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joi, 19 martie, Consiliul județean»
(Cj) Dâmbovița a găzduit întâlnirea de
lucru a reprezentanților agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia cu cei
ai unităților de implementare a proiectelor
cu finanțare europeană, derulate de Cj
și primarii localităților dâmbovițene
care au în derulare proiecte pe Programul
operațional Regional 2007 – 2013.

La reuniune au participat președintele Consi-
liului județean Dâmbovița, adrian țuțuianu, Liviu
Mușat, directorul agenției pentru Dezvoltare Re-
gională Sud Muntenia, administratorul public al
județului, alexandru oprea, directori ai mai mul-
tor departamente ale Cj și ai instituțiilor subor-
donate.

În deschiderea evenimentului, președintele Cj
Dâmbovița, adrian țuțuianu, a prezentat scopul or -
ganizării acestei întâlniri de lucru: „L-am rugat pe
domnul Liviu Mușat să vină astăzi, să discutăm des -
pre proiectele în curs de implementare, la nivelul
Consiliului Județean – Primăria Târgoviște, primă-
riile de orașe, comune din județ, care au proiecte
și sunt finanțate prin POR, pentru a vedea care
sunt lucrurile ce trebuie lămurite. Domnul Mușat

este însoțit de o întreagă echipă și le mulțumesc
tuturor pentru solicitudine și pentru sprijinul con-
stant pe care îl dau Consiliului județean și unită -
ților administrativ-teritoriale în implementarea
acestor proiecte”.

De asemenea, directorul aDR Sud Muntenia,
Liviu Mușat, a declarat în deschidere următoarele:
„Suntem într-o perioadă foarte animată acum, din
două motive: pe de o parte, încercăm să finalizăm
proiectele în derulare din actualul program, iar a
doua cauză pentru care suntem într-o perioadă
efervescentă o reprezintă pregătirea pentru ur-
mătoarea perioadă de programare 2014 – 2020.
(...) Sperăm din tot sufletul ca, împreună cu co-
legii mei care sunt astăzi aici, să ne cantonăm asu-
pra problemelor de rezolvat”.

După discuțiile punctuale pe marginea fiecărui
proiect, reprezentanții aDR Sud Muntenia au adus
în atenția edililor dâmbovițeni și a echipelor de
implementare a proiectelor Consiliului județean
Dâmbovița, precizări cu privire la modul de derula -
re al noului exercițiu financiar 2014 – 2020, nou -
tățile legislative, identificarea celor mai bune me-
tode de inițiere și dezvoltare a unor proiecte de
succes, precum și clarificări pe marginea probleme -
lor legate de finanțarea din fonduri europene.

Sursa: cjd.ro
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Bilanţul activităţii Biroului Regional
pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi

pentru Graniţa România - Bulgaria, prezentat
în cadrul reuniunii Consiliului Director

În data de 18»
martie, la sediul Biroului
Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră (BRCT)
Călărași pentru Granița
România - Bulgaria
au avut loc ședința
ordinară a Consiliului
Director și cea a adunării
Generale conduse
de domnul Liviu Mușat,
președinte al Consiliului
Director al BRCT
Călărași.

Membrii Consiliului Director au aprobat decizii
care vizează: semnarea acordului Cadru privind
implementarea Interreg V-a România – Bulgaria, ra-
portul de activitate și financiar-contabil al BRCT
Călărași aferent anului 2014, organigrama și statul
de funcții ale BRCT Călărași, regulamentul de orga -
nizare și funcționare al instituției, precum și con-
tractul colectiv de muncă la nivelul BRCT Călărași
pentru perioada 2015. 

Directorul executiv al BRCT Călărași, nicoleta
Mincu, a prezentat membrilor Consiliului Director
bilanțul activității desfășurate în anul 2014, pentru
fiecare dintre structurile din cadrul Biroului.

aprobarea conținutului acordului Cadru privind
implementarea Programului Interreg V-a România-
Bulgaria a fost unul dintre principalele puncte de
pe ordinea de zi, acesta stabilind cadrul de imple-
mentare a Programului, drepturile și obligațiile
BRCT Călărași, respectiv delegarea de atribuții de
către autoritatea de Management către Secreta-
riatul Comun, în scopul implementării Programului
și responsabilitățile unității de Control de Prim ni-
vel în ceea ce privește verificarea cheltuielilor e -
fectuate de către beneficiarii români în cadrul axe-

lor prioritare 1 - 5 ale Programului.
ordinea de zi a fost completată de prezenta-

rea stadiului implementării Programului de Coope-
rare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 – 2013,
precum și informații privind Programul Interreg V-a
România - Bulgaria. 

Interreg V-a România - Bulgaria este unul dintre
primele programe adoptate în România și Bulgaria, fi-
ind aprobat de către Comisia europeană în 12 februarie
2015. acesta dispune de un buget total de 258 milioane
de euro (215 milioane de euro din fondul european
pentru Dezvoltare Regională) fiind acum disponibil
pentru 7 județe din România (Constanța, Mehedinți,
Dolj, olt, Teleorman, Giurgiu și Călărași) și 8 districte
din Bulgaria (Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko
Tarnovo, Ruse, Silistra și Dobrich). 

aprobarea proiectului de hotărâre privind bu-
getul de venituri și cheltuieli al BRCT Călărași pen-
tru anul în curs a reprezentat principalul punct de
pe agenda ședinței ordinare a adunării Generale.
Totodată, membrii adunării Generale au desemnat
prin vot președintele și vicepreședinții Consiliului
Director al BRCT Călărași și au ales cenzorul BRCT
Călărași.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Webinar: Transfer Tehnologic
Miercuri, 25 martie, începând

cu ora 10:30, european IPR Helpdesk
organizează un webminar în limba
engleză (seminar pe internet), cu
acces gratuit pentru toți cei inte-
resați despre aspectele cheie re-
feritoare la transferul tehnologic.

În cadrul webminar-ului veți
afla informații despre conceptul
de mecanisme de transfer tehno-
logic, efectele transferului de teh-
nologie asupra economiilor țării în
curs de dezvoltare, despre organi-
zațiile de inovare și transfer teh-
nologic, precum și multe altele privind această
temă.

