
programelor din cadrul politicii de coeziune
pentru perioada 2007 - 2013, conform
unui comunicat de presă.

Raportul reuneşte informaţiile puse la dispozi -
ţie de statele membre, care se referă în majoritatea
cazurilor la perioada de până la sfârşitul anului 2011.

„Cu patru ani înainte de încheierea programe -
lor în 2015, investiţiile efectuate în cadrul Fondu-
lui European de Dezvoltare Regională, al Fondului
de Coeziune şi al Fondului Social European au per-
mis deja realizarea de progrese şi îmbunătăţirea
situaţiei multor cetăţeni”, se arată în comunicat.

În ansamblul ue, aceste progrese au însemnat
un plus de1,9 milioane de persoane care benefici -
ază în prezent de acces în bandă largă; încă 2,6 mi -
lioane de persoane care beneficiază de servicii de
alimentare cu apă, alte 5,7 milioane care sunt viza -
te de proiecte de tratare a apelor uzate; 460 km de
drumuri, 334 km de cale ferată în cadrul reţelei Ten-T
şi 2,4 milioane de persoane asistate de fondul So-
cial european care au găsit un nou loc de muncă.

În această perioadă s-a investit în 53.240 de
proiecte de cercetare şi dezvoltare tehnologică şi în
16.000 de proiecte de colaborare între întreprinderi
şi sectorul cercetării. numărul întreprinderilor nou-
înfiinţate prin aceste fonduri a fost de 53.160.

Sursa: www.bursa.ro

Modificări la legislaţia privind achiziţiile publice
În data de 23 aprilie, în cadrul şedinţei de Gu-

vern, a fost aprobată o ordonanţă de urgenţă pentru
modificarea şi completarea ouG nr. 34/2006, privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a con-
tractelor de concesiune de lucrări publice şi a con-
tractelor de concesiune de servicii.

Conform Guvernului, era necesară adoptarea de
măsuri care să permită o accelerare a procedurilor de
achiziţie în vederea creşterii eficienţei activităţii sec-
torului public: „Principalele tipuri de proceduri de a -
chiziţie publică utilizate la atribuirea contractelor
de valori medii şi mari (licitaţie deschisă, licitaţie
restrânsă, dialog competitiv şi negociere cu publica-
rea anunţului) conţin în structura lor mai multe e ta -
pe obligatorii de a căror durată de derulare depinde

şi durata totală a procedurii. Acele etape a căror du-
rată depinde exclusiv de acţiunea sau inacţiunea func -
ţionarilor autorităţii contractante sunt: etapa de se-
lectare a candidaturilor, etapa de derulare a dialo-
gului şi etapa de evaluare a ofertelor. În practică s-
a constatat că tocmai aceste etape (şi nu etapele care
depind de ofertanţi) sunt mari consumatoare de timp,
de multe ori existând indicii clare care să ateste exis-
tenţa unei tergiversări nejustificate a momentului adop -
tării deciziei finale de către comisia de evaluare”.

Prin ordonanţa aprobată, Guvernul propune intro -
ducerea de termene limită pentru fiecare etapă a pro -
cedurilor principale de achiziţie care depinde exclusiv
de voinţa şi acţiunea autorităţii contractante în cauză.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

http://www.fonduri-structurale.ro
http://www.bursa.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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CORESPONDENŢĂ CE: „Lucrăm strâns
cu România pentru a asigura o bună strategie

pentru fondurile europene din 2014-2020”
Purtătoarea de cuvânt a comisarului european

pentru politica regională, johannes Hahn, a decla-
rat la începutul săptămânii, că procesul de elabo-
rare a strategiei României pentru viitoarea peri oa -
dă de programare a fondurilor europene 2014-2020
este în curs de derulare şi, prin urmare, acum nu
se poate da un verdict asupra modului în care ţara
noastră se achită de obligaţiile ce îi revin în întoc-
mirea acordului de parteneriat. Acest proces se va
materializa în luna iunie, când România va trimite
Comisiei europene un prim proiect al acestui a -
cord, a precizat Shirin Wheeler. 

Plecând de la experienţa din actuala perioadă
de programare, Ce este conştientă de provocările
cu care se confruntă România, a mai spus ea.

„Nu comentăm în general privind corespon-
denţa individuală între DG REGIO (Direcţia Gene-
rală Politică Regională) şi autorităţile române, dar
este adevărat că există un dialog între cele două
părţi, care ar urma să culmineze într-un acord de
parteneriat, care ar trebui înaintat CE în primul
său draft în iunie”, a declarat Shirin Wheeler, des-
pre scrisoarea menţionată luni de presa centrală,
conform căreia un director general adjunct de de-
partament din cadrul dG ReGIo reproşa Ministeru-
lui fondurilor europene că propunerea făcută de
guvern în ceea ce priveşte strategia pentru utili-
zarea banilor alocaţi de uniunea europeană în pe-
rioada 2014-2020 „nu întruneşte încă minimele
condiţii de calitate şi credibilitate pentru a per-
mite un dialog informal eficient privind viitoarele
documente de programare”. 

