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Conferinţa Regională de Informare
privind implementarea POS CCE

La începutul lunii decembrie,»
Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia a organizat prima
Conferinţă regională de informare
privind stadiul implementării
Programului Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice”
(POS CCE), Axa 1, în regiunea noastră.

Evenimentul, ce a avut loc la sediul Agenției
din Călăraşi, a avut scopul de a oferi informații
despre stadiul implementării programului în regiu-
nea de dezvoltare Sud Muntenia, precum şi de a
prezenta structura Organismului Intermediar pen-
tru pOS CCE.

participanții la conferință au fost beneficiarii
de finanțare nerambursabilă pentru proiectele de-
puse în cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem inovativ
şi ecoeficient de producţie”, dMI 1.1 - Investiții pro -
ductive şi pregătirea pentru competiția pe piață a
întreprinderilor, în special a IMM, Operațiunea a) Spri -
jin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului
productiv prin investiții tangibile şi intangibile.

potrivit acordului-cadru încheiat cu Ministerul
Economiei, AdR Sud Muntenia a preluat de la sediul
Autorității de Management pentru pOS CCE 172 de
cereri de finanțare aferente Axei prioritare 1 – Un
sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, din ca -
re 160 au fost finalizate, opt se află în implementa -
re, iar patru au fost reziliate/ suspendate. valoarea
totală nerambursabilă solicitată prin aceste pro-
iecte preluate de la Ministerul Economiei este de
215.606.341,18 lei, reprezentând fonduri fEdR şi
de la bugetul de stat. 

Totodată, până în prezent, la nivelul AdR Sud
Muntenia, 190 de proiecte au fost propuse spre fi -
nanțare în urma procesului de evaluare desfăşurat
în cadrul celorlalte Agenții pentru dezvoltare Re-
gională şi a Autorității de Management pOS CCE.
finanțarea nerambursabilă se va acorda prin pOS
CCE, Axa prioritară 1 – Un sistem de producţie in-
ovativ şi eco-eficient, d.M.I. 1.1 – Investiţii pro-
ductive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă
în special a IMM-urilor, Operațiunea a) Sprijin pen-
tru consolidarea şi modernizarea sectorului pro-

ductiv prin investiţii tangibile şi intangibile. din
cele 190 de proiecte, au fost semnate 103 con-
tracte de finanțare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 90.534.824,66 lei.

Începând cu luna martie, Agenția pentru dez-
voltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Or-
ganism Intermediar în regiunea noastră pentru im-
plementarea pOS CCE, are atribuții de implemen-
tare a Axei prioritare 1 – Un sistem de producţie
inovativ şi eco-eficient: Operațiunea 1.1.1 Sprijin
pentru consolidarea şi modernizarea sectorului
productiv prin investiţii tangibile şi intangibile -
investiţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii; Ope -
rațiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea stan-
dardelor internaţionale; Operațiunea 1.1.3 Sprijin
pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare
şi, respectiv, Operațiunea 1.3.2 Sprijin pentru con-
sultanță acordat IMM-urilor.

Mai multe detalii despre implementarea pOS CCE în
Sud Muntenia puteți obține contactând experții
Serviciului Organism Intermediar pOS CCE: Str.
Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud. Călăraşi, cod 910001,
tel.: 0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro
sau acesand site-ul dedicat implementarii programului
poscce.adrmuntenia.ro

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


Miercuri, 4 decembrie, AdR Sud Muntenia a or-
ganizat la sediul din Călăraşi un nou seminar de in-
struire pentru beneficiarii de fonduri nerambursa-
bile alocate prin programul Operațional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice”, privind
procesul de implementare a proiectelor pentru
care au primit finanțare europeană. 

noile proiecte, pentru care s-au semnat con-
tractele la sfârşitul lunii noiembrie, sunt finanțate
în cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem inovativ şi
ecoeficient de producţie”, domeniul major de in-
tervenție dM1.1 - Investiţii productive şi pregăti-
rea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor,
în special a IMM, Operațiunea a) Sprijin pentru
consolidarea şi modernizarea sectorului productiv
prin investiţii tangibile şi intangibile. 

Reprezentanții Agenției, atât din cadrul Servi -
ciului Organism Intermediar pOS CCE, cât şi din ca-
drul serviciilor suport, au oferit informații utile des -
pre etapele de derulare a activităților prevăzute în
cererile de finanțare, cu scopul de a sprijini bene-
ficiarii în implementarea corectă a proiectelor.
pentru a creşte nivelul de pregătire a beneficiari-
lor, la instruire s-au purtat discuții despre documen -

tele folosite în derularea contractelor (prefinan-
țare, notificare privind depunerea cererii de pre-
finanțare/ rambursare, graficul de depunere, do-
cumente ce trebuie să însoțească cererile de pla -
tă). Totodată, reprezentanții Agenției au oferit de-
talii despre activitățile de informare şi publicitate
ce vor fi implementate în cadrul proiectelor, con-
form regulilor de identitate vizuală pOS CCE, mo-
dul în care trebuie ținută evidența contabilă dis-
tinctă folosind conturi analitice, despre Raportul de
progres, dar şi despre vizita la fața locului şi cum tre -
buie realizate pistele de audit.
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Instruire destinată
beneficiarilor de fonduri POS CCE

Elevii călărăşeni, faţă în faţă cu directorul McDonald’s România
joi, 5 decembrie, AdR Sud Muntenia a fost

gazda întâlnirii elevilor călărăşeni cu domnul da-
niel Boaje, country managerul Mcdonald’s Româ-
nia. Acesta a vorbit despre oportunitățile de dez-
voltare pe care compania le oferă tinerilor, dar şi
despre evoluția brandul în timp, cum îşi motivează
compania angajații şi cum răspunde Mcdonald’s
schimbărilor din comportamentul consumatorilor.