Cei interesați se pot înscrie aici - https://www.ipr -
helpdesk.eu/registration/module4.

european IPR Helpdesk este o inițiativă ofi-

cială și un serviciu al Comisiei eu-
ropene, care oferă cu titlu gratuit
consultanță și informații de actua-
litate despre Proprietatea Intelec-
tuală și drepturile Proprietății In-
telectuale. Serviciul se adresează
cercetătorilor și întreprinderilor
mici și mijlocii europene care par-
ticipă la proiecte de cercetare de-
rulate în colaborare cu finanțare
europeană. În egală măsură, acest
serviciu se adresează și IMM-urilor
implicate în procesele internațio-
nale de transfer tehnologic.

Pentru detalii și asistență tehnică, vă rugăm să
intrați în contact cu echipa organizatoare la adresa
de e-mail: training@iprhelpdesk.eu.

Mai multe detalii despre acest webminar aflați
aici - https://www.iprhelpdesk.eu/node/2624.

Strategia de dezvoltare teritorială a României,
în consultare publică până în data de 31 martie 

„România 2035, o țară cu un teritoriu func țio -
nal, administrat eficient, care asigură condiții atrac -
tive de viață și locuire pentru cetățenii săi, cu un rol
important în dezvoltarea zonei de sud-est a Eu ropei”
– aceasta este viziunea de dezvoltare a teri toriului
național, propusă prin proiectul Strategiei de dezvol-
tare teritorială a României (SDTR), document rezul-
tat în urma unui amplu demers institu țio nal și de cer-
cetare, derulat de Ministerul Dezvol tării Regionale și
administrației Publice, în peri oada 2012 – 2014.

Strategia de dezvoltare teritorială a României
este documentul programatic pe termen lung, prin
care este conturată viziunea de dezvoltare a teri-
toriului național pentru anul 2035 și sunt stabilite
obiective de dezvoltare, măsuri, acțiuni și proiecte
concrete la nivel teritorial.

Participarea tuturor actorilor relevanți la pro-
cesul de consultare a strategiei, precum și colabo-
rarea interinstituțională strânsă în etapele urmă-
toare au o importanță semnificativă pentru finali-
zarea SDTR, astfel încât procesul de realizare a de-
ciziilor publice privind dezvoltarea teritoriului na -
țional să fie bine fundamentat, riguros și predictibil.

Din acest motiv și pentru asigurarea participării unui
număr cât mai mare de actori relevanți la procesul
de consultare privind proiectul strategiei, termenul
stabilit inițial pentru transmiterea observațiilor a
fost prelungit până în data de 31 martie 2015.

Informații suplimentare privind procesul și docu-
mentele de consultare, datele de contact și modalitatea
de transmitere a propunerilor de îmbu nătățire a Strate-
giei de dezvoltare teritorială a României sunt disponibile
la link-ul www.sdtr.ro, sec țiunea Consultare publică.

SDTR este un rezultat cheie al proiectului „Dez -
voltarea de instrumente și modele de planificare stra-
tegică teritorială pentru sprijinirea viitoarei perioade
de programare post 2013”, al cărui scop a fost acela
de a îmbunătăți procesul de planificare teritorială la
nivel național, prin realizarea de studii sectoriale, dez-
voltarea cadrului de planificare, stabilirea unor me-
canisme noi de planificare, monitorizare și implemen-
tare. Proiectul, cu un buget de 3.140.847,08 lei, a fost
confinanțat din fondul european pentru Dezvoltare
Regională, prin Programul operațional asistență Teh-
nică 2007 – 2013.

Sursa: mdrap.ro

http://www.madr.ro
http://www.sdtr.ro
https://www.iprhelpdesk.eu/node/2624
https://www.iprhelpdesk.eu/registration/module4
https://www.iprhelpdesk.eu/registration/module4
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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MFE: Calendar orientativ
privind lansările de apeluri
de proiecte pentru 2015

Ministerul fondurilor europene a pu-
blicat un calendar orientativ privind lan -
sările de propuneri de proiecte anunța -
te pentru 2015. În perioada martie și/
sau aprilie se vor lansa:

• PoSDRu 2007-2013 – DMI 1.2: Cali-
tate în învățământul superior;

• PoSDRu 2007-2013 – DMI 1.5: Pro-
grame doctorale și post-doctorale în
domeniul cercetării;

• PoSDRu 2007-2013  – DMI 2.1: Tran-
ziția de la școală la viața activă;

• PoSDRu 2007-2013 – DMI 3.2: for-
mare și sprijin pentru întreprinderi și an-
gajați pentru promovarea adaptabilității;

• PoCu 2014-2020 – aP 1: Inițiativa
locuri de muncă pentru tineri;

• PoCu 2014-2020 – aP 2: Îmbunătăți-
rea situației tinerilor din categoria neeTs;

• PoCu 2014-2020 – aP 3: Locuri de
muncă pentru toți;

• PoCu 2014-2020 – aP 4: Incluziunea
socială și combaterea sărăciei;

• PoCu 2014-2020  – aP 6: educație
și competențe;

• PoC 2014-2020 – aP 1: Cercetare,
dezvoltare tehnologică și inovare (CDI)
în sprijinul competitivității economice
și dezvoltării afacerilor;

• PoC 2014-2020 – aP 2: Tehnologia
informației și comunicațiilor pentru o
economie digitală competitivă.

Sursa: finantare.ro

Programul România - Ucraina
2014 - 2020 va fi trimis
către CE cât mai curând

Prin Programul operațional Comun
România-ucraina 2014-2020 se vor
aloca din buget 30% pentru Proiecte
Majore de Infrastructură, care vor fi
selectate prin încredințare directă.

Celelalte apeluri de propuneri de
proiecte vor finanța activități din urmă -
toarele domenii: educație și cerceta -
re & inovare (6%), cultură și patrimo-
niu (10%), accesibilitate în regiuni (20%),
siguranță și securitate (24%), iar 10%
din fondurile programului vor fi alo-
cate asistenței tehnice.

Programul va fi trimis Comisiei eu-
ropene la sfârșitul primăverii, urmând
ca versiunea agreată a programului să
fie publicată pentru consultare pe
site-ul www.ro-ua-md.net.