„Am subliniat în cazul României, ca de altfel
în relaţia cu toate celelalte membre, că avem ne-
voie de un anumit nivel de gândire strategică pe mă -
sură ce ne apropiem de perioada 2014-2020, astfel
încât investiţiile să poată fi direcţionate spre prio-
rităţi specifice într-un mod în care nu s-a mai în-
tâmplat până acum. Vrem să asigurăm standarde
înalte de calitate pentru investiţiile pe care le fa-
cem. Vrem să ne asigurăm că, înainte ca investiţii -
le să fie aprobate, condiţiile din teren sunt întru-
nite. CE lucrează îndeaproape cu România pentru

a se asigura că acest lucru se întâmplă. Dar în a -
cest stadiu nu poate fi dat un verdict privind mo-
dul în care se descurcă Români. Este un proces în
desfăşurare, care va culmina în iunie cu primul
draft al acordului de parteneriat. Vom vedea după
aceea cum se traduce în planuri concrete privind
fiecare program”, a adăugat ea. 

„Nu vrem o abordare fragmentată în ceea ce
priveşte utilizarea fondurilor. Acesta este mesajul
pe care îl transmitem tuturor statelor membre, şi
România nu constituie o excepţie, ţinând în cont spe -
cial de provocările cu care ţara se confruntă în ac-
tuala perioadă de programare”, a menţionat ea. 

Ministerul subliniază că România a ţinut cont
de recomandările reprezentanţilor Ce şi la prima
rundă de consultări informale dintre România şi
Ce, care a avut loc între 19 şi 21 martie, iar evolu -
ţiile procesului de programare au fost apreciate de
către reprezentanţii executivului comunitar. 

„Subliniem că foarte multe detalii au fost a -
greate de cele două părţi în cadrul acestei reu-
niuni. Începând cu luna martie 2013, partea ro-
mână a avansat în elaborarea analizelor socio-eco-
nomice. Acestea vor constitui baza strategiilor sec -
toriale, iar Comisia a recomandat statelor membre
să pună accent pe calitatea acestor analize, fără a
grăbi finalizarea strategiilor sectoriale”, se mai a -
rată în comunicatul menţionat. 

Mfe arată că angajamentul autorităţilor ro-
mâne în privinţa definirii strategiilor sectoriale es -
te demonstrat şi de aprobarea în şedinţele de Gu-
vern din 20 şi 27 martie, respectiv 3 aprilie, a me-
morandumurilor privind elaborarea documentelor
strategice şi îndeplinirea condiţionalităţilor ex-
ante, documente publicate şi pe site-ul Ministeru-
lui fondurilor europene.

Suplimentar, pentru a asigura utilizarea efi-
cientă a fondurilor europene alocate României
pentru perioada 2014-2020, Ministerul fondurilor
europene a avut consultări cu toţi partenerii de
dialog şi numeroase întâlniri tehnice interinstitu-
ţionale.

Sursa: www.agerpres.ro
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Concursul „Premiile pentru promovarea
întreprinderilor europene” - ediţia 2013

Ministerul economiei este Punctul naţional de
Contact pentru ediţia din acest an a competiţiei „Pre-
miile pentru Promovarea Întreprinderilor Europene”,
organizată de directoratul General pentru Întreprin-
deri şi Industrie al Comisiei europene şi lansată în cur-
sul lunii martie şi în România.

Atribuţiile Ministerului economiei includ, în acest
context, organizarea etapei naţionale a competiţiei
şi promovarea câştigătorilor la Comisia europeană.
Premiile pentru promovarea întreprinderilor euro-
pene au ca obiectiv recunoaşterea inovaţiei şi recom-
pensarea succesului autorităţilor publice şi partene-
riatelor de tip public - privat în domeniul promovării
întreprinderilor şi spiritului antreprenorial la nivel na-
ţional, regional şi local. În competiţie pot intra cei ce
susţin antreprenoriatul la nivel naţional, regional şi
local: autorităţi ale ad ministraţiei publice, partene-
riate public – private între autorităţi şi întreprinzători
sau organizaţii economice şi programe educaţionale
din statele uniunii europene, Islanda, norvegia şi Tur-
cia, care au implementat proiecte în domeniul dez-
voltării antreprenoriale, cu impact asupra economiei
locale, în ultimii doi ani.

Marele premiu al juriului va fi acordat candida-
tului care prezintă cea mai creativă şi inspiratoare
iniţiativă din europa. Categoriile de premii sunt ur-
mătoarele:

Promovarea spiritului antreprenorial:
• Recunoaşte acţiunile şi iniţiativele la nivel naţio -

nal, regional sau local care promovează spiritul antre -
prenorial, în special în rândul tinerilor şi al femeilor.

Investiţii în talente:
• Recunoaşte iniţiativele la nivel local sau regio-

nal care îmbunătăţesc talentele antreprenoriale, vo-
caţionale, tehnice şi manageriale.

