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În data de 6 februarie a avut loc un nou semi-
nar de instruire organizat de Agenţia pentru Dez-
voltare regională Sud Muntenia la sediul din Călă-
raşi pentru noii beneficiari de fonduri europene
nerambursabile. Aceştia au semnat contractele de
finanţare în prima lună a acestui an pentru a ob-
ţine sprijin financiar din Programul Operaţional
Sectorial „Creșterea Competitivităţii Economice”
(POS CCE), Axa prioritară 1 „Un sistem inovativ și
ecoeficient de producţie”, Domeniul major de in-
tervenţie DM1.1 - Investiţii productive și pregăti-
rea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor,
în special a IMM, Operaţiunea a) Sprijin pentru
consolidarea și modernizarea sectorului productiv
prin investiţii tangibile și intangibile.

Cu această ocazie, participanţii au primit in-
formaţii despre modul în care trebuie implemen-
tate corect proiectele pentru care au obţinut fi-
nanţare. Astfel, reprezentanţii Agenţiei au susţinut
prezentări despre etapele de derulare a activită-
ţilor prevăzute în cererile de finanţare, cu detalii
despre documentele folosite în derularea contrac-
telor (prefinanţare, notificare privind depunerea
cererii de prefinanţare/ rambursare, graficul de

depunere, documente ce trebuie să însoţească ce-
rerile de plată), precum şi despre activităţile de
informare şi publicitate ce vor fi implementate în
cadrul proiectelor, conform regulilor de identitate
vizuală POS CCE. De asemenea, s-au purtat discuţii
despre modul în care trebuie ţinută evidenţa con-
tabilă distinctă folosind conturi analitice, despre
raportul de progres, dar şi despre vizita la faţa lo-
cului şi cum trebuie realizate pistele de audit. De-
oarece toţi beneficiarii derulează achiziţii, le-au
fost subliniate cerinţele legale ce se impun şi pro-
cedurile pe care trebuie să le respecte pentru atri-
buirea contractelor de furnizare, servicii sau lu-
crări.

reprezentanţii ADr Sud Muntenia au oferit beneficiarilor de fonduri POS CCE informaţii despre modul în care trebuie implementate corect
proiectele pentru care au obţinut finanţare

Mai multe detalii despre implementarea
POS CCE în Sud Muntenia puteţi obţine
contactând experţii 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 implementării programului
poscce.adrmuntenia.ro.
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70 de milioane de lei, atrase prin POS CCE
în regiunea Sud Muntenia

În data de 7 februarie, la sediul Agenţiei pentru
Dezvoltare regională Sud Muntenia s-au semnat pri-
mele contracte de finanţare pentru proiectele depuse
în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Crește-
rea Competitivităţii Economice” (POS CCE), Axa prio-
ritară 1 - Un sistem de producţie inovativ și ecoefici ent,
DMI 1.1 - Investiţii productive și pregătirea pentru com -
petiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM-
urilor, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea și
modernizarea sectorului productiv prin investiţii tan-
gibile și intangibile, A1 - Sprijin financiar cu valoare
cuprinsă între 1.065.000 și 6.375.000 lei acordat pen-
tru investiţii pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Astfel, s-au semnat contractele de finanţare pen-
tru 13 proiecte prin care se solicită fonduri nerambur-
sabile fEDr în valoare totală de 69.006.607,13 lei, ce
vor fi investite pentru dezvoltarea firmelor din judeţele
Argeş (2 proiecte), Dâmboviţa (4 proiecte), Giurgiu (4
proiecte) şi Prahova (3 proiecte). Prin aceste proiecte,
ce vizează achiziţionarea de echipamente şi utilaje, se
vor crea aproape 190 de noi locuri de muncă.

Contractele de finanţare semnate în cadrul POS
CCE vor sprijini dezvoltarea firmelor de la nivelul re-
giunii Sud Muntenia ce activează în sectorul productiv,
prin achiziţia de noi echipamente şi tehnologii, prin
diversificarea gamei de produse şi creşterea calităţii
acestora, stimulând competitivitatea firmelor şi ac-
celerând procesul de convergenţă şi intensificarea
schimburilor comerciale pe pieţe. 

Până în prezent, ADr Sud Muntenia a preluat de
la sediul Autorităţii de Management pentru POS CCE
172 de cereri de finanţare aferente Axei prioritare 1
– Un sistem de producţie inovativ și eco-eficient, pro-
iecte ce fie se află în diferite stadii de implementare,
fie au fost finalizate sau reziliate.

Până în data de 5 februarie, la sediul Agenţiei au
fost depuse 192 de cereri ce au fost propuse spre
finanţare în urma procesului de evaluare desfăşurat
în cadrul celorlalte Agenţii pentru Dezvoltare regio-
nală şi a Autorităţii de Management pentru POS CCE.
finanţarea nerambursabilă se acordă în cadrul Axei
prioritare 1 – Un sistem de producţie inovativ și ecoe-
ficient, DMI 1.1 – Investiţii productive și pregătirea
pentru competiţia pe piaţă în special a IMM-urilor,
Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea și moder-

nizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile
și intangibile, A2 – Sprijin financiar nerambursabil de
până la 1.065.000 de lei pentru întreprinderile mici
și mijlocii. Din cele 192 de proiecte au fost semnate
149 de contracte de finanţare, cu o valoare neram-
bursabilă solicitată de 132.704.507,41 lei.

ADr Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru POS CCE şi are responsabilităţi delegate pentru
implementarea acestui program. Mai multe detalii
despre implementarea Programului Operaţional Sec-
torial „Creșterea Competitivităţii Economice” în re-
giunea Sud Muntenia puteţi obţine de pe site-ul
www.adrmuntenia.ro, la sediul ADr Sud Muntenia, str.
General Constantin Pantazi, nr. 7A, Călăraşi, cod
910164, tel.: 0242/331.769, 0728/026.708, fax:
0242/313.167, sau de la Serviciul Organism Interme-
diar POS CCE din cadrul ADr Sud Muntenia, Str. Slo-
boziei, nr. 9, mun. Călăraşi, tel.: 0342/100.160, e-
mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro.

În cadrul conferinţei de presă au fost semnate 13 contracte de
finanţare care vizează achiziţionarea de echipamente şi utilaje şi
crearea a 190 de noi locuri de muncă

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

Liviu Mușat, directorul ADR Sud Muntenia:
„Îmi doresc ca, începând cu anul 2014,
să avem proiecte de natură regională”
Săptămâna trecută, Liviu Mușat,»

directorul ADR Sud Muntenia, a acordat
un interviu ziarului regional Impact,
în care a vorbit despre rolul fondurilor
europene în dezvoltarea regională,
modalitatea de accesare a acestora, despre
lecţiile învăţate în implementarea programelor
cu finanţare nerambursabilă din perioada
2007 - 2013, precum și despre previziunile
pentru noul exerciţiu financiar 2014 - 2020.

Reporter: Domnule director, cât este de
greu, în opinia dumneavoastră, ca o autoritate
privată sau publică să atragă fonduri europene
nerambursabile? 