La eveniment au participat aproximativ 100
de liceeni din Călăraşi. Întâlnirea face parte din
seria acțiunilor de acest gen promovate şi organi-
zate de deputatul de Călăraşi daniel florea, pentru
şi în sprijinul elevilor cu rezultate din județul Că-
lăraşi, concretizate îndeosebi prin aducerea în fața
lor a unor diverşi lideri ai multinaționalelor prezen te
în țara noastră, pentru a le prezenta oportunități le
profesionale şi aşteptările angajatorilor din România.

Ultima întâlnire de acest fel a avut loc în data

de 15 noiembrie, Agenția pentru dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia fiind gazda întâlnirii a peste 100
de elevi, care studiază în opt licee din județul Că-
lăraşi, cu reprezentanții KpMG România, companie
ce activează în domeniile audit, asistență fiscală
şi consultanță în afaceri.

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


În data de 11 decembrie, începând cu ora 10:00,
la ploieşti va avea loc şedința Consiliului pentru dez-
voltare Regională Sud Muntenia. pe ordinea de zi vor fi
supuse aprobării şapte proiecte de hotărâre ce vizează:
Raportul de activitate pentru anul 2013, organigrama,
statul de funcții şi bugetul pentru anul viitor, realocarea
sumelor în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvol-
tării mediului de afaceri regional şi local”a programului
Operațional Regional 2007-2013, de la dMI 4.3 „Spriji-
nirea dezvoltării microîntreprinderilor” la dMI 4.1
„Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afa-
cerilor de importanţă regională şi locală”, în vederea
evitării pierderii fondurilor alocate regiunii Sud Munte-
nia, alegerea preşedintelui şi a vicepreşedintelui CpdR
Sud Muntenia, aprobarea criteriilor de selecție a pro-
iectelor strategice, precum şi a acordului de parteneriat
din cadrul proiectului NoNEETs. Cea de-a doua parte a
şedinței va fi destinată informărilor privind stadiul im-
plementării programului Operațional Regional şi a pro-
gramului Operațional Sectorial „Creşterea Competiti-
vităţii Economice” în Sud Muntenia, a planificării pe-
rioadei 2014 – 2020 şi, totodată, oportunitățile de fi-

nanțare disponibile în viitoarea perioadă de progra-
mare. Ultima informare aflată pe agenda întâlnirii va
fi despre stadiul implementării programului de Coope-
rare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013 în
județele eligibile din regiunea noastră. Consiliul pentru
dezvoltare Regională Sud Muntenia este organismul re-
gional deliberativ, fără personalitate juridică, care este
constituit şi funcționează pe principii parteneriale la ni-
velul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, în scopul co-
ordonării activităților de elaborare şi monitorizare ce
decurg din politicile de dezvoltare regională. CpdR Sud
Muntenia este alcătuit din 28 de membri, câte patru de
la nivelul fiecărui județ din regiunea noastră (Argeş, Că-
lăraşi, dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, prahova şi Teleor-
man), după cum urmează: preşedintele consiliului ju-
dețean, reprezentantul consiliilor locale municipale,
reprezentantul consiliilor locale orăşeneşti, reprezen-
tantul consiliilor locale comunale. Consiliul alege un
preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi repre-
zentanți ai aceluiaşi județ, iar aceste funcții sunt înde-
plinite, prin rotație, pentru câte un mandat de un an,
de către preşedinții consiliilor județene.
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Ședința CpdR Sud Muntenia, 18 aprilie 2013 / foto arhivă

Reuniunea de lucru a Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Claudiu Costache – premiul al II-lea
la Cupa CORYGYM la tenis de masă

La sfârşitul lunii noiembrie a avut loc la Călă-
raşi Cupa CORYGYM la tenis de masă, organizată
de clubul sportiv fortus Călăraşi la sala de sport a
Liceului danubius. La această competiție s-au în-
scris cei mai buni jucători de tenis de masă din mu-
nicipiul Călăraşi, adunând la start 22 de sportivi.

Colegul nostru Claudiu Costache s-a clasat pe
locul al II-lea în urma unui meci spectaculos cu Sil-
viu Stanciu, cel care a câştigat finala. La această
competiție s-au acordat diplome, cupe şi premii în
bani.

