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În data de 2 aprilie, directorul»
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, Liviu Muşat, a semnat
primul contract de finanţare în cadrul
programului Regio pentru îmbunătăţirea
infrastructurii educaţionale din judeţul
Călăraşi.

Beneficiarul, Comuna Cuza-Vodă, primeşte, ast -
fel, fonduri nerambursabile pentru proiectul „Con-
solidarea, reabilitarea şi extinderea Şcolii cu cla-
sele I – VIII, în comuna Cuza-Vodă, judeţul Călă-
raşi” în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea in-
frastructurii sociale”, Domeniul major de interven -
ţie 3.4 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea
şi echiparea infrastructurii pentru formarea pro-
fesională continuă”.

În cadrul conferinţei de presă, directorul Liviu
Muşat a declarat următoarele: „Mă bucură faptul
că primul proiect pentru dezvoltarea infrastruc-
turii educaţionale din judeţul Călăraşi se sem-
nează la Cuza-Vodă. Pe lângă acesta, în judeţul Că -
lăraşi mai sunt în pregătire alte două aplicaţii -
este vorba despre proiectele de la Ştefan cel Mare
şi de la Dichiseni, care trebuie să prezinte proiec-
tul tehnic până la jumătatea lunii iulie.

Proiectul, al cărui contract de finanţare îl sem -
năm astăzi, vine să întregească preocupările ad-
ministraţiei din Cuza-Vodă pentru creşterea cali-
tăţii vieţii în această comună. Sunt convins că în
curând se vor concretiza toate proiectele cu im-
pact economic propuse pentru comunitatea locală.
Vreau să vă felicit, domnule primar, dar şi pe e -
chipa dumneavoastră pentru această primă jumă-
tate a drumului parcursă, fiindcă semnarea con-
tractului de finanţare este abia prima jumătate a
drumului, urmează o jumătate cel puţin la fel de
solicitantă, însă, împreună cu colegii mei, vom fi
în continuare alături de dumneavoastră, la fel cum
suntem faţă de toţi beneficiarii Regio, şi sperăm
ca acest proiect să fie finalizat cu succes. 

De asemenea, vreau să vă reamintesc că sun-
tem în plin proces de depunere de aplicaţii pentru

dezvoltarea infrastructurii educaţionale şi că aş-
teptăm cu încredere proiectele până în data de 16
aprilie a.c., data limită pentru cei care doresc să
investească în infrastructura de învăţământ.”

Contractul de finanţare semnat în data de 2
a prilie are o valoare totală de 5.878.029,65 lei, el
urmând să se implementeze pe o perioadă de 14
luni. Cu fondurile nerambursabile accesate prin pro -
gramul Regio se vor executa lucrări de consolidare,
reabilitare şi extindere a Şcolii cu clasele I – VIII,
astfel: la corpul C1 se vor executa lucrări de rea-
bilitare termică şi de extindere cu o sală de sport
şi spaţiile aferente acesteia, iar la corpul C2 se vor
realiza lucrări de consolidare a pereţilor şi funda-
ţiilor. Beneficiarii direcţi ai unităţii de învăţământ
reabilitate vor fi cei peste 400 de elevi care vor
studia în spaţii adecvate, corespunzător utilate cu
echipamente didactice la standarde europene.
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi»
Administraţiei Publice (MDRAP) participă
activ, prin intermediul Autorităţilor
de Management, la procesul de pregătire
a programelor de cooperare teritorială
europeană din generaţia 2014 - 2020
pe care le gestionează.

Pentru Programul de Cooperare Transfronta-
lieră România - Bulgaria 2014 - 2020, MDRAP a pu-
blicat, în data de 31 martie, spre consultare, prima
versiune sinteză a Programului. Este vorba de ver-
siunea iniţială, pentru parcurgerea etapei de înca-
drare din evaluarea de mediu, conform H.G. nr.
1076/2004. Pentru această etapă a consultării, ob-
servaţiile şi sugestiile se transmit în scris, la Minis-
terul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul
în Bd. Libertăţii, nr. 12, sector 5, Bucureşti, în ter-
men de 18 zile de la data publicării anunţului, res-
pectiv 31 martie.

Documentul este disponibil pe site-ul programu -

lui, cbcromaniabulgaria.eu, în secţiunea Progra-
mare 2014-2020, şi pe site-ul ministerului, link:
www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/programe-
de-cooperare-teritoriala-europeana/-7488.