Liviu Mușat: Aş vrea să precizez încă de la în-
ceput, şi este un considerent de natură personală,
că  atragerea de fonduri europene nu este o ac-
ţiune umanitară. rolul fondurilor europene este de
a rezolva anumite probleme pentru comunitate,
indiferent de ce natură sunt acestea, economică,
socială, cultu rală şi aşa mai departe. În consecinţă,
nu suntem obligaţi toţi să facem proiecte, cum, la
fel, nu e obligatoriu să avem toţi societăţi comer-
ciale, de aceea trebuie să acceptăm că fondurile
europene nu sunt destinate oricărui tip de benefi-
ciar sau oricărei activităţi. De aceea, e foarte im-
portant în momentul în care te hotărăşti să faci o
afacere sau proiect să te asiguri că este o priori-
tate pentru organizaţia sau comunitatea respec-
tivă. Dacă proiectul respectiv nu rezolvă o pro-
blemă pentru care există sprijinul comunităţii, al
organizaţiei, va fi foarte greu să îl finalizezi şi apoi
e foarte important ce se întâmplă cu proiectul
după ce se finalizează. După ce te-ai edificat că,
prin proiectul a cela, afacerea ta sau viaţa în co-
munitate va avea de câştigat, atunci poţi trece la
realizarea lui. Exis tă o butadă, plecăm de la nevoie
către sursa de finanţare, nu de la sursa de finan-
ţare către proiect, către aplicaţie. De exemplu,
dacă a apărut un program, hai să facem şi noi un

proiect. Dacă a apărut un program pentru parcuri,
hai să facem parc, chiar dacă avem deja 10 şi nu
este o prioritate să faci în că un parc în localitatea
respectivă. Sau dacă a a părut un program pentru
săli de sport, să le faci şi să le ţii închise sau să le
deschizi doar atunci când se organizează nunţi
acolo. În cazurile de mai sus, banii comunităţii sunt
blocaţi în astfel de proiecte, când, cu siguranţă ar
fi alte priorităţi de rezolvat. Eu, dacă aş fi primar,
înainte de a demara un proiect, aş organiza o dez-
batere publică şi, în condiţiile în care aş avea acor-
dul comunităţii, aş merge înainte cu acel proiect.
Apoi m-aş gândi foarte mult la beneficiile econo-
mice ale acelui proiect. Având în vedere că ne a -
flăm într-o perioadă în care se păstrează foarte
greu locurile de muncă, intervin probleme mari cu
agenţii economici, cu puterea de cumpărare, eu în
direcţia aceasta m-aş îndrepta. 

(continuare în pagina 6)

Liviu Muşat, directorul ADr Sud Muntenia
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(continuare din pagina 4)
Deci, dacă aş fi un ales local, aş încerca să în-

curajez acele proiecte care contribuie la dezvol-
tarea vieţii economice. nu în ultimul rând, m-aş
a sigura că întocmesc o documentaţie foarte bună,
care să respecte legislaţia în vigoare. Sunt foarte
multe proiecte ce suferă din cauza calităţii docu-
mentaţiei tehnice, proiecte tehnice întocmite prost,
fără o corespondenţă cu realitatea. Este vorba des-
pre aşa-zisele proiecte făcute din birou, care nu
au nicio legătură cu realitatea. În cazul acestora,
când te apuci de lucru, vezi că de fapt altele sunt
soluţiile tehnice care trebuie aplicate şi încep
greutăţile pentru că e nevoie de acte adiţionale ca
să schimbi proiectul, să schimbi sumele. Or Comi-
sia Europeană este foarte reticentă la astfel de
modificări şi atunci există riscul de a se bloca pro-
iectul şi chiar să fie reziliat. De asemenea, mai ales
în cazul beneficiarilor privaţi, este
important ca aceştia să deţină o
sumă de bani pe care să o ruleze,
având în vedere că fondurile din
Programul Operaţional regional
(POr), se acordă în regim de de-
contare şi este nevoie ca benefi-
ciarul să aibă o oarecare disponi-
bilitate financiară. tocmai de a -
ceea cred că şi sistemul bancar ar
trebui să manifeste un mai mare
interes cu privire la acest program.
În ultima vreme am sesizat ca exis -
tă o mai mare aplecare către programe, dar ac-
tualul ciclu de programare este la final. Din păca -
te, am avut o serie de proiecte cu contracte de fi-
nanţare semnate, care au fost reziliate din cauza
lipsei de bani. totodată, este foarte important să
ai o echipă de implementare a proiectului sau o
firmă de consultanţă competentă, fiindcă, aşa cum
după ploaie apar şi ciuperci comestibile, şi din ace-
lea otrăvitoare, odată cu apariţia fondurilor, s-au
ivit firme de consultanţă bune şi mai puţin bune.
Este foarte important să ai un consultant sau an-
gajaţi care să ştie să deruleze proiectul, să ştie să-l
gestioneze, să facă raportări, să facă achiziţiile
publice. Indiferent că proiectul este derulat de un
beneficiar privat sau public, banii care finanţează
proiectul sunt publici şi trebuie să se supună rigorii
de cheltuire a banului public. trebuie să se ştie
cum se întocmeşte un caiet de sarcini, o fişă de

achiziţii şi alte lucruri. În ceea ce priveşte identi-
ficarea corectă a sursei de finanţare, la Agenţia
pentru Dezvoltare regională Sud Muntenia avem
un birou care oferă helpdesk potenţialilor apli-
canţi, ceea ce înseamnă că oricine poate veni să
întrebe dacă afacerea sau proiectul pe care îl pro-
pune se poate finanţa din program. Solicitantul va
primi un răspuns foarte clar cu privire la eligibili-
tatea sa sau a activităţii în cauză, pentru că sunt
mai multe tipuri de eligibilităţi: eligibilitatea apli-
cantului  – pentru anumite programe sunt adresate
unei anumite categorii; eligibilitatea aplicaţiei, a
activităţii proiectului şi eligibilitatea cheltuielilor.
Oricine vine la ADr Sud Muntenia primeşte infor-
maţii, inclusiv informaţii pe timpul scrierii, redac-
tării cererii de finanţare. 

Reporter: În exerciţiul financiar 2007 -
2013 nu am reuşit să accesăm suficiente fonduri

europene. Ce credeţi că trebuie
făcut pentru a mări acest grad
de absorbţie?

Liviu Mușat: Eu sunt preocu-
pat atât de aspectul cantitativ al
fondurilor europene, cât şi de la-
tura calitativă, ce facem cu banii
aceştia, ce se întâmplă după ce
derulăm proiectele cu fonduri eu-
ropene. Sunt ele acele proiecte,
care, odată im plementate, vin cu
o plusvaloare pentru comunitate?
Că, dacă nu, atunci pare un efort

eşuat. tocmai de aceea, îmi doresc ca pe viitor să
fie important nu doar câţi bani absorbim, ci şi ce
facem cu aceşti bani, pe ce fel de tipuri de pro-
iecte se duc. Cel puţin în ceea ce priveşte Progra-
mul Operaţional regional vor fi mai avantajate
pro iectele cu impact asupra mediului economic,
cele care au un efect multiplicator pentru comu-
nitatea respectivă. totodată, sunt convins că în
ceea ce priveşte administraţia locală, toate unită-
ţile administrativ-teritoriale, odată familiarizate
cu rigorile cheltuirii banilor prin POr, vor lua toate
măsurile ca achiziţiile să se realizeze din timp, ca-
ietele de sarcini să fie cât mai riguroase şi pe cale
de consecinţă mai greu de contestat, aşa încât pro-
cesul de achiziţie să se scurteze şi să fie suficient
timp pentru implementarea proiectului, pentru ca
şi gradul de absorbţie să fie mai mare.

