
Caravana POR 2014 – 2020:
Promovarea noilor oportunităţi

de finanţare pentru autorităţile publice
din mediul urban din Ialomiţa pagina 2

Buletin Informativ nr. 269 / 28 martie - 3 aprilie 2016

Publicaţie editată de
Agenţia pentru

Dezvoltare Regională
Sud Muntenia

inFO PaRtEnERiatE

Cerere de propuneri de▪
proiecte „Laboratoare albastre
– soluţii inovatoare pentru
provocările maritime” .... 8

inFO POR 2014 - 2020
Peste 15 milioane de▪

euro prin POR 2014 - 2020,
pentru staţiunile
balneoclimaterice din
regiunea Sud Muntenia .... 4

Argeş / vor fi modernizate drumurile ce fac legătura între localităţile din sudul argeşului şi autostradă ......10

Călăraşi / Lucrări de reparaţii pentru străzile din municipiul Călăraşi, conform Strategiei de dezvoltare Locală ...10

Dâmboviţa / Proiecte pentru punerea în valoare a patrimoniului istoric al judeţului ..............................11

Giurgiu / Municipalitatea se pregăteşte pentru anveloparea blocurilor din Giurgiu, cu fonduri europene prin POR 2014 - 2020 ...11

Ialomiţa / Competiţie pentru obţinerea certificatului Școala Europeană .............................................12

Prahova / drumul judeţean Câmpina - vaea doftanei devine drum naţional .........................................12

Teleorman / investiţii în comuna Piatra, prin Programul naţional de dezvoltare Locală ...........................13

inFO judEțE

OPORtunități dE FinanțaRE

Ghidul solicitantului▪
pentru proiecte privind
transparenţa în achiziţiile
publice, în consultare
publică ...................... 5

75.000 de euro▪
pentru restaurante
şi alte afaceri mici ........ 5

MFE a lansat Ghidul▪
Solicitantului şi primele
apeluri de proiecte
în sectorul de apă
şi apă uzată din cadrul
POiM 2014 - 2020 .......... 6

1.000.000 de lei pentru▪
proiecte culturale în cadrul
programului ACCES ........ 7

EvEniMEntE

Caravana POR 2014 – 2020:▪
Mediul urban argeşean,
pregătit să acceseze
noi fonduri europene ...... 3

http://www.youtube.com/user/ADRSudMuntenia
https://twitter.com/ADRSudMuntenia
https://www.facebook.com/adrsudmuntenia


agenţia pentru dezvoltare Re-
gională Sud Muntenia continuă cam -
pania de promovare a Programului
Operaţional Regional 2014 – 2020,
prin care potenţialii beneficiari de
la nivelul regiunii noastre sunt in-
formaţi despre modalitatea de ac-
cesare a noilor fonduri nerambur-
sabile disponibile în această pe-
rioadă de programare.

Miercuri, 30 martie, la Slobozia
a avut loc un seminar de informare
destinat reprezentanţilor unităţi-
lor administrativ-teritoriale din me -
diul urban din judeţul ialomiţa. Sco -
pul organizării acestui eveniment a
fost de a prezenta Ghidurile speci -
fice pentru Prioritatea de investiţii
3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării
inteligente a energiei și a utilizării energiei din sur -
se regenerabile în infrastructurile publice, inclu-
siv în clădirile publice, și în sectorul locuinţelor” –
operaţiunea 1 „Clădiri rezidenţale” şi pentru Prio-
ritatea de investiţii 5.2 „Realizarea de acţiuni des-
tinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării
orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor
industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de re-
conversie), reducerii poluării aerului și promovării
măsurilor de reducere a zgomotului”.

Regiunea Sud Muntenia are pentru Prioritatea
de investiţii 3.1 o alocare financiară de peste 57
milioane de euro, iar pentru prioritatea 5.2 sunt
alocate fonduri în valoare de peste 14 milioane de
euro (fonduri FEdR şi de la bugetul de stat).

Ghidurile specifice aferente priorităţiilor de
investiţii 3.1 şi 5.2 pot fi consultate pe website-ul
nostru http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea de-
dicată POR 2014 – 2020, link: http://regio.adrmun-
tenia.ro/por_2014-2020, precum şi pe pagina de
internet a programului – www.inforegio.ro.
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oportunităţi de finanţare pentru autorităţile publice

din mediul urban din Ialomiţa
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Caravana POR 2014 – 2020: Mediul urban argeşean,
pregătit să acceseze noi fonduri europene

În data de 31 martie, agenţia pentru»
dezvoltare Regională Sud Muntenia a
organizat un nou seminar de informare în
cadrul caravanei POR 2014 – 2020, de
această dată la Piteşti. La sediul Primăriei
Municipiului Piteşti au fost invitaţi să
participe reprezentanţii unităţilor
administrativ-teritoriale urbane din judeţul
argeş, pentru a afla care sunt noile
oportunităţi de finanţare nerambursabilă
pentru realizarea de investiţii ce vizează
reabilitarea termică a clădirilor
rezidenţiale şi revitalizarea oraşelor.