Îmbunătăţirea mediului de afaceri:
• Recunoaşte politicile inovatoare la nivel regio-

nal sau local care promovează înfiinţarea şi dezvol-
tarea întreprinderilor, care simplifică procedurile le-
gislative şi administrative pentru întreprinderi şi pun
în aplicare principiul gândirii iniţiale la scară mică în
favoarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

Sprijinirea internaţionalizării afacerilor:
• Recunoaşte politici de încurajare a întreprinde -

rilor şi, în special, a întreprinderilor mici şi mijlocii,

pentru a profita mai mult de oportunităţile oferite de
pieţele din cadrul şi din afara uniunii europene.

Antreprenoriat responsabil şi integrator:
• Recunoaşte acţiunile regionale şi locale care

promovează responsabilitatea socială a întreprinde-
rilor şi practicile de afaceri durabile.

• Susţinerea dezvoltării pieţelor verzi şi a efici -
entizării resurselor şi iniţiativelor la nivel naţional,
regional sau local, care susţin accesul întreprinderilor
mici şi mijlocii la pieţele verzi şi ajută la îmbunătă-
ţirea eficientizării resurselor, spre exemplu prin dez-
voltarea abilităţilor verzi, întâlniri şi finanţare.

Selecţia se face în două etape:
I.etapa naţională – termenul limită pentru înre-

gistrarea aplicaţiilor: 17.06.2013. Comisia naţională
va selecta două candidaturi naţionale pentru partici-
parea la faza europeană a competiţiei. Prin finaliza-
rea selecţiei iniţiale, la nivel naţional, candidaţii pot
fi avuţi în vedere pentru Premiile europene. 

II. etapa europeană – termenul limită pentru
transmiterea selecţiilor naţionale: 28.06.2013. juriul
european, constituit din personalităţi reprezentative
din mediul academic, instituţii europene sau alte or-
ganizaţii europene recunoscute, va premia proiectele
identificate ca fiind cele mai inovative şi având po-
tenţial de multiplicare în alte regiuni ale ue. Cere-
monia de acordare a premiilor va avea loc în perioada
25 – 26 noiembrie 2013 la Vilnius, lituania. formularul
pentru înscrierea în competiţie, precum şi materia-
lele de promovare, pot fi descărcate de pe site-ul Mi-
nisterului economiei, www.minind.ro, secţiunea Pre-
miile pentru Promovarea Întreprinderilor Europene.
Pentru informaţii complete despre competiţie, puteţi
accesa link-ul: http://ec.europa.eu/enter prise/po li ci -
es/sme/best-practices/european-enterprise-promo-
tion-awards/index_ro.html

Ministerul Economiei, Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice
• Calea Victoriei, nr. 152, cod 010096 Bucureşti 
• Tel.: 021.2025.309, fax: 021.2025.108
• e-mail: birou_presa@minind.ro; www.minind.ro
Punctul Naţional de Contact
Ministerul Economiei - Direcţia Mediu de Afaceri
• Calea Victoriei, nr. 152, Sector 1, cod 010096
• Persoană de contact:ovidiu Voinea Horaţiu, consilier superior
• Tel.: 021.202.52.88; 021.202.53.69; 0755.024.885
• e-mail:ovidiu_voinea@minind.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Lansarea concursului „Premiul european
de excelenţă pentru turism accesibil”

Proiectul a fost lansat de Comisia europeană
şi are ca principal obiectiv selectarea practicilor,
soluţiilor sau iniţiativelor de excelenţă din sectorul
turistic, care au îmbunătăţit accesul tuturor vizi-
tatorilor, în special al celor cu dizabilităţi. 

Practicile, soluţiile sau iniţiativele care vor
participa la concurs, pot fi finanţate din fonduri
private, public – private sau publice şi sunt imple-
mentate de agenţi economici din sectorul turistic/
instituţii publice, individual sau în colaborare cu
alte organizaţii publice sau private.

Candidaţii pot trimite dosare pentru două ca-
tegorii de practici, soluţii sau iniţiative, şi anume: 

Unităţi de cazare şi alimentaţie - această ca-•
tegorie urmăreşte identificarea practicilor, soluţii-
lor sau iniţiativelor care au îmbunătăţit substanţial
accesul şi utilizarea serviciilor pentru turiştii cu
nevoi speciale de acces. Se au în vedere facilităţi
precum: camere, restaurante, spaţii comune, pisci -
ne, săli de gimnastică, spaţii pentru wellness. A -
ceste soluţii pot face referire la îmbunătăţiri ale in -
frastructurii şi clădirilor, informaţii furnizate înain -
te şi în timpul vacanţei, serviciile de suport, pre-
cum informaţii, rezervări, tehnologii de informare
şi comunicare, marketing şi intermediere pentru
turism. de asemenea pot fi avute în vedere aspec -
te referitoare la siguranţa turiştilor sau la pregă-
tirea personalului.