CLASAMEnT:
1. STAnCIU SILvIU
2. COSTACHE CLAUdIU
3. CHIRIțĂ CRISTIAn
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Colegul nostru Claudiu Costache s-a clasat pe locul al II-lea la
Cupa CORYGYM la tenis de masă

O sportivă de 12 ani din Sinaia,
campioană mondială la Karate Fudokan

La doar 12 ani, Amalia neguțescu, a devenit
campioană mondială la competiția de Karate fu-
dokan, care a avut loc la praga. La concurs au par-
ticipat peste 800 de sportivi din 41 de țări. după
o muncă asiduă la antrenamente şi după rezulta-
tele obținute la Campionatul național, Amalia ne-
guțescu a fost selecționată să reprezinte România
la Campionatul Mondial de Karate fudokan, care
s-a desfăşurat în perioada 28 – 30 noiembrie, la
praga. Amalia a participat la proba Kata pe echipe,
alături de sportivele Anamaria Brezeanu şi Ilinca
Sandru de la Clubul Copiilor Breaza. Alături de ea
au fost sensei Adrian Manea, 2 dan, care i-a călău-
zit paşii pe parcursul evoluției sale sportive, şi pă-
rinții, care au încurajat-o şi susținut-o. Aproximativ
800 de sportivi, din 41 de țări (Rusia, Serbia, Suedia,
Canada, Italia şi franța), au participat la compe-
tiție, toți veniți cu gândul de a câştiga, fiind foarte
bine pregătiți. deşi starea sănătății sale nu a fost
cea mai bună, Amalia a demonstrat că are o am-
biție de fier şi o putere de concentrare demne de
un sportiv de înaltă performanță, urcând pe cea
mai înaltă treaptă a podiumului şi reprezentând
România cu cinste. „Suntem mândri de această stea,
care străluceşte şi ne reprezintă cu demnitate.

Este un rezultat bine meritat, după multă muncă
şi pasiune, depuse atât de Ami, cum o alintăm, cât
şi de sensei Adrian Manea”, spune despre reuşita
Amaliei Oana preda, preşedintele Clubului Sportiv
Carpați Sinaia. Clubul Sportiv Carpați Sinaia a fost
înființat în anul 2006 de către Consiliul Local Si-
naia. În prezent, aproximativ 300 de sportivi sunt
pregătiți de cei 11 antrenori şi instructori sportivi
la cele 8 secții (schi, snowboard, tenis, şah, kara -
te, lupte, fotbal şi automobilism).

Sursa: www.adevarul.ro

http://adevarul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Guvernul prelungeşte schema de ajutor de stat
pentru dezvoltare regională

până în data de 30 iunie 2014
Guvernul va prelungi perioada de valabilitate a

schemei de ajutor de stat regional exceptată de la
obligația notificării Comisiei Europene până în data
de 30 iunie 2014, schemă aprobată în 2008 cu un bu-
get total de maxim 1 miliard de euro, fiind estimate
acorduri de finanțare viitoare de 400 milioane de
euro.

până în data de 21 octombrie au fost aprobate,
în baza acestei schemei de ajutor de stat, 31 de pro-
iecte de investiții spre finanțare, în valoare totală de
947,24 milioane de euro, care vor genera un număr
de circa 9.600 de locuri noi de muncă. pentru acestea,
Ministerul finanțelor publice (Mfp) va acorda un aju-
tor de stat în cuantum de maxim 332,24 milioane de
euro, din care s-au plătit deja 126,22 milioane de euro
pentru investițiile realizate.

perioada de valabilitate a schemei de ajutor de
stat pentru dezvoltare regională expiră în data de 31
decembrie anul acesta, însă ar putea fi prelungită
până în data de 30 iunie anul viitor, potrivit unui pa-
ragraf din „Orientările privind ajutoarele de stat re-
gionale pentru perioada 2014 – 2020”.

„Având în vedere impactul pozitiv al schemei de
ajutor de stat, precum şi prevederile noilor Orientări
privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada
2014 – 2020, Guvernul şi-a exprimat intenţia prelun-
girii valabilităţii acesteia până în data de 30 iunie
2014, inclusiv, notificând în acest sens Comisiei Eu-
ropene prelungirea valabilităţii hărţii ajutorului de

stat regional pentru România. Comisia Europeană a
emis, în data de 25 octombrie, decizia de aprobare
a prelungirii valabilităţii actualei hărţi regionale pen-
tru România până în data de 30 iunie 2014, inclusiv,
ceea ce permite prelungirea valabilităţii schemelor
de ajutor de stat regionale”, se arată în nota de fun-
damentare a unui proiect de hotărâre de Guvern.

Executivul urmăreşte astfel susținerea proiecte-
lor de investiții de anvergură, cu efecte semnificative
în economie, orientate spre sectoare de activitate de
vârf ce pot constitui o sursă de transfer de tehnologie,
care contribuie la dezvoltarea regiunilor şi determină
obținerea unui efect multiplicator prin antrenarea al-
tor investiții conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali
de produse şi servicii.

Realizarea proiectelor va implica crearea de noi
locuri de muncă şi menținerea acestora pe termen
mediu, respectiv cinci ani de la finalizarea investi-
ției.

Creditele de angajament pentru emiterea de
acorduri de finanțare se vor aloca din bugetul Minis-
terului finanțelor - capitolul Acțiuni Generale, prin
programul „Ajutoare de stat pentru finanţarea pro-
iectelor de investiţii”. Schema de ajutor de stat este
exceptată de la obligația de notificare, actul normativ
prin care se prelungeşte valabilitatea acesteia ur-
mând a fi transmis spre informare Comisiei Europene
în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare.

