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În perioada 7 – 8 mai, Agenţia»
pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia a organizat, la Târgovişte,
un eveniment în cadrul proiectului
Working4Talent, la care au participat
toţi partenerii din cele nouă ţări
ce fac parte din consorţiu. 

Proiectul Working4Talent – „Human capital
and innovation: employment policies in local and
regional innovation networks for talent attraction
and better job opportunities” („Capitalul uman şi
inovare: politici pentru ocuparea forţei de muncă
în reţelele inovatoare de la nivel regional şi local,
pentru atragerea persoanelor înalt calificate şi
pentru oportunităţi mai bune de locuri de mun -
că”), implementat de ADR Sud Muntenia, este fi -
nanțat de Comisia Europeană, în cadrul programu-

lui intERREg iv C. În realizarea proiectului Wor-
king4Talent este implicat un consorțiu format din
10 parteneri - autorități locale şi regionale din opt
state membre ale uniunii Europene (Spania, Cehia,
România, irlanda, Lituania, italia, Letonia şi unga-
ria) şi norvegia.  

(continuare în pagina 3)

Partenerii din cadrul proiectului Working4Talent, alături de Adrian țuțuianu, preşedintele Cj Dâmbovița

Centrul internațional de Conferințe al universității „Valahia” din
târgovişte a găzduit seminarul „Locuri de muncă de înaltă
calificare pentru o economie ecologică”
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(continuare din pagina 2)
Scopul organizării evenimentului în România a

fost de a realiza un schimb de bune practici cu cei -
lalți parteneri din cadrul consorțiului în domeniul
atragerii şi reținerea în regiunile de dezvoltare a
personalului înalt calificat.

În data de 7 mai, la sediul Consiliului județean
Dâmbovița, a avut loc reuniunea Comitetului de
Coordonare. La eveniment au participat membrii
consorțiului ce implementează proiectul - repre-
zentanții autorităților locale şi regionale din Spa-
nia, Cehia, România, irlanda, Lituania, italia, Le-
tonia, ungaria şi norvegia.

În calitate de gazdă a evenimentului, preşe-
dintele Cj Dâmbovița, Adrian țuțuianu, a oferit par -
ticipanților informații despre județ, oportunitățile
de investiții în această zonă, precum şi despre po-
sibilitatea realizării de parteneriate cu autoritățile
locale şi regionale.

totodată, în cadrul reuniunii s-au purtat dis-
cuții privind stadiul implementării proiectului Wor-
king4Talent şi s-a stabilit programul pentru Confe -
rința finală, ce va avea loc la San Sebastian (Spa-
nia).

Seminarul „Locuri de muncă de înaltă calificare
pentru o economie ecologică”

În cea de-a doua parte a zilei, Agenția a orga-
nizat, la Centrul internațional de Conferințe al uni-
versității „Valahia” din târgovişte, seminarul „Lo-
curi de muncă de înaltă calificare pentru o econo-
mie ecologică”, în cadrul proiectului Working4Ta-
lent.

În deschiderea evenimentului, Daniela traian,
directorul adjunct al Direcției Dezvoltare şi Comu-
nicare din cadrul ADR Sud Muntenia, a prezentat
participanților proiectul Working4Talent, care este
finanțat din Programul de Cooperare interregională
intERREg ivC, în cadrul celui de-al patrulea apel
de proiecte, Axa prioritară 1: Inovare şi economia
cunoaşterii, domeniul de intervenție 1.4 „Ocupa-
rea forţei de muncă, capitalul uman şi educaţie”.
Proiectul, ce se derulează pe o perioadă de 36 de luni,
urmăreşte elaborarea unui mecanism care să faci-
liteze schimbul de informații şi de experiență între
regiunile şi oraşele partenere în proiect, pentru a -
tragerea şi păstrarea persoanelor cu înalte califi-
cări, în special în domenii precum cercetarea şi ino -
varea.

Cu această ocazie s-a realizat un schimb de
bune practici între partenerii din cadrul con sor -
țiului, care au purtat discuții despre activitățile
derulate în proiectul Working4Talent şi despre re-
zultatele intermediare obținute până în prezent.

(continuare din pagina 4)

În vizită la Ansamblul Monumental „Curtea Domnească” din târgovişte
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(continuare din pagina 3)
totodată, au fost prezentate următoarele pro-

iecte, exemple de succes: „Smart Europe”, imple-
mentat de către Consiliul județean Maramureş, „Al -
fred”, proiect implementat de institutul de Cer-
cetări nucleare Piteşti, „Institutul de Cercetare Ști in -
ţifică şi Tehnologică Multidisciplinară”, al cărui
beneficiar este universitatea „Valahia”, precum şi
„Centru IT - Service hardware şi software”, proiect
privind stimularea antreprenoriatului, realizat de
SC flax Computers SRL din municipiul târgovişte.

Centrul Tehnic Renault, prezentat ca exemplu
de succes la Working4Talent

În data de 8 mai, ADR Sud Muntenia a organi-
zat o vizită de studiu la Centrul tehnic din oraşul
titu al Renault technologie Roumanie. Cu acest pri -
lej, reprezentanții autorităților partenere din cadrul
proiectului au fost informați despre activitatea de-
rulată de centru şi despre modalitățile în ca re aces -
ta atrage şi reține personalul cu înalte calificări.

Centrul tehnic de la titu este singurul de acest
fel din Europa de Est şi vine în completarea centre -
lor Renault de la Aubevoye şi Lardy (franța). Cu o su -
prafață de 350 de hectare şi 450 de angajați, Cen-
trul tehnic dispune de cele mai noi tehnologii în do -
meniul încercărilor şi de mijloacele necesare pen-
tru a testa vehiculele şi componentele, în diverse
faze ale proiectelor.