Patrimoniu naţional, cultură, divertisment, a -•
grement - această categorie urmăreşte identifica-
rea practicilor, soluţiilor sau iniţiativelor care au
dus la creşterea atractivităţii unei destinaţii turis-
tice pentru persoanele cu nevoi speciale de acces.
Se are în vedere accesul la obiectivele naturale, de
artă, cultură, la locurile de joacă, activităţile spor-
tive, recreative, cumpărături, festivaluri, gastrono -
mie. de asemenea sunt luate în considerare servicii
suport precum furnizarea de informaţii, rezervări,
marketing, tehnologii de informare şi comunicare. 

dosarele de concurs vor fi structurate conform
criteriilor de selecţie. Pot fi ataşate materiale de
promovare, precum şi alte materiale utile analizei
dosarelor. 

festivitatea de decernare a premiilor la nivel
naţional va fi organizată la Bucureşti, la Romexpo,

cu ocazia ediţiei de toamnă a Târgului de Turism
al României. Concurenţii clasificaţi pe primele trei
locuri vor dispune de spaţiu de expunere gratuit în
cadrul standului AnT şi le vor fi acordate diplome
de către un reprezentant al AnT. 

dosarele de participare la concurs vor putea
fi transmise până în data de 31 mai 2013, data poş-
tei, la următoarea adresă: Autoritatea naţională
pentru Turism, bd. dinicu Golescu, nr. 38, sector 1,
Bucureşti, cod poştal 010873, cu menţiunea „pentru
Direcţia Dezvoltare Teritorială - Proiectul ‘Premiul
european de excelenţă pentru turism accesibil’”.

Persoane de contact:
dna Steliana Cojocariu / e-mail: steliana_cojoca -•

riu@yahoo.com / tel.: 0372/144.058.
dna Iulia dăngulea / e-mail: iulia.dangulea@mdrt.ro•

sau iulia.dangulea@gmail.com / tel.: 0372/144.056.

festivitatea de decernare a premiilor la nivel naţional va fi
organizată la Bucureşti, la Romexpo, cu ocazia ediţiei de
toamnă a Târgului de Turism al României

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Comisia Europeană reia plăţile pe patru axe
ale Programului Operaţional Regional 

Comisia europeană a decis reluarea plăţilor pe
patru din cele cinci axe presuspendate în cadrul
Regio – Programul operaţional Regional (PoR), ca
urmare a măsurilor implementate de Guvernul Ro-
mâniei. Pe acest program au fost semnate aproape
3.400 de contracte de finanţare, ce prevăd crearea
a aproximativ 20.000 de locuri de muncă.

Prin intermediul celor patru axe pe care se re-
iau plăţile sunt disponibile aproape 80% din fondu-
rile alocate României prin intermediul acestui pro-
gram. Comisia a presuspendat PoR la sfârşitul lunii
octombrie 2012 din cauza problemelor înregistrate
în implementare în perioada 2009 - 2011. În con-
tinuare, plăţile rămân blocate pe Axa 6 a progra-
mului, pe care sunt alocate mai puţin 3% din fon-
durile puse la dispoziţia României prin PoR.

„Decizia Comisiei Europene de a debloca pa-
tru axe importante ale acestui program demons-
trează eficienţa măsurilor implementate de Guver -
nul României. În continuare, eforturile Ministeru-
lui Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
şi ale Ministerului Fondurilor Europene se vor con-
centra pentru deblocarea integrală a acestui pro-
gram. În cel mai scurt timp posibil urmează să fie
deblocate şi Programul Operaţional Sectorial Trans -
port şi Programul Operaţional Sectorial Creşterea
Competitivităţii Economice, indiferent de efortu-
rile pe care trebuie să le depună angajaţii minis-
terelor implicate”, a declarat Ministrul fondurilor
europene, eugen Teodorovici.

Ca urmare a reluării plăţilor, România va încasa
pe PoR peste 150 de milioane de euro, sumă pentru
care au fost trimise în luna martie 2013 Comisiei eu -
ropene documentele necesare pentru rambursare.

la sfârşitul lunii martie 2013, fondurile atrase
de România prin intermediul acestui program însu -
mau peste 920 de milioane de euro. Astfel, rata de
absorbţie pe PoR era de 24,30%, semnificativ mai
mare decât în cazul altor programe operaţionale. În
acelaşi timp, sumele plătite beneficiarilor erau în va -
loare de 7,1 miliarde de lei (1,6 miliarde de euro), e -
chivalentul a 38% din suma alocată României prin PoR.

fondurile alocate ţării noastre prin interme-
diul Programului operaţional Regional sunt în va-
loare de 3,72 miliarde de euro.

Axele pe care
se reiau plăţile:

Axa Prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării du-
rabile a oraşelor - poli urbani de creştere”

obiectiv: Creşterea calităţii vieţii şi crearea
de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infras-
tructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor ur-
bane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin
dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor
şi a antreprenoriatului.

număr de contracte de finanţare semnate: 445.
Axa Prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastruc-

turii sociale”
Obiectiv: Crearea premiselor necesare pentru

asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contri-
buind astfel la atingerea obiectivului european al
coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea
infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie, so-
ciale, şi pentru siguranţă publică în situaţii de ur-
genţă.

Număr de contracte de finanţare semnate:
475.

Axa Prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării me-
diului de afaceri regional şi local”

Obiectiv: Înfiinţarea şi dezvoltarea structuri-
lor de afaceri de importanţă regională şi locală,
reabilitarea siturilor industriale şi sprijinirea ini-
ţiativelor antreprenoriale regionale şi locale, pen-
tru a facilita crearea de noi locuri de muncă şi
creşterea economică durabilă.