Sursa: www.mediafax.ro

A fost lansată pagina web dedicată granturilor SEE & norvegiene
Ministerul fondurilor Europene a lansat pagina

oficială a granturilor SEE & norvegiene, www.eea-
grants.ro, concepută ca un instrument de infor-
mare despre aceste finanțări alocate României
pentru perioada 2009 - 2014.

pe pagina de web www.eeagrants.ro, vizita-
torii pot afla informații despre programele prin
care sunt acordate granturile SEE & norvegiene,
domeniile în care pot fi implementate proiecte,
apelurile de proiecte. România beneficiază de gran -
turi SEE & norvegiene în valoare de aproximativ 306

milioane de euro în perioada 2009 - 2014, iar sco-
pul acestor finanțări este reducerea disparităților
sociale şi economice în Spațiul Economic European
şi întărirea relațiilor bilaterale dintre statele dona -
toare şi cele beneficiare. Astfel, din aceste fonduri
se finanțează implementarea de proiecte în dome-
nii precum protecția mediului, societate civilă şi
îmbunătățirea condițiilor sociale pentru populația
rromă, justiție şi afaceri interne, sănătate, cerce-
tare şi cultură.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

http://www.fonduri-ue.ro
http://www.mediafax.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Cum va arăta HARTA AUTOSTRĂZILOR din România.
Strategia de dezvoltare până în 2018

Premierul Victor Ponta a prezentat,»
marţi, strategia de dezvoltare a reţelei de
autostrăzi 2014 – 2018, propunând
elaborarea unui proiect de lege prin care
guvernele viitoare să fie obligate să
continue proiectele începute.

Anual va fi alocată construcției de autostrăzi
o sumă cuprinsă între 750 de milioane şi un miliard
de euro, parlamentul şi Guvernul urmând să decidă
în fiecare an în ce direcție alocă această resursă
suplimentară.

„Prezint un proiect pentru a avea în mod rea-
list o reţea de autostrăzi care să fie construită,
nu doar proiectată. Am stabilit anul 2018 ca ori-
zont posibil de realizare a acestor autostrăzi nu
întâmplător 2018 - sunt 100 de ani de când Româ-
nia a fost unită politic, dar nu este unită ca in-
frastructură”, a spus ponta. S-a finalizat licitația
pentru autostrada Sebeş – Turda şi că din econo-
miile făcute la pOS Transport se va putea licita şi
construi din programul bugetar 2007 – 2013 tron-
sonul de autostradă Turda - Târgu Mureş, unde în
luna ianuarie pot începe toate procedurile.

Cu finanțare din fonduri de coeziune va fi de-
marată autostrada piteşti - Râmnicu vâlcea, primul
tronson ce trece pe la Curtea de Argeş, dar şi autos-
trada Ungheni - Târgu–neamț – Bacău şi încă trei
tronsoane, respectiv Bucureşti – Buzău – focşani, au-
tostrada Sud Bucureşti – Alexandria şi segmentul Cra-

iova – Calafat. „Asta constituie trei miliarde de euro
şi se termină banii din fonduri de coe ziune. Alţi bani
nu avem în fondurile de coeziune. Aceste tronsoane
le putem licita şi începe în 2014”, a spus ponta.

din fondurile de dezvoltare regională pot fi fi-
nanțate cu 1,8 miliarde de euro două segmente de
autostradă, Sibiu – Braşov şi Braşov – Bacău, în aşa
fel încât să se poată uni chiar în perioada imediat
următoare Moldova şi Transilvania.

În ceea ce priveşte tronsoanele finanțate în
regim de concesiune sau parteneriat public - pri-
vat, în data de 9 decembrie s-a depus oferta finală
pentru Comarnic – Braşov. „Comarnic – Braşov e un
proiect pe care îl consider esenţial pentru această
guvernare şi pentru ţară în ansamblu. E tronsonul
cu cel mai mare trafic din România, nu doar pen-
tru caracteristica de turism, că acolo merg bucu-
reşteni în weekend, ci mai ales pentru legătura
între Ardeal şi Bucureşti”, a spus ponta.

Într-o procedură avansată se află centura Sud,
ce va uni autostrada piteşti – Bucureşti de Bucu-
reşti – Constanța. Există într-o formulă avansată şi
în cursul anului viitor se pot declanşa şi lucrările
pentru piteşti – Craiova.

proiectul Guvernului se bazează pe accelera-
rea proiectelor începute, demararea de noi pro-
iecte din fonduri europene (accesibile datorită tri-
plării absorbției din ultimul an), cointeresarea par-
tenerilor privați în finanțarea autostrăzilor.

Sursa: www.mediafax.ro

http://www.mediafax.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

până în data de 9 decembrie 2013, la sediul
Agenției pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 895 de proiecte, prin care se soli-
cită finanțare nerambursabilă prin Regio (progra-
mul Operațional Regional), planul Integrat de dez-
voltare Urbană pentru polul de dezvoltare (pIdU)
– Municipiul piteşti, pId-ul polului de Creştere plo-

ieşti şi planuri Integrate de dezvoltare Urbană pen-
tru 12 centre urbane.

până în prezent au fost semnate 525 de con-
tracte de finanțare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.042.749.391,42 lei.

din cele 525 contracte semnate, 36 proiecte
au fost reziliate.

pentru domeniul major de intervenție 5.3
„Pro movarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii a -
tractivităţii României ca destinaţie turistică”,
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de
euro este distribuită la nivel național.