(continuare în pagina 6)
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Oricine vine
la ADR Sud Muntenia
primește informaţii,
inclusiv informaţii
pe timpul scrierii,
redactării cererii
de finanţare.

Liviu Mușat,
directorul ADR Sud Muntenia
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(continuare din pagina 5)
De asemenea, îmi doresc să promovăm acele

proiecte cu caracter regional. În această primă pe-
rioadă (2007 - 2013), foarte multe dintre aplicaţii
au avut un caracter local, punctual, care nu au re -
uşit să mobilizeze nişte resurse potenţiale mai
mari. Îmi doresc ca începând cu anul 2014 să avem
proiecte de natură regională. Este de apreciat fap-
tul că deja s-a început să se încheie acorduri de
parteneriat pe proiecte punctuale, şi mă refer la
existenţa unor proiecte ce se vor realiza între trei
judeţe, două judeţe, îl aştept şi pe cel între patru
judeţe, cum sper să îl găsim şi pe cel care să cu-
prindă toate judeţele din regiune. Din punctul nos-
tru de vedere vom respecta şi în programul 2014 -
2020 termenele maxime pentru procesarea tuturor
cererilor, fie că vorbim de evaluarea proiectelor,
fie că vorbim de procesarea cererilor de rambur-

sare. toate aceste lucruri vor fi şi în 2014 - 2020 în
graficul impus de program. De exemplu, deconta-
rea sumelor aferente proiectelor implementate din
POr se poate realiza prin intermediul cererilor de
rambursare (Cr), când beneficiarul plăteşte fac-
tura şi apoi solicită rambursarea sumelor plătite
de el, sau prin intermediul cererilor de plată (CP),
când beneficiarul solicită decontarea unei facturi
pe care nu a plătit-o, achitarea acesteia fiind fă-
cută după ce Autoritatea de Management (AM) vi-
rează sumele aferente acesteia.

Procesarea cererilor de rambursare, la nivelul
ADr Sud Muntenia, se face în maximum  25 de zile
lucrătoare, în cazul în care nu sunt solicitate cla-
rificări beneficiarilor, plata efectivă fiind făcută
de către AM în maximum 20 de zile lucrătoare de
la transmiterea dosarului de către ADr.

(continuare în pagina 7)
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(continuare din pagina 6)
În sprijinul beneficiarilor, în aprilie 2013 a fost

implementat mecanismul decontării cererilor de
plată prin care s-a dat posibilitatea decontării fac-
turilor ce nu au fost încă plătite, termenul de plată
efectivă reducându-se la 20 de zile lucrătoare. Aş
mai vrea să adaug faptul că, în cazul în care plăţile
pe anumite programe au fost suspendate de către
Comisia Europeană, beneficiarii nu au fost nicio
clipă afectaţi, Autoritatea de Management asigu-
rând coerenţa plăţilor prin împrumuturi de stat.

Reporter: Dacă tot a venit vorba de plusva-
loare, care ar fi zonele ce aduc plusvaloare şi în care
ar trebui să se investească în următoarea perioadă?

Liviu Mușat: În primul rând, eu cred că, deşi
suntem o regiune cu un potenţial agricol important,
nu este suficient doar să stimulăm acest potenţial.
Eu cred că trebuie să ne gândim foarte serios la ce
facem cu resursele acestea, trebuie să ne gândim la
industria alimentară. Spre exemplu, eu nu sunt deloc
satisfăcut că mănânc biscuiţi de pe piaţă fabricaţi
în toate colţurile lumii însă culmea, fabricaţi cu grâu
din Bărăgan. Cred că ar trebui să conştientizăm cu
toţii că valoarea cea mai mare este cea a produsului
finit. Or noi, în condiţiile de faţă, doar exploatăm
resursele şi suntem exportatori de materie primă şi
atât. Şi ar trebui să ne gândim că de fapt plusvaloa-
rea se obţine prin procesarea produselor. Mă uit în
zonă şi îmi pare rău că nu văd o fabrică de zahăr, o
fabrică de ulei, o fabrică de conserve de carne şi aşa
mai departe. Cred că avem şansa să avem o industrie
alimentară competitivă în regiunea Sud Muntenia.
Şi, vorbim de o regiune în care resursele sunt com-
plementare. Dacă se analizează profilul fiecărui ju-
deţ, se vede că în regiunea noastră se poate face
orice în industria alimentară, numai că trebuie să ne
punem problema competitivităţii. Ca să vinzi, să faci
o industrie alimentară, trebuie să fii competitiv. Asta
înseamnă să investeşti foarte mulţi bani în cerce-
tare, în domeniul industriei alimentare, în domeniul
biotehnologiilor, chimiei moleculare, în tot ceea ce
ne poate ajuta să avem şi produse cât mai naturale,
cu care să ne putem bate pe piaţa europeană. tre-
buie urmărită calitatea, dar şi preţul scăzut. Avem
în regiune Universitatea Agronomică, institute de
cercetare, precum cel de la fundulea, cel de la va-
lea Călugăreas că, de la Ştefăneşti, Mărculeşti din Ia-
lomiţa. Sunt foarte multe centre care trebuie să fie
revigorate, relansate şi să aibă un aport important

pentru industria alimentară. În momentul în care
vom avea o industrie alimentară puternică, piaţa
deja există, Bucureştiul fiind o piaţă captivă în re-
giunea noastră. nu trebuie să facem niciun efort, ea
e acolo, doar trebuie să livrăm produsele. Este cea
mai mare piaţă a ţării, cu 2,5 milioane de oameni,
din statistici, că neoficial probabil sunt mai mulţi
care trăiesc, muncesc şi mănâncă în Bucureşti. De
asemenea, industria constructoare de maşini cred
că are şanse să se dezvolte. Orice ţine de cercetarea
aplicată este binevenit. O cercetare aplicată în-
seamnă foarte mult dialog între mediul universitar,
economia reală şi administraţie, pentru că şi acolo
este nevoie de îmbunătăţirea a numeroase procese. 

Reporter: Intrăm într-un nou exerciţiu financiar
- 2014-2020. Are România motive să fie optimistă?