Număr de contracte de finanţare semnate:
1.747.

Axa Prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi pro -
movarea turismului”

Obiectiv: Valorificarea şi promovarea durabilă
a patrimoniului cultural şi a resurselor naturale cu
potenţial turistic, precum şi îmbunătăţirea calităţii
infrastructurii turistice de cazare şi agrement în
vederea creşterii atractivităţii regiunilor, dezvol-
tării economiilor locale şi creării de noi locuri de
muncă.

Număr de contracte de finanţare semnate: 531.
Sursa: www.fonduri-ue.ro

http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Instrucţiunea AM POR nr. 106
Autoritatea de Management pentru PoR a

emis Instrucţiunea nr. 106, în temeiul art. 18, alin.
(6) din capitolul VII „Drepturi şi obligaţii ale AM
POR” din Acordul-cadru de delegare a atribuţiilor
privind implementarea Programului operaţional
Regional 2007 – 2013, versiunea consolidată, pen-
tru oI din cadrul Agenţiilor pentru dezvoltare re-
gională.

Prezenta instrucţiune se aplică proiectelor des -
tinate incluziunii sociale a comunităţilor margina-
lizate, inclusiv a populaţiei de etnie romă, care im -

plică finanţare tip fSe, ce se vor depune, spre finan -
ţare, în cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dez-
voltării durabile a oraşelor – poli urbani de creş-
tere”, domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri
integrate de dezvoltare urbană”. Potenţialii bene -
ficiari cărora li se aplică această instrucţiune sunt
uAT Galaţi, uAT Brăila şi uAT Cluj-napoca.

documentul este publicat integral pe site-ul
nostru, la secţiunea Clarificări utile, link: http://re -
gio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/20130425155
559.pdf.

Situaţia proiectelor depuse
la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 30 aprilie 2013, la sediul Agen-
ţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 889 de proiecte, prin care se solicită finan-
ţare nerambursabilă prin Regio (Programul operaţio-
nal Regional), Planul Integrat de dezvoltare urbană
pentru Polul de dezvoltare (PIdu) – Municipiul Piteşti,

PId-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri Integrate
de dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane.

de asemenea au fost semnate 487 de contracte
de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată
de 2.878.585.786,02 lei. din cele 487 de contracte
semnate, 33 de proiecte au fost reziliate.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Municipiul Piteşti se modernizează
cu fonduri nerambursabile europene

Ministerul fondurilor europe -
ne, prin Centrul de Informare pen-
tru Instrumente Structurale, a orga -
nizat de curând la Piteşti cea de-a pa -
tra conferinţă regională privind „Creş -
terea absorbţiei fondurilor struc-
turale”, eveniment la care a parti-
cipat ministrul fondurilor europe -
ne, eugen Teodorovici, directorul AdR Muntenia,
liviu Muşat, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor
centrale şi locale.

un adevărat record pentru Piteşti şi pentru în-
treg judeţul este numărul mare de proiecte, pen-
tru care s-au obţinut fonduri nerambursabile Re-
gio. Cele 12 proiecte pentru care s-a obţinut finan-
ţare Regio fac parte din Planul Integrat de dezvol-
tare urbană Piteşti.

unul dintre ele, „Creare Parc Lunca Argeşului”,
este deja finalizat, iar celelalte 11 se află în imple -

mentare. Cu aproape 406 miliarde
de lei vechi, lucrările de moderniza -
re a Parcului lunca Argeşului au fost
finalizate pe 20 noiembrie 2012 şi au
vizat amenajare piaţetă intrare,
două fântâni arteziene, discotecă
în aer liber, în timpul iernii patinoar
de 2.000 mp, teatru în aer liber, ame -

najare bază sportivă cu două terenuri de terenuri
de tenis de câmp şi două terenuri multifuncţionale
- minifotbal şi baschet, locuri de joacă, zonă pen-
tru şahişti, pe malul Argeşului locuri de pescuit
amenajate, piste de biciclete, 20 de locuri parcare
ecologică, şi sistem de monitorizare a parcului cu
camere de supraveghere video. În total, cele 12
proiecte au o valoare de 244.296.938,68 lei (54,17
milioane de euro), din care 185.840.532,57 lei
(41,20 milioane de euro) nerambursabili.

Sursa: www.ziarulargesul.ro

Argeş

Proiectul „Sistem integrat
de management al deşeurilor solide

în judeţul Călăraşi”
În perioada  21 ianuarie - 21 septembrie 2013

se derulează contractul de lucrări „Construcţia
staţiilor de transfer şi a platformelor de colectare
a deşeurilor”, obiectiv de investiţii aferent Proiec-
tului „Sistem integrat de management al deşeuri-
lor solide în judeţul Călăraşi”.

