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În data de 16 aprilie, la sediul Biroului Regio-
nal pentru Cooperare Transfrontalieră (BRCT) Că -
lărași pentru granița România - Bulgaria au avut
loc ședința ordinară a Consiliului Director și cea a
Adunării generale, conduse de directorul ADR Sud
Muntenia, Liviu Mușat, în calitate de președinte al
Consiliului Director al BRCT Călărași.

Membrii Consiliului Director au aprobat pro-
iectele de hotărâre ce vizează organizarea și func -
ționarea BRCT Călărași, precum și raportul de ac-
tivitate și financiar-contabil al instituției pentru
anul 2013. Cu această ocazie, organigrama BRCT Că -
lărași a fost extinsă prin adăugarea posturilor pen-
tru sucursala din Ruse (Bulgaria) a Biroului. Despre
această decizie de extindere, președintele Consi-
liului Director, Liviu Mușat, a afirmat următoarele:
„Sunt încrezător că această sucursală este mai mult
decât binevenită, cu atât mai mult cu cât răspun -
de nevoilor pe care noi le-am identificat în rândul
beneficiarilor Programului, cu predilecție în rân-
dul celor de pe malul drept al Dunării, din Bulgaria.
Demonstrăm faptul că ținem cont de experința a -
cumulată din actualul program și creăm premisele
unui sistem de implementare fluent.”

Mai multe detalii despre cele două evenimen -
te desfășurate la sediul BRCT Călărași, precum și in -

formații despre Programul de Cooperare Transfron-
talieră România - Bulgaria găsiți pe pagina de inter -
net a programului: www.cbcromaniabulgaria.eu.

Liviu Mușat, președintele Consiliului Director al BRST Călărași
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BRCT Călărași și-a prezentat
bilanțul activității pe anul 2013
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În data de 16 aprilie, reprezentanții Agenției pen-
tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au participat
la atelierul de lucru de la nivelul regiunii noas tre privind
evaluarea ex-ante a Planului de Dezvol tare Regională
2014 – 2020 Sud Muntenia. Evenimentul a fost organi-
zat la sediul Primăriei Municipiului Călărași, fiind co-
ordonat de către Ministerul fondurilor Europene, Di-
recția generală de Analiză, Programare și Evaluare. 

Evaluarea ex-ante a Planurilor de Dezvoltare
Regională 2014 – 2020 are loc în contextul noii pe-
rioade de programare privind fondurile Europene
Structurale și de investiții. obiectivul general al

evaluării este de a furniza judecăți de valoare și
de a sprijini identificarea priorităților de dezvol-
tare socio-economică și teritoriale bine fundamen-
tate, pe care să se bazeze procesul de planificare
a fondurilor Cadrului Strategic Comun 2014 – 2020.

Atelierul regional a avut ca obiectiv validarea
analizelor și a recomandărilor preliminare oferite
de echipa de evaluare, colectarea de noi informații
pentru raportul de evaluare ex-ante, precum și in-
tensificarea dimensiunii participative a evaluării
ex-ante prin comunicarea cu actorii reprezentativi
la nivel regional.

Daniela Traian, director adjunct Dezvoltare
și Comunicare - ADR Sud Muntenia

valentin Ariton, expert în cadrul firmei de consultanță Ernst & Young, evaluator ex-ante
al Planului de Dezvoltare Regională 2014 - 2020
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a Planului de Dezvoltare Regională

2014 – 2020 Sud Muntenia
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PNDR 2014 - 2020:
Primele Ghiduri
ale solicitantului,
în consultare
publică

APDRP a publicat spre con -
sultare publică ghidurile soli-
citantului pentru Măsura 121
„Ferma de familie” și Măsura
121 „Modernizarea exploata-
țiilor agricole”. Reprezentanții
APDRP au declarat că se are în
vedere lansarea acestor linii de
finanțare în mai 2014.

Aceste noi sesiuni de de-
punere de proiecte vor fi orga-
niza re în conformitate cu pre-
vederile tranzitorii din Regula-
mentului (uE) nr. 1310/2013,
în care la art. 3 se fac precizări
legate de posibilitatea organi-
zării unor astfel de sesiuni îna -
inte de aprobarea noului Pro-
gram de dezvoltare rurala 2014
– 2020.