Prezenți la eveniment, directorul ADR Sud Mun -
tenia, Liviu Muşat, şi directorul Afaceri Publice - Re -
nault technologie Roumanie SRL, Cristian nevzorea -
nu, au oferit detalii partenerilor despre Polul de Com -
petitivitate Auto MuntEniA. Astfel, la inițiativa SC
Renault technologie Roumanie SRL şi SC Automobi -
le Dacia SA, în anul 2012 a fost constituit Polul de
Competitivitate Auto MuntEniA, datorită oportu-
nităților de dezvoltare identificate în domeniul au-
tomobilelor. obiectivul acestei entități constă în
creşterea competitivității în domeniul industriei
auto pe plan național şi internațional a companiilor
din cadrul acestei asociații, prin stimularea inova-
ției în domeniul auto, prin dezvoltarea de noi
structuri de afaceri şi investiții, cu scopul de a pro-
duce autovehicule şi componente auto competitive
atât pe piața națională, cât mai ales pe cea inter-
națională, până în anul 2020.

În luna ianuarie 2014, ADR Sud Muntenia a de-
venit membră în Consiliul Director, prin semnarea
actului adițional pentru acordul de parteneriat pri-
vind pachetul integrat de proiecte al Polului Auto
MuntEniA, care a primit finanțare nerambursabilă
în cadrul Programului operațional Sectorial „Creş-
terea Competitivităţii Economice”. Contractele vi-
zează proiecte de investiții în localitățile Piteşti,
Mioveni şi titu şi proiecte de cercetare – dezvoltare –
inovare, precum şi proiecte de tip soft.

(continuare în pagina 5)

Cristian nevzoreanu, directorul Afaceri Publce - Renaut technologie Roumanie SRL (dreapta), alături de Liviu Muşat, directorul ADR Sud
Muntenia, au oferit partenerilor din proiectul Working4Talent detalii despre Polul de Competitivitate Auto MuntEniA
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(continuare din pagina 4)
Pentru a facilita schimbul de experiență între

partenerii proiectului Working4Talent, în vederea
atragerii şi reținerii în regiunile de dezvoltare a
personalului înalt calificat, în perioada 7 - 8 mai,
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
a organizat, în județul Dâmbovița, un eveniment
în cadrul acestui proiect, la care au participat toți
partenerii din cele nouă țări ce fac parte din con-
sorțiu.

În această perioadă, partenerii invitați au avut
ocazia de a vizita Zimbrăria neagra, ce face parte
din ocolul Silvic Bucşani, Ansamblul Monumental
„Curtea Domnească” şi Muzeul Evoluției omului şi
tehnologiei în Paleolitic.

Proiectul Working4Talent urmăreşte elabora-
rea unui mecanism care să faciliteze schimbul de
informații şi de experiență între regiunile şi ora-
şele partenere în proiect, în legătură cu atragerea
şi păstrarea persoanelor talentate, în special în do-
menii precum cercetarea şi inovarea. Astfel, acest
proiect vizează îmbunătățirea politicilor locale şi
regionale, precum şi a programelor de acțiune,
pentru a genera noi locuri de muncă pentru per-
soanele cu înaltă calificare şi pentru a îmbunătăți
cunoştințele autorităților de la nivel local şi regio-
nal, cu privire la o piață a muncii conectată la flu-
xurile de inovare. Proiectul a debutat în ianuarie 2012
şi are o durată de implementare de 36 de luni.

Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia,
lângă Dacia 1100, primul model din portofoliul
uzinelor Dacia

Concept Dacia

Mirela tache, directorul economic al ADR Sud Muntenia

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


În data de 9 mai, Agenția pentru Dezvoltare Re -
gională Sud Muntenia a organizat un eveniment de-
dicat Zilei Europei, denumit simbolic „Europa în miş -
care”. invitați pentru a sărbători împreună cu noi
Ziua uniunii Europene au fost elevi din clasele pri-
mare de la Şcoala gimnazială „Tudor Vladimires -
cu” din municipiul Călăraşi, Şcoala cu clasele i –
viii din comuna Cuza-vodă şi de la Şcoala cu clasele
i – viii nr. 1 Modelu. 

În deschiderea evenimentului, doamna Maria -
na vişan, directorul adjunct al Direcției organism
intermediar PoR din cadrul Agenției, a urat bun
venit micuților şi le-a prezentat activitățile festive
prin care ne-am propus să marcăm sărbătorirea Zi-
lei uniunii Europene la sediul nostru din Călăraşi.
o scurtă descriere a semnificației celebrării zilei
de 9 Mai în toate țările europene a prezentat doam -
na Cristina Radu, şefa Serviciului Comunicare, care
a vorbit elevilor preşcolari despre această sărbă-
toare anuală a păcii şi unității în Europa.

Cei 30 de copii, îndrumați de către profesorii
coordonatori, au „parcurs” un traseu interactiv
prin țările europene pe care le-au vizitat. ulterior,
elevii s-au organizat în câte şase echipe pentru a
realiza puzzle-uri ce ilustrează imagini reprezen-
tative din țările uniunii Europene şi au susținut un
program artistic, cu dansuri tradiționale şi cântece.

După momentul artistic, micuții şi cadrele di-
dactice au primit, în semn de apreciere pentru cu-
noştințele europene şi implicarea în acest proiect,
diplome de participare din partea Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Scopul organizării acestui eveniment l-a re-
prezentat promovarea în rândul celor mici a unei
gândiri europene, precum şi a solidarității şi armo-
niei între statele uniunii Europene.

9 Mai reprezintă o zi a bucuriei de a fi îm-
preună uniți într-o mare comunitate din care fac
parte cetățenii Europei, care s-a construit de-a
lungul deceniilor ca „o unitate în diversitate”.
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Gilda Niculescu – 11 ani de
activitate în cadrul ADR Sud
Muntenia

În data de 5 mai, colega
noastră, şefa Serviciului Strate-
gii, dezvoltare, cooperare, a îm-
plinit 11 ani de activitate susți-
nută în cadrul Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Munte-
nia!

Pe această cale dorim să o
felicităm şi să îi mulțumim pen-
tru dedicarea şi puterea de mun -
că dovedite de-a lungul anilor în
cadrul Agenției!

La Mulți Ani cu succese!

Silviu George Mitrea – 12 ani
de activitate în cadrul ADR
Sud Muntenia

Colegul nostru Silviu george
Mitrea a împlinit, la începutul lunii
mai, 12 ani de activitate în cadrul
Agenției pentru Dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia! Îți mulțumim
pentru modul în care ai făcut față
îndatoririlor în cei 12 ani de acti-
vitate în cadrul Biroului județean
teleorman şi pentru tot sprijinul
oferit beneficiarilor în implemen-
tarea corec tă a proiectelor deru-
late cu fonduri europene în cadrul
programelor PHARE şi Regio!