Cu această ocazie, au fost prezentate Ghidu-
rile specifice pentru Prioritatea de investiţii 3.1
„Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării in-
teligente a energiei și a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice, și în sectorul locuinţelor” – opera -
ţiunea 1 „Clădiri rezidenţale” şi pentru Prioritatea
de investiţii 5.2 „Realizarea de acţiuni destinate îm -
bunătăţirii mediului urban, revitalizării orașelor,
regenerării și decontaminării terenurilor indus-

triale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconver-
sie), reducerii poluării aerului și promovării mă-
surilor de reducere a zgomotului”.

Proiectele privind reabilitarea termică a clă-
dirilor rezidenţiale vor putea fi depuse continuu,
în perioada 16 mai – 16 noiembrie a.c., contracta-
rea urmând a fi realizată în conformitate cu prin-
cipiul „primul venit, primul servit”, iar pentru in-
vestiţiile de rivitalizare a oraşelor vor putea fi de-
puse începând cu data de 25 mai până în data de
25 noiembrie a.c., apelul fiind de tip competitiv,
cu termen limită de depunere.

Ghidurile specifice aferente priorităţiilor de
investiţii 3.1 şi 5.2 pot fi consultate pe website-ul
nostru http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea de-
dicată POR 2014 – 2020, link: http://regio.adrmun-
tenia.ro/por_2014-2020, precum şi pe pagina de
internet a programului – www.inforegio.ro. 

adR Sud Muntenia este Organism intermediar
pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru
implementarea acestui program. Mai multe detalii
despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi
obţine contactând experţii Serviciului Comunicare:
0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax:
0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

http://www.inforegio.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/
http://regio.adrmuntenia.ro
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Peste 15 milioane de euro prin POR 2014 - 2020,
pentru staţiunile balneoclimaterice

din regiunea Sud Muntenia
vineri, 1 aprilie, s-a lansat Ghidul specific pen -

tru Prioritatea de investiţii 7.1 „Sprijinirea unei
creșteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin
dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei
strategii teritoriale pentru anumite zone, care să
includă reconversia regiunilor industriale aflate în
declin, precum și sporirea accesibilităţii și dezvol-
tarea resurselor naturale și culturale specifice” din
cadrul axei prioritare 7 - Diversificarea economiilor
locale prin dezvoltarea durabilă a turismului.

investiţiile ce se vor realiza în infrastructura de
turism au ca scop creşterea economică a zonelor
aflate în declin economic, dar care dispun de un
potenţial turistic valoros, în vederea creşterii nu-
mărului mediu de salariaţi din staţiunile turistice
în toate regiunile de dezvoltare ale României, mai
puţin regiunea Bucureşti - ilfov.

Beneficiarii eligibili pentru această prioritate
de investiţii sunt unităţile administrativ-teritoriale
şi parteneriatele constituite între unităţile admi-
nistrativ-teritoriale.

Pentru prezentul apel de proiecte, ce va avea
la bază principiul competitivităţii, cu termen limi -
tă de depunere a cererilor de finanţare, regiunea
Sud Muntenia are o alocare de 15,32 milioane de
euro.

valoarea minimă totală a proiectului este de
100.000 de euro, iar valoarea maximă totală a pro-
iectului nu va depăşi 5.000.000 de euro, rata de
cofinanţare a beneficiarului în cadrul prezentului
apel fiind de 2%.

Principalele acţiuni ce vor fi finanţate vizează
activităţi care vor fi localizate în staţiuni turistice
conform prevederilor HG nr. 852/2008, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. Prin acestea vor
putea fi realizate următoarele tipuri de investiţii:

dezvoltarea infrastructurii pentru turismul bal -•
near (infrastructură rutieră, reţele de captare şi trans -
port), în conformitate cu prevederile OG nr. 109/
2000, cu modificările şi completările ulterioare;

crearea şi extinderea infrastructurii de agre-•
ment, inclusiv a utilităţilor aferente;

amenajarea obiectivelor turistice naturale de•

utilitate publică, precum şi crearea/ modernizarea
infrastructurilor conexe de utilitate publică;

dezvoltarea de infrastructuri publice la scară•
mică pentru valorificarea atracţiilor turistice;

activităţi de marketing şi promovare turistică•
ale obiectivului finanţat.

Cererile de finanţare pot fi depuse începând
cu data de 1 iunie, ora 12:00 până în data de 2 de-
cembrie 2016, ora 12:00.