Sursa: finantare.ro

10 milioane de lei
pentru lansarea unor

programe anuale de sprijin
al IMM-urilor

Guvernul a aprobat,»
printr-un Memorandum,
deblocarea sumei
de 10 milioane de lei,
aferente lu nii martie,
pentru lansarea, în 2015,
a programelor finanțate
anual de la bugetul de stat
în scopul sprijinirii
sectorului întreprinderilor
mici și mijlocii.

Suma de 10 milioane de lei re -
prezintă prima tranșă deblocată
în 2015 din suma de 90 de mili -
oane de lei ce urmează să fie re-
partizată de Guvern pe o perioa -
dă de șase luni, în mod eșalonat,
pentru programele destinate IMM-
urilor.

Programele sunt derulate de
Ministerul energiei, Întreprinde-
rilor Mici și Mijlocii și Mediului de
afaceri și vizează sprijinirea în -
ființării de noi IMM-uri sau dezvol -
tarea celor care au deja activita -
te, respectiv:

1. Programul pentru dez-
voltarea abilităţilor antrepreno -
riale în rândul tinerilor şi faci-
litatea accesului la finanţare
START;

Programul STaRT vizează fa-
cilitarea accesului la finanțare a
tinerilor întreprinzători. Prin a -
cest program sunt acordate alo-
cații financiare nerambursabile
de maximum 90% din valoarea
cheltuielilor eligibile aferente pro -
iectului, dar nu mai mult de 94.500

de lei/beneficiar.
2. Programul pentru stimu-

larea înfiinţării şi dezvoltării mi-
croîntreprinderilor de către în-
treprinzătorii debutanţi în afa-
ceri – SRL-D;

Programul SRL-D (Societate cu
Răspundere Limitată – Debutant)
vizează acordarea de sprijin ori-
cărui cetățean român care doreș -
te să își deschidă o afacere (și ca -
re nu a mai avut una până acum),
prin acordarea unui credit neram -
bursabil reprezentând cel mult 50%,
dar nu mai mult de 10.000 de eu -
ro, din valoarea totală a cheltu-
ielilor eligibile aferente planului
de afaceri, pentru care face do-
vada surselor de cofinanțare.

3. Programul de dezvolta -
re şi modernizare a acti vită -
ţilor de comercializare a pro-
duselor şi serviciilor de piaţă –
COMERȚ;

4. Programul naţional mul -
tianual pentru dezvoltarea cul -
turii antreprenoriale în rândul
femeilor manager din sectorul
IMM-urilor – FEMEIA MANAGER;

5. Programul naţional mul-
tianual de înfiinţare şi dezvolta -
re de INCUBATOARE tehnologi -
ce şi de afaceri;

6. Programul naţional mul-
tianual pentru susţinerea meşte -
şugurilor şi artizanatului;

7. Programul UNCTAD/ EM-
PRETEC România pentru spriji-
nirea dezvoltării întreprinderi-
lor mici şi mijlocii.

Sursa: ziarulprofit.ro

http://ziarulprofit.ro
http://www.finantare.ro
http://www.ro-ua-md.net
http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Peste 171 milioane de euro pot fi accesate
de consiliile judeţene prin Strategia Dunării

Consiliile județene din zona riverană Dunării
pot accesa în total, în cadrul Programului ope -
rațional Regional (PoR) 2014 - 2020 și în cadrul Stra-
tegia ue pen tru regiunea Dunării (SueRD), peste
171 milioane de euro fonduri europene, pentru
pregătirea proiectelor prioritare ce vor fi propuse
spre finanțare fiind organizată miercuri, la Slatina,
o întâlnire de lucru între reprezentanții respecti-
velor consilii județene și ai agențiilor de dezvoltare
regională Sud-Vest oltenia și Sud-est. 

obiectivul întâlnirii a fost de a realiza o stra-
tegie comună privind dezvoltarea echilibrată a re-
țelei de drumuri județene din fiecare județ, în
acest scop, vicepreședintele Consiliului județean
olt, Marius oprescu, propunând ca fiecare județ să
elaboreze un proiect de finanțare prioritar, astfel
încât suma de 171,7 milioane de euro, disponibilă prin
acest program, să fie distribuită în mod echitabil. 

„Iată că toate cele 12 județe eligibile, din in-
formațiile preliminare pe care le cunoaștem,
avem împreună 171,77 milioane de euro pentru a
reabilita drumurile județene. Fiind o selecție na-
țională de proiecte și având experiența primului
exercițiu bugetar european, atunci când la aceste

selecții de proiecte, practic unele județe au acce-
sat mai puțin sau poate chiar au rămas pe dinafa -
ră, neputând să mai acceseze, deoarece primele
selectate au fost și declarate eligibile și apoi banii
fiind foarte puțini nu au mai ajuns și pentru cele-
lalte, ne dorim ca acest lucru să nu se mai întâm-
ple și să găsim o modalitate de lucru echilibrată,
iar banii să fie distribuiți în mod echitabil, în fie-
care județ”, a declarat Marius oprescu. 

el a propus ca prin PoR 2014 – 2020 și SueRD,
fiecare din cele 12 județe eligibile să atragă fon-
duri pentru modernizarea câte unui drum județean
pe care îl consideră prioritar. „Avem deci o sumă
de aproximativ 172 de milioane de euro, suntem 12
județe, dacă găsim un principiu comun de accesare
a acestor fonduri și suntem cu toții de acord, pu-
tem să ne gândim încă de la început ca fiecare ju-
deț să își construiască viitorul proiect de infras-
tructură pe SUERD, astfel încât această sumă să
fie accesată în mod echilibrat de fiecare județ și
toate județele eligibile să aibă un drum moderni-
zat cu ajutorul acestor fonduri, conectat la cori-
dorul TEN-T”, a conchis vicepreședintele Cj olt.

Sursa: administratie.ro

Comisarul Corina Creţu: Strategia pentru Regiunea Dunării
poate consolida legătura economică dintre Moldova şi UE
Strategia ue pentru Regiunea Dunării repre-

zintă o oportunitate de consolidare a legăturii eco-
nomice dintre Republica Moldova și statele mem-
bre ale uniunii europene, este de părere comisarul
european pentru politici regionale Corina Crețu.

oficialul european a primit luni, la Bruxelles, vi -
zita premierului Republicii Moldova, Chiril Gaburici,
a viceprim-ministrului pentru afaceri externe, na-
talia Gherman, și a ministrului adjunct pentru afaceri
europene și integrare europeană, Daniela Cujba.