Documentul poate fi consultat şi la Punctul de
Informare al MDRAP (str. Apolodor, nr. 17, sector 5,
Bucureşti) sau la sediul Secretariatului Comun al
Programului (Şos. Chiciului, nr. 2, Călăraşi).

Sursa: mdrap.ro
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MDRAP a publicat prima versiune-sinteză
pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră

România - Bulgaria 2014 – 2020

Competiţia pentru PREMIUL CHARTS pentru Dezvoltarea
şi Promovarea Turismului Cultural în Europa

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Tu-
rism (INCDT) anunţă prelungirea termenului limită de
depunere a aplicaţiilor în cadrul competiţiei pentru
PREMIUL CHARTS 2014 pentru Dezvoltarea şi Promova-
rea Turismului Cultural în Europa, desfăşurată în cadrul
proiectului INTERREG IVC „CULTURE and HERITAGE AD-
DED-VALUE TO REGIONAL POLICIES FOR TOURISM SUS-
TAINABILITY”, până în data de 31 mai 2014, ora 24:00
CET (ora Europei Centrale). Proiectul de Iniţiativă Re-
gională CHARTS (CULTURE and HERITAGE ADDED-VALUE
TO REGIONAL POLICIES FOR TOURISM SUSTAINABILITY)
este cofinanţat din fonduri FEDR prin Programul de Co-
operare Interregională INTERREG IVC. 

Proiectul CHARTS se axează pe rolul culturii şi pa-
trimoniului în formularea şi oferirea de valoare adău-
gată strategiilor regionale pentru dezvoltarea turismu-

lui durabil şi integrarea acestora în politicile locale, re-
gionale, naţionale şi europene. Premiul CHARTS este
deschis tuturor destinaţiilor turistice din Europa: în aria
eligibilă a Programului European de Cooperare Terito-
rială INTERREG IVC (www.interreg4c.eu), care acoperă
întregul teritoriu al Uniunii Europene cu cele 28 de sta -
te membre - inclusiv zonele insulare şi ultraperiferice.

Formularul de înscriere poate fi descărcat în for-
mat Word de pe site-ul proiectului http://www.charts-
interreg4c.eu/ (toate documentele utile sunt ataşate
acestui mesaj). Toate secţiunile din formular vor fi
completate în limba engleză. Formularul va fi semnat,
scanat şi trimis prin e-mail, cu toate materialele supli-
mentare necesa re la: charts.mcu.ieva@gmail.com şi
charts_mcu@ymail.com.Cererile pot fi depuse până în da -
ta de 31 mai 2014, ora 24:00 CET (ora Europei Centrale).

http://www.charts-interreg4c.eu/
http://www.charts-interreg4c.eu/
http://www.interreg4c.eu
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.mdrap.ro
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/programe-de-cooperare-teritoriala-europeana/-7488
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/programe-de-cooperare-teritoriala-europeana/-7488
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Daniel Constantin:
Prima sesiune
de primiri
de proiecte prin
noul PNDR va fi
deschisă în luna mai

Prima sesiune de primiri de pro-
iecte prin noul Program Naţional de
Dezvoltare Rurală pentru perioada
2014 - 2020 va fi deschisă în luna mai
şi vizea ză investiţiile în fermele de
pro ducţie şi de creştere, a declarat
ministrul agriculturii, Daniel Constan-
tin.

„Prima sesiune de primire de pro-
iecte prin PNDR se va deschide în lu -
na mai. Finanţarea va fi din PNDR 2014
- 2020. Încercăm să atragem 150 de
milioane de euro pe o zonă de care
avem nevoie, investiţii în ferme de
producţie şi ferme de creştere“, a
spus Constantin.

România a înregistrat anul trecut
excedent comercial de produse agro -
alimentare, pentru prima dată după
anul 1994, de 324,9 milioane de euro,
faţă de un deficit de 745,5 milioane
de euro în 2012.

România a exportat în 2013 pro-
duse agroalimentare în valoare totală
de 5,09 miliarde de euro, cu 1,18 mi-
liarde de euro (30,2%) mai mult faţă
de anul precedent, în timp ce impor-
turile, de 4,77 miliarde de euro, au
de păşit cu 2,4% valoarea înregistrată
în 2012.

Livrările intracomunitare s-au ma-
jorat cu 10,9%, iar exporturile în ţări
terţe au crescut cu 72,4%.