Sugestiile și comentariile
pot fi transmise la adresa de e-
mail: promovare@apdrp.ro în
termen de două săptămâni.

Sursa: fonduri-structurale.ro

Ministerul Fondurilor Europene
anunță deschiderea a două

sesiuni de depunere a aplicațiilor
pentru consolidarea relațiilor
bilaterale în cadrul Granturilor
SEE și Norvegiene 2009-2014
Ministerul fondurilor Europe -

ne anunță lansarea a două apeluri
de proiecte în cadrul granturilor
SEE și norvegiene 2009 - 2014, des-
tinate proiectelor/ acțiunilor me-
nite să conducă la consolidarea re -
lațiilor bilaterale între România și
statele donatoare (norvegia, islan -
da, Liechtenstein), aferente fon-
dului pentru Relații Bilaterale la
nivel național și fondului pentru
Relații Bilaterale la nivelul Progra-
mului Ro18 - Consolidarea Capaci -
tă ții și Cooperare instituțională.

finanțările acordate în cadrul
acestor apeluri pot fi contractate u -
șor și repede: cererile de finan țare
completate au cel mult 5 pagini, iar
perioada de evaluare a a cestora este
de maximum 30 de zi le lucrătoare.
Suplimentar, beneficiarii nu trebuie
să asigure cofi nanțare: cheltuielile
eligibile din cererile de finanțare
aprobate sunt acoperite integral.

1. Apel în cadrul fondului pen -
tru Relații Bilaterale la nivel na -
țional, granturile SEE și norvegie ne
2009 - 2014: În cadrul acestui apel,
cu un buget total de 736.000 de
euro, vor fi finanțate proiecte/
acțiuni ce contribuie la dezvoltarea
relațiilor bilaterale între România și
statele donatoare, în arii prioritare
precum justiție și afaceri interne,
consolidarea capa cității judiciare,
cooperarea Schen gen, sănătate,
cultură, mediu, copii și tineri aflați

în situații de risc, dar și alte
priorități generale și orizontale. Be-
neficiarii eligibili sunt instituții pu-
blice, precum și or ga nizații non-gu-
vernamentale, aso ciații, fundații,
sindicate, patrona te care activează
în sfera ariilor prioritare.

2. Apel în cadrul fondului pen -
tru Relații Bilaterale la nivelul Pro-
gramului Ro18 – Consolidarea Capa -
cității și Cooperare instituțională,
granturile norvegiene 2009 - 2014:
Acest apel se adresează entităților
publice din România și norvegia și
are drept scop finanțarea de pro-
iecte/ acțiuni ce contribuie la obiec -
tivul general de întărire a capa -
cității instituționale și dezvoltarea
resurselor umane în instituțiile pu-
blice române prin cooperare și trans -
fer de cunoștințe cu instituții simi-
lare din norvegia. Bugetul apelului
este de 175.765 de euro.

Solicitanții eligibili pot depu -
ne dosarele de finanțare la Regis-
tratura generală a Ministerului fon -
durilor Europene și în format digi-
tal la adresa de e-mail: bilate -
ral.relations@fonduri-ue.ro până
în data de 31 octombrie 2014, pro-
iectele fiind evaluate și aprobate
în ordinea depunerii.

ghidul solicitanților și docu -
mentația necesară depunerii cere-
rilor de finanțare sunt publicate pe
site-ul www.eeagrants.ro.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

http://www.fonduri-ue.ro
http://www.eeagrants.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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BRCT Călărași: Exercițiu comun româno-bulgar
de intervenție în caz de urgență

În prima jumătate a lunii aprilie, în orașul
Zimnicea, directorul executiv al BRCT Călărași, ni-
coleta Mincu, a participat la un exercițiu prin care
a fost testată capacitatea de răspuns în operațiuni
de intervenție organizate în cadrul proiectului „Ma -
nagementul riscului comun în situații de urgență
în zona de frontieră a Dunării”, finanțat prin Pro-
gramul de Cooperare Transfrontalieră România -
Bulgaria 2007 - 2013. Acțiunea a fost organizată de
inspectoratul general pentru Situații de urgență
din România, împreună cu Directoratul general de
Pompieri și Protecție Civilă Bulgaria.