La Mulți Ani cu împliniri!

Constantin Tudorache – 15
ani de activitate în cadrul
ADR Sud Muntenia

Colegul nostru Constantin tu -
dorache a împlinit, în data de 1
mai, 15 ani de activitate neîntre-
ruptă în cadrul Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Munte-
nia!

Pe această cale îl felicităm
şi îi mulțumim pentru toată grija
pe care ne-o poartă nouă, tutu-
ror colegilor din Agenție!

La Mulți Ani cu multă sănă-
tate!

Aniversări ADR Sud Muntenia

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Direcția
Dezvoltare şi Comunicare, a editat Catalogul surselor de finanțare ne-
rambursabilă pentru luna mai 2014. Scopul editării acestei publicații
este de a veni în sprijinul potențialilor beneficiari de fonduri neram-
bursabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite
investiții. Astfel, în acest document sunt prezentate oportunitățile de
finanțare ale celor şapte programe operaționale ce se derulează în pre-
zent în România, Programul național pentru Dezvoltare Rurală 2007 –
2013 şi programele de cooperare transfrontalieră ce se implementează
în zonele de graniță ale țării. Pentru oportunitățile de finanțare dispo-
nibile, publicația poate fi accesată pe site-ul Agenției, www.adrmun-
tenia.ro, secțiunea Bibliotecă - Documente utile.

Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă - mai 2014

Coperta Catalogului Surselor de finanțare -
mai 2014

http://www.adrmuntenia.ro/documente/66/documente-utile.html
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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POS T: Varianta
revizuită a
Documentului
Cadru de
Implementare

Autoritatea de Management
pentru Programul operațional Sec -
torial transport 2007 - 2013 (AM
PoSt) a publicat varianta revizu -
ită a Documentului Cadru de im-
plementare (DCi), ca urmare a
aprobării dezangajării automate
aferente anului 2012, prin Deci-
zia Comitetului de Monitorizare
nr. 8 din 15.11.2013 şi urmare a
încheierii procedurii de consul-
tare scrise a Comitetului de Mo-
nitorizare din decembrie 2013,
privind realocarea sumei de
140.000.000 de euro de la Progra -
mul operațional Sectorial trans-
port către Programul operațio-
nal Regional (Decizia Comitetu-
lui de Monitorizare nr. 11 din
16.12.2013).

DCi reprezintă documentul
programatic elaborat de AM PoSt,
în colaborare cu Ministerul fon-
durilor Europene, care furnizea -
ză principalilor actori implicați
(beneficiari, autorități publice,
sindicate, societatea civilă, alte
părți interesate şi publicul în ge-
neral) o imagine mai detaliată a
scopului, structurii şi alocărilor
financiare ale PoSt.

varianta revizuită a DCi poa -
te fi consultată pe pagina de in-
ternet AM PoSt  sau în secțiu nea
Documente programare >> Do-
cumente cadru de implemen-
tare >> POST a paginii www.fon-
duri-ue.ro.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Ministrul fondurilor europene,
Eugen Teodorovici, s-a întâlnit

cu reprezentanţii Coaliţiei
pentru Dezvoltarea României
Ministrul fondurilor europe -

ne, Eugen teodorovici, a avut, în
data de 29 aprilie, o întrevedere
cu reprezentanții Coaliției pen-
tru Dezvoltarea României. Discu-
țiile au vizat documentele de pro -
gramare pentru perioada 2014 -
2020, accentul fiind pus pe proiec -
tele programelor operaționale ce
vor fi coordonate de Ministerul
fondurilor Europene, dar şi mă-
suri necesare pentru accelerarea
absorbției fondurilor europene în
actuala perioadă de programare.

„Aceasta este prima întâlni -
re organizată în baza Memoran-
dumului de Înţelegere între Gu-
vernul României şi Coaliţia pen-
tru Dezvoltarea României. Minis-
terul Fondurilor Europene pu ne
un accent deosebit pe consulta-
rea cu toţi partenerii de dialog,
în scopul identificării celor mai
bune soluţii pentru a atrage efi-
cient fondurile alocate de UE pen -
tru perioada 2014 - 2020. Consul-

tările publice pe marginea pro-
iectelor programelor operaţiona -
le sunt deosebit de importante,
în condiţiile în care la nivelul a -
cestor documente de programa -
re se stabilesc detaliile referi-
toare la investiţiile ce vor fi susţi -
nute din fonduri europene”, a de -
clarat mi nistrul fondurilor europe -
ne, Eugen teodorovici.

În perioada de programare
2014 - 2020, Ministerul fonduri-
lor Europene va fi autoritate de
management pentru patru pro-
grame operaționale: Programul
operațional infrastructură Mare,
Programul operațional Capital u -
man, Programul operațional Com -
 petitivitate şi Programul opera-
țional Asistență tehnică. Primele
versiuni de lucru ale documente-
lor consultative pentru aceste pro -
grame operaționale au fost publi-
cate pe site-ul MfE, www.fonduri-
ue.ro, în luna martie a.c..

Sursa: www.fonduri-ue.ro

http://www.fonduri-ue.ro
http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Câţi bani a atras România de la UE
România a atras peste 5 miliarde de euro din

fonduri europene de la instalarea actualului gu-
vern şi până în prezent, potrivit ministrului Eugen
teodorovici.

„În perioada 1 mai 2012 — 5 mai 2014, Româ-
nia a solicitat rambursarea a peste 5,05 miliarde
de euro şi a încasat o sumă de peste 5,07 miliarde
de euro din fondurile structurale şi de coeziune.
Astfel, suma totală solicitată Comisiei Europene
pentru a fi returnată ţării noastre era de peste
6,68 miliarde de euro în data de 5 mai a.c., rata
de absorbţie curentă fiind de aproape 35%. În ace-
laşi timp, valoarea fondurilor rambursate Româ-
niei până în data menţionată se ridică la peste 6,5
miliarde de euro, rata rambursărilor fiind de apro-
ximativ 34%”, a spus teodorovici.