Sursa: www.mediafax.ro

Scrisoare deschisă
a Coaliţiei ONG-urilor

pentru Fonduri Structurale
privind finanţarea

în 2014 - 2020
a proiectelor

de asistenţă socială
Coaliţia ONG-uri pentru Fon-

duri Structurale a solicitat MDRAP
şi MFEur, printr-o scrisoare deschi -
să, să îşi definească o viziune uni -
tară la nivelul Programelor Ope-
raţionale Regional şi Capital Uman
2014 - 2020 pentru ca fondurile
structurale şi de investiţii din ur-
mătoarea perioadă financiară să
contribuie în mod eficient la creş -
terea calităţii vieţii persoanelor
vulnerabile, inclusiv persoane cu
dizabilităţi.

În cazul Programului Opera-
ţional Regional 2014 - 2020, soli-
citarea vizează reincluderea în
cadrul Axei prioritare privind dez -
voltarea infrastructurii de sănă-
tate şi sociale, în enumerarea ti-
purilor de servicii (în prezent de-
numite centre moderne de tip
rezidenţial) şi alte tipuri de ser-
vicii rezidenţiale în comunitate,
anume: locuinţe protejate, apar-
tamente de tip familial şi case de
tip familial. Membrii Coaliţiei a -
trag atenţia Guvernului cu pri-
vire la faptul că aceste observaţii
reies şi din comentariile trans-
mise României de CE pe marginea
acordului de parteneriat.

În cazul Programului Opera-
ţional Capital Uman 2014 - 2020,
Coaliţia solicită completarea Axei
prioritare 4 „Incluziunea socială

şi combaterea sărăciei”, priori-
tatea de investiţii 4.4 „Creşterea
accesului la servicii accesibile, du -
 rabile şi de înaltă calitate, inclu-
siv asistenţă medicală şi servicii so -
ciale de interes general” în sensul:

înlocuirii sintagmei „centre•
nou înfiinţate” cu „servicii nou în -
fiinţate la nivelul comunităţii”,
cu menţionarea explicită a urmă-
toarelor exemple: locuin ţe prote -
jate, apartamente de tip famili -
al, case de tip familial, servicii de
îngrijire la domiciliu etc.;

menţionării explicite, în ca-•
drul tipurilor de acţiuni finanţabi -
le, a personalului furnizorilor pri-
vaţi, alături de cel specializat al
instituţiilor de asistenţă socială,
ca beneficiari ai programelor de
formare;

completării listei personalu-•
lui specializat la nivelul serviciilor
comunitare de îngrijire şi cu alte
specializări, cu posibilitatea extin -
derii (de exemplu: logopezi, kine -
toterapeuţi, educatori, maseuri etc.).

Scrisoarea ţine cont de anga -
jamentele asumate de România
încă din anul 2010 prin ratifica-
rea Convenţiei ONU privind Drep-
turile Persoanelor cu Dizabilităţi
şi a fost semnată de peste 30 de
ONG-uri din România.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro
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Oraşul Pucioasa obţine primele fonduri Regio
pentru modernizarea infrastructurii educaţionale

La începutul lunii aprilie, Agenţia pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia a semnat contrac-
tul de finanţare pentru proiectul „Reabilitare şi
modernizare Şcoala nr. 1 <<Mihai Viteazu>> Pu-
cioasa, judeţul Dâmboviţa”. Oraşul Pucioasa, în
calitate de beneficiar, a accesat primele fonduri
nerambursabile Regio în cadrul Axei prioritare 3
„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul
major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea/ moderni-
zarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
pentru formarea profesională continuă”.

Contractul de finanţare are o valoare totală
de 1.765.431,81 lei, din care valoarea totală eli-
gibilă a proiectului este de 1.263.937 de lei
(1.074.346,45 lei reprezintă fonduri nerambursa-
bile FEDR, 164.311,81 lei fonduri de la bugetul na-
ţional, iar 25.278,74 lei cofinanţarea eligibilă a be-
neficiarului). 

Prin implementarea proiectului, ce are ca ter-
men de realizare 14 luni, se urmăreşte îmbunătă-
ţirea calităţii infrastructurii de educaţie pentru
asigurarea unui proces de învăţământ la standarde
europene şi, totodată, pentru creşterea participă-
rii populaţiei şcolare la procesul educaţional. Cu
sprijin financiar nerambursabil Regio se vor exe-
cuta lucrări de modernizare a Şcolii nr. 1 „Mihai

Viteazu” din oraşul dâmboviţean Pucioasa. 
Clădirea unităţii de învăţământ, ce are o arie

construită de aproximativ 750 de metri pătraţi şi
două etaje, va fi reabilitată termic pentru a se asi-
gura un spaţiu adecvat desfăşurării procesului edu-
caţional pentru elevi şi cadre didactice. Totodată,
şcoala generală, ce are 18 săli de clasă în care în-
vaţă peste 600 de elevi de clasele I – VIII, va fi do-
tată corespunzător cu mobilier, echipamente di-
dactice şi IT, în vederea atingerii standardelor eu-
ropene.