Asigurarea unui set de măsuri de prevenire a
dezastrelor naturale și a serviciilor de răspuns în
caz de urgență, prin îmbunătățirea serviciilor co-
mune de intervenție în caz de urgență, are o im-
portanță sporită în cadrul cooperării regiunilor de
graniță din România și Bulgaria, acestea reprezen-
tând o condiție esențială pentru îmbunătățirea ca-
lității vieții în aria eligibilă a Programului de Co-
operare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007
- 2013.

Complexitatea obiectivelor proiectului și ca-
racterul de pionierat în gestionarea cooperării in-
terstatale în situații de dezastre au fost salutate
de invitații la această acțiune, printre care s-au
numărat: Daniela Carmen Dan - prefect de Teleor-
man, Sorin Enculescu - consilierul premierului vic-
tor Ponta, george iacob – prefect de Călărași, A -
drian ionuț gâdea - președintele Consiliului Jude -
țean Teleorman, Petre Pârvu - primarul orașului
Zimnicea, victor Drăgușin - primarul municipiului
Alexandria.

Atât reprezentanții țării noastre Mugurel Sta-
nov - prim adjunct al inspectoratului general al Si-
tuațiilor de urgență, cât și reprezentanții părții bul -
gare, vasile vasilev - director adjunct al Directora -
tului general de Pompieri și Protecție Civilă Bulga -
ria, și-au exprimat aprecierea asupra modului de
desfășurare al exercițiilor comune în cazul situații -
lor de urgență, dar și asupra operativității cu care
s-a acționat, ceea ce dovedește nivelul ridicat de
pregătire al pompierilor militari români și bulgari.

Sursa: cbcromaniabulgaria.eu
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317 proiecte depuse la ADR Sud Muntenia
pentru dezvoltarea microîntreprinderilor

în cadrul celui de-al 3-lea apel
al programului Regio 2007 - 2013

La sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia s-au depus, în cadrul celui de-al 3-
lea apel de proiecte, 317 de cereri de finanțare
prin care se solicită fonduri nerambursabile pentru
dezvoltarea microîntreprinderilor în cadrul Progra-
mului operațional Regional 2007 - 2013, Axa prio-
ritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afa-
ceri regional și local”, DMi 4.3 „Sprijinirea dezvol-
tării microîntreprinderilor”.

Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare
pentru dezvoltarea microîntreprinderilor din re-
giunea Sud Muntenia s-a desfășurat în perioada 20
martie – 17 aprilie, solicitanții eligibili pentru acest
apel de proiecte fiind societățile comerciale sau
societățile cooperative care îndeplinesc condițiile
de eligibilitate detaliate în cadrul ghidului. Activi-
tățile eligibile pentru care s-au depus proiectele
în această perioadă vizează achiziționarea de echi-
pamente, utilaje sau sisteme iT. După ce proiec-
tele au fost depuse, acestea au intrat direct în pro-
cesul de evaluare, în ordinea înregistrării la sediul
Agenției.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Instrucțiunea nr. 121
privind modificarea
procesului de evaluare,
selecție și contractare
pentru proiectele depuse
în cadrul POR 2007 – 2013

Autoritatea de Management pentru Pro-
gramul operațional Regional (PoR) a emis
instrucțiunea nr. 121, privind modificarea
procesului de evaluare, selecție și contrac -
tare pentru proiectele depuse în cadrul
PoR 2007 – 2013, DMi 4.1 „Dezvoltarea du -
ra bilă a structurilor de sprijinire a aface-
rilor, de importanță regională și locală”
și DMi 5.2 „Crearea, dezvoltarea,  moder-
nizarea infrastructurii de turism în vede-
rea valorificării resurselor naturale și
creșterii calității serviciilor turistice”.

ținând cont că ajutoarele de stat pot fi
acordate doar până în data de 30 iunie
2014 și considerând necesară luarea unor
măsuri de urgentare a procesului de eva-
luare, selecție și contractare pentru toate
proiectele ce cad sub incidența ajutorului
de stat regional, depuse în cadrul PoR,
Autoritatea de Management a luat o serie
de decizii cu privire la termenele și mo-
dalitatea de contractare a proiectelor de-
puse spre finanțare în cadrul DMi 4.1 și
5.2, cuprinse în instrucțiunea menționată.