Corina Crețu și-a reafirmat sprijinul pentru in-
tegrarea europeană a Republicii Moldova și l-a în-
curajat pe prim-ministrul Chiril Gaburici să conti-
nue eforturile depuse în această direcție, prin în-
deplinirea rapidă a reformelor și angajamentelor
asumate în cadrul acordului de asociere dintre Re-

publica Moldova și ue, se arată într-o declarație
de presă transmisă de cabinetul comisarului euro-
pean.

Comisarul a reafirmat că Strategia ue pentru
Regiunea Dunării este un important mecanism de
impulsionare a dezvoltării coerente a statelor ri-
verane fluviului, prin consolidarea implementării
în regiune a politicilor ue, în special în actualul
context geopolitic. „Strategia UE pentru Regiunea
Dunării reprezintă o oportunitate de consolidare
a legăturii economice dintre Moldova și statele
membre ale Uniunii Europene și, împreună cu alte
măsuri, poate contribui la creșterea economică a
țării și îmbunătățirea nivelului de viață al cetățe-
nilor”, a subliniat comisarul european.

Sursa: stiripesurse.ro

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


Comisia europeană a plătit
României un plus de peste 767 de
milioane de euro, sub forma su-
plimentului la finanțările din fon-
durile structurale și de coeziune
acordate statelor care se află în
acord de asistență cu executivul
comunitar.

Situația care indică așa-nu-
mitul top-up-ul european de 10
puncte procentuale se referă la
perioada de până în 28 februarie
2015. În martie 2012, Comisia eu -
ropeană a apro-
bat României creș -
terea finanțării
din bani de la Bru -
xelles a proiec-
telor europene cu
10 puncte procen -
tuale (până la 95%
din valoarea pro -
iectului), ca ur-
mare a faptului
că țara se află în
acord de asisten -
ță cu Comisia eu -
ropeană și fMI. 

ajunsă la al treilea acord cu
Comisia și cu fMI, România se pre -
gătește să finalizeze actuala în-
țelegere în septembrie 2015. 

Conform evidenței de la Co-
misia europeană, în perioada 2007 -
28 februarie 2015, România a în-
registrat o rată de absorbție a fon -
durilor structurale și de coeziune
de 52,5% din totalul alocat pe pe-
rioada de programare 2007 - 2013,
ca fonduri primite de la Bruxelles
plus bani ceruți și aflați în proces

de rambursare. 
La acești bani se adaugă a -

vansuri plătite de Comisia euro-
peană de 2,1 miliarde de euro,
ceea ce ridică absorbția la 63,6%,
adică 12,11 miliarde de euro.

Până la finalul lunii februa-
rie 2015, România a încasat efec-
tiv de la Ce 9,08 miliarde de euro,
ceea ce înseamnă o rată efectivă
de absorbție a fondurilor structu -
rale și de coeziune de 47,68%. 

Riscul de pieredere a fondu-
rilor structurale
prin dezangaja re
automată estecal -
culat de Comisie
la 2,2 miliarde de
euro la începu-
tul anului 2015,
în condițiile în ca -
re anul acesta mai
poate ța ra să mai
tragă din banii eu -
ropeni din perioa -
da de programare
2007 - 2013. 

evitând acest risc de dezan-
gajare, România ar urma să înre-
gistreze la finalul anului 2015 o ra -
tă de absorbție de circa 79%, a di -
că 15,07 miliarde de euro, conform
calculelor de la Bruxelles.

În final, România ar urma să
piardă definitiv 4 miliarde de eu -
ro din fondurile structurale și de
coeziune alocate pe perioada de
programare 2007-2013, ca urma -
re a dezangajărilor automate din
trecut.

Sursa: economie.hotnews.ro
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Câţi bani din fonduri UE
a adus României

acordul de asistenţă
cu Comisia Europeană şi FMI

România va participa
la Programul de Cooperare
Pan-European
INTERACT III 2014-2020

Guvernul a aprobat, printr-un Me-
morandum, participarea României la
Programul operațional InTeRaCT III
2014 - 2020, desemnând Ministerul
Dezvoltării Regionale și administra -
ției Publice ca autoritate națională
pentru acest program.

Programul InTeRaCT III 2014 - 2020
grupează statele membre ale uniunii
europene, plus norvegia și elveția și
este finanțat din fondul european
pentru Dezvoltare Regională. InTe-
RaCT III 2014 - 2020 este parte a o -
biectivului Cooperare Teritorială eu-
ropeană și este dedicat întăririi ca -
pacității administrative a organisme-
lor de management al programelor de
cooperare teritorială europeană (au -
to rități de management, de certifica -
re, de audit etc.) și a actorilor impli -
cați în cooperarea la nivel național,
regional și european.

Prin InTeRaCT III, României îi este
alocată suma de 1.814.234 de euro, la
care se adaugă cofinanțarea națio -
nală de 320.159 de euro, adică 4,61%
din bugetul total al programului.

Prin același memorandum s-a apro-
bat semnarea, de către ministrul dez-
voltării regionale și administrației pu-
blice, domnul Liviu Dragnea, a acor-
dului asupra conținutului programu-
lui, precum și confirmarea cofinan -
țării naționale.

Sursa: mdrap.ro

http://www.mdrap.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://economie.hotnews.ro
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Guvern: Achiziţiile publice,
îmbunătăţite inclusiv

prin „rezolvarea proactivă”
a oricărui abuz juridic

Guvernul va îmbunătăți pro-
cesul de achiziții publice, inclu-
siv prin „rezolvarea proactivă” a
oricărui abuz juridic care poate
bloca inițierea și/sau încheierea
proiectelor publice, se arată într-un
memorandum aprobat, miercuri,
de executiv pentru aplicarea unor
măsuri de bună guvernare în eco-
nomie.

Guvernul precizează că, prin
acest memorandum, urmărește
calibrarea reglementărilor guver -
namentale în raport cu cerințele
și așteptările mediului de afaceri
și partenerilor sociali, iar conse-
cința directă va fi stimularea dez -
voltării economice și sociale, prin
asigurarea unui cadru normativ ge -
neral coerent, eficient și predictibil.