Ghidul solicitantului aferent Priorităţii de in-
vestiţii 7.1 poate fi consultat pe website-ul nostru
http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea dedicată POR
2014 - 2020, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-
2020/, precum şi pe pagina de internet a programu -
lui - www.inforegio.ro.
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75.000 de euro pentru
restaurante şi alte afaceri mici

Finanţări europene nerambur-
sabile de 75.000 de euro vor fi dis-
ponibile, anul acesta, pentru româ-
nii care vor să-şi dezvolte afaceri le-
gate de pescuit, cum ar fi restauran-
tele cu specific pescăresc, dar şi alte
afaceri. Liniile de bani europeni vor
fi deschise probabil în această lună,
în cadrul Programului Operaţional
Pescuit (POP) 2014-2020, gestionat
de Ministerul agriculturii şi dezvol-
tării Rurale. Potrivit unei propuneri
de ghid al solicitantului, lansate re-
cent în dezbatere publică de Ministe -
rul agriculturii, probabil în această lu -
nă va fi lansată o linie de finanţare cu
un buget total de 3,6 milioane de eu ro,
din bani europeni şi alocări naţionale.

Schema de finanţare va urmări
promovarea pescuitului sustenabil
din punctul de vedere al mediului,
eficient în ceea ce priveşte utiliza-
rea resurselor, inovator, competitiv
şi bazat pe cunoaştere. Solicitanţii
pot accesa până la 75.000 de euro,
pentru dezvoltarea unei afaceri com -
plementare pescuitului. intensita-
tea ajutorului financiar nerambursa -
bil este de 50%, ceea ce înseamnă că,
dacă un antreprenor vrea să ia 75.000
de euro, trebuie să vină şi el cu o co-
finanţare proprie încă pe atât. de
asemenea, în schemele cu fonduri
europene nerambursabile, benefi-
ciarul achită din surse proprii inves-
tiţia şi i se decontează ulterior, trep-
tat, cheltuielile eligibile. 

Eligibile pentru acest ajutor ne -
rambursabil sunt persoanele juridi -
ce care desfăşoară activităţi în do-
meniul pescuitului şi sunt organizate
într-una din următoarele forme juri -
dice: Persoană fizică autorizată (PFa);
Societate cu răspundere limitată –
SRL; Întreprinderi individuale; Între-

prinderi familiale; Societate în nu -
me colectiv – SnC; Societate în coman -
dită simplă; Societate pe acţiuni – Sa;
Societate în comandită pe acţiuni.

40 de milioane de euro pentru
firme mici şi mijlocii în acvacultură

O altă linie de finanţare, preco -
nizată să se deschidă în perioada a -
prilie - mai, pune la bătaie un buget
de 40 de milioane de euro din fon-
duri europene şi alocări naţionale. 

Potrivit unei propuneri de Ghid
al solicitantului, scoase recent în con -
sultare publică de Ministerul agricul-
turii, schema de finanţare, derulată
tot în cadrul POP, îşi propune stimu-
larea acvaculturii durabile din punctul
de vedere al mediului eficient şi al uti -
lizării resurselor, inovatoare, compe -
titive şi bazate pe cunoaştere. 

În această fază a proiectului de
ghid nu se specifică suma maximă
care se va acorda fiecărui beneficiar,
dar se menţionează că proiectele de
investiţii vor putea depăşi 50.000 de
euro.

Microîntreprinderile şi firmele
mici şi mijlocii (iMM) vor putea bene -
ficia de ajutor nerambursabil de 50%
din valoarea proiectului de investi-
ţii, ceea ce înseamnă că trebuie să
pună şi ele jumătate din banii pen-
tru investiţii. Firmele mari vor bene -
ficia de fonduri uE de numai 30% din
investiţie, ceea ce înseamnă că vor
fi nevoite să contribuie cu 70% din
valoare. 

Înscrierile în Programul Opera-
ţional Pescuit se vor face online, în
noul sistem electronic pentru solici-
tarea de fonduri europene, MySMiS
2014, disponibil la această adresă de
internet: https://2014.mysmis.ro.

Sursa: startupcafe.ro

Ghidul solicitantului
pentru proiecte
privind transparenţa
în achiziţiile publice,
în consultare publică

Ministerul dezvoltării Regionale şi
administraţiei Publice a lansat, prin
autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Capacitate
administrativă (POCa), în consultare
publică Ghidul solicitantului pentru
proiecte privind transparenţa în achi-
ziţiile publice. 

Ministerul dezvoltării Regionale şi
administraţiei Publice, prin autorita-
tea de Management pentru Programul
Operaţional Capacitate administra-
tivă, a lansat în consultare publică
Ghidul solicitantului nr. iP 5/ 2016
„Sprijin pentru creșterea transparen-
ţei și responsabilităţii sistemului de
achiziţii publice în vederea aplicării
unitare a normelor și procedurilor de
achiziţii publice și reducerea neregu-
lilor în acest domeniu”, în cadrul o -
biectivului specific 1.4 „Creșterea
transparenţei și responsabilităţii sis-
temului de achiziţii publice în vede-
rea aplicării unitare a normelor și
procedurilor de achiziţii publice și
reducerea neregulilor în acest dome-
niu”. 