Acesta a precizat că până la finele acestui an,
România va avea o rată de peste 50%, iar în 2015 -
de 80% „indiferent de acuzele pe care le lansează

acum tocmai cei care au distrus sistemul atragerii
fondurilor europene în decursul unei întregi guver -
nări”.

faptul că România a atras, spune teodorovici,
peste 5 miliarde de euro din fondurile europene
de la instalarea actualului guvern (mai 2012) şi
până în prezent a făcut ca suma încasată de țara
noastră în această perioadă să fie de 4,5 ori mai
mare decât cea atrasă în toți anii anteriori: 2007,
2008, 2009, 2010 şi 2011.

„Actualul Guvern a demonstrat că are capaci-
tatea de a înregistra rezultate excepţionale în uti-
lizarea fondurilor europene şi puterea de a repara
greşelile extrem de grave făcute de guvernele an-
terioare. A luat toate măsurile necesare pentru de-
blocarea tuturor programelor, a simplificat şi efi-
cientizat sistemul de implementare şi a accelerat
puternic absorbţia fondurilor europene”.

Sursa: www.fabricadebani.ro

Premiul CHARTS 2014 pentru Dezvoltarea şi Promovarea
Turismului Cultural în Europa

institutul național de Cerce-
tare - Dezvoltare în turism (inCDt)
a lansat competiția CHARtS 2014
pentru Dezvoltarea şi Promovarea
turismului Cultural în Europa, des-
făşurată în cadrul proiectului in-
tERREg ivC „CULTURE and HERI-
TAGE ADDED-VALUE TO REGIONAL
POLICIES FOR TOURISM SUSTAINA-
BILITY”.

Proiectul de inițiativă Regio-
nală CHARtS (CuLtuRE and HERi-
tAgE ADDED-vALuE to REgionAL
PoLiCiES foR touRiSM SuStAinA-
BiLitY) este cofinanțat din fEDR
(fondul European de Dezvoltare
Regională) prin Programul de Co-
operare interregională intERREg ivC.

Proiectul CHARtS se axează pe rolul culturii şi
patrimoniului în formularea şi oferirea de valoare
adăugată strategiilor regionale pentru dezvoltarea
turismului durabil şi integrarea acestora în politi-
cile locale, regionale, naționale şi europene.

Premiul CHARtS este deschis
tuturor destinațiilor turistice din
Europa: în aria eligibilă a Progra-
mului European de Cooperare te-
ritorială intERREg ivC (www.in-
terreg4c.eu), care acoperă între-
gul teritoriu al uniunii Europene
cu cele 28 de state membre - in-
clusiv zonele insulare şi ultraperi-
ferice.

formularul de înscriere poate
fi descărcat în format Word de pe
site-ul proiectului - http://www.charts-
interreg4c.eu/.

toate secțiunile din formular
vor fi completate în limba en-
gleză. formularul va fi semnat,

scanat şi trimis prin e-mail, cu toate materialele
suplimentare necesare la: charts.mcu.ieva@gmail.com
şi charts_mcu@ymail.com.

Cererile pot fi depuse până în data de 31 mai
2014, ora 24:00 CEt (ora Europei Centrale).

http://www.fabricadebani.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Comisia Europeană alocă 282,6 milioane de euro
pentru 225 de noi proiecte în domeniul mediului

şi politicilor climatice
Comisia Europeană a aprobat finanțarea a 225 de

noi proiecte în cadrul programului LifE+, fondul pentru
mediu al uniunii Europene. Proiectele selecționate au
fost transmise de beneficiari din toate cele 28 de state
membre şi includ acțiuni în domeniul conservării natu-
rii, al schimbărilor climatice, al politicii de mediu şi al
informării şi comunicării privind chestiunile legate de
mediu, desfăşurate în întreaga uE. Proiectele reprezin -
tă, în ansamblu, o investiție totală de circa 589,3 milioa -
ne EuR, din care 282,6 milioane EuR vor reprezenta con -
tribuția uE. Dl janez Potočnik, comisar pentru mediu,
a declarat: „În ultimul an din actuala perioadă de pro-
gramare, programul LIFE+ îşi demonstrează încă o dată
capacitatea de a furniza un sprijin financiar esenţial
pentru proiectele de mediu şi de conservare a naturii
care au o valoare adăugată considerabilă pentru UE.
Cele mai recente proiecte transmise vor reprezenta o
contribu ţie esenţială la menţinerea, conservarea şi
consolidarea capitalului natural al Europei şi vor sprijini
totodată o creştere durabilă graţie investiţiilor într-o
economie cu emisii reduse de dioxid de carbon şi efi-
cientă din punctul de vedere al resurselor. Succesul larg
recunoscut al programului LIFE+ şi al proiectelor sale
a dus recent la adoptarea unui nou Regulament LIFE
pentru mediu şi politici climatice pentru perioada 2014
- 2020, care va beneficia de un buget majorat”.

În urma celei mai recente cereri de propuneri, care
s-a încheiat în iunie 2013, Comisia a primit 1.468 de pro -
puneri. Dintre acestea, 225 au fost selecționate pentru co -
finanțare în cadrul celor trei componente ale programu -
lui: LifE+ natură şi biodiversitate, LifE+ Politică şi guver -
nanță în materie de mediu şi LifE+ informare şi comunicare.

1) Proiectele LifE+ natură şi biodiversitatevizează
ameliorarea stării de conservare a speciilor şi a habita-
telor pe cale de dispariție. Dintre cele 342 de propuneri
primite, Comisia a selecționat pentru finanțare 92 de
proiecte depuse de parteneriate create între organisme
de conservare a naturii, autorități guvernamentale şi
alte părți interesate. Proiectele selecționate, coordo-
nate de beneficiarii acestora din 25 de state membre,
reprezintă o investiție totală de 262,5 milioane EuR,
din care aproximativ 147,9 milioane EuR vor fi furnizate
de uE. Majoritatea proiectelor (79) se înscriu în cate-

goria „Natură” şi vor contribui la implementarea direc-
tivelor „Păsări” şi/sau „Habitate” şi la dezvoltarea re -
țelei natura 2000. Celelalte 13 sunt proiecte privind
„Biodiversitatea”, o categorie de proiecte LifE+ desti-
nată inițiativelor-pilot ce abordează aspecte mai vaste
ce țin de biodiversitate.