Documentul poate fi descărcat de pe site-ul
Agenției dedicat programului Regio, http://re -
gio.adrmuntenia.ro, secțiunea Clarificări uti -
le, link: http://regio.adrmuntenia.ro/im-
agini/upload/instructiunea121-0.pdf.

Clarificări pentru Ghidul
solicitantului DMI 4.3
„Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor”

Autoritatea de Management pentru Pro-
gramul operațional Regional a adus noi cla -
rificări în legătură cu aplicarea unor preve -
deri din ghidul Solicitantului pentru DMi 4.3
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderi-
lor”, referitor la apelul 3 de proiecte, în ceea
ce privește eligibilitatea unor echipamente.

Reamintim că cererile de proiecte pen-
tru DMi 4.3 au putut fi depuse la sediul Agen -
ției până joi, 17 aprilie, ora 14:00, iar solicitan -
ții eligibili pentru acest apel de proiec te au
fost societățile comerciale sau societă țile
cooperative care îndeplinesc condițiile de
eligibilitate detaliate în cadrul ghidului. În
actuala sesiune de depunere de proiecte au
fosteligibile doar dotările (echipamente, utila -
je, sisteme iT), nu și lucrările de construcții.

Documentul cu noile clarificări ale AM PoR
poate fi descărcat de pe site-ul Agenției dedi-
cat programului Regio, http://regio.adrmun-
tenia.ro/, secțiunea Ghidul solicitantului, link:
http://regio.adrmuntenia.ro/s18/domeniul-
major-de-interventie-43---sprijinirea-dezvol-
tarii-microintreprinderilor/.

Se prelungește termenul
de depunere a proiectelor

pentru dezvoltarea
infrastructurii educaționale
în cadrul programului Regio
Autoritatea de Management

pentru Programul operațional
Re gional (PoR) din cadrul Minis-
terului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice anunță
modificarea calendarului de de -
pune re a cererilor de finanțare
pentru dezvoltarea infrastructu-
rii de învă țământ în cadrul PoR
2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Îm-
bunătățirea infrastructurii so-
ciale”, DMi 3.4 „Reabilitarea,

mo dernizarea, dez voltarea și e -
chiparea infrastructu rii edu ca -
ționa le preuniversitare, univer-
sitare și a infrastructurii  pen tru
forma re profesională con tinuă”
astfel:

data limită de depunere a•
cererilor de finanțare secțiunea
I: 5 mai 2014;

data limită de depunere a•
cererilor de finanțare secțiunea
II: 17 iunie 2014.

Noi clarificări pentru
dezvoltarea infrastructurii

educaționale în cadrul
Regio – DMI 3.4

Autoritatea de Management
pentru Programul operațional Re -
gional a emis o notă pentru cla-
rificarea prevederilor ghidului so -
licitantului pentru Domeniul ma-
jor de intervenție 3.4 „Reabilita-
rea, modernizarea, dezvoltarea
și echiparea infrastructurii edu-
caționale preuniversitare, uni-
versitare și a infrastructurii pen-
tru formare profesională conti-
nuă” - apel de proiecte pentru
fondurile realocate PoR conform
Deciziei Comisiei C (2013)/9772
finale din 19.12.2013.

Documentul integral poate fi
descărcat de pe site-ul Agenției de -

dicat programului Regio, http://re -
gio.adrmuntenia.ro, secțiunea
ghidul solicitantului, link: http://re -
gio.adrmuntenia.ro/imagini/upl
oad/nota.rar.

http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/nota.rar
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/nota.rar
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/nota.rar
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/s18/domeniul-major-de-interventie-43---sprijinirea-dezvoltarii-microintreprinderilor/
http://regio.adrmuntenia.ro/s18/domeniul-major-de-interventie-43---sprijinirea-dezvoltarii-microintreprinderilor/
http://regio.adrmuntenia.ro/s18/domeniul-major-de-interventie-43---sprijinirea-dezvoltarii-microintreprinderilor/
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea121-0.pdf
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea121-0.pdf
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 14 aprilie 2014, la sediul Agen-
ției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au
fost depuse 1.173 de proiecte, prin care se solicită
finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul ope-
rațional Regional), Planul integrat de Dezvoltare ur-
bană pentru Polul de Dezvoltare (PiDu) – Municipiul

Pitești, PiD-ul Polului de Creștere Ploiești și Planuri
integrate de Dezvoltare urbană pentru 12 centre ur-
bane. De asemenea, au fost semnate 533 de con-
tracte de finanțare, cu o valoare nerambursabilă so-
licitată de 3.127.320.061,75 lei. Din cele 533 de
contracte semnate, 42 de proiecte au fost reziliate.