Documentul prevede adopta -
rea unei perioade obligatorii de
consultare, cu toți actorii intere-
sați, în conformitate cu standar-
dele internaționale, privitoare la
intențiile de reglementare și rea-
lizarea, în acest sens, a unui pro-
iect-pilot de consultare, îmbună-
tățirea procesului de achiziții pu-
blice, inclusiv prin „rezolvarea pro -
activă” a oricărui abuz juridic ca -
re poate bloca inițierea și/sau în-
cheierea proiectelor publice, re-
ducerea numărului ordonanțelor
de urgență cu minimum 25% pe an,
crearea și implementarea, printr-un
proces formal, a unui cadru pen-
tru privatizarea întreprinderilor
de stat, precum și pentru introdu -
cerea unui management profe-
sionist în întreprinderile de stat,

publicarea anuală a unui calendar
centralizat al fondurilor ue, conti -
nuarea proiectului agenda digitală.

La începutul lunii februarie,
premierul Victor Ponta a arătat
că proiecte de sute de milioane
de euro, cu fonduri ue, sunt blo-
cate de contestații la licitații ju-
decate de CnSC și Curtea de apel
și a caracterizat situația ca „o ca -
tastrofă națională”, avertizând că
România poate pierde bani europeni
din acest motiv la sfârșitul anului.

el a amintit că unul dintre
obiectivele Guvernului pentru
actuala sesiune parlamentară es -
te modificarea legislației în do-
meniul achizițiilor publice. De ase -
menea, a mai susținut că numă-
rul contestațiilor depuse la licita -
țiile publice a crescut de trei ori
după decizia Curții Constituțio-
nale de a respinge obligația fir-
melor care contestă rezultatul
unei licitații să depună o garanție
care să fie pierdută dacă acea
contestație este respinsă.

Guvernul a decis ca firmele
care contestă rezultatul unei lici -
tații publice să fie obligate să
constituie o garanție financiară
„de bună conduită”, reprezen-
tând 1% din valoarea estimată a
contractului contestat, care să fie
reținută integral în cazul în care
contestația formulată este res-
pinsă, dar această prevedere a
fost declarată neconstituțională
de către judecătorii Curții Con-
stituționale.

Sursa: mediafax.ro

Orizont 2020:
Premiul pentru Femeile
Inovatoare

Lansat în anul
2011, Premiul pen -
tru femeile Inova -
toare, a fost cre -
at pentru a oferi
sprijin sectorului
inovației, dar și
pentru a încuraja
femeile să exploa -
teze la maximum
oportunitățile ofe -
rite de mediul de afaceri, devenind ast -
fel promotoare ale spriritului antre-
prenorial. 

Status: aCTIV
Depunere până la: 20.10.2015
Buget: 180.000 de euro
obiectivul principal al acestui con-

curs este de a sprijini contribuția fe-
meilor din domeniul cercetării și de a
le încuraja pe acestea să își cultive spi-
ritul inovator. De asemenea, această
competiție este extrem de importantă
în atingerea Strategiei europa 2020.

Rezultatul așteptat al acestei com-
petiții este de a implica participanții în
activitățile de cercetare și inovare și de
a crea posibilitatea accederii pe piață
a produselor sau serviciilor cre a te.

Criteriile de eligibilitate ale partici-
panților sunt: 

• să fie femei;
• să fie fondatorul sau co-fondatorul

unei companii actualmente active;
• să fie rezident al unei țări membre

ale uniunii europene sau a oricărei țări
partenere orizont 2020;

• compania să fie înregistrată îna -
inte de 1 ianuarie 2013, iar cifra de
afaceri a acesteia să fie de cel puțin
100.000 de euro pe 2013 sau 2014.

Criteriile de jurizare: 
• originalitatea și posibilitatea de in-

troducere pe piață a produsului sau
serviciului creat;

• impactul economic;
• conținutul științific;
• impactul în societatea europeană.
Valoarea premiilor este de 180.000

de euro. Se vor acorda trei premii după
cum urmează:

Locul I – 100.000 de euro;
Locul al II-lea – 50.000 de euro;
Locul al III-lea – 30.000 de euro.
Termenul de depunere a aplicației:

20 octombrie 2015, ora 12:00.
Sursa: finantare.ro

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

Până în data de 23 martie 2015, la sediul agen-
ției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 1.304 proiecte, prin care se solicită finanțare
nerambursabilă prin Regio (Programul operațional
Regional), Planul Integrat de Dezvoltare urbană pen-
tru Polul de Dezvoltare (PIDu) – Municipiul Pitești,

PID-ul Polului de Creștere Ploiești și Planuri Integrate
de Dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane. Până
în această dată au fost semnate 754 de contracte de
finanțare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de
3.377.441.092,89 lei. Din cele 754 de contracte
semnate, 48 de proiecte au fost reziliate.

IN
FO

 REG
IO

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.

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

PID-uri
depuse

Nr.
proiecte
depuse

Nr.
pro-
iecte

retrase

Stadiul proiectelor Valoare
asistenţă
financiară

neranbursabilă
solicitată

- mil. Euro -

Suma alo-
cată /

disponibilă
Regiunii

Sud
Muntenia

- mil. Euro -

Res-
pinse

În
eva-
luare

Pre-
con-
trac-
tate

În
re-

zervă

Con-
trac-
tate

Axa
1

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -
centre urbane 12 35 0 10 0 0 0 25 86,55 58,20

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -
poli de creștere 1 20 2 2 0 0 0 16 108,10 97

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -
poli de dezvoltare 1 15 3 0 0 0 0 12 33,69 38,80

1.2 Sprijinirea investițiilor în eficiența
energetică a blocurilor de locuințe

9 cereri /
31 de proiecte 0 0 11 12 0 6 2,71 22,80

Axa
2

2.1 Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri
județene, străzi urbane - inclusiv construcția/reabilitarea
șoselelor de centură

39 3 10 0 0 7 19 231,68 122,26

Axa
3

3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea insfrastructurii
serviciilor de sănătate 12 1 1 0 2 0 10 40,53 35,7

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale 60 10 14 0 0 4 32 22,25 13,88

3.3 Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor
operaționale pentru intervenții în situații de urgență 3 0 0 0 0 0 3 13,81 15,43

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea
infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare
și a infrastructurii pentru formare profesională continuă