* * *
ORGAnISMUL InTERMEdIAR pEnTRU TURISM:

Ministerul Economiei, direcția Gestionare fonduri
Comunitare pentru Turism - B-dul dinicu Golescu,
nr. 38, poarta C, sector 1, cod poştal 010873, Bu-
cureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001,
e-mail: adita.stanca@mturism.ro

ADR Sud Muntenia este Organism
Intermediar pentru Regio şi are
responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile
de finanțare din Regio puteți obține
contactând experții Serviciului
Comunicare: 0242/331.769,
0242/315.009, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167,
e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.
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http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE
până în data de 9 decembrie 2013, Agenția

pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia a pre-
luat de la sediul Autorității de Management pOS
CCE 172 de cereri de finanțare aferente Axei prio-
ritare 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-
eficient, din care 160 de proiecte au fost finali-
zate, 4 au fost reziliate/retrase, iar 8 proiecte se
află în implementare. Suma nerambursabilă soli-
citată a fost de 215.606.341,18 lei.

La sediul Agenției pentru dezvoltare Regională
Sud Muntenia, până în prezent, au fost propuse spre
finanțare 190 de cereri în urma procesului de eva-
luare desfă şurat în cadrul celorlalte Agenții pentru
dezvoltare Regională şi a Autorității de Management
pOS CCE. din cele 190 de cereri, 114 sunt în imple-
mentare, 33 de contracte au fost transmise la AM

pOS CCE în vederea semnării, 17 de contracte se află
în pregătire la AdR SM / OI pOS CCE şi 7 sunt retrase.
pentru 19 cereri de finanțare nu au fost transmise
documente pentru contractare. Suma nerambursa-
bilă solicitată prin proiectele aflate în implementare
este de 101.336.145,43 lei. finanțarea nerambur-
sabilă se va acorda prin programul Operațional Sec-
torial „Creşterea Com petitivităţii Economice” 2007
– 2013, Axa prioritară 1 – Un sistem de producție in-
ovativ şi eco-eficient, dMI 1.1 – Investiții productive
şi pregătirea pentru competiția pe piață, în special
a IMM-urilor, Ope rațiunea a) – Sprijin pentru consoli-
darea şi modernizarea sectorului productiv prin
inves tiții tangibile şi intangibile, A2 - Sprijin financiar
nerambursabil de până la 1.065.000 lei pentru între-
prinderile mici şi mijlocii.

ADR Sud Muntenia a lansat un nou instrument
de comunicare - http://poscce.adrmuntenia.ro!

Agenția pentru dezvoltare Regională Sud Munte-
nia a lansat un nou mini-site dedicat programelor cu
finanțare europeană! pe lângă pagina principală de in-
ternet a instituției, www.adrmuntenia.ro, şi pagina
dedicată exclusiv programului Regio, regio.adr mun -
tenia.ro, Agenția a lansat, începând cu luna decem-
brie, mini-site-ul dedicat programului Operațional Sec-
torial „Creşterea Competitivităţii Economice” (pOS
CCE), Axa 1 - http://poscce.adrmuntenia.ro/. 

noua pagină de internet vine să răspundă nevoilor
de informare atât a potențialilor beneficiari, cât şi a
beneficiarilor de fonduri nerambursabile alocate prin
pOS CCE. Astfel, prin acest nou instrument de comu-
nicare, Agenția oferă informații despre stadiul imple-
mentării la nivelul regiunii Sud Muntenia a pOS CCE,
Axa prioritară 1 – Un sistem de producţie inovativ şi
eco-eficient, dMI 1.1 – Investiţii productive şi pregă-
tirea pentru competiţia pe piaţă în special a IMM-uri-
lor, Operațiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi mo-
dernizarea sectorului productiv prin investiţii tangi-
bile şi intangibile.

Mini-site-ul respectă standardele de transpa-
rență, conținând informații actualizate în timp util şi
în format adecvat. Astfel, vă invităm să accesați pa-
gina de internet dedicată pOS CCE, unde puteți afla

informații despre: activitățile realizate de AdR Sud
Muntenia privind pOS CCE, stadiul implementării pro-
gramului în regiunea noastră, documente utile pentru
depunerea şi implementarea proiectelor în cadrul pOS
CCE etc. Mini-site-ul conține de asemenea un calendar
cu evenimentele organizate de Agenție, precum şi o
hartă interactivă cu locurile unde se derulează pro-
iecte finanțate prin pOS CCE în regiunea Sud Munte-
nia.

Agenția a semnat la mijlocul lunii martie 2013,
la sediul Ministerului Economiei, acordul-cadrul de de-
legare a atribuțiilor privind implementarea pOS CCE.
Agenția pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, în
calitate de Organism Intermediar în regiunea noastră
pentru implementarea pOS CCE, are atribuții de im-
plementare a Axei prioritare 1 – Un sistem de pro -
ducţie inovativ şi eco-eficient: Operațiunea 1.1.1 Spri-
jin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului
productiv prin investiţii tangibile şi intangibile - in-
vestiţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii; Opera-
țiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standar-
delor internaţionale; Operațiunea 1.1.3 Sprijin pentru
accesul pe noi piețe şi internaționalizare şi, respectiv,
Operațiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanță acordat
IMM-urilor.