IN
FO

 REG
IO

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

* * *
oRgAniSMuL inTERMEDiAR PEnTRu TuRiSM:

Ministerul Economiei, Direcția gestionare fonduri
Comunitare pentru Turism - B-dul Dinicu golescu,
nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poștal 010873, Bu-
curești, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001,
e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism
Intermediar pentru Regio și are
responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile
de finanțare din Regio puteți obține
contactând experții Serviciului
Comunicare: 0242/331.769,
0242/315.009, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167,
e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

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


Până în data de 14 aprilie, Agenția pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia a preluat de la sediul
Autorității de Management pentru PoS CCE 172 de
cereri de finanțare aferente Axei prioritare 1 „Un sis-
tem de producție inovativ și ecoeficient”, din care
161 de proiecte au fost finalizate, 6 au fost reziliate/
retrase, iar 5 proiecte se află în implementare. Suma
nerambursabilă solicitată a fost de 215.606.341,18
lei.

La sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, până în prezent, au fost propuse spre
finanțare 205 cereri în urma procesului de evaluare
desfășurat în cadrul celorlalte Agenții pentru Dezvol-
tare Regională și a Autorității de Management pentru
PoS CCE. Din cele 205 cereri, 159 de contracte de
finanțare semnate (din care 8 contracte au fost re-
ziliate), 6 contracte au fost transmise la AM PoS CCE
în vederea semnării, 10 contracte se află în pregătire
la ADR SM / oi PoS CCE, 10 sunt retrase și 20 respin -
se. Suma nerambursabilă solicitată prin cele 159 de pro -
iecte aflate în implementare este de 149.732.891,32
lei. finanțarea nerambursabilă se va acorda prin Pro-
gramul operațional Sectorial „Creșterea Competiti -
vității Economice” 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Un
sistem de producție inovativ și ecoeficient”, DMi 1.1
„Investiții productive și pregătirea pentru competi -
ția pe piață, în special a IMM-urilor”, operațiunea
a) „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sec-
torului productiv prin investiții tangibile și intangi-
bile”, A2 „Sprijin financiar nerambursabil de până
la 1.065.000 de lei pentru întreprinderile mici și mij-
locii”.

De asemenea, Agenția pentru Dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia, până în prezent, a preluat 88 de
cereri pentru care se va acorda finanțare din Axa
prioritară 1 „Un sistem de producție inovativ și ecoe-
ficient”, DMi 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antrepre-
noriatului”, operațiunea 2 „Sprijin pentru consul-
tanță acordat întreprinderilor mici și mijlocii”, ape-
lul 2, sesiunea 2. Din cele 88 de cereri, 9 au fost res-
pinse/retrase și 79 au fost admise în etapa de eva-
luare tehnică și financiară. Din cele 79 de proiecte
admise, 2 au fost retras, iar 77 au fost admise din
punct de vedere tehnico-financiar. valoarea finan-
ciară nerambursabilă aprobată pentru cele 77 de pro-
iecte este de 8.731.967,01 lei.

Totodată au fost preluate de la sediul Autorității

de Management PoS CCE, 26 de cereri de finanțare
pentru care se va acorda finanțare din Axa prioritară
1 „Un sistem de producție inovativ și eco-eficient”,
DMi 1.1 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”,
operațiunea a) „Sprijin pentru consolidarea și mo-
dernizarea sectorului productiv prin investiții tan-
gibile și intangibile”, Schema de finanțare A1 „Spri-
jin financiar cu valoarea între 1.065.000 și 6.375.000
lei pentru investiții în întreprinderile mici și mijlo-
cii”. valoarea financiară nerambursabilă solicitată de
cele 26 de cereri este de 123.629.954,48 lei.