Liviu Mușat: Cu siguranţă că da. ne vom folosi
toate experienţele pozitive pentru a îmbunătăţi
exerciţiul financiar. Aş vrea să dau ca exemplu Polo-
nia, Cehia şi Ungaria, care au intrat în Uniunea Eu-
ropeană la 1 mai 2004, momentul în care era în plină
desfăşurare Programul 1999 - 2006. Ele au avut, îna -
inte de 2007 - 2013, un stagiu de trei ani în care au
putut să se familiarizeze concret cu rigorile europene
de cheltuire a fondurilor structurale. Aceasta este o
cauză pentru care ele au nişte indicatori mai mari
faţă de românia în ceea ce priveşte absorbţia fon-
durilor europene. De aceea şi eu sunt optimist, că
având deja un exerciţiu financiar (2007-2013) reali-
zat, oamenii s-au lovit direct de probleme, de rigoa-
rea europeană şi se vor descurca mai bine. De exem-
plu, pentru Uniunea Europeană, cheltuielile nepre-
văzute înseamnă ceva mult mai riguros decât a în-
semnat pentru o parte din aplicanţii din românia.
Pentru ei, o fisură în structura de rezistenţă nu re-
prezintă o cheltuială neprevăzută, decât dacă a apă-
rut după data semnării contractului, dacă a fost un
cutremur, o calamitate. De aceea trebuie să avem o
proiectare foarte riguroasă pentru ceea ce vrem să
realizăm. Apoi faptul că vor fi grupate mai multe au-
torităţi de management într-un singur minister, este
vorba de patru programe ce vor funcţiona în cadrul
Ministerului fondurilor Europene, cu reguli comune,
va face să crească coerenţa absorbţiei şi gradul de
absorbţie a fondurilor europene. faptul că există la
nivelul unor ministere profesionişti care au trecut
prin atâtea programe poate fi un avantaj, o sursă de
încredere că în 2014 - 2020 va fi mai bine pentru ro-
mânia.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Proiectul Acordului de Parteneriat 2014 - 2020
va fi trimis la Bruxelles până la sfârșitul lunii februarie

Proiectul Acordului de Parteneriat»
pentru atragerea fondurilor europene
în perioada 2014 - 2020 va fi trimis la
Bruxelles spre analiză și aprobare până
la sfârșitul lunii februarie, a anunţat
ministrul de resort, Eugen Teodorovici,
premierul Ponta adăugând că mai sunt
foarte multe lucruri de detaliu de făcut.

„După această reuniune, să trimiteţi even-
tuale comentarii pe care le mai puteţi avea până
vineri (n.r. 7 februarie), astfel încât să putem in-
tegra aceste comentarii în documentul final și,
până la sfârșitul acestei luni, să putem trimite Co-
misiei Europene pentru analiză și aprobare”, a

spus teodorovici miniştrilor implicaţi în elaborarea
documentelor şi reuniţi în şedinţă, în data de 4 fe-
bruarie, la Guvern.

teodorovici a mai precizat că programele ope-
raţionale vor fi trimise Comisiei Europene la sfâr-
şitul lunii martie, dar că Guvernul nu mai trebuie
să aştepte aprobarea acestor documente pentru a
putea finanţa proiecte în noul cadru financiar, de-
oarece pot fi decontate cheltuielile aferente aces-
tui an care se încadrează în cerinţele comunitare în
domeniul achiziţiei publice şi normelor de mediu.

românia şi Bulgaria au primit cei mai puţini
bani pentru perioada 2014-2020 dintre toate ţările
UE raportat la numărul de locuitori. 

Sursa: www.mediafax.ro
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Domeniile prioritare pentru perioada 2014 - 2020
Infrastructura de transport și»

mediul sunt domeniile către care
România vrea să direcţioneze cele mai
mari sume din fondurile structurale și
de coeziune aferente exerciţiului
financiar 2014 - 2020.

„Modul în care România își propune să folosească
fondurile structurale și de coeziune alocate ţării noas-
tre este extrem de important pentru a susţine o viziune
de dezvoltare”, a afimat premierul victor Ponta la Pa-
latul victoria, la finalul reuniunii Comitetului Interin-
stituţional pentru Acordul de parteneriat 2014 - 2020.

Potrivit premierului, Guvernul va propune Co-
misiei Europene ca 5,7 miliarde de euro să fie alocaţi
infrastructurii de transport auto, feroviare, navale şi
aeriene. 3 miliarde de euro ar urma să fie destinaţi
proiectelor de mediu, 270 de milioane de euro - efi-
cienţei energetice, 1 miliard de euro - angajării ti-
nerilor şi şomerilor, 1 miliard de euro - asistenţei so-
ciale, mai ales cea acordată romilor, 1 miliard de
euro - programelor de educaţie şi formare, plus alte
350 de milioane - infrastructurii din educaţie. Infras-
tructura de sănătate ar urma să beneficieze de fon-
duri europene de 500 de milioane de euro, care ar
permite construirea a trei spitale regionale.

De asemenea, victor Ponta a anunţat că 520 de
milioane de euro ar urma să meargă către progra-
mele de întărire a capacităţii administrative locală
şi 300 de milioane de euro - pentru asistenţa tehnică
centrală, alte 800 de milioane de euro ar fi destinate
proiectelor vizând IMM-urile şi parcurile tehnologice,
2,8 miliarde de euro - dezvoltării urbane, 700 de mi-
lioane de euro merg către cercetare, iar 1,1 miliarde
de euro s-ar aloca proiectelor vizând drumurile ju-
deţene şi centurile.

Zona It ar putea beneficia de fonduri în valoare
de 550 de milioane de euro, iar proiectelor privind
zonele istorice culturale şi turistice le vor fi alocate
450 de milioane de euro. Ministrul pentru fonduri eu-
ropene, Eugen teodorovici, a precizat că aceste sume
sunt doar propuneri ale româniei, care vor fi înain-
tate Comisiei Europene, urmând ca ele să fie anali-
zate de Bruxelles şi negociate cu partea română.

„Sunt alocări financiare indicative, pentru că
aici Comisia Europeană va avea desigur punctul ei
de vedere. (...) Este un proces de negociere, astfel
încât va trebui să susţinem în faţa Comisiei Europene
motivele pentru care o alocare este mai mare într-un
sector sau altul, așa cum priorităţile României o cer”,
a explicat teodorovici.

Sursa: www.money.ro

http://www.money.ro
http://www.mediafax.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Primele schiţe pentru
programele de Infrastructură

Mare și Competitivitate
Ministerul»

Fondurilor Europene (MFE)
a publicat primele schiţe
pentru Programul
Operaţional Infrastructură
Mare (POIM) și Programul
Operaţional
Competitivitate (POC),
două dintre cele patru
programe pentru care
instituţia va îndeplini
funcţia de Autoritate de
Management în exerciţiul
bugetar 2014 - 2020.

POIM 2014 - 2020 este un do-
cument strategic de programare
în domeniile transportului, me-
diului şi energiei regenerabile.
Programul face obiectul negocie-
rii cu Comisia Europeană (CE) şi
asigură cadrul de implementare
a investiţiilor la nivel local, re-
gional şi naţional în infrastruc-
tura de transport (rutier, fero-
viar, aerian, naval, maritim şi in-
termodal), în cea de mediu (apă,
apă uzată, deşeuri, biodiversita -
te, schimbări climatice, gestio-
nare dezastre), precum şi cadrul
de implementare a investiţiilor în
eficienţa energetică (energie re-
generabilă, distribuţie şi siguran -
ţă). versiunea finală de lucru ur-
mează să fie gata în martie, iar ver -
siunea finală aprobată, în septem -
brie.