La Târgovişte se creează prima structură de afaceri
cu finanţare Regio

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia a semnat, la începutul lunii aprilie, primul
contract de finanţare pentru dezvoltarea structu-
rilor de sprijinire a afacerilor din judeţul Dâmbo-
viţa. SC PRINCO GRUP SA din municipiul Târgovişte,
în calitate de beneficiar, a accesat primele fonduri
nerambursabile Regio în cadrul Axei prioritare 4
„Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regio-
nal şi local”, Domeniul major de intervenţie 4.1
„Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire
a afacerilor de importanţă regională şi locală”.

Contractul de finanţare al proiectului „Târgo viş -
te Business Park”are o valoare totală de 53.544.235,48
lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului

este de 40.153.781,50 lei (21.548.125,30 lei repre-
zintă fonduri nerambursabile FEDR, 2.544.143,60
lei fonduri de la bugetul naţional, iar 16.061.512,60
lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului). 

Proiectul, ce are ca termen de realizare 19 luni,
are ca obiectiv atragerea investiţiilor şi revigorarea
şi dezvoltarea economiei locale din judeţul Dâm -
boviţa. În cadrul structurii de afaceri nou creată,
ce va avea o suprafaţă utilă de 15.938,3 mp, vor fi
atrase în termen de doi ani de la finalizarea pro-
iectului 67 de firme, din care 62 de IMM-uri din mu-
nicipiul Târgovişte, care vor fi găzduite în noul cen-
tru de afaceri, şi se vor crea peste 190 de locuri de
muncă.

Şcoala nr. 1 „Mihai Viteazu”, Pucioasa, judeţul Dâmboviţa

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 7 aprilie 2014, la sediul Agen-
ţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au
fost depuse 1.152 de proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Ope-
raţional Regional), Planul Integrat de Dezvoltare Ur-
bană pentru Polul de Dezvoltare (PIDU) – Municipiul

Piteşti, PID-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
Integrate de Dezvoltare Urbană pentru 12 centre ur-
bane. De asemenea au fost semnate 532 de con-
tracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă so-
licitată de 3.124.577.802,23 lei. Din cele 532 de con -
tracte semnate, 42 de proiecte au fost reziliate.

IN
FO

 REG
IO

Pentru Domeniul major de intervenţie 5.3
„Promovareapotenţialuluituristicşicrearea
infrastructuriinecesareînscopulcreşteriia-
tractivităţiiRomânieicadestinaţieturistică”,
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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ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Programul Operaţional
Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” şi are responsabilităţi
delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre
posibilităţile de finanţare din POS CCE puteţi obţine contactând experţii
Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0342/100.160, 0242/315.009, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167, e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.

ADR Sud Muntenia a preluat noi atribuţii
în cadrul POS CCE, pentru dezvoltarea

infrastructurii de comunicaţii
La sfârşitul lunii martie, Agenţia pentru Dez-

voltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Or-
ganism Intermediar pentru Programul Operaţional
Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
(POS CCE) 2007 – 2013, a semnat, împreună cu Mi-
nisterul Fondurilor Europene, în calitate de Auto-
ritate de Management pentru POS CCE, Actul
adiţional nr. 1/ 2014 la Acordul-cadru de delegare
a atribuţiilor privind implementarea POS CCE. Ac-
tul adiţional vizează extinderea atribuţiilor dele-
gate de implementare a unor operaţiuni ale Axei
prioritare 1 a POS CCE şi la operaţiunea cu bene-
ficiari IMM-uri/ ONG-uri din cadrul Axei prioritare
3, respectiv Operaţiunea 3.1.1 „Sprijinirea acce-
sului la Internet şi la serviciile conexe” din cadrul
Domeniului de intervenţie 1 „Susţinerea utilizării

tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”. 
Astfel, ADR Sud Muntenia a preluat, în vederea

evaluării, selecţiei şi contractării, 66 de proiecte
depuse în cadrul Operaţiunii 3.1.1 „Sprijinirea ac-
cesului la Internet şi la serviciile conexe” – apelul
2, proiecte ce se implementează în regiunea de
dezvoltare Sud Muntenia. Valoarea financiară ne-
rambursabilă solicitată prin cele 66 de cereri de
finanţare este de 5.069.731,63 lei.