Până în data de 14 aprilie au fost semnate de
beneficiar și de ADR Sud Muntenia 22 de contracte
de finanțare cu o valoare nerambursabilă solicitată de
108.354.350,97 lei. 20 dintre acestea au fost sem-
nate și de către Autoritatea de Management, fiind în
prezent în implementare și însumează o valoare to-
tală a finanțării ne ramburabile solicitate de
98.418.029,22 lei. Alte două 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 proiecte
cu implementare în Regiunea Sud Muntenia și 4 pro-
iecte cu implementare în Regiunea București-ilfov),
pentru care se va acorda finanțare din Axa prioritară 1
„Un sistem inovativ și ecoeficient de producție”, Do-
meniul de intervenție 1.1 „Investiții productive și
pregătirea pentru competiția pe piață a întreprin-
derilor, în special a IMM”, operațiunea b) „Sprijin pen -
tru implementarea standardelor internaționale”.
valoarea financiară nerambursabilă solicitată de cele
9 cereri de finanțare este de 1.394.150,58 lei.

În data de 25 martie 2014 a fost semnat Actul
adițional nr. 1/2014 la Acordul-cadru de delegare a
atribuțiilor privind implementarea PoS CCE 2007 -
2013, în urma căruia au fost preluate în vederea eva-
luării/ selecției/ contractării, 66 de proiecte depuse
în cadrul Axei 3 „Tehnologia Informației și Comuni-
cațiilor pentru sectoarele privat și public”, respectiv
operațiunea 3.1.1 „Sprijinirea accesului la Internet
și la serviciile conexe” din cadrul Domeniului de
intervenție „Susținerea utilizării tehnologiei infor-
mației și comunicațiilor” – apelul 2, proiecte ce se
implementează în regiunea Sud Muntenia. valoarea
financiară nerambursabilă solicitată prin cele 66 de
cereri de finanțare este de 5.069.731,63 lei.
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Consiliul Județean Argeș a elaborat o strategie
de dezvoltare integrată pentru următorii șapte ani
ce cuprinde peste 200 de proiecte din toate dome-
niile de activitate. valoarea totală a acestora se
ridică la circa 4,35 miliarde de euro, mizându-se
în special pe atragerea de fonduri europene, dar
și pe contribuția sectorului privat și a celui public.
Astfel, valoarea proiectelor din sectorul public es -
te de 2,54 miliarde de euro, a celor din sectorul pri -
vat este de 572 milioane de euro, iar a celor comune

(public și privat) este de 1,24 miliarde de euro.
În privința categoriilor de activități, valoarea

proiectelor din domeniul agriculturii este de
23,666 milioane de euro, a celor din cultură și edu-
cație, respectiv inovare este de 290 milioane de
euro, în industrie și energie se mizează pe aproape
650 milioane de euro, iar pentru transport 1,840
miliarde de euro. Suma prevăzută pentru dezvol-
tarea turismului este de 1,429 miliarde de euro.

Sursa: ziarulargesul.ro
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Peste 200 de proiecte cuprinse în strategia
de dezvoltare integrată a județului Argeș

Argeș

un parc tematic în care se vor investi peste
500.000 de lei se va înființa în Bărăgan. Locuitorii
comunei grădiștea, una dintre cele mai frumoase
zone din județul Călărași, dar și turiștii care vor
veni să se relaxeze la pescuit, la sfârșit de săptă-
mână, sunt beneficiarii direcți ai acestui proiect.

Autoritățile locale, în parteneriat cu Agenția
de Protecția Mediului Călărași își dau mâna pentru
punerea în practică a acestui proiect. Cele două in-
stituții implementează, în perioada 29 august 2013
– 29 august 2014, proiectul „Înființare parc tematic
în comuna Grădiștea, județul Călărași”, finanțat

prin Programul operațional de Pescuit. valoarea to-
tală a proiectului( inclusiv TvA) este de 557.164,42
lei, din care 421.000 de lei finanțare nerambursa-
bilă și 28.326,15 lei contribuția comunei grădiștea.