100 5 3 2 0 31 59 99,00 39,73

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea
infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare
și a infrastructurii pentru formare profesională continuă -
apel de proiecte pentru fondurile realocate PoR conform
Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013

67 7 6 0 0 0 54 43,52 24,62

Axa
4

4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire
a afacerilor de importanță regională și locală 26 7 7 0 1 0 12 48,77 37,11

4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate
și pregătirea pentru noi activități 0 0 0 0 0 0 0 - fonduri

realocate

4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 520 41 110 0 0 0 336 61,22 52,54

4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - martie 2012 317 5 168 0 0 0 144 53,75 13,55

Axa
5

5.1 Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultu-
ral, precum și crearea / modernizarea infrastructurilor conexe 30 1 5 0 0 9 15 90,23 30,80

5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii
de turism pentru valorificarea resurselor naturale și
creșterea calității serviciilor turistice

32 4 15 0 1 0 12 61,20 35,64

5.3 Promovarea potențialului turistic și crearea
infrastructurii necesare, în scopul creșterii
atractivității României ca destinație turistică

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,
București, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

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


Până în data de 23 martie 2015, la sediul
agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost primite 711 proiecte, prin care se solicită
finanțare nerambursabilă prin Programul operațio-
nal Sectorial „Creșterea Competitivității Econo-
mice” 2007-2013. au fost evaluate 353 de pro-
iecte, din care 301 au fost propuse spre finanțare

la nivel național, inclusiv Sud Muntenia. 
Din totalul proiectelor primite de aDR Sud

Muntenia au fost respinse 101 și retrase 41.
Până în prezent au fost semnate 313 contrac -

te de finanțare, cu o valoare nerambursabilă apro-
bată de 300.187.610,31 lei. Din cele 313 contrac -
te semnate, 83 de proiecte au fost reziliate.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

aDR Sud Muntenia este
organism Intermediar, pentru
Progra mul operațional Sectorial
„Creșterea Competitivității
Economice” și 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.

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

proiecte
preluate

Stadiul proiectelor

Evaluare Re-
trase

Res-
pinse

Con-
trac-
tate

Valoare
asistenţă
financiară

nerambursabilă
SOLICITATĂ

- Euro -

Valoare
asistenţă
financiară

nerambursabilă
APROBATĂ

- Euro -

Rezi-
liate

Axa
1

1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabil între
1.065.000 și 6.375.000 lei pentru întreprinderile
mici și mijlocii (ConTRaCTaRe)

36
evaluate

la aM
PoSCCe

1 7 28 165.245.981,64 132.329.097,97 9

1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici și mij-
locii (eVaLuaRe)

204 204 2 23 179 140.192.625,09
179 de proiecte

propuse spre finanțare
în alte regiuni

1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici și mij-
locii (ConTRaCTaRe)

206
evaluate în

alte
regiuni

11 22 173 157.008.213,97 157.008.213,97 49

1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor
internaționale (ConTRaCTaRe)

9
(5 - SM,
4 - BI)

evaluate
la aM

PoSCCe
0 5 4 583.756,49 583.756,49 3

1.3.2 - Sprijin pentru consultanță acordat între-
prinderilor mici și mijlocii (eVaLuaRe) 88 88 8 3 77 7.480.717,01

77 de proiecte
propuse spre finanțare

în alte regiuni

1.3.2 - Sprijin pentru consultanță acordat între-
prinderilor mici și mijlocii (ConTRaCTaRe)

102
(28 - SM,
74 - BI)

evaluate în
alte

regiuni
3 21 78 7.968.637,42 7.968.637,42 22

Axa
3

3.1.1 - Sprijinirea accesului la Internet și la servi-
ciile conexe (eVaLuaRe și ConTRaCTaRe) 66

61
(5 preluate

în etapa
de precon-
tractare)

16 20 30 2.552.572,06 2.297.904,46 0

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Muzeul Etnografic de la Racoviţa
va fi reabilitat

Argeş

Monument reprezentativ pentru orașul Mio-
veni, Cula Racovița este și va fi un punct turistic im -
portant pentru această zonă.

De aceea, Primăria și Consiliul Local Mioveni,
în parteneriat cu Centrul Cultural Mioveni și Muzeul
Pomiculturii și Viticulturii Golești au demarat o
acțiune de recondiționare, restructurare și reorga -
nizare a Muzeului etnografic „Prof. C.I. Năstase”,
amplasat în această clădire. Vor fi achiziționate
alte noi exponate, organizate pe secțiile port po-
pular, îndeletniciri, numismatică, obiecte de artă,
mărturii religioase, ceramică, arme, elemente de
artă populară, unelte de tâmplărie și dogărie. De

asemenea, un lucru îmbucurător este faptul că Mu-
zeul etnografic „Prof. C.I. Năstase” a fost inclus în
biblioteca virtuală a Institutului național al Patrimo -
niului, alături de alte muzee importante din țară.

Cula Racovița este un monument ce datează
din anul 1806, iar ctitoria îi este atribuită polcov-
nicului nicolae Racoviceanu, având scopul de a-i
servi drept fortăreață în fața atacatorilor.

Muzeul a fost pentru prima dată amenajat în cadrul
Culei Racovița, în anul 1970, de către profesorul Con-
stantin C.I. năstase, sub numele de Muzeului țăranului,
urmând să sufere modificări de-a lungul vremii.

Sursa: argesplus.ro

Cum sunt atraşi turiştii la Călăraşi.
Proiect de 500.000 de lei pentru promovarea

frumuseţilor Dunării

Călăraşi

Conferința de închidere a celei mai»
ambițios proiect turistic, finanțat din bani
europeni și care țintește atragerea cât
mai multor turiști la Călărași, prin cele
patru trasee de cicloturism și unul de
pescuit de la Dunăre, a avut loc marți,
17 martie.

Conform Consiliului județean Călărași, proiec-
tul „Promovarea patrimoniului natural în zona Du-
nării călărașene prin eco-turism” este finanțat din
fondul european pentru Pescuit 2007-2013, prin
Programul operațional pentru Pescuit, axa priori-
tară 4, Măsura 2.1.2.