POC 2014 - 2020 vizează cer-
cetarea, dezvoltarea tehnologică
şi inovarea (CDI), precum şi teh-
nologia informaţiei şi comunica-

ţiile (tIC). MfE îşi propune, prin
acest program, încurajarea in-
vestiţiilor private în CDI şi a par-
teneriatelor de cercetare între
întreprinderi şi organizaţiile de
cercetare, în vederea creşterii
transferului de cunoştinţe, teh-
nologie şi de personal cu compe-
tenţe avansate. totodată, este
urmărită dezvoltarea accesului la
instrumente financiare a IMM-uri-
lor inovative, precum şi stimula-
rea înfiinţării de afaceri inova-
tive de tipul start-up şi spin-off.
În domeniul tIC, MfE îşi propune
dezvoltarea aplicaţiilor şi cadru-
lui specific pentru e-Guvernare,
interoperabilitate, asigurarea se-
curităţii reţelelor şi a sistemelor
informatice. Alte două obiective
ale ministerului sunt dezvoltarea
utilizării tIC în educaţie, sănă-
tate şi cultură şi facilitatea co-
merţului electronic. versiunea fi-
nală de lucru va fi gata în martie,
iar cea finală aprobată, în iunie.

Pe lângă POIM şi POC, MfE va
asigura funcţia de Autoritate de
Management pentru PO Dezvol-
tare Capital Uman şi pentru PO
Asistenţă tehnică.

Sursa: www.bursa.ro

POC: Evaluarea
Strategică
de Mediu

pentru Programul
Operaţional

Competitivitate
2014 - 2020

Ministerul fondurilor Euro-
pene, în calitate de titular pen -
tru Programul Operaţional Com -
petitivitate 2014 - 2020, anun -
ţă publicul interesat asupra ela -
borării primei versiuni a aces-
tui program, pentru care s-a de -
clanşat etapa de încadrare, pen -
tru a se decide dacă se supune
evaluării strategice de mediu
conform HG nr. 1076/2004. Pri -
ma versiune a programului poa -
te fi consultată în secţiunea
Prezentare MfE -> trans pa ren -
ţă -> Anunţuri diverse a site-ului
MfE şi la sediul din bd. Ion Miha -
lache, nr. 15 - 17, de luni până vi -
neri între orele 10.00 şi 16.00. 

Comentariile publicului se
primesc la sediul Ministerului
Mediului şi Schimbărilor Clima-
tice din B-dul Libertăţii, nr.12,
în termen de 18 zile, începând
cu data de 29 ianuarie 2014.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Eugen teodorovici, ministrul fondurilor
europene

http://www.fonduri-ue.ro
http://www.bursa.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Cum pot lua IMM-urile „inovatoare”
până la 3 milioane de euro de la UE

IMM-urile româneşti inovatoare pot primi din partea
Comisiei Europene între 50.000 de euro şi 3 milioane de
euro fiecare, finanţare nerambursabilă, în cadrul unui
nou instrument de finanţare destinat întreprinderilor
mici şi mijlocii. Pentru a se califica pentru finanţare,
IMM-urile trebuie doar să vină cu o idee inovatoare, care
să aibă impact naţional sau european.

De la 1 ianuarie a intrat în execuţie mega programul
UE „Orizont 2020” în valoare de 80 de miliarde de euro
disponibili în şapte ani (2014 - 2020), destinat cercetării
şi inovării în UE. Este, de altminteri, pentru prima dată
când Uniunea reuneşte într-un program unic toate fon-
durile destinate cercetării şi inovării. Din acest mega-
program IMM-urilor le-a fost asigurată o finanţare de 8,6
miliarde de euro. Pentru IMM-uri, între 2014 şi 2015, pro-
gramul are o finanţare de 500 milioane de euro.

Programul se derulează în trei etape. Prima presu-
pune depunerea unui proiect de maximum 10 pagini,
care să conţină prezentarea ideii la care s-au gândit re-
prezentanţii IMM-urilor care aplică. Potenţialul acesteia
va fi analizat de către specialiştii Comisiei Europene. În
cazul în care ideea va fi considerată inovatoare, IMM-ul
va primi 50.000 de euro, bani pe care îi va utiliza pentru
dezvoltarea ideii. Astfel, IMM-ul va trebui ca în şase luni
de la primirea finanţării să elaboreze studiu de fezabi-
litate, de impact şi un plan de business. În acest demers,

IMM-ul va intra într-un program de consiliere (coaching
şi mentor ship), furnizat de experţi independenţi con-
tractaţi de Comisia Europeană, totul fără costuri supli-
mentare. După ce au realizat acest pas, IMM-urile au
posibilitatea (nu obligaţia) de a aplica pentru etapa a
doua a programului şi, în situaţia în care sunt acceptate,
vreme de 12 - 24 de luni îşi vor testa ideea, pot să facă
încercări de producţie de serie, să stabilească cine ar
putea fabrica respectivul produs, cu ce preţ, care sunt
costurile. În acest scop, vor primi între 1 şi 3 milioane
de euro. Urmează şi o a treia etapă în care IMM-ul nu
mai primeşte finanţare, ci este prezentat investitorilor
sau este ajutat să împrumute banii necesari, fiindu-i ofe-
rită garanţia Băncii Centrale Europene.

Principala condiţie a unei finanţări este, aşadar, ca
acea IMM să fie „inovatoare”. Alte condiţii impuse: dacă
o IMM a depus deja anul acesta o aplicaţie pentru prima
etapă, nu mai poate depune o altă idee tot în 2014. De
asemenea, dacă o IMM implementează deja un proiect,
nu mai poate depune iar o aplicaţie  pentru prima etapă.
Există posibilitatea de a sări etapele şi a depune direct
într-o etapă superioară, dar şansele de a obţine banii
sunt mai mari dacă sunt parcurşi toţi paşii - există con-
firmarea că ceea se face este bine pentru că ideile sunt
verificate şi validate.

Sursa: www.zf.ro

CE a lansat ediţia din 2014 a competiţiei
„Premiile pentu promovarea întreprinderilor europene”
În data de 27 ianuarie, Comisia Europeană a lan-

sat editia din 2014 a „Premiilor pentru promovarea
întreprinderilor europene”, o competiţie menită să
răsplătească cele mai ingenioase şi mai de succes ini-
tiative ale organismelor publice din UE şi ale parte-
neriatelor de tip public - privat care susţin spiritul
antreprenorial, precum şi ale întreprinderilor mici şi
mijlocii în special.