În această perioadă, în municipiile Călăraşi şi
olteniţa, dar şi în celelalte localităţi ale judeţului
Călăraşi se desfăşoară activităţi de identificare a
amplasamentelor şi de construire a platformelor
de colectare a deşeurilor reziduale şi reciclabile.

de asemenea, în perioada imediat următoare,
Consiliul judeţean Călăraşi, în calitate de benefi-
ciar al finanţării, împreună cu Asistenţa Tehnică
pentru realizarea comunicării, informării şi publi-
cităţii vor realiza campanii de mediatizare şi in-
formare pe toate componentele proiectului, inclu-
siv pe componenta de colectare selectivă.

Proiectul este cofinanţat din fondul european
pentru dezvoltare Regională, prin Programul ope-
raţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 2, dome-
niul major de intervenţie 1. Valoarea totală a pro-
iectului este de 140.729.770 de lei.

obiectivul proiectului vizează îmbunătăţirea
standardelor de mediu şi de viaţă ale populaţiei,
contribuind substanţial la îndeplinirea angajamen-
telor de aderare a României la uniunea europea -
nă.

Prin acest proiect se va realiza sistemul de co-
lectare a deşeurilor reziduale şi reciclabile, prin
construirea platformelor de colectare şi amplasa-
rea containerelor necesare pe raza întregului ju-
deţ. Totodată se vor construi două staţii de trans-
fer în municipiile Călăraşi şi olteniţa şi se va ex-
tinde staţia de transfer de la lehliu-Gară.

Sursa: www.argumentpress.ro

Călăraşi

http://www.argumentpress.ro
http://www.ziarulargesul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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În data de 20 aprilie,
la Piteşti, s-a desfăşurat e -
diţia a III-a a festivalului
Concurs Internaţional de
Pian „Primăvara artelor”.
judeţul Giurgiu a fost re-
prezentat cu succes la a -
cest prestigios festival in-
ternaţional de tinerii pia-
nişti-elevi în cadrul Şcolii
Populare de Arte, care au concurat împotriva a pes -
te 40 de concurenţi provenind din letonia şi Româ -
nia: Vâlcea, Târgovişte, Galaţi, Piteşti, Giurgiu, Bu -
cureşti (Palatul Copiilor şi Clubul elevilor) şi Vălenii
de Munte - judeţul Prahova. Cei trei pianişti talentaţi
de la Şcoala Populară de Arte Giurgiu, instituţie ce
funcţionează în cadrul Centrului judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale –
manager, prof. Carmen Mihaela Peţanca, au cuce-
rit inimile publicului piteştean, dar şi notele spe-
cialiştilor din juriu, care i-a distins cu importante

premii. Astfel, Crăciun An -
drei, elev în anul I de stu-
dii, a obţinut premiul al III-
lea. drăghia Alexandru,
elev în anul I de studii, a
fost distins cu premiul al
III-lea. Acelaşi premiu a
primit şi eleva din anul al
II-lea de studii Constantin
Ana Maria. elevii din Giur -

giu au fost însoţiţi la Piteşti de profesorul care i-a pre -
gătit, Cătălina ţone, ce a primit şi ea din partea
juriului o diplomă de onoa re, pentru munca depusă
pentru şlefuirea acestor viitori mari pianişti.

la finele lunii mai, elevii Şcolii Populare de
Arte Giurgiu vor paricipa la Concursul naţional de
Pian „Virtuozii”, de la Tulcea. Aici vor participa
şapte elevi din Giurgiu, la categorii de concurs no-
tate pe ani naştere, dintre laureaţii de la Piteşti
va participa doar Crăciun Andrei.

Sursa: www.jurnalgiurgiuvean.ro
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Complexul Turistic de Nataţie
de la Târgovişte

Complexul Turistic de nataţie de la Târgovişte
este cel mai ambiţios proiect de acest fel din sudul
ţării. el va cuprinde un bazin de înot acoperit de di-
mensiuni olimpice, care se va construi în conformi-
tate cu standardele fInA, federaţia Internaţională
de nataţie, unde se vor putea organiza competiţii de
nivel european.

este un bazin de dimensiuni olimpice, va avea 50
de metri lungime şi 25 de metri lăţime, cu vestiare,
cu duşuri, saună, tribune. În acest moment, bazinul
este un imens şantier, iar lucrările de execuţie au ajuns
la 15%. Alături de acest bazin, Complexul va mai avea
două terenuri de minifotbal cu suprafaţă sintetică, ilu-
minate pe timp de noapte, un teren de baschet, trei
terenuri de tenis, două locuri de joacă pentru copii,
un amfiteatru, terase, cafenele, restaurante, un aqua-
land pe două hectare şi 225 de locuri de parcare.

„Valoarea totală a proiectului, aşa cum a fost fi-

nanţat, este de 88.349.662 de lei, din care 50% finan -
ţare nerambursabilă din partea UE şi Ministerului Dez-
voltării, iar 50% din partea Primăriei Târgovişte. În
urma licitaţiei însă, câştigătorul a adjudecat lucrarea
cu o sumă mult mai mică, urmând să se facă economii
de aproximativ 25 de milioane de lei noi. Se ajunge la
valoarea totală a contractului de lucrări de 63.419.182
de lei (51 milioane contractul, restul TVA). Va fi un
ma re succes al Târgoviştei şi un mare succes al târgo-
viştenilor.”, a precizat primarul Gabriel Boriga, în ca-
drul unei vizite pe şantierul Complexului. 