MdRaP a adăugat că, în acest con-
text, părţile interesate sunt invitate
să se implice în procesul de consul-
tare a ghidului, iar opiniile şi contri-
buţiile la îmbunătăţirea documente-
lor sunt aşteptate, în formatul online
pus la dispoziţie de aM POCa, până în
data de 8 aprilie, ora 14:00. 

vor fi luate în considerare doar ace -
le propuneri /sugestii/ observaţii trans -
mise în formatul solicitat. documen-
tele postate sunt în faza de proiect,
aşadar pot suferi modificări în urma
finalizării procedurii de consultare
publică. 

MdRaP reaminteşte că Programul
Operaţional Capacitate administra-
tivă 2014-2020 este cofinanţat din
Fondul Social European, în cadrul o -
biectivului tematic nr. 11 „Consolida-
rea capacităţii instituţionale a auto-
rităţilor publice și a părţilor intere-
sate și eficienţa administraţiei pu-
blice”.

Sursa: mondonews.ro

http://www.mondonews.ro
http://startupcafe.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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MFE a lansat Ghidul Solicitantului
şi primele apeluri de proiecte în sectorul de apă

şi apă uzată din cadrul POIM 2014 - 2020
Ministerul Fondurilor Europene,»

în calitate de autoritate de Management
pentru Programul Operaţional
infrastructură Mare 2014 – 2020, a lansat
în cadrul conferinţei de presă din data de
28 martie, Ghidul solicitantului privind
dezvoltarea infrastructurii integrate de
apă şi apă uzată şi primele patru apeluri
de propuneri de proiecte aferente axei
prioritare 3 „Dezvoltarea infrastructurii
de mediu în condiţii de management
eficient al resurselor”.

Prin acest ghid se asigură continuarea inves -
tiţiilor în infrastructura de mediu realizate prin pro -
gramele de preaderare şi Programul Operaţional
Sectorial Mediu 2007-2013. Principalul obiectiv al
proiectelor este de a asigura că majoritatea loca -
lităţilor dispun de alimentare cu apă şi canalizare con -
form normelor prevăzute de directivele europene.

Cele patru apeluri de propuneri de proiecte
lansate vizează următoarele tipuri de acţiuni: pro-
iecte integrate noi de dezvoltare a infrastructurii
de apă şi apă uzată (extinderea spre mediul rural
a ariei de operare, în vederea conformării noilor
aglomerări vizate) şi proiecte integrate fazate de
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată (ce
asigură continuarea investiţiilor aprobate în pe-
rioada 2007-2013 prin POS Mediu şi nefinalizate
până la finalul anului 2015, aprobate ca proiecte
fazate prin decizie a Comisiei Europene). alte două
tipuri de acţiuni sunt dezvoltarea unui laborator
naţional pentru îmbunătăţirea monitorizării sub-
stanţelor deversate în ape şi a calităţii apei pota-
bile şi sprijin pentru pregătirea portofoliului de
proiecte aferent perioadei 2014-2020 şi post 2020
(după caz).

Beneficiarii eligibili pentru apelurile de pro-
iecte menţionate sunt operatorii regionali din sec-
torul de apă/ apă uzată şi Primăria Municipiului Bu -
cureşti (pentru proiecte integrate noi de dezvolta -
re a infrastructurii de apă şi apă uzată, proiecte in -

tegrate fazate de dezvoltare a infrastructurii de
apă şi apă uzată şi sprijin pentru pregătirea por-
tofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020
şi post 2020) şi Ministerul Mediului, apelor şi Pă-
durilor, în parteneriat cu administraţia naţională
„Apele Române” şi Ministerul Sănătăţii (pentru
dezvoltarea unui laborator naţional pentru îmbu-
nătăţirea monitorizării substanţelor deversate în
ape şi a calităţii apei potabile).

Bugetul apelurilor are o valoare totală de pes -
te 12,7 miliarde de lei (alocare netă fără rezerva
de performanţă), din care circa 12,6 miliarde de
lei pentru proiecte integrate noi de dezvoltare a
infrastructurii de apă şi apă uzată, proiecte inte-
grate fazate de dezvoltare a infrastructurii de apă
şi apă uzată şi sprijin pentru pregătirea portofo-
liului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 şi
post 2020 şi peste 89 milioane de lei pentru dez-
voltarea unui laborator naţional pentru îmbunătă-
ţirea monitorizării substanţelor deversate în ape
şi a calităţii apei potabile.

(continuare în pagina 7)
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1.000.000 de lei
pentru proiecte culturale