ADR Sud Muntenia, în calitate de Organism In-
termediar pentru POS CCE, sprijină atât potenţialii
beneficiari, cât şi beneficiarii prin oferirea de infor-
maţii despre posibilitatea obţinerii de fonduri neram-
bursabile şi despre modul corect de implementare a
proiectelor aflate în derulare în cadrul operaţiunilor
gestionate la nivelul Agenţiei din acest program.

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


Până în data de 7 aprilie 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 sis-
tem de producţie inovativ şi eco-eficient, din care 161
de proiecte au fost finalizate, 6 au fost reziliate/re-
trase, iar 5 proiecte se află în implementare. Suma ne -
rambursabilă 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 205 cereri în urma procesului de evaluare
desfăşurat în cadrul celorlalte Agenţii pentru Dezvol-
tare Regională şi a Autorităţii de Management POS
CCE. Din cele 205 cereri, 159 de contracte de finan-
ţare semnate (din care 8 contracte au fost reziliate),
6 contracte au fost transmise la AM POS CCE în ve-
derea semnării, 10 contracte se află în pregătire la
ADR SM / OI POS CCE, 10 sunt retrase şi 20 respinse.
Suma nerambursabilă solicitată prin cele 159 de pro-
iecte aflate în implementare este de 149.732.891,32
lei. Finanţarea nerambursabilă se va acorda prin Pro-
gramul Operaţional Sectorial „Creşterea Competiti -
vităţii Economice” 2007 – 2013, Axa prioritară 1 – Un
sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, DMI 1.1 –
Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia
pe piaţă, în special a IMM-urilor, Operaţiunea a) –
Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea secto-
rului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile,
A2 - Sprijin financiar nerambursabil de până la
1.065.000 de lei pentru întreprinderile mici şi mij-
locii.

De asemenea, Agenţia pentru Dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia a preluat 88 de cereri pentru care
se va acorda finanţare din Axa prioritară 1 – Un sistem
de producţie inovativ şi eco-eficient, DMI 1.3 – Dez-
voltarea durabilă a antreprenoriatului, Operaţiunea
2 – Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinde-
rilor mici şi mijlocii, apelul 2, sesiunea 2. Din cele
88 de cereri, 9 au fost respinse/retrase şi 79 au fost
admise în etapa de evaluare tehnică şi financiară.
Din cele 79 de proiecte admise, 2 s-au retras, iar 77
au fost admise din punct de vedere tehnico-financiar.
Valoarea financiară nerambursabilă aprobată pentru
cele 77 de proiecte este de 8.731.967,01 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 şi eco-eficient,
DMI 1.1 – Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului,
Operaţiunea a) – Sprijin pentru consolidarea şi mo-
dernizarea sectorului productiv prin investiţii tan-
gibile şi intangibile, Schema de finanţare A1 – Sprijin
financiar cu valoarea între 1.065.000 – 6.375.000 lei
pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii.
Valoarea financiară nerambursabilă solicitată de cele
26 de cereri este de 123.629.954,48 lei.

Până în data de 7 aprilie 2014 a fost semnat de
beneficiar şi de ADR Sud Muntenia un număr de 22
contracte de finanţare cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 108.354.350,97 lei. 15 dintre acestea
au fost semnate şi de către Autoritatea de Manage-
ment, fiind în prezent în implementare şi însumează
o valoare totală a finanţării neramburabile solicitate
de 79.179.894,81 lei. Alte 7 contracte semnate au
fost transmise la AM POSCEE în vederea avizării. Ce-
lelalte 4 proiecte au fost retrase/respinse.

Începând cu data de 5 martie 2014 au fost pre-
luate în vederea contractării, 9 proiecte (5 pro-
iecte cu implementare în regiunea Sud Muntenia
şi 4 proiecte cu implementare în Regiunea Bu -
cureşti-Ilfov) pentru care se va acorda finanţare
din Axa prioritară 1 - Un sistem inovativ şi ecoefi-
cient de producţie; Domeniul de intervenţie 1.1 –
Investiţii productive şi pregătirea pentru compe-
tiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM;
Operaţiunea b) – Sprijin pentru implementarea
standardelor internaţionale. Valoarea financiară
nerambursabilă solicitată de cele 9 cereri de fi -
nanţare este de 1.394.150,58 lei.