Câştigătorul licitaţiei este asocierea delta ACM
93 şi o firmă din Germania. Complexul va crea 230 de
locuri de muncă şi se va întinde pe 10 hectare, în zona
Bazei de Agrement Crizantema. În acest moment, târ-
goviştenii au la dispoziţie, pentru înot, doar bazinul
acoperit din microraionul III, inaugurat în anul 2010.

Sursa: www.gazetadambovitei.ro

Dâmboviţa

Pianiştii Şcolii Populare
de Arte Giurgiu au cucerit încă trei premii

Giurgiu

http://www.gazetadambovitei.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.jurnalgiurgiuvean.ro
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Ialomiţa are cele mai multe proiecte
selectate din regiunea Sud Muntenia, pe Măsura 112

judeţul Ialomiţa înregistrează cel mai mare
număr de proiecte selectate din întreaga regiune
de dezvoltare Sud Muntenia - 105. la nivel
naţional, au fost selectate peste 2.600.

Conform statisticilor venite din partea oficiu-
lui judeţean de Plăţi pentru dezvoltare Rurală şi
Pescuit (ojPdRP) Ialomiţa, la nivelul judeţului Ialo -
miţa, pe Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri“,
din iunie 2012, a fost depus un număr de 236 de pro -
iecte, aproape 85% fiind eligibile, mai exact 197.
din proiectele eligibile, mai mult de jumătate au fost
selectate, adică 105, număr ce plasează judeţul Ia -
lomiţa pe primul loc, la nivelul regiunii de dezvol-
tare Sud Muntenia, din care mai fac parte alte şase

judeţe - Argeş, Prahova, dâmboviţa, Teleorman, Giur -
giu şi Călăraşi. În prezent, în Ialomiţa sunt în aş tep -
tare 92 de proiecte. de menţionat că tinerii fer-
mieri pot folosi banii pentru dezvoltarea fermei,
şi anume achiziţia de teren, utilaje sau seminţe,
condiţia impusă fiind aceea de a creşte numărul
de unităţi de dimensiune economică.

la nivel naţional au fost depuse 7.851 de pro-
iecte, cu o valoare publică de aproape 300.000 de
lei. dintre acestea, au fost selectate aproape o
treime, adică 2.333, valoarea acestora fiind de
aproximativ 100.000 de lei. Totodată, la nivel de
ţară, au fost încheiate 1.993 de contracte.

Sursa: www.observator24.ro

Ialomiţa

Experţi europeni vor realiza o evaluare
din punct de vedere energetic a judeţului Prahova

judeţul Prahova este recunoscut pe plan naţio-
nal ca promotor în ceea ce priveşte punerea în prac-
tică a proiectelor din domeniul energiilor regene-
rabile, la Ploieşti este prezentă o echipă de experţi
din ţări europene, care, timp de cinci zile, va efec-
tua o evaluare din punct de vedere energetic a ju-
deţului. Concret, este vorba despre reprezentanţi
din Grecia, ungaria, olanda şi Spania, experţi ai ţă-
rilor partenere în cadrul proiectului „Dezvoltare re-
gională durabilă”, iniţiat de către Agenţia pentru efi -
cienţa energetică şi energii Regenerabile „AE3R Plo-
ieşti – Prahova” şi Consiliul judeţean Prahova, a că-
ror misiune în Prahova a fost detaliată în cadrul unei
întâlniri organizate la Palatul Administrativ din Plo-
ieşti. Alături de conducerea Agenţiei pentru efici -
enţa energetică şi energii Regenerabile, la întalnire
au fost prezenţi administratorul public al judeţului,
fabioara Ionescu, reprezentanţi din administraţia ju -
deţeană şi operatori de servicii publice din judeţ.
„Prahova, fiind unul dintre cele mai importante ju-
deţe ale ţării din punct de vedere economic, dar şi
în ceea ce priveşte numărul de locuitori şi supra-
faţa, se situează pe primul loc pe plan naţional, din
perspectiva proiectelor din domeniul energiilor re-
generabile, în anul 2000 fiind judeţ pro motor în ceea

ce priveşte montarea unei centrale eoliene la Par-
cul Industrial Ploieşti (care, ulterior, a fost trans-
ferată în Lunca Dunării. Nu în ultimul rând, preşe-
dintele Consiliului Judeţean Prahova, Mircea
Cosma, are o foarte mare deschidere către dome-
niul energiilor regenerabile, la iniţiativa acestuia
fiind înfiinţată şi Agenţia pentru Eficienţa Energe-
tică şi Energii Regenerabile”. În ceea ce-i priveşte
pe experţi, în cadrul acţiunii de evaluare din punct
de vedere energetic a judeţului, aceştia au efectuat
o serie de vizite de lucru în judeţ, cu scopul de a
stabili punctele forte şi slabe ale politicilor de re-
giune cu privire la investiţiile în eficienţa energetică
şi energii regenerabile. Vizite s-au efectuat la „La-
boratorul de energii regenerabile” din cadrul uni-
versităţii Petrol - Gaze din Ploieşti, la centralele de
cogenerare care aparţin dalkia Termo Prahova şi
Coca Cola, la instalaţia de producere a biogazului de
la fabrica de bere din Ploieşti, la Parcul Industrial Plo -
ieşti aflat în administrarea Consiliului judeţean Pra-
hova, la fabrica de brichete din lemn de la Vălenii
de Munte, la barajul de la Măneciu, la primăria din
Ariceştii Rahtivani, care foloseşte ca sursă de încăl-
zire a clădirii centrale termice pe bază de peleţi.