Valoarea totală a proiectului este de 514.600
de lei, din care asistența financiară nerambursa-
bilă se ridică la 415.000 de lei. Conferința de în-
chidere a proiectului „Promovarea patrimoniului
natural în zona Dunării călărașene prin eco-tu-
rism”, al cărui beneficiar este uaT Călărași și a că-
rui implementare s-a desfășurat în perioada martie
2014 - martie 2015, a avut loc marți, 17 martie, la
Consiliul județean Călărași.

Patru trasee pentru biciclişti
şi unul pentru pescari 

În cadrul proiectului s-au stabilit patru trasee
de cicloturism, care se adresează atât cicliștilor
de șosea, cât și cicliștilor amatori de offroad, dar
și un traseu de pescuit pentru a promova frumuse-
țile Dunării, în județul Călărași. Cele patru trasee
de ciclism au distanțe cuprinse între 46 și 50 km,
au un nivel scăzut de dificultate și pot fi parcurse
într-un interval de timp cuprins între 4 și 7 ore.
amatorii de cicloturism vor putea admira peisajele
unice ale zonei, vor putea vizita muzee, târguri ale
producătorilor de artizanate, magazine de bici-
clete și se pot caza în hoteluri sau zone de camping
special amenaje pe traseu. Pasionații de pescuit
vor putea folosi traseul special creat în cadrul nou-
lui program turistic, care se întinde pe o distanță
de 18 km, de la Călărași până la Vicina. „Încă de
la 1 martie, amatorii de drumeții cu bicicleta au
putut porni în aventură, de-a lungul Dunării. Au
fost marcate traseele, totul fiind pregătit pentru
cicliști”, precizat alina apolozan, manager de pro-
iect.

Sursa: adevarul.ro

http://adevarul.ro
http://argesplus.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Proiect de colaborare între Consiliul județean
Dâmbovița, Complexul național Muzeal „Curtea Dom-
nească” Târgoviște, Biblioteca județeană „I.H. Rădu-
lescu” și Institutul național de Cercetare-Dezvoltare
pentru fizică și Inginerie nucleară „Horia Hulubei”.

Miercuri, 18 martie, la Muzeul evoluției omului
și Tehnologiei în Paleolitic a avut loc o întâlnire între
reprezentanți ai Consiliului județean Dâmbovița, ai
Complexului național Muzeal „Curtea Domnească”
Târgoviște, ai Bibliotecii județene „I.H. Rădulescu”
și ai Institutului național de Cercetare-Dezvoltare
pentru fizică și Inginerie nucleară „Horia Hulubei”,
în scopul dezvoltării unui program de cercetare și
conservare a patrimoniului mobil. Colaborarea va im-
plica realizarea unor analize a artefactelor paleoli-
tice deosebite de la Muzeul evoluției omului și Teh-

nologiei în Paleolitic și datarea prin metoda C14 a
unor probe din așezările paleolitice cercetate de
echipa de la Târgoviște. De asemenea, proiectul se
va extinde și spre analiza unor piese importante din
cadrul Complexului național Muzeal „Curtea Dom-
nească” Târgoviște și conservarea colecțiilor de carte
rară și veche de la Biblioteca județeană Dâmbovița.

Proiectul de cercetare a fost motivat de aparatura
performantă și analizele complexe realizate de spe-
cialiștii Institutului național de Cercetare-Dezvoltare
pentru fizică și Inginerie nucleară „Horia Hulubei”,
precum și de importanța deosebită a descoperirilor ar-
heologice făcute în ultimii ani de specialiștii muzeului
în cele mai reprezentative situri paleolitice din Româ-
nia, sub coordonarea prof. univ. dr. Marin Cârciumaru.

Sursa: dambovitanews.ro

Colaborare instituţională 
pentru cercetarea şi conservarea

patrimoniului mobil din judeţul Dâmboviţa

Dâmboviţa

Consilerii municipali s-au întrunit miercuri, 18 mar-
tie, într-o ședință extraordinară pentru a aproba două
proiecte de hotărâri necesare demarării procedurilor
specifice pentru accesarea unor fonduri elvețiene. Vice-
primarul alexandru Vladu, împreună cu reprezentanți ai
Cj au afirmat că este necesar să se aprobe parteneriatul
dintre Municipiul Giurgiu și fundația „Pentru o Românie
Modernă” din București, în vederea depunerii cererii de
finanțare cu titlul: „Centru de dezvoltare comunitară –
investiție în potențialul tinerilor vulnerabili”, în cadrul
Programului de Cooperare elvețiano-Român, fondul te-
matic pentru participarea Societății Civile. Prin acest pro-
iect se urmărește accesarea a 250.000 de franci elvețieni,
urmând ca el să fie implementat cu sprijinul fundației din
București și a fundației locale „Licurici”. Primăria Giurgiu
va avea, de data aceasta, doar calitatea de partener, ur-
mând ca din suma totală a proiectului, de 90.000 de franci
elvețieni, să se amenajeze tot etajul I al clădirii în care
funcționează acum, la parter, „Incubatorul de afaceri”.

Proiectul se adresează persoanelor vulnerabile, tineri
din mediul rural și urban, cu vârste între 17 și 26 de ani,
care vorputea fi instruiți să-și găsească mai ușor un loc
de muncă.

Cel de-al doilea proiect de hotărâre, aprobat de cei
17 consilieri prezenți la ședință, se referă la încheierea
unui parteneriat între Municipiul Giurgiu și asociația Cen-
trul Romilor „Amare Rromentza”, în vederea depunerii
unei cereri de finanțare cu titlul „Servicii etno-educa -
ționale pentru copiii și părinții romi”, în cadrul Progra-
mului de Cooperare elvețiano-Român, fondul tematic
pentru participarea Societății Civile. este un proiect, pre-
ciza viceprimarul alexandru Vladu, gen after School,
„care se va implementa în cadrul Școlii Gimnaziale nr.
3 Giurgiu. Finanțarea din partea primăriei este zero, noi
obligându-ne doar ca, după încheierea procesului de im-
plementare, să susținem încă un an funcționarea pro-
iectului, respectiv pentru anul școlar 2017 – 2018”.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

Consiliul Local Giurgiu
demarează două proiecte de ajutorare
a tinerilor vulnerabili şi a copiilor romi

Giurgiu

http://www.jurnalgiurgiuvean.ro

http://dambovitanews.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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100 de apicultori din județul»
Ialomița au înțeles că fără să fie uniți nu
pot răzbate singuri pe piețele europene.
Şi-au deschis anul trecut o fabrică de
procesare a mierii, cu fonduri de la
Bruxelles, iar aproape întreaga cantitate a
ajuns la export. Cea mai bună piață de
desfacere au găsit-o în Spania, unde au
vândut 20 de tone din cele 100 de
produse.