2) Proiectele LifE+ Politică şi guvernanță în mate-
rie de mediu sunt proiecte-pilot care contribuie la dez-
voltarea unor idei de politică, tehnologii, metode şi in-
strumente inovatoare. Dintre cele 961 de propuneri pri-
mite, Comisia a selecționat pentru finanțare 125 de pro-
iecte depuse de o gamă largă de organizații din sectorul
public şi privat. Proiectele selecționate, coordonate de
beneficiari ai proiectelor din 22 de state membre, re-
prezintă o investiție totală de 318,5 milioane EuR, din
care uE va furniza aproximativ 130,8 milioane EuR.

În cadrul acestei componente, Comisia va contribui
cu peste 41,2 milioane EuR la 33 de proiecte care abor-
dează în mod direct schimbările climatice,cu un buget
total de 109,4 milioane EuR. Proiectele selecționate,
desfăşurate în Austria, Belgia, germania, Spania, fran -
ța, grecia, italia, Luxemburg, olanda, Polonia, Suedia
şi Marea Britanie, figurează în anexa la prezentul co-
municat de presă. În plus, numeroase alte proiecte care
vizează alte aspecte vor avea un impact indirect asupra
emisiilor de gaze cu efect de seră. Printre alte domenii
importante de interes se numără deşeurile şi resursele
naturale, inovarea, apa şi substanțele chimice.

3) Proiectele LifE+ informare şi comunicare dise-
minează informații şi atrag atenția asupra problemelor
de mediu. Dintre cele 165 de propuneri primite, Comisia
a selecționat pentru finanțare opt proiecte depuse de
diferite organizații publice şi private implicate în as-
pecte privind natura şi/sau mediul. Proiectele se
desfăşoară în şase state membre (Austria, Cipru, gre-
cia, ungaria, Polonia şi România) şi reprezintă o
investiție totală de 8,3 milioane EuR, din care uE va
furniza aproximativ 3,9 milioane EuR.

jumătate din cele opt proiecte sunt campanii pri-
vind politica de mediu a uE, trei vizează sensibilizarea
publicului în legătură cu natura şi biodiversitatea, iar
unul este axat pe prevenirea incendiilor forestiere.

Sursa: www.gazetadambovitei.ro

http://www.gazetadambovitei.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Primul draft complet al Programului
de Cooperare Transfrontalieră

România - Bulgaria 2014 - 2020
Ministerul Dezvoltării Regionale»

şi Administraţiei Publice, prin Direcţia
Autoritatea de Management a
Programelor de Cooperare Teritorială
Europeană, în calitate de titular al
„Programului de Cooperare
Transfrontalieră România - Bulgaria
2014 - 2020”, anunţă publicul
interesat cu privire la elaborarea
primei versiuni sinteză a Programului,
pentru care a fost declanşată etapa de
încadrare, pentru a se decide dacă se
supune evaluării de mediu, conform
H.G. nr. 1076/2004.

Primul draft complet al Programului de Coope-
rare transfrontalieră România - Bulgaria 2014 -
2020 este acum disponibil pe site-urile www.cbcro-
maniabulgaria.eu şi şi www.mdrap.ro – secțiunea
Programe de cooperare teritorială europeană – Ro-
mânia-Bulgaria. Comentariile sau propunerile pot
fi transmise la adresa de e-mail: robg@mdrap.ro,
până în data de 31 mai 2014, întrucât versiunea fi-

nală a documentului va fi dezvoltată numai după
analizarea detaliată şi luarea în considerare a ori-
cărui feedback relevant.

Workshop-uri organizate pentru elaborarea
viitorului Program de Cooperare Transfrontalieră
România - Bulgaria 2014 - 2020 (12 - 16 mai 2014)

Programul de Cooperare transfrontalieră Ro-
mânia - Bulgaria 2014 - 2020 este în curs de ela-
borare. Consultantul atribuit la elaborarea noului
Program organizează, cu sprijinul Ministerului Dez-
voltării Regionale şi Administrației Publice din Ro-
mânia şi Ministerul Dezvoltării Regionale din Bul-
garia, în cadrul procesului de programare, trei
workshop-uri în aria eligibilă:

12 mai 2014, în Craiova, la Hotelul Europeca,•
județul Dolj, România;

13 mai 2014, în Montana la Administrația Dis-•
trictuală Montană, Bulgaria;

16 mai 2014, în Dobrich la Hotel izida Park,•
Bulgaria.

Mai multe detalii cu privire la aceste eveni-
mente pot fi obținute la adresa de e-mail: deten -
te@detente.ro.

Sursa: www.cbcromaniabulgaria.eu

INFO
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http://www.cbcromaniabulgaria.eu
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Câmpina a obţinut finanţare nerambursabilă
Regio pentru Ambulatoriul integrat

al Spitalului municipal
La sfârşitul lunii aprilie, Agenția pentru Dez-

voltare Regională Sud Muntenia a semnat un nou
contract de finanțare ce are ca obiectiv „Reabili-
tarea, modernizarea, şi echiparea Ambulatoriului
integrat al Spitalului Municipal Câmpina”. Proiec-
tul, al cărui beneficiar este Municipiul Câmpina,
se va derula pe o perioadă de 12 luni şi va fi finan-
țat cu fonduri nerambursabile Regio în cadrul Axei
prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii socia -
le”, Domeniul major de intervenție 3.1 „Reabili-
tarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea in-
frastructurii serviciilor de sănătate”.

Contractul are o valoare totală de peste 11
milioane de lei, din care valoarea totală eligibilă a
proiectului este de aproape 9 milioane de lei. Am-

bulatoriul din cadrul Spitalului Municipal Câmpina
oferă în prezent servicii de specialitate pentru:
cardiologie, chirurgie, dermato-venerice, endocri-
nologie, medicină internă, neurologie, obstetrică
ginecologie, oftalmologie, ortopedie, oRL, pedia-
trie, recuperare, urologie, psihiatrie, planificare
familială, tBC, antirabic şi oncologie. 