În data de 25 martie 2014 a fost semnat Actul
adiţional nr. 1/2014 la Acordul-cadru de delegare
a atribuţiilor privind implementarea POSCCE 2007-
2013, în urma căruia a fost preluat în vederea eva-
luării-selecţiei-contractării, un număr de 66 de
proiecte depuse în cadrul Axei 3 – „Tehnologia In-
formaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele pri-
vat şi public”, respectiv Operaţiunea 3.1.1. „Spri-
jinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe”
din cadrul Domeniului de intervenţie „Susţinerea
utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţii-
lor” – apelul 2, proiecte care se implementează în
regiunea Sud Muntenia. Valoarea financiară neram-
bursabilă solicitată de cele 66 de cereri de finan -
ţare este de 5.069.731,63 lei.
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Primăria Municipiului Piteşti a pregătit un stu-
diu, cu ajutorul unei firme de proiectare, care va
sta la baza documentaţiei pentru un proiect cu fi-
nanţare europeană de construire a unui nou pod
peste râul Argeş. Valoarea estimată a contractului
este de 35 milioane de lei, având şanse mari să fie
aprobat în cadrul Programului de finanţare 2014-

2020 al Uniunii Europene, deoarece implică şi co-
muna Mărăcineni (pentru astfel de proiecte, punc-
tajele sunt mai mari). Conform datelor furnizate de
autorităţile locale, noul pod va măsura 500 de me -
tri lungime şi, cu ajutorul unei firme de proiectare,
au fost creionate şi câteva schiţe ale viitorului pod. 

Sursa: ziarulargesul.ro
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35 milioane de lei
pentru un pod nou peste râul Argeş

Argeş

La începutul lunii aprilie, Ministerul Agricul-
turii a organizat o vizită la locul de implementare
a unor proiecte de succes derulate în judeţul Că-
lăraşi, destinată miniştrilor, viceminiştrilor şi a aso-
ciaţiilor profesionale române din agricultură. A -
ceste vizite se efectuează anual şi scopul lor este
de a analiza proiectele de succes şi de ultimă oră,
ce s-au creat din fonduri europene nerambursa-

bile. În data de 4 aprilie au fost vizitate două pro-
iecte de acest gen, unul în comuna Grădiştea, la
o fermă de vaci, unde animalele sunt de rasă su-
perioară, ce produc un lapte cu un grad de grăsime
foarte ridicat, iar al doilea proiect vizitat a fost în
comuna Borcea, unde invitaţii au vizitat silozurile
cu panouri fotovoltaice. 

Sursa: www.radiovocescampi.ro

Proiecte de succes realizate
din fonduri europene în judeţul Călăraşi

Călăraşi

http://www.radiovocescampi.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Preşedintele Consiliului judeţean Dâmboviţa,
Adrian țuţuianu, a efectuat o vizită de lucru în mai
multe localităţi ale judeţului pentru a verifica sta-
diul şi calitatea unor lucrări. În localitatea Potlogi
s-a făcut şi o vizită de lucru şi la şantierul de la Bise -
rica Brâncovenească. Situată la circa 45 km de Bu-
cureşti, comuna Potlogi este un loc plin de istorie. 

Istoria Potlogiului este veche, prima atestare
a comunei datează din anul 1468, iar numele ei
vine de la cuvântul „potlog”, care înseamnă „bu-
cată de piele cu care se cârpeşte încălţămintea”.
Localitatea a intrat însă în istorie după anul 1679,
când peste „Potlogii”, moşia vechiului postelnic Di -
ma şi a jupânesei Dragna, a devenit proprietar Con -
stantin Brâncoveanu, pe atunci mare spătar. Aici,
viitorul domn a făcut şi prima sa ctitorire – Biserica
„Sfântul Dumitru”, care se păstrează şi astăzi şi că -
reia localnicii îi spun „Biserica Mare”. Lăcaşul de cult
din prezent nu mai seamănă foarte mult cu cel al
lui Brâncoveanu pentru că în 1904, în vremea rege -
lui Carol I, s-au făcut lucrări de refacere şi s-a mo-
dificat arhitectura, cum ar fi adăugarea unei noi
turle pentru mai multă lumină. Cea mai mare dis-
trugere a fost însă acoperirea vechii picturi bise-
riceşti bizantine cu una nouă, considerată modernă
la vremea aceea. În prezent, biserica a fost refă-
cută aproape în totalitate, iar credincioşii care vin
să se roage nu se mai împiedică de schelele ce au
tronat în interior mai bine de 20 de ani. În 2010 s-a
reuşit obţinerea de fonduri europene nerambursa-
bile, prin Regio, pentru reabilitarea şi restaurarea
bisericii ctitorite de Constantin Brâncoveanu la
Potlogi. Valoarea proiectului este de 2 milioane de
lei, dar valoarea reală a lucrărilor va fi mult mai
mică, estimându-se undeva la 1,7 milioane de lei,
pentru că s-au făcut economii şi s-a redus semni-
ficativ valoarea. Lucrările propriu-zise la Biserica
Brâncovenească au început în februarie 2011, iar
astăzi proiectul, în valoare de aproape 20 de mi-
liarde de lei vechi, este aproape de finalizare: „Bi-
serica Brâncovenească de la Potlogi are hramul
<<Sf. Mucenic Dimitrie>>, este ctitorită de Con-
stantin Brâncoveanu. Importanţa ei este dată şi