http://poscce.adrmuntenia.ro/
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Conferinţa de închidere a proiectului
„Marinegeohazard”

directorul Biroului Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră (BRCT) Călăraşi pentru Granița Ro-
mânia - Bulgaria, nicoleta Mincu, a participat mier-
curi, 27 noiembrie, la Constanța, la con ferința de
închidere a proiectului „Marinegeohazard - Elabo-
rarea şi implementarea componentelor-cheie, de
bază, ale unui sistem de avertizare în timp real
pentru geohazarde marine de risc pentru zona de
coastă româno-bulgară a Mării Negre”, implemen-
tat în cadrul pCT Ro - Bg 2007 - 2013. Conferința
a fost organizată de Institutul național de Cerce-
tare - dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie
Marină - GeoEcoMar.

proiectul, cu o valoare totală de 4,73 milioane
de euro, a fost implementat de către Institutul
național de Cercetare - dezvoltare pentru Geolo-
gie şi Geoecologie Marină - GeoEcoMar, în calitate
de partener lider, alături de Institutul național
pentru fizica pământului (România), Institutul de
Oceanografie varna, Bulgaria, şi Institutul Geologic
al Academiei Bulgare de Științe.

În cadrul proiectului a fost realizat primul sis-
tem comun de avertizare timpurie la producerea
unor hazarde marine. Reunind expertiza ştiințifică
a României şi Bulgariei, în cadrul proiectului „Ma-
rinegeohazard” au mai fost realizate două centre
de monitorizare şi alarmare, la Constanța (Româ-
nia) şi varna (Bulgaria). de asemenea, datele mă-
surate de rețelele de monitorizare (Euxinus, pen-
tru mediul marin, Geopontica, pentru zona cos ti -
eră) furnizează, în flux continuu, date extrem de
necesare cercetării ştiințifice a domeniului marin.

„În contextul Programului de Cooperare Trans -
frontalieră România - Bulgaria 2007 – 2013, proiec -
tul este unul inovator, principalul rezultat al aces-
tuia constând în primul sistem comun de averti-
zare timpurie la producerea unor hazarde marine
cu risc pentru populaţia, infrastructurile şi ariile
protejate amplasate de-a lungul zonei de coastă a
României şi Bulgariei la Marea Neagră.”, a subli niat
directorul executiv al BRCT Călăraşi, nicoleta Mincu.

Sursa: cbcromaniabulgaria.eu

nicoleta Mincu, directorul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Granița România - Bulgaria, a participat
miercuri, 27 noiembrie, la Constanța, la conferința de închidere a proiectului „Marinegeohazard - Elaborarea şi implementarea
componentelor-cheie, de bază, ale unui sistem de avertizare în timp real pentru geohazarde marine de risc pentru zona de coastă
româno-bulgară a Mării Negre”

INFO
 REȚEAUA REGIO

 SUD M
UNTENIA

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


România a exportat în prima jumătate a aces-
tui an bunuri de 23,71 miliarde de euro. Bucure-
ştiul şi județele Argeş, Timiş, Arad şi Braşov au asi-
gurat aproape jumătate (47,3%) din totalul expor-
turilor, în timp ce Giurgiu şi Gorj au cumulat doar
0,29%, cu livrări în afara țării de 68,38 milioane de
euro.

județul Argeş ocupă locul al doilea în clasa-
ment, cu exporturi de 2,6 miliarde euro (10,97%
din total), în urcare cu 12,38%, fiind impulsionate
de vânzările dacia în străinătate. vehiculele, ae-
ronavele, vasele şi echipamentele auxiliare de
transport au reprezentat 67,5% din exporturile ju-
dețului. Următoarele poziții au fost adjudecate de
județele Timiş, cu 1,85 miliarde de euro (7,84% din
total), cu 11% mai mici, Arad - 1,17 miliarde de eu -
ro (4,94% din total), în creştere cu 5,6%, şi Braşov
- 1,12 miliarde de euro (4,75%), cu 12,6% mai mult.

Sursa: www.proarges.ro
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Argeşul, exporturi de 2,6 miliarde de euro,
cu 12,38% în creştere!

Argeş

pe terenul de 13,7 hectare al fostei UM 2547
Străuleşti - cazarma 346 Călăraşi, situat în muni-
cipiul reşedință de județ, pe strada Independenței,
lângă actualul sediu al Inspectoratului județean de
jandarmi s-a dispus acum câteva săptămâni o igie-
nizare.

Terenul a fost gândit spre valorificare în două
părți aproape egale, delimitate de calea ferată
existentă.

pe prima dintre ele se doreşte realizarea unor
proiecte sociale, fiind deja inventariate clădirile
existente, ale căror structuri de rezistență sunt
încă în picioare şi pot fi reabilitate şi recomparti-
mentate. „Prioritară este asistenţa socială. Este
necesar să o facem pentru că în acele clădiri tre-
buie mutaţi bătrânii de la Antim Ivireanul, din be-
toanele alea. Am mai spus că facem un azil de cinci
stele şi nu renunţ la această idee. Şi, mai nou, în-

cerc să fac un spital de geriatrie, specializat pe
Alzheimer şi Parkinson. Va fi un spital pe care îl
vom da în administrare, chiar dacă va fi una pri-
vată. Toate acestea vor fi făcute pe fonduri euro-
pene, probabil în martie anul viitor vom şti axele,
dar noi ne pregătim”, a afirmat preşedin tele Con-
siliului județean Călăraşi rpivind proiectele de na-
tură socială ce vor fi implementate acolo.

pe cealaltă parte a terenului fostei unități mi-
litare există deja şase hale de depozitare, cu o su-
prafață de 2.200 mp fiecare, care pot deservi deja,
cu câteva îmbunătățiri, operatorilor economici.
Însă, cu banii europeni ce vor fi disponibili prin pOR
2014 - 2020 se vrea a fi dezvoltate şi alte construc-
ții ce pot deservi mediului economic, că vorbim tot
de hale de depozitare sau de alte spații ce pot fi
folosite de anumite activități economice. 