Cu sprijin financiar nerambursabil Regio vor fi
efectuate lucrări de reabilitare şi de modernizare
a unității spitaliceşti din municipiul Câmpina şi, to-
todată, se va achiziționa în cadrul acestui proiect
aparatură medicală nouă şi echipamente perfor-
mante de specialitate, cu scopul de a diminua nu-
mărul de pacienți redirecționați către alte unități
din județul Prahova.

Spitalul Municipal Câmpina

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 12 mai 2014, la sediul Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 1.278 de proiecte, prin care se solicită fi-
nanțare nerambursabilă prin Regio (Programul ope-
rațional 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 538 de con-
tracte de finanțare, cu o valoare nerambursabilă so-
licitată de 3.153.532.600,74 lei. Din cele 538 con-
tracte semnate 44 proiecte au fost reziliate.

IN
FO

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

* * *
oRgAniSMuL intERMEDiAR PEntRu tuRiSM:

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

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

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 producţie inovativ şi 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
desfăşurat în cadrul celorlalte Agenții pentru Dezvol-
tare Regională şi 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 şi 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 „Creşterea Competiti -
vităţii Economice” 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Un
sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, DMi 1.1
„Investiţii productive şi pregătirea pentru competi -
ţia pe piaţă, în special a IMM-urilor”, operațiunea
a) „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sec-
torului productiv prin investiţii tangibile şi intangi-
bile”, A2 „Sprijin financiar nerambursabil de până
la 1.065.000 de lei pentru întreprinderile mici şi 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 producţie inovativ şi ecoe-
ficient”, DMi 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antrepre-
noriatului”, operațiunea 2 „Sprijin pentru consul-
tanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii”, ape-
lul 2, sesiunea 2. Din cele 88 de cereri, 9 au fost res-
pinse/retrase şi 79 au fost admise în etapa de eva-
luare tehnică şi financiară. Din cele 79 de proiecte
admise, 2 au fost retrase, 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 producţie inovativ şi eco-eficient”,
DMi 1.1 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”,
operațiunea a) „Sprijin pentru consolidarea şi mo-
dernizarea sectorului productiv prin investiţii tan-
gibile şi intangibile”, Schema de finanțare A1 „Spri-
jin financiar cu valoarea între 1.065.000 şi 6.375.000
lei pentru investiţii în întreprinderile mici şi 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 şi 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 şi de către Autoritatea de Management, fiind în
prezent în implementare şi însumează o valoare to-
tală a finanțării ne rambursabile 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 şi 4 pro-
iecte cu implementare în regiunea Bucureşti-ilfov),
pentru care se va acorda finanțare din Axa prioritară 1
„Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, Do-
meniul de intervenție 1.1 „Investiţii productive şi
pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprin-
derilor, în special a IMM”, operațiunea b) „Sprijin pen -
tru implementarea standardelor internaţionale”.
valoarea financiară nerambursabilă solicitată prin
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 Informaţiei şi Comuni-
caţiilor pentru sectoarele privat şi public”, respectiv
operațiunea 3.1.1 „Sprijinirea accesului la Internet
şi la serviciile conexe” din cadrul Domeniului de
intervenție „Susţinerea utilizării tehnologiei infor-
maţiei şi comunicaţiilor” – 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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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE
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Instrucţiunea nr. 2940/22.04.2014,
privind documentele solicitate la contractare

Autoritatea de Management pentru Programul
operațional Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice” (AM PoSCCE) a emis instrucțiunea nr.
2940/22.04.2014, prin care documentele solicitate
la contractare conform dispozițiilor pct. 7, al cap.
iv.5 „Contractarea” din ghidul solicitantului, vor
fi înlocuite de o declarație pe propria răspundere
a solicitantului privind capacitatea acestuia de a
susține cheltuielile proiectului, respectiv de a asi-
gura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor
eligibile, finanțarea cheltuielilor neeligibile ale
proiectului (inclusiv a cheltuielilor conexe proiec-
tului) şi resursele financiare necesare implemen-
tării corespunzătoare a proiectului, până la ram-
bursarea/ decontarea ajutorului financiar neram-
bursabil convenit prin contractul de finanțare.

instrucțiunea AM PoSCCE nr. 2940/22.04.2014
poate fi consultată pe website-ul Agenției dedicat
exclusiv PoS CCE - http://poscce.adrmuntenia.ro,

secțiunea Documente utile  > Informare > Instruc-
ţiuni, link: http://poscce.adrmuntenia.ro/ima -
gini/upload/instructiuneanr2-1399388065.pdf.

ADR Sud Muntenia este organism intermediar pentru Programul operațional
Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” şi are responsabilități
delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre
posibilitățile de finanțare din PoS CCE puteți obține contactând experții
Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0342/100.160, 0242/315.009, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167, e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.

http://poscce.adrmuntenia.ro/ima�gini/upload/instructiuneanr2-1399388065.pdf
http://poscce.adrmuntenia.ro/ima�gini/upload/instructiuneanr2-1399388065.pdf
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


În data de 6 mai, la conferința de presă orga-
nizată de Primăria municipiului Piteşti, s-a discutat
te ma proiectului pasajului rutier Podul viilor, rea-
lizat cu finanțare nerambursabilă Regio, care a fost
oficial semnat şi predat. Pasajul impune un termen
limită de 12 luni, motiv pentru care au fost făcute
deja demersuri cu organizația de şantier, proiectul
necesitând numeroase materiale. Astfel, pasajul
va asigura continuitatea legăturii între strada De-
pozitelor şi strada Costache negri cu lățimea ca-

rosabilă 7,80 metri (n.r.: între bordurile de trotuar).
De asemenea, este situat în paralel cu podul de
cale ferată, lățimea constructivă a pasajului fiind
de 10,2 metri. Pasajul supraveghează Calea Bucu-
reşti cu un gabarit de liberă trecere de 5,50 metri
înălțime.

totodată, partea carosabilă este încadrată de
borduri şi parapete direcționale, iar trotuarele au
spre exterior parapet metalic pietonal. 

Sursa: www.ziartop.ro
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22 milioane de lei pentru pasajul rutier
Podul Viilor din Piteşti

Argeş

În data de 29 aprilie a avut loc»
Conferinţa de lansare a lucrărilor
la Ambulatoriul din Lehliu-Gară.