de faptul că este prima biserică ctitorită de sfân-
tul martir Constantin Brâncoveanu încă pe vremea
când era mare logofăt al domnitorului Şerban Can-
tacuzino. Biserica a fost sfinţită în anul 1683, în
septembrie, iar de-a lungul vremii a suferit mai
multe modificări, dar şi mai multe vicisitudini, fie
din cauza vremii, fie din cauza cutremurelor. În
1904 a avut loc o lucrare de amploare în ceea ce
priveşte restaurarea, moment în care s-a adăugat
şi turla de deasupra naosului, pentru că biserica
în forma ei originală nu avea decât o sigură turlă.
Tot în 1904 s-a adăugat un strat de pic tură în ulei,
peste cea brâncovenească. În 1982 s-a încercat de
asemenea o lucrare de restaurare a bisericii, din
păcate nefinalizată, şi din acel an până în 2010 bi-
serica a rămas cu schelele de la lucrări integral,
de la un capăt la altul. În 2010 am reuşit să obţi-
nem o finanţare pe fonduri europene, prin POR.
Proiectul a început în 2011, în februarie, iar acum
ne aflăm la finalizarea acestui proiect, urmând ca
în cel mai scurt timp să facem recepţia la termi-
narea lucrărilor. Valoarea proiectului este de 2 mi-
lioane de lei, dar valoarea reală a lucrărilor va fi
mult mai mică, estimăm undeva la 1,7 milioane
de lei, pentru că s-au făcut economii şi s-a redus
semnificativ valoarea”, a declarat preotul paroh
Şerban Marian, manager de proiect. 

Sursa: ziardambovita.ro
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Lucrările de reabilitare
a Bisericii Brâncoveneşti de la Potlogi,

aproape de finalizare

Dâmboviţa
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Primăria municipiului Giurgiu pregăteşte un
proiect european în valoare de cinci milioane de
euro pentru înlocuirea sistemului de iluminat pu-
blic în municipiu în vederea creşterii luminozităţii
şi reducerii cu până la 70% a consumului de energie
electrică.

„Avem proiectul pregătit şi urmează să îl de-
punem; este un proiect european de cinci milioane
de euro, după model norvegian privind înlocuirea
întregului sistem de iluminat stradal din Giurgiu
şi un sistem de monitorizare şi de management al
consumului de energie electrică. Dacă vom reuşi
să câştigăm şi să implementăm acest proiect eu-
ropean cu finanţare norvegiană, va fi un mare be-
neficiu pentru municipiu, pentru că vom avea un

iluminat puternic şi economic”, a declarat prima-
rul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu.

El spune că vechiul sistem de iluminat public
din municipiu a fost gândit pe sistemul economic,
dar noaptea „nu se mai vede nimic”. Domnia sa a
declarat că noul sistem de iluminat public ce poa -
te fi implementat până anul viitor este pe leduri şi
va crea o luminozitate mai puternică, dar un con-
sum cu până la 70 % mai mic, astfel, dacă acum,
municipalitatea plăteşte lunar la energia electrică
aproape 400 de mii de lei lunar, cheltuielile se vor
reduce până la aproximativ 30 de mii de lei, iar
fondurile ce vor fi economisite vor fi folosite pen-
tru dezvoltarea oraşului.

Sursa: www.giurgiu-news.ro
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Primăria Giurgiu vrea să introducă
un proiect norvegian de iluminat stradal

Giurgiu

Ministrul delegat pentru IMM-uri, Florin jianu,
a efectuat la sfârşitul lunii martie  o vizită de lucru
în municipiul Slobozia. Scopul acestei vizite a fost
promovarea Parcului Industrial de IMM-uri din Slo-
bozia. Domnia sa a declarat că va încerca să spriji -
ne administraţia locală să atragă investitori în aceas -
tă zonă. „Sunteţi un punct nodal între Bucureşti
şi Constanţa şi acesta este un avantaj, dar trebuie
să vă branduiţi cu ceva anume ca să fiţi atractivi”,
a declarat ministrul pentru IMM-uri, Florin jianu.