Sursa: arenamedia.ro

Azil de bătrâni de cinci stele
şi Spital de geriatrie, pe locul fostei UM

din municipiul Călăraşi

Călăraşi

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


deşi nu a fost inclus pe lista de investiții în
2014, drumul național 5 Giurgiu - Bucureşti - drum
expres, realizat în 2004 - ar putea fi transformat
în autostradă. pentru că este o investiție mai ve-
che, transformarea dn 5 în autostradă nu va putea
fi realizată cu fonduri europene, ci cu fonduri de
la Ministerul dezvoltării. practic, pentru ca acest
drum să poată fi transformat în autostradă, este
nevoie de crearea unor variante ocolitoare la daia
şi Călugăreni. Transformarea dn 5 în autostradă ar
fi extrem de benefică pentru transporturile spre şi
dinspre vama Giurgiu - poarta de intrare în Româ-
nia dinspre Orient.

Sursa: www.giurgiu-news.ro

12Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 158 / 2 - 9 decembrie 2013

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

IN
FO

 JU
D

EȚE

Cel mai mare hangar de mentenanţă
a avioanelor Hercules din România,

construit de CJ Dâmboviţa la Otopeni
Ministrul Apărării, Mircea duşa, a inaugurat

marți, 3 decembrie, la Otopeni, un hangar pentru
mentenanța aeronavelor C-130 Hercules, cel mai
mare din dotarea forțelor Aeriene Române, mare
parte din suma de construcție fiind alocată de Cj
dâmbovița, în schimbul unui teren primit de la
MApn. Construcția hangarului pentru mentenanța
aeronavelor C-130 Hercules, amplasat în cazarma
546 de la Otopeni, a costat 18.133.000 de lei, mare
parte din această sumă, respectiv 15.855.000 de
lei, fiind alocată de Cj dâmbovița din fonduri pro-
prii şi din alocări de la Guvern primite de-a lungul
anilor.

Ministerul Apărării naționale (MApn) a finan-
țat această investiție cu 2.278.000 de lei. Construi-
rea hangarului de la Otopeni a început în anul
2009, Consiliul județean dâmbovița asumându-şi
realizarea acestei investiții din fonduri proprii în
anul 2006, când a preluat de la Ministerul Apărării
naționale, prin hotărâre de Guvern, un teren şi mai
multe clădiri în zona Titu - Boteni, unde grupul
auto Renault a realizat Centrul Tehnic Titu.

Sursa: semnal.eu

Dâmboviţa

DN 5 Giurgiu - Bucureşti
ar putea fi transformat în autostradă

Giurgiu

http://www.semnal.eu
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.giurgiu-news.ro
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Compania RAJA Constanţa va»
demara un proiect în valoare totală de
238 de milioane de euro, menit să
rezolve problemele de alimentare cu
apă potabilă şi colectare a apelor
menajere, dar şi construirea şi
reabilitarea mai multor staţii de
epurare din Ialomiţa şi Constanţa.
Investiţia vizează aproape 55.000 de
locuitori din patru localităţi ialomiţene.

pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor pe
care le oferă, furnizorul de apă RAjA Constanța va
desfăşura o serie de activități de modernizare a
sistemelor, prin programul Operațional Sectorial
de Mediu. Unul dintre cele mai ample proiecte va-
lorează peste 238 de milioane de euro, banii fiind
destinați unor lucrări ce prevăd reabilitarea siste-
mului de alimentare cu apă şi de canalizare din 26
de localități din județele Ialomița şi Constanța.
Cele patru localități din Ialomița care vor beneficia
de investiții sunt feteşti, țăndărei, fierbinți şi
dridu.

În cadrul proiectului se vor realiza măsuri de
extindere şi reabilitare a surselor de apă, instala-
rea unor conducte de transport şi a stațiilor de tra-
tare a apei, extinderea şi reabilitarea rezervoare-
lor de apă şi a sistemelor de colectare a apei uzate.

Rezultatele scontate se referă la reducerea
poluării, îmbunătățirea calității apei, reducerea
poluării punctiforme şi difuze a solului, facilitarea

adaptării la schimbările climatice, facilitarea pro-
tecției solului fața de eroziunea prin apă şi vânt,
protejarea şi îmbunătățirea condițiilor şi funcțiilor
ecosistemelor terestre şi acvatice împotriva de-
gradării antropogene, a fragmentării habitatului şi
a defrişării, păstrarea diversității naturale a fau-
nei, florei şi a habitatelor în zonele protejate şi,
nu în ultimul rând, asupra îmbunătățirii sănătății
umane.