Sursa: www.ziarulprahova.ro

Prahova

http://www.ziarulprahova.ro
http://www.observator24.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Un proiect de top la nivel naţional:
Educaţia antreprenorială,

cheia competitivităţii IMM-urilor
În data de 23 aprlie, la sediul»

Camerei de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Teleorman a avut loc
Conferinţa finală a proiectului
strategic, elaborat în cadrul
programului POSDRU, intitulat
„Educaţia antreprenorială – cheia
competitivităţii IMM-urilor”.
Proiectul este cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul
Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013. Iniţiatorul şi beneficiarul
principal al acestui proiect este
Camera de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Teleorman.

Proiectul a demarat în data de 1 decembrie
2010 şi va fi finalizat la 30 aprilie 2013 de către
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Teleor-
man, având parteneri Camerele de Comerţ şi In-
dustrie Prahova, Braşov şi dolj, fundaţia Antrepre-
noriat Social (dolj), Camera de Comerţ, Industrie
şi Agricultură Brăila, Camera de Comerţ şi Industrie
a municipiului Bucureşti, universitatea Valahia
Târgovişte şi Siveco SA România.

la conferinţa finală au participat reprezen-
tanţii partenerilor implicaţi în derularea proiectu-
lui, invitaţi din partea autorităţilor publice, ai
agenţilor economici şi ai asociaţiilor patronale,
ziarişti din presa teleormăneană. fiecare dintre
reprezentanţii partenerilor a evidenţiat rezulta-
tele obţinute, despre însemnătatea acestui proiect
de anvergură în ceea ce priveşte promovarea cul-
turii antreprenoriale vorbind preşedintele Camerei
de Comerţ, Industrie şi Agricultură Teleorman, in-
giner Marin niculcea. obiectivul proiectului se cuan -
tifică în dezvoltarea competenţelor antrepreno-
riale, promovarea culturii antreprenoriale în rân-
dul personalului de conducere din întreprinderi,
IMM-uri, al întreprinzătorilor şi al persoanelor care

doresc să iniţieze o activitate independentă. În ca-
drul proiectului au fost desfăşurate activităţi de
formare profesională în domeniile: iniţiere şi ac-
tualizare cunoştinţe TIC, manager îmbunătăţire
procese, manager vânzări, manager sistem de me-
diu, expert achiziţii publice, contabilitate, dome-
nii în care au fost formate şi certificate 1.372 de
persoane. la worksop-urile desfăşurate în perioada
octombrie 2011 – martie 2013 au participat peste
1.540 de persoane, sprijinul acordat acestora de
către partenerii din proiect conducând la înfiinţa-
rea a 498 de firme noi. A fost unul dintre cele mai
ample proiecte privind dezvoltarea culturii antre-
prenoriale derulat în cadrul Programului PoSdRu,
fiind considerat de către specialişti ca fiind unul
de top la nivel naţional.

Sursa: www.ziarulmara.ro

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

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

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

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

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CĂlĂRAŞI

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

Biroul judeţean ARGeŞ

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: Piaţa
Victoriei, nr. 1, et. II, cam. 105, mun. Piteşti,
jud. Argeş
Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul judeţean dâMBoVIţA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
dâmboviţa: B-dul Independenţei, nr. 1, et. IV,
cam. 101, mun. Târgovişte, jud. dâmboviţa
Tel. / 0245/220.647
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul judeţean GIuRGIu

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

Biroul judeţean IAloMIţA

Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax / 0243/234.806
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul judeţean PRAHoVA

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

Biroul judeţean TeleoRMAn

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

Serviciul Comunicare

Daniela TRAIAN - Şef Serviciu Comunicare
Diana NEAGU
Cristina RADU 
Mădălina CILIBEANU
Alexandra GHERASIM 
Marius CHIRCĂ
Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
info.regio@adrmuntenia.ro
Website / www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
Editor / Serviciul Comunicare
Data publicării / 30 aprilie 2013

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

desfăşuraţi. dacă sunteţi interesaţi să promovaţi activitatea instituţiei
dvs., vă rugăm să ne transmiteţi un scurt material de informare

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

viitoarea ediţie a newsletter-ului.

Materialele de informare vor fi transmise la adresa de e-mail
comunicare@adrmuntenia.ro. newsletter-ul va fi publicat pe site-ul
Agenţiei (http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit electronic

săptămânal tuturor membrilor Reţelei de Informare ReGIo Sud
Muntenia, membrilor Consiliului pentru dezvoltare Regională Sud

Muntenia, consiliilor judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

reprezentanţilor mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor
dedicate (portalurilor de ştiri economice), precum şi publicului larg.

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

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