Pe parcursul discuţiilor a fost subliniată nece-
sitatea intensificării cooperării economice între o
serie de sectoare ce dispun de un bun potenţial de
dezvoltare pe termen mediu şi lung, respectiv in-
dustria alimentară, industria uşoară şi agricultură.

Sursa: www.ziarulialomita.ro

Ministrul
delegat pentru IMM-uri,
Florian Jianu, în vizită

la Parcul Industrial
al IMM-urilor
din Slobozia

Ialomiţa

Florin jianu, ministrul delegat pentru IMM-uri
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În satul Pleaşov din judeţul Teleorman se va
construi un adăpost pentru bătrâni şi persoane a -
flate în dificultate. Proiectul, a cărui finanţare va
fi asigurată din fonduri europene, va începe anul
acesta şi se va finaliza în 12 luni. Adăpostul va fi al
optulea de acest gen din Teleorman. Pentru reali-
zarea acestui proiect, Consiliul Local Saelele s-a a -
sociat cu Consiliul judeţean Teleorman şi Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Teleorman, în scopul înfiinţării în satul Pleaşov a
unui Centru social pentru îngrijire bătrâni şi per-
soane cu nevoi speciale. Proiectul a fost depus la
ARD Sud Muntenia în urmă cu trei ani şi, recent, do -
cumentaţia a fost aprobată, urmând să intre în fa -
za de contractare. Valoarea proiectului a fost esti -
mată la 2,5 milioane de lei. 

Adăpostul va fi amenajat în dispensarul medi-
cal din comună, care nu mai este funcţional. Pro-
iectul tehnic prevede extinderea localului şi rea-
bilitarea lui. În Teleorman, astfel de centre mai
funcţionează la Olteni, Furculeşti, Cervenia, Talpa,
Roşiorii de Vede. Un cămin pentru bătrâni a fost
construit şi la Zimnicea, dar nu s-au găsit fonduri
pentru asigurarea funcţionării lui. Un adăpost de
acest gen are în plan şi primarul Alexandriei, Victor
Drăguşin, care speră să obţină fonduri europene

pentru realizarea investiţiei. Autorităţile susţin că
în judeţ se impune construirea de noi adăposturi,
având în vedere numărul mare de bătrâni rămaşi
fără ajutor. judeţul Teleorman se situează pe pri-
mul loc, într-un clasament naţional întocmit de Di-
recţia Naţională de Statistică, în ceea ce priveşte
gradul de îmbătrânire al populaţiei. În Teleorman,
21% dintre locuitori au peste 65 de ani.

Sursa: adevarul.ro
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Cămin pentru bătrâni
de 2,5 milioane de lei în satul Pleaşov

din judeţul Teleorman

Teleorman

În data de 1 aprilie, Instituţia Prefectului jude -
ţul Prahova a organizat o întrunire de lucru cu
toate instituţiile implicate în derularea Programu-
lui Operaţional Regional (Polul de Creştere Ploieşti
– DMI 1.1) şi Programului Operaţional Sectorial de
Mediu din judeţul Prahova, printre care Asociaţiile
de Dezvoltare Intercomunitară, Consiliul judeţean
Prahova şi unităţile administrativ-teritoriale benefi -
ciare ale acestor finanţări de la Uniunea Europeană.

S-au analizat stadiile derulării acestor proiec -
te, precum şi modalităţile de urgentare a absorb -

ţiei acestor resurse financiare extrem de importan -
te pentru dezvoltarea judeţului, avand în vedere so -
licitarea Comisiei Europene de a finaliza implemen -
tarea proiectelor până în data de 31 decembrie
2015.

Instituţia prefectului va continua monitoriza-
rea permanentă a evoluţiei implementării, în ve-
derea asigurării creşterii gradului de absorbţie a
fondurilor comunitare şi realizării cu succes a pro-
iectelor.

Sursa: ph-online.ro

Prefectura Prahova va monitoriza
investiţiile realizate în judeţ cu fonduri europene
Prahova

Foto: adevarul.ro
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Newsletter-ul „InfoRegionalSudMuntenia”
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. III, cam. 117, 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 / 0343/101.139
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 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 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 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
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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.
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