La nivel naţional, competiţia începe acum, iar în
mai, câştigătorii din fiecare ţară vor fi selectaţi pen-
tru a concura la nivel internaţional. Scopul ultim al
participanţilor este obţinerea Marelui Premiu al ju-
riului în octombrie, la napoli. Antonio tajani, vicepre -
şedinte al Comisiei Europene, comisar pentru indus-

trie şi antreprenoriat, a declarat: „La cinci ani după
punerea în aplicare a iniţiativei UE în favoarea în-
treprinderilor mici, putem observa că întreprinde-
rile mici și mijlocii au făcut mari progrese, dar încă
mai există multe obiective de atins. Aducerea în cen-
trul atenţiei a acestor povești de succes referitoare
la promovarea spiritului antreprenorial contribuie
la inspirarea organismelor publice din UE și a parte-
neriatelor de tip public - privat să desfășoare și să
încurajeze afacerile într-o mai mare măsură. Aștep-
tăm cu nerăbdare să aflăm ce proiecte interesante
și inovative vor fi propuse pentru obţinerea premiilor
pentru promovarea întreprinderilor europene în 2014.”

Sursa: www.finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://www.zf.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 10 februarie 2014, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare regională Sud Muntenia
au fost depuse 893 de proiecte prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin regio (Programul
Operaţional regional), Planul Integrat de Dezvol-
tare 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.

De asemenea au fost semnate 529 de contrac -
te de finanţare, cu o valoare nerambursabilă soli-
citată de 3.095.077.465,22 lei.

Din cele 529 contracte semnate 42 de proiec -
te au fost reziliate.

IN
FO

 REG
IO

Pentru Domeniul major de intervenţie 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 naţional.

* * *
OrGAnISMUL IntErMEDIAr PEntrU tUrISM:

Ministerul Economiei, Direcţia 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
responsabilităţi delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilităţile
de finanţare din regio puteţi obţine
contactând experţii Serviciului
Comunicare: 0242/331.769,
0242/315.009, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167,
e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor depuse
în cadrul POS CCE

Până în data de 10 februarie 2014, Agenţia pentru
Dezvoltare regională Sud Muntenia a preluat de la sediul
Autorităţii de Management POS CCE 172 de cereri de
finanţare aferente Axei prioritare 1 – Un sistem de
producţie inovativ și eco-eficient, din care 160 de pro-
iecte au fost finalizate, 5 au fost reziliate/retrase, iar 7
proiecte se află în implementare. Suma nerambursabilă
solicitată a fost de 215.606.341,18 lei.

La sediul Agenţiei pentru Dezvoltare regională Sud
Muntenia, până în prezent, au fost propuse spre finanţare
192 de cereri în urma procesului de evaluare desfăşurat
în cadrul celorlalte Agenţii pentru Dezvoltare regională
şi a Autorităţii de Management POS CCE. Din cele 192 de
cereri, 149 contracte de finanţare semnate ( din care 3
contracte au fost reziliate), 9contracte au fost transmise
la AM POS CCE în vederea semnării, 5 contracte se află
în pregătire la ADr SM / OI POS CCE, 10 sunt retrase şi
19 respinse. Suma nerambursabilă solicitată prin cele
146 de proiecte aflate în implementare este de
133.909.052,35 lei. finanţarea nerambursabilă se va
acorda prin Programul Operaţional Sectorial „Creșterea
Competitivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa prioritară
1 – Un sistem de producţie inovativ și eco-eficient, DMI
1.1 – Investiţii productive și pregătirea pentru competiţia
pe piaţă, în special a IMM-urilor, Operaţiunea a) – Sprijin
pentru consolidarea și modernizarea sectorului produc-
tiv prin investiţii tangibile și intangibile, A2 - Sprijin fi-
nanciar nerambursabil de până la 1.065.000 de lei pentru

întreprinderile mici și mijlocii.
De asemenea, Agenţia pentru Dezvoltare regională

Sud Muntenia, până în prezent, a preluat 88 de Cereri
pentru care se va acorda finanţare din Axa Prioritară 1 –
Un sistem de producţie inovativ și eco-eficient, DMI 1.3
– Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Operaţiu-
nea 2 – Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinde-
rilor mici și mijlocii, apelul 2, sesiunea 2. Din cele 88ce-
reri, 10 au fost respinse/retrase şi 78 au fost admise în
etapa de evaluare tehnică şi financiară. valoarea finan-
ciară nerambursabilă solicitată de cele 78 de cereri este
de 116.860.825,64 lei.

totodată, au fost preluate de la sediul Autorităţii de
Management POS CCE, 26 de cereri de finanţare pentru
care se va acorda finanţare din Axa Prioritară 1 – Un sistem
de producţie inovativ și eco-eficient, DMI 1.1 – Dezvolta-
rea durabilă a antreprenoriatului, Operaţiunea a) – Spri-
jin pentru consolidarea și modernizarea sectorului pro-
ductiv prin investiţii tangibile și intangibile, Schema de
finanţare A1 – Sprijin financiar cu valoarea între 1.065.000
– 6.375.000 lei pentru investiţii în întreprinderile mici și
mijlocii. valoarea financiară nerambursabilă solicitată de
cele 26 de Cereri este de 125.352.659,89 lei.

La data de 10 februarie 2014sunt în implementare
13 contracte de finanţare cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 69.006.607,13 lei.

Celelalte 13 cereri sunt în etapa de pregătire pentru
semnarea contractelor.

POS CCE: Instrucţiune privind documentele necesare contractării
pentru Operaţiunea 111 – A2, Apel 3

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivităţii
Economice” (AM POS CCE) a publicat Ordinul nr. 101/ 24.01.2014 privind Anexa nr. 1 la Ghidul solici-
tantului, Modelul Contractului de finanţare şi Instrucţiunea nr. 201516/ 27.01.2014, privind documen-
tele necesare contractării, pentru Operaţiunea 1.1.1. A2 „Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între
1.065.001 și 6.375.000 de lei, acordat pentru investiţii în întreprinderile mici și mijlocii”, Apel 3.

Conform Instrucţiunii, documentele necesare contractării, pentru solicitanţii ale căror cereri de fi-
nanţare au fost aprobate, pot fi depuse şi ulterior datei de 22 ianuarie 2014 numai în baza transmite-
rii unei motivaţii justificate, probate cu acte doveditoare.

termenul-limită de depunere a documentelor necesare contractării este de 14 februarie 2014.
Documentele prezentei instrucţiuni pot fi descărcate de pe website-ul Agenţiei dedicat POS CCE

http://poscce.adrmuntenia.ro/, secţiunea Documente utile > Informare > Instrucţiuni, link:
http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea201-1390904822.rar

http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea201-1390904822.rar
http://poscce.adrmuntenia.ro/
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Eco-rom Ambalaje, compania deţinătoare a
licenţei „Punctul Verde” în românia şi cea mai im-
portantă organizaţie de preluare de la agenţii eco-
nomici a obligaţiei de reciclare şi valorificare a
deşeurilor de ambalaje, a lansat, sub patronajul
Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, cea
de-a doua ediţie a competiţiei „Orașul Reciclării”
adresată primăriilor de municipiu.