Sursa: www.observator24.ro

Ialomiţenii vor beneficia de un proiect
de 238 de milioane de euro al RAJA Constanţa

Ialomiţa

Oraşul Băicoi este beneficiarul unor proiecte
importante pentru extinderea rețelei de alimentare
cu apă, pentru care au demarat deja lucrările. pe
vreme de criză financiară, administrația locală din
Băicoi se poate lăuda că a atras foarte multe fonduri
extrabugetare în ultima vreme, pentru ample pro-
iecte de modernizare. Au început deja lucrările pen-
tru extinderea rețelei de apă potabilă, pe o lungime
de 23 km, cu un termen de execuție de trei ani, po-

trivit primarului oraşului, Ciprian Stătescu. Urmează
să se introducă rețeaua de alimentare în zona pe-
riurbană, în zonele țintea, dâmbu şi Tufeni. Sursa
de finanțare este asigurată din fonduri de la Guvern.

Oraşul este prins şi în masterplanul județean
pentru apă şi canalizare, cu o rețea de 64 km de
canalizări, plus alți 23 km pentru microstații de
epurare, în zonele Tufeni şi dâmbu.

Sursa: www.telegrama.ro

Reţea de apă şi canalizare, la BăicoiPrahova

http://www.telegrama.ro
http://www.observator24.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Parteneriat româno-bulgar
pentru promovarea unor proiecte comune

cu finanţare europeană 
preşedintele Consiliului județean Teleorman,

Adrian Gâdea, s-a întâlnit la veliko Târnovo (Bul-
garia) cu guvernatorul acestei regiuni, Gheorghi
Racev, dar şi cu mai mulți primari din zonă pentru
a discuta modalitățile concrete de implementare
în comun, în perioada 2014 - 2020, a unor proiecte
cu finanțare de la Uniunea Europeană.

Șeful Cj Teleorman a declarat că „discuţiile au
fost fructuoase, evidenţiindu-se preocupările pen-
tru relansarea economică din această zonă trans-
frontalieră prin proiecte ce vizează mai multe sec-
toare de activitate”. potrivit sursei citate, „partea
bulgară este interesată, ca şi noi, de accesarea fon-
durilor alocate de Uniunea Europeană prin progra-
mele de cooperare transfrontalieră, domeniile
prioritare fiind infrastructura, educaţia şi cultura”.

La întâlnirea de la veliko Târnovo s-a stabilit
ca în luna ianuarie a anului viitor să fie semnat un
memorandum între cele două părți, prin care se

vor stabili principiile şi strategia pe care se va baza
colaborarea viitoare. „Sunt convins că această no -
uă etapă de cooperare cu vecinii bulgari ne va
aduce şi nouă, şi lor suplimentarea finanţărilor de
care avem atâta nevoie şi că proiectele materia-
lizate vor însemna un plus de bunăstare pentru te-
leormăneni”, a spus preşedintele Cj Teleorman.

În perioada 2007 - 2013, pe baza programelor
de cooperare transfrontalieră româno-bulgare, Cj
Teleorman şi autoritățile din mai multe localități
de pe celălalt mal al dunării au inițiat mai multe
proiecte prin care s-au realizat punctul de control
şi trecere a frontierei Turnu Măgurele - nikopole,
reabilitarea unor drumuri, îmbunătățirea dotării
pentru intervențiile la situațiile de urgență, mo-
dernizarea instalațiilor de supraveghere a factori-
lor de mediu sau dezvoltarea resurselor umane şi
a mediului de afaceri. 

Sursa: www.administratie.ro

Teleorman

http://www.administratie.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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REVISTA PRESEI

pro Argeş / 5 decembrie 2013

Informația de Giurgiu / 5 decembrie 2013

jurnal Giurgiuvean / 6 decembrie 2013 arenamedia.ro / 5 decembrie 2013
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newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către

Agenție şi de către Ministerul dezvoltării Regionale şi Administrației publice,
în vederea promovării programului Operațional Regional 2007 – 2013.

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

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

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
Argeş, sediul Consiliului județean Argeş: piața
victoriei, nr. 1, et. II, cam. 105, mun. piteşti,
jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
dâmbovița, sediul Consiliului județean
dâmbovița: B-dul Independenței, nr. 1, et. Iv,
cam. 101, mun. Târgovişte, jud. dâmbovița
Tel. / 0245/220.647, 
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 / 0243/234.806
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

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

Biroul Pol de Creştere Ploieşti
Adresă / Str. Romana nr. 28-30, etaj 1, ploieşti,
jud. prahova (în spatele palatului Administrativ)
Tel. / 031/824.94.71; Fax / 031/824.94.70
E-mail / polploiesti@adrmuntenia.ro

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

Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud.
Călăraşi, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 9 decembrie 2013

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

să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne
transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500

de ca ractere cu tot cu spații), împreună cu 1 - 2 poze,
cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie

publicat în viitoarea ediție a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa de

e-mail comunicare@adrmuntenia.ro. newsletter-ul va fi
publicat pe site-ul Agenției (http://regio.adrmuntenia.ro)
şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor

Rețelei de Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia,

consiliilor județene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării Regionale şi Administrației publice,
reprezentanților mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia

şi site-urilor dedicate (portalurilor de ştiri economice),
precum şi publicului larg.

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

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