După ce stau închise toată iarna în stupi, albi -
nele încep să roiască primăvara prin culturi. atunci
când fagurii se umplu cu miere sunt duși la Ciul-
nița, o localitate aflată la 7 kilometri de Slobozia.

acolo este casa mierii, o fabrică ridicată de
apicultori pentru a-și ușura activitatea. Ionel ne-
delcu este apicultor de peste 15 ani și este unul
dintre cei mai mari din Ialomița.

are peste 300 de stupi de albine și a avut ani
la rândul o producție considerabilă, în care aștep-
tările au fost depășite. Vede în cooperativă un ca-

dru bun prin care oamenii pot conlucra și beneficia
de pe urma muncii albinelor. 

Fabrica de miere este unică în ţară

nelu Cucu, președintele cooperativei: „Este
singura unitate de depozitare și procesare produse
apicole care aparține apicultorilor. Noi funcționăm
pe principiul unei societăți pe acțiuni. Avem denu -
mirea de cooperativă, dar nu este cooperativa pe
care o știm demult.”

apicultorii sunt acum mulțumiți că profitul lor
a crescut cu 15%, dar și că problemele birocratice
sunt ușurate. Într-un singur an s-au făcut cunoscuți
în străinătate. au fost contactați de spanioli și au
obținut cel mai avantajos contract: un transport de
20 de tone de miere i-a costat pe iberici aproape
70.000 de euro. fabrica de procesare a mierii are
o capacitate de 300 de tone anual, iar proiectul a
creat și locuri de muncă pentru locuitorii din Ciul-
nița. Investiția s-a ridicat la peste 700.000 de lei,
din care o jumătate fonduri europene, iar cealaltă
jumătate contribuția apicultorilor.

Sursa: digi24.ro

Cooperativa mierii.
100 de apicultori din Ialomiţa şi-au făcut

o fabrică de 150.000 de euro

Ialomiţa

http://digi24.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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În organizarea Camerei de Comerț, Industrie
și agricultură Teleorman, săptămâna trecută, la
alexandria, pe platoul din fața Casei de Cultură,
s-a deschis „Târgul Gospodarului”, manifestare ex -
pozițională cu vânzare ajunsă la cea de-a șasea
ediție. Ca și în anii trecuți, la expoziția-târg de la
alexandria au fost prezenți producători și distri-
buitori de semințe de legume, de flori, puieți de
pomi fructiferi, arbuști și plante ornamentale, bu-
tași de viță-de-vie și trandafiri, precum și de pro-
duse tradiționale obținute din lapte, carne, cerea -
le și miere. Târgul a reunit astfel producători și co-
mercianți din județele Teleorman, argeș, Dâmbo-
vița, Dolj, Prahova, Sibiu și municipiul București.

au fost prezente, totodată, firme care comer-
cializează scule și materiale folosite în grădinile
de legume, în sere și solarii, în vii și livezi, inclusiv
instalații de irigat, precum și de centrale termice pe

lemne și de panouri solare. nu lipsesc nici de aceas -
tă dată producătorii și comercianții de obiecte de
cult, de împletituri din nuiele, de alte obiecte de
uz gospodăresc și nici vestiții producători de cozo-
naci ardelenești și de dulciuri făcute în casă.

expoziția-târg s-a bucurat încă de la deschi-
dere de largul interes al alexăndrenilor, dar și al
multor gospodari din județ. De un interes aparte
s-a bucurat sectorul în care și-au expus marfa pro-
ducătorii și comercianții de semințe de legume și
flori, de flori de apartament și de grădină, puieți
de pomi fructiferi și arbuști ornamentali. Mulți din-
tre producătorii și comercianții care au venit la
târgul din alexandria au fost prezenți și la expozi-
țiile din anii trecuți, semn că volumul vânzărilor a
fost mulțumitor. expoziția-târg de la alexandria a
fost deschisă până duminică, 22 martie.

Sursa: ziarulmara.ro

„Târgul Gospodarului”,
ediţia de primăvară, la Alexandria 

Teleorman

universitatea Petrol – Gaze din Ploiești a găzduit
joi conferința „Aportul companiilor din județul Prahova
în procesul de reindustrializare a României”, organizată
de Legal Magazin events, în cadrul căreia au fost pre-
zentate avantajele județului Prahova, din punct de ve-
dere economic, pentru atragerea de noi investiții, și au
fost încurajate companiile prezente deja în județ să des-
chidă noi spații de producție. Temele de discuție au vi-
zat: strategia de dezvoltare economică a județului Pra-
hova; principalele avantaje pe care le oferă județul Pra-
hova investitorilor români și străini; efectele impozitului
pe construcții speciale pentru companiile din parcurile
industriale prahovene; nevoia unei consultanțe juridice
și fiscale integrate; ajutoare de stat pentru companiile
din parcurile industriale; proiecte cu fonduri europene;
rolul turismului în dezvoltarea economică a județului. 

În Prahova există 12 parcuri industriale, opt dintre
acestea fiind administrate de autoritățile locale, iar pa-
tru de companii private, printre acestea regăsindu-se
cel mai mare parc industrial privat din europa de est. 

Sursa: ziarulprahova.ro

Conferinţă
pe tema reindustrializării, la UPG Ploieşti

Prahova

http://www.ziarulprahova.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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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
Agenţia 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 Judeţean ARGEŞ
Adresă / aDR Sud Muntenia, Biroul județean
argeș, sediul Consiliului județean argeș: Piața
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești,
jud. argeș; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / aDR Sud Muntenia, Biroul județean
Dâmbovița, sediul Consiliului județean
Dâmbovița: B-dul Independenței, nr. 1, et. IV,
cam. 101, mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița
Tel. / 0245/220.647, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean IALOMIȚA
Adresă / aDR Sud Muntenia, Biroul județean
Ialomița, Piața Revoluției, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomița
Tel./fax / 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. Ploiești, 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, Ploiești,
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, Călărași, jud.
Călărași, 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 - șef 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 / 24 martie 2015

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 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