„Bătălia” reciclării are loc în perioada 1 ia-
nuarie – 30 iunie 2014, iar primăriile înscrise se vor
lupta pe mai multe „fronturi”: cel al calităţii ser-
viciilor de colectare separată a deşeurilor de am-
balaje, al celor mai bune „muniţii” de conştien -
tizare şi mobilizare a populaţiei pentru a separa
deşeurile şi, în final, al celor mai mari cantităţi de
deşeuri de ambalaje colectate.

Municipiul Călăraşi a răspuns pozitiv chemării
la luptă, alături de alte 31 de municipalităţi în care
Eco-rom Ambalaje susţine dezvoltarea serviciilor
de colectare separată: Arad, Bacău, Braşov, Bucu -
reşti - sectoarele 3 şi 6, Cluj-napoca, Craiova, De -

va, Drobeta-turnu Severin, focşani, Iaşi, Mediaş, ro -
man, Satu Mare, Sfântu Gheorghe, Slobozia, târgu
jiu, tulcea, Zalău, Bârlad, Brăila, Constanţa, Ga-
laţi, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Oradea,
Ploieşti, Slatina, Suceava, târgu Secuiesc, vaslui.

La finalul celor şase luni, câştigătorul va ob -
ţine titlul de „Orașul Reciclării” şi marele premiu:
o zonă eco wi-fi, un spaţiu inedit de relaxare, 100%
eco şi cu acces liber la internet în valoare de
12.000 de euro.

Cele 32 de municipalităţi înscrise în compe -
tiţie însumează peste 4 milioane de locuitori din
totalul de 9 milioane care au acces la sistemul de
colectare separată a deşeurilor de ambalaje cu
sprijinul Eco-rom Ambalaje. 

În prezent, 39 de containere destinate colectă -
rii separate a deşeurilor de ambalaje sunt puse la
dispoziţia populaţiei municipiului Călăraşi printr-un
parteneriat între Eco-rom Ambalaje, primărie şi
societatea de salubritate UrBAn SA.

Sursa: www.primariacalarasi.ro

După ce, la sfârşitul anului trecut, primarul mu-
nicipiului Curtea de Argeş, nicolae Diaconu, a semnat
contractul de finanţare pentru realizarea unui parc
fotovoltaic, ce va fi amplasat pe izlazul din zona Capu
Dealului, în perioada următoare se vor organiza lici-
taţiile prin care vor fi atribuite contractele de lucrări.
„Așa cum bine știţi, contractul de finanţare pentru
realizarea parcului fotovoltaic a fost semnat. Ur-
mează să trecem acum la implementarea acestuia și
la organizarea licitaţiilor. După ce vom contracta un
consultant, vom organiza licitaţiile pentru atribuirea
contractelor de lucrări. Totodată, trebuie să depu-
nem proiectul tehnic pentru racordarea la reţeaua
de energie electrică. Acesta poate fi realizat doar de
o firmă agreată de CEZ Distribuţie, pentru că doar
așa ne putem racorda la reţea. Sperăm să finalizăm
lucrările până la sfârșitul anului 2015.”, a declarat
nicolae Diaconu pentru presa judeţeană. valoarea to-

tală a proiectului se ridică la suma de 15 milioane de
lei, la care se adaugă contribuţia locală de 2%, iar
energia ce urmează să fie produsă în acest mod va
acoperi o mare parte din consumul de energie al in-
stituţiilor publice din Curtea de Argeş, precum şi ilu-
minatul public stradal. „Energia ce va fi produsă în
acest fel va acoperi în proporţie de 80% iluminatul
public și, în același timp, va asigura 47% din consumul
energiei electrice de la instituţiile publice. Practic,
prin implementarea proiectului vom face o economie
însemnată la bugetul local, iar acești bani vor putea
fi folosiţi pentru îmbunătăţirea serviciilor publice
din Curtea de Argeș sau pentru rezolvarea unor pro-
bleme. Cu o contribuţie de sub 100.000 de euro vom
avea o investiţie în valoare de 3 milioane de euro.”,
a spus primarul municipiului, în momentul semnării
contractului de finanţare.

Sursa: www.evenimentulmuscelean.ro

13Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 164 / 28 ianuarie - 10 februarie 2014

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

IN
FO

 JU
D

EŢE

Investiţie de 3 milioane de euro
în parcul fotovoltaic de la Curtea de Argeș

Argeș

Municipiul Călărași,
în competiţia „Oraşul Reciclării 2014”

Călărași

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


Agenţia pentru protecţia mediului»
a finalizat pentru judeţul Giurgiu un nou
Plan Local de Acţiune pentru Mediu – PLAM –,
ce a fost aprobat printr-o hotărâre de
Consiliul judeţean la sfârșitul anului 2013.

Elaborat prin colaborarea unui număr de 82
de unităţi situate pe teritoriul judeţului Giurgiu,
acest document rejalonează direcţiile de acţiune
pentru perioada ianuarie 2014 - decembrie 2016 în
domeniul mediului înconjurător.

noul Plan Local de Acţiune pentru Mediu va
avea în vedere menţinerea calităţii factorilor de
mediu la nivel inferior valorilor limită.

În acelaşi timp se urmăreşte întărirea capaci-
tăţii autorităţilor locale în gestionarea probleme-
lor de mediu, dar şi promovarea unui parteneriat
constructiv între cetăţeni, autorităţile locale,
OnG-uri şi sectorul privat în rezolvarea probleme-
lor de mediu, acordându-se atenţia corespunză-
toare creşterii gradului de conştientizare a publi-
cului privind responsabilităţile pentru protecţia
mediului.

„Au fost responsabilizate și implicate în im-
plementarea PLAM pentru următorii trei ani un
număr de 69 de entităţi locale. Planul Local de Ac-
ţiune pentru Mediu reprezintă, pentru noi toţi, o no -

uă provocare, dar și o garanţie de implicare într-un
demers cu efecte ecologice benefice”, a pre cizat
Daniela neagu, purtător de cuvânt al Agenţiei pen-
tru Protecţia Mediului Giurgiu.

Sursa: muntenia-news.ro
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Dâmboviţa primește fonduri UE
pe proiecte regionale, prin Pol Auto Muntenia

Constituită la începutul lui 2013, asociaţia Pol
Auto Muntenia va primi în acest an finanţare eu-
ropeană pentru mai multe proiecte. Două dintre
acestea vor avea impact direct asupra judeţului
Dâmboviţa, unde vor fi create 60 de noi locuri de
mun că, din care 10 în cercetare.

Conform preşedintelui Cj Dâmboviţa, Adrian
țuţuianu, în perioada imediat următoare se va
semna un contrat de fi nan ţare, în valoare de 80 de
milioane de lei, pentru con struirea unei fabrici de
echipamente şi dispozitive în oraşul titu. Aceasta
va fi independentă de Centrul renault, dar va fa-

brica componente pentru măr cile renault şi Dacia.
Partenerii Pol Auto Muntenia urmăresc creşterea
competitivităţii în acest domeniu, pentru ca 90%
din componentele auto ale celor două mărci să fie
fabricate în românia.