La conferință au fost prezenți prefectul
județului, george iacob, preşedintele Consiliului
județean, Răducu filipescu, alături de firma în aso-
ciere, care a câştigat licitația lucrărilor de con -
strucție şi dotare a Ambulatoriului, SC Delta ACM
SRL şi SC Medical finance Projects SRL. Conform
viceprimarului oraşului Lehliu-gară, Ştefania vic-
torița Moga, de două săptămâni au început lucră-
rirle de renovare a Ambulatoriului. Perioada de im-
plementare a proiectului a fost prelungită cu şase
luni, până în data de 14 noiembrie 2014, din cauza
clarificărilor ce au fost solicitate de către partici-
panții la licitație. Managerul de proiect nicolae
Chivu a precizat că după comunicarea rezultatelor
procedurii şi stabilirea ofertantului câştigător nu
a fost depusă nicio contestație. Lucrările de rea-
bilitare, modernizare şi extindere a Ambulatoriului
integrat se execută pe o suprafață construită de
1.180 mp. Anual, peste 50 de mii de persoane be-
neficiază de serviciile medicale ale Ambulatoriului:
locuitorii oraşului, persoane din cele 16 localități
arondate zonei, precum şi urgențele provenite din
accidentele produse pe Autostrada Soarelui. valoa-

rea lucărilor este de peste 10 milioane de lei, din
care peste 6,7 milioane de lei sunt fonduri fEDR,
peste un milion de lei fonduri de la bugetul de stat,
iar peste 150 de mii de lei reprezintă cofinanțarea
beneficiarului. Durata de implementare este de 21
de luni. 

Sursa: obiectiv-online.ro

Lucrările
la Ambulatoriul din Lehliu-Gară

sunt în plină desfăşurare

Călăraşi

http://www.obiectiv-online.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://ziartop.ro


Mai multe localităţi din judeţul»
Dâmboviţa au şansa de a obţine fonduri
suplimentare pentru investiţii în proiecte
privind reţelele de apă şi canalizare ca
urmare a re distribuirii fondurilor
neutilizate din programul POS Mediu. 

Au depus proiecte următoarele comune: Mo-
reni: 5 km rețea de apă şi 5 km rețea de canalizare
în cartierul țuicani; găeşti + Arsuri: 13 km canali-
zare şi 5 km apă; titu: 0,8 km rețea de canalizare
cu stații de pompare; Braniştea: 27 km rețea de
apă şi canalizare; Doiceşti: 3,7 km rețea de apă;
Cojasca: 6,7 km rețea de canalizare; Comişani: 4
km rețea de canalizare; Dragomireşti: 26 km rețea
de canalizare şi stație de epurare modulară în De-
cindeni şi Dragomireşti; gura ocniței: 0,9 km rețea
de canalizare; gura Şuții: 8 km rețea de canalizare,
stație de epurare şi două stații de pompare; i.L.
Caragiale: 14,2 km rețea de canalizare; niculeşti:
10,7 km rețea de apă, 11,8 km canalizare şi stație

de pompare; Petreşti: 16 km rețea de canalizare;
Perşinari: 7,5 km rețea de canalizare şi stație de
epurare; Potlogi: 18,8 km rețea de canalizare şi
21,8 km apă; Răzvad: 8,6 km rețea de apă şi 24 km
canalizare; Şotânga: 2,5 km rețea de canalizare.

valoarea totală a proiectelor este de 38.393.542
de euro, iar județul Dâmbovița mai dispune de doar
20 milioane de euro, motiv pentru care pre -
şedintele Consiliului județean speră ca Ministerele
fondurilor Europene şi al Mediului să aloce sumele
suplimentare necesare pentru aceste investiții prin
redistribuirea celor rămase neutilizate în alte ju -
de țe.

Acesta a solicitat primarilor să înceapă proce-
durile de organizare a licitațiilor pentru lucrări,
însă cu clauza că acestea se vor efectua în limita
fondurilor alocate prin programul PoS Mediu.

În cazul în care primăriile vor primi banii, va
trebui să facă investițiile respective până la sfâr -
şitul anului 2015.

Sursa: dambovitanews.ro
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Finanţări pentru proiectele
privind reţelele de apă şi canalizare

Dâmboviţa

Preluarea activității portuare, a unor terenuri din
zona liberă şi vama giurgiu sunt principalele probleme
în realizarea unor proiecte pentru municipalitate ridicate
de primarul nicolae Barbu în fața premierului victor
Ponta şi a vicepremierului Liviu Dragnea.

„Municipiul Giurgiu are 36 de kilometri de drumuri
de piatră şi pământ, are în plan dezvoltarea unui port
de mici ambarcaţiuni care să poată atrage navele de pe
Lacul Snagov, printr-un proiect transfrontalier cu parte-
nerii bulgari, precum şi un alt proiect pentru realizarea
unui port trimodal de 15 milioane de euro aflat deja în
atenţie la Bruxelles”, a declarat primarul nicolae Barbu.

El a menționat că pentru dezvoltarea acestor pro-
iecte municipalitatea ar avea nevoie de preluarea măcar
a unei părți din activitatea portuară a Administrației Por-
turilor Dunării fluviale şi a unor terenuri din zona liberă
şi vama giurgiu.

Premierul victor Ponta a spus că giurgiu trebuie

sprijinit mai ales în realizarea proiectelor transfrontaliere
şi pe Strategia Dunării. „Din câte observ, Giurgiu este
mult în urmă şi chiar îl văd un pic dus înapoi faţă de cum
era cu 10 ani înainte şi cred că trebuie făcut tot ce se
poate face pentru a beneficia de proiecte de dezvoltare
care se pot realiza la graniţa cu Bulgaria, de proiecte
transfrontaliere sau pe Strategia Dunării”, a declarat
victor Ponta.

El a afirmat că şi în cazul de la giurgiu susține pre-
luarea activității portuare şi consideră că nu există pro-
iecte ce nu pot fi susținute la giurgiu, iar preluarea unor
terenuri nu reprezintă un impediment. „Nu cred că nu
există niciun proiect care să nu poată fi sprijinit la Giur-
giu în acest moment, mai ales că în judeţ sunt în atenţie
pentru derulare proiecte în valoare de 238 de milioane
de lei, adică 53 de milioane de euro”, a declarat Liviu
Dragnea.