Lucrările vor fi finalizate peste câteva luni,
iar beneficiarii sunt cei 4.700 de locuitori, elevi de
la clasele primare și gimnaziale din localitățile li-
mitrofe, alte persoane interesate de tematica
abordată (floră, faună, pescuit în lunca Dunării),
persoanele și turiștii aflați în zonă, dar și afaceriș -
tii care pot dezvolta activități economice. 

Sursa: www.adevarul.ro

Investiție de 500.000 de lei.
Parc tematic în Bărăgan, de-a lungul Dunării

Călărași
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Autoritățile publice locale din Târgoviște au
anunțat că până la sfârșitul acestui an, centrul mu-
nicipiului va fi reabilitat. Este vorba despre zona
Parcului Mitropoliei, dar și de Piața Mihai viteazu
din fața Casei Sindicatelor.

„Am semnat cererile de oferte pentru servi-
ciile de proiectare la ruinele mitropoliei. Sperăm
ca în două săptămâni să avem contractul semnat.
În acest an se vor reabilita ruinele de la Mitropo-

lie, pentru care este aprobată în bugetul local
suma de 600.000 de lei și vom continua cu platoul
de la Sindicate, Piața Mihai Viteazu, pe care sper
să îl facem tot anul acesta”, a declarat primarul
Boriga. În aceeași gândire cu aceste proiecte, se
dorește a fi platoul de la Prefectură, pe care au-
toritățile locale speră să îl prindă în bugetul anului
viitor.

Sursa: adevarul.ro
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Schimbări estetice majore
în centrul Târgoviștei

Dâmbovița

Ministerul Mediului a anunțat administrația giur -
giuveană că poate continua lucrările de dezvoltare
a rețelelor de apă-canal, ce vor fi finanțate din eco -
nomiile realizate în cadrul unui alt proiect ce s-a de -
rulat în localitățile giurgiu, Bolintin și Mihăilești.

Pri marul nicolae Barbu spune că sunt deja pre-
gătite proiecte pentru realizarea acestor obiec-
tive, care vor fi prezentate în următoarele zile Mi-
nisterului. Dacă vor fi aprobate, administrația locală

va reuși să rezolve în întregime problema alimentării
cu apă și a canalizării pe toate străzile din municipiul
giurgiu.

obținerea unor prețuri mai mici la licitații sau
corecțiile financiare au fost doar câteva prin me-
todele în care s-a reușit realizarea unor economii
importante din fondurile alocate de uE proiectului
derulat în localitățile giurgiu, Bolintin și Mihăilești. 

Sursa: www.stirigiurgiu.ro

Apă și canal pe străzile din Giurgiu,
cu economiile de la UE

Giurgiu
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Consiliul Local Slobozia s-a întrunit de urgență
săptămâna trecută pentru adoptarea unui proiect de
hotărâre pentru finanțarea obiectivului „Campus șco-
lar Liceul de Arte Ionel Perlea”, care are o valoare to-
tală de 10 milioane de lei, 2% din această sumă repre-
zentând contribuția proprie din bugetul local. Pentru
realizarea acestui proiect, municipalitatea intențio-
nează să acceseze fonduri europene nerambursabile
prin Programul operațional Regional 2007 - 2013, Axa
prioritară „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Do-
meniul major de interven ție 3.4 „Reabilitarea/ mo-
dernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii
educaționale preuniversitare, universitare și a infras-
tructurii pentru formare profesională continuă”.

Sursa: www.guraialomitei.com
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Campus școlar pe bani europeni
prin Regio

Ialomița

Primăria Sinaia a depus, de curând,»
un proiect de peste trei milioane de lei
pentru atragerea de fonduri norvegiene
în vederea dotării și înființării Muzeului
orașului Sinaia. Potrivit administrației
locale, Muzeul Sinaia va fi amenajat în
cea mai veche vilă din localitate.

fondurile vor fi folosite pentru achiziționarea de
mobilier, sisteme specifice muzeului, dar și echipa-
mente tehnice de ultimă generație. În paralel cu
această finanțare din fonduri norvegiene, Primăria Si-
naia a demarat și o campanie de strângere de obiecte
vechi care să aibă legătură cu istoria localității. Cei
care vor dona obiecte cu valoare istorică vor beneficia
de intrare gratuită în muzeu pe tot parcursul vieții,
iar numele lor va fi scris pe un panou de onoare alături
de fotografia acestora.