Al doilea proiect care se va derula pe teritoriul
judeţului Dâmboviţa va avea o valoare de 5 mi-
lioane de lei şi va urmări dezvoltarea activităţii de
cercetare inovare în domeniu, având ca parteneri
şi mediul universitar prin Universitatea Politehnică
Bucu reşti, Universitatea valahia şi cea din Piteşti.

Sursa: www.gazetadambovitei.ro

Dâmboviţa

Un nou plan de acţiune pentru mediu
la nivelul judeţului Giurgiu

Giurgiu

http://www.gazetadambovitei.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://muntenia-news.ro
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Cum lucrările de reabilitare şi modernizare au
fost finalizate în 2013, Centrul de recuperare şi rea-
bilitare neuropsihică de la Movila, proiect imple-
mentat cu fonduri de aproximativ 900.000 de euro,
se pregăteşte să îşi deschidă porţile pentru benefi-
ciari. În acest sens, aleşii judeţeni vor lua în discuţie,
printre altele, în şedinţa de Consiliu judeţean de
luni, 27 ianuarie, înfiinţarea centrului ca persoană
juridică şi regulamentul de funcţionare al acestuia.

Centrul are o capacitate de 41 de locuri, iar ser-
viciile pe care le furnizează se vor adresa persoane-
lor cu handicap neuropsihic atât din comunitate, cât
şi din rândul celor găzduite în momentul de faţă în
alte servicii de tip rezidenţial, subordonate DGASPC
Ialomiţa. Centrul de recuperare şi reabilitare ne-
uropsihică de la Movila a presupus o investiţie de
3,71 milioane de lei, fonduri asigurate prin Progra-
mul Operaţional regional 2007 - 2013, cu o finanţare
eligibilă de 2.927.088 de lei (fonduri fEDr: 2.488.024,80
lei; fonduri buget naţional: 380.521,44 lei; cofinan -
ţare eligibilă beneficiar: 58.541,76 lei). 

Astfel, Centrul Movila va găzdui: 20 de persoane
cu handicap neuropsihic aflate în prezent în Centrul
de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia; 15 tineri cu handi-
cap neuropsihic proveniţi din sistemul de protecţie
a copilului, care au împlinit vârsta de 18 ani; 6 per-
soane cu handicap neuropsihic de la nivelul jude -
ţului. Clădirea în care îşi va desfăşura activitatea

Centrul Movila a fost reabilitată, extinsă şi moder-
nizată. În urma lucrărilor executate, au fost amena-
jate mai multe spaţii destinate furnizării de servicii.
Astfel, parterul clădirii este prevăzut cu o sală de
mese, un club pentru activităţile recreative şi de er-
goterapie, cinci dormitoare dotate cu băi proprii ac-
cesibilizate (dintre acestea, două dormitoare cu o
capacitate de trei persoane, două dormitoare cu o
capacitate de două persoane şi un dormitor pentru
o persoană), un cabinet medical (dotat cu baie pro-
prie), un cabinet pentru şeful centrului, spălătoria
şi blocul alimentar, holul de primire şi recepţia cen-
trului, vestiarul personalului şi spaţiu pentru depo-
zitări. Etajul clădirii este prevăzut cu 13 dormitoare
dotate cu băi proprii accesibilizate (dintre acestea,
cinci dormitoare cu o capacitate de trei persoane,
şapte dormitoare cu o capacitate de două persoane
şi un dormitor pentru o persoană) şi un cabinet pen-
tru specialişti. toate camerele de locuit sunt dotate
cu paturi, noptiere, dulapuri personale şi televi-
zoare. De asemenea, toate spaţiile destinate pregă-
tirii şi servirii mesei sunt dotate cu aparatură şi mo-
bilier specific de calitate. totodată, clădirea cen-
trului dispune de o curte interioară şi terase exte-
rioare, care vor permite realizarea unor activităţi
recreative şi de socializare împreună cu persoanele
cu handicap neuro-psihic.

Sursa: www.observator24.ro

Centrul de servicii sociale din Movila,
finanţat prin Regio, își deschide porţile

pentru beneficiari

Ialomiţa

http://www.observator24.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Teleormanul va putea beneficia
de fonduri de la stat pentru perdele forestiere
În baza Legii nr. 213/2011, regia naţională a

Pădurilor – romsilva şi Ministerul Mediului şi Pădu-
rilor a demarat la începutul anului 2012 programul
de înfiinţare a Sistemului naţional de perdele fo-
restiere de protecţie. În teleorman, unde mai pu-
ţin de 5 la sută din suprafaţa totală a judeţului este
ocupată de păduri, s-au prevăzut împăduriri şi în-
fiinţarea de perdele forestiere pe mai bine de
4.000 de hectare. 

Gravele probleme cu care s-au confruntat în
aceste zile foarte multe localităţi din ţară, îndeo-
sebi din judeţele Buzău, vrancea, Galaţi, în urma
căderilor masive de zăpadă şi a blocării drumurilor
din cauza zăpezii viscolite, au readus în discuţie
necesitatea realizării de perdele forestiere pentru
protecţia căilor de comunicaţii terestre, dar şi a
culturilor agricole. Ministerul Mediului şi Schimbă-
rilor Climatice a anunţat că va finanţa în acest an
cu 30 de milioane de lei un proiect pilot, prin care
se vor înfiinţa perdele forestiere pe marginea dru-
murilor naţionale, pe o distanţă de 870 de kilo-
metri.

Dacă ţinem seama de faptul că perdelele fo-
restiere vor fi înfiinţate în special în zona judeţelor
aşa-zis critice, când se face referire la urmările
vânturilor extrem de puternice, care viscolesc ză-
pada şi blochează drumurile naţionale şi judeţene

şi implicit localităţile, teleormanul îşi are locul cu-
venit într-un asemenea program.

terenurile ce mărginesc drumurile naţionale
şi judeţene pe care vor fi înfiinţate plantaţii fore-
stiere vor trece în gospodărirea Consiliilor jude-
ţene pentru o perioadă de şapte ani, la expirarea
contractului perdelele forestiere urmând să intre
în posesia proprietarilor de drept ai acestor supra-
feţe. 

Sursa: www.ziarulmara.ro

Teleorman

Lucrările la Autostrada Comarnic – Braşov tre-
buie să înceapă în luna aprilie. Până în prezent a
avut loc o prima întâlnire cu constructorii care au
câştigat licitaţia. Consorţiul vinci – Strabag – Aktor
a câştigat, la sfârşitul anului trecut, licitaţia pen-
tru construirea în concesiune a tronsonului de au-
tostradă Comarnic - Braşov, cu o lungime de 58 de
kilometri. Costul lucrărilor autostrăzii este în jur de
1,3 miliarde de euro, iar lucrările ar putea fi în-
cheiate în 2016 sau 2017. Limita de viteză pe noua
autostradă va fi de 130 de kilometri la oră.

Sursa: ploiestiri.altphel.ro

Lucrările la autostrada Comarnic – Brașov
încep în luna aprilie

Prahova

http://ploiestiri.altphel.ro
http://www.ziarulmara.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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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, 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 Creștere Ploiești
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 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

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 și 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 / 10 februarie 2014

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