Sursa: www.administratie.ro

Sprijin pentru realizare de proiecte
de dezvoltare a municipiului Giurgiu

Giurgiu

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


În ialomița s-a înființat cel de-al patrulea grup de Acțiune Locală din județ. Asociația gAL Maia Ca -
targi are în componență opt localități din ialomița şi una din județul ilfov, iar obiectivul major îl re-
prezintă atragerea de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea comunităților mici şi mijlocii.

Pe lângă autorități locale, din gAL-uri fac par te şi agenți economici. Din gAL Maia Catargi fac par -
te localitățile Adâncata, Armăşeşti, Ciocârlia, Dri du, fierbinți târg, Maia, Moldoveni, Răduleşti şi nuci,
din ilfov. 

Sursa: guraialomitei.com
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S-a constituit
Asociaţia GAL Maia Catargi în judeţul Ialomiţa
Ialomiţa

Hipodromul din Ploieşti este»
aproape de schimbarea la faţă, prin
demararea unui proiect de reabilitare
aşteptat de locuitorii municipiului de
ani de zile.

Potrivit primarului Ploieştiului, iulian Bădes cu,
proiectul va fi ridicat în curând pe SEAP, sistemul
electronic de achiziții publice, urmând ca la sfâr -
şitul verii 2014 lucrările să şi demareze efectiv.

Reabilitarea va presupune dărâmarea actualei
tribune şi construirea uneia noi, mult mai spa ți -
oasă, refacerea pistei de trap şi extinderea cu încă
o pistă de galop, realizarea unei parcări, dar şi a
unor grajduri noi.

„Doar poarta de intrare în Hipodrom, consi-
derată momument istoric nu va fi demolată, urmând
să o reabilităm. În rest, vorbim de construcţii noi în
integralitate”, ne-a spus primarul iulian Bădescu.

Proiectul de reabilitare a hipodromului va cos -
ta 18 - 22 milioane de euro, din care jumătate sunt
fonduri europene, iar restul contribuție a oraşului,
bani ce vor veni dintr-un împrumut contractat de
municipalitate. termenul de execuție impus de uE
este decembrie 2015.

Hipodromul Ploieşti este singura arenă hipică
de trap din țară. A fost inaugurat în anul 1921 şi a
găzduit de-a lungul timpului sute de derby-uri.

În anul 2005, Primăria Ploieşti a concesionat
Hipodromul firmei italiene ippodromi & Citta SPA,

care, la acea vreme, s-a obligat să investească în
reabilitarea bazei hipice. După doi ani însă, con-
tractul cu italienii a fost reziliat deoarece aceştia
nu s-au ținut de promisiuni. După o perioadă înde-
lungată de litigii, tribunalul Prahova a decis, la în-
ceputul lui 2010, ca Hipodromul să reintre în pa-
trimoniul municipiului.

Sursa: www.phon.ro

Hipodromul din Ploieşti
se schimbă la faţă: pistă de trap şi galop,

tribună şi grajduri noi

Prahova

http://www.phon.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.guraialomitei.com


În şedința Consiliului județean teleorman ce
a avut loc în data de 28 aprilie au fost luate în dis-
cuție şi aprobate 18 proiecte de hotărâri referi-
toare la activitatea administrativă curentă a aces-
tei instituții şi a unităților descentralizate aflate
în subordinea sa. Printre proiectele supuse dezba-
terii celor 32 de consilieri s-a aflat şi cel privind a -
probarea înțelegerii de cooperare între județele
teleorman şi veliko târnovo, din Bulgaria, şi man-
datarea preşedintelui Consiliului județean teleor-
man, Adrian ionuț gâdea, pentru a semna respec-
tiva înțelegere din partea județului teleorman. Aşa
cum se precizează în expunerea de motive care a
stat la baza inițierii unei astfel de înțelegeri de co-
operare transfrontalieră româno-bulgară, cele do -
uă părți vor acționa pentru întărirea coeziunii eco-
nomice şi sociale, pentru dezvoltarea celor două
zo ne aflate de o parte şi de alta a Dunării, în pe-
rioada 2014 - 2020. Părțile vor coopera în dome-
niile: infrastructură, informatică şi comunicații, dez -
voltare economică şi socială, situații de urgență,
cultural, administrativ, social, turistic, sanitar, edu -
cativ şi de mediu, în conformitate cu legislațiile na -

ționale din România şi Bulgaria.
Înțelegerea de cooperare între Consiliile jude -

țene teleorman şi veliko târnovo va fi încheiată
pentru o perioadă de şase ani, coordonatorii desem -
nați de cele două părți urmând a elabora planul de
implementare a politicilor comune de dezvoltare a
zonei transdunărene. Se va avea în vedere realiza-
rea de proiecte transfrontaliere în beneficiul locui-
torilor români şi bulgari din cele două unități admi-
nistrativ-teritoriale şi implementarea corespunză-
toare a viitoarelor proiecte. Pentru pregătirea şi im-
plementarea cu maximă eficiență a proiectelor se
va avea în vedere extinderea schimbului de delega-
ții, organizarea de vizite ale specialiştilor şi exper-
ților în domeniile în care vor acționa cele două
părți. nu în ultimul rând, vor fi organizate schimburi
de experiență între structurile administrative aflate
în coordonarea celor două Consilii județene şi se va
acționa pentru stabilirea şi promovarea unui sistem
relațional între aceste structuri şi promovarea ima -
ginii activității acestora la nivelul comunităților din
teleorman şi veliko târnovo.

Sursa: www.ziarulmara.ro
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Cooperare transfrontalieră
între Teleorman şi Veliko Târnovo

Teleorman

http://regio.adrmuntenia.ro
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newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către

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

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

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

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Argeş, sediul Consiliului județean Argeş: Piața
victoriei, nr. 1, et. 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 județean
Dâmbovița, sediul Consiliului județean
Dâmbovița: B-dul independenței, nr. 1, et. iv,
cam. 101, mun. târgovişte, jud. Dâmbovița
Tel. / 0245/220.647, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

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

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

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

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 12 mai 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