Muzeul va funcționa în Palatul Ştirbei, cea mai
veche vilă din oraș, construită în anul 1875. imobi-
lul a adăpostit în trecut Casa Pionierilor și Trezo-
reria orașului Sinaia.

Sursa: www.actualitateaprahoveana.ro

Proiect de peste 3 milioane de lei
pentru dotarea și înființarea Muzeului Sinaia

Prahova
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venind în sprijinul mediului de afaceri din cele
17 localități rurale din județele Teleorman și giur-
giu membre ale grupului de Acțiune Locală „Du-
nărea de Sud”, Camera de Comerț, industrie și A -
gricultură Teleorman implementează proiectul „For -
marea profesională, cheia spre competitivitate”.
obiectivul principal al proiectului finanțat prin Pro -
gramul național de Dezvoltare Rurală – Axa priori-
tară iv LEADER constă în „creșterea competitivi-
tății fermelor din zona rurală prin formarea pro-
fesională a resurselor umane din cadrul acestora
în vederea dobândirii de informații și cunoștințe
relevante care să conducă la un management per-
formant”. Proiectul a fost lansat la sediul grupului
de Acțiune Locală „Dunărea de Sud”, din comuna
Suhaia, de către președintele Camerei de Comerț,
industrie și Agricultură Teleorman, Marin niculcea.

grupul de Acțiune Locală „Dunărea de Sud”

cuprinde localități rurale din județele Teleorman
și giurgiu, respectiv comunele: Suhaia, fântânele,
viișoara , Piatra, Lisa, Seaca, Traian, Crângu, frumoa -
sa, Smârdioasa, izvoarele, Dracea, Bragadiru, Bujo -
ru, năsturelu, Pietroșani și găujani. 

grupul țintă al acestui proiect este alcătuit
din persoane adulte care activează în domeniile:
agricultură, creșterea animalelor, silvicultură și in-
dustria alimentară. Persoanele care vor fi cuprinse
în acest program vor participa la cursuri de forma -
re profesională în specialitățile: contabil (conta-
bilitatea primară a fermei), managementul și ad-
ministrarea fermelor, marketingul produselor agri-
cole prin utilizarea tehnicilor de e-commerce și de
protecția mediului. Cursurile sunt gratuite, iar cei
ce vor urma acest program de pregătire primesc
atestate de formare profesională.

Sursa: www.ziarulmara.ro
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Două noi proiecte de susținere
a mediului de afaceri: „Formarea profesională,

cheia spre competitivitate”

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

Agenție și de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
în vederea promovării Programului operațional Regional 2007 – 2013.

Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale
Rețelei de informare REgio Sud Muntenia

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

DATE DE CONTACT
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. general Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul Județean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Argeș, sediul Consiliului Județean Argeș: Piața
victoriei, nr. 1, et. iii, cam. 117, mun. Pitești,
jud. Argeș; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Județean DÂMBOVIŢA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Dâmbovița, sediul Consiliului Județean
Dâmbovița: B-dul independenței, nr. 1, et. iv,
cam. 101, mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița
Tel. / 0245/220.647, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean GIURGIU
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
giurgiu, B-dul Mihai viteazul, nr. 4,
mun. giurgiu, jud. giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Județean IALOMIŢA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
ialomița, Piața Revoluției, nr. 1, et. iv,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. ialomița
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. vi, cam.
626/627, mun. Ploiești, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Pol de Creștere Ploiești
Adresă / Str. Romana nr. 28-30, etaj 1, Ploiești,
jud. Prahova (în spatele Palatului Administrativ)
Tel. / 031/824.94.71; Fax / 031/824.94.70
E-mail / polploiesti@adrmuntenia.ro

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

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

Editor / Direcția Dezvoltare și Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuț Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 17 aprilie 2014

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care
dumneavoastră le desfășurați. Dacă sunteți interesați

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

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

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

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

Rețelei de informare REgio Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,

consiliilor județene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
reprezentanților mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia

și site-urilor dedicate (portalurilor de știri economice),
precum și publicului larg.

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

http://regio.adrmuntenia.ro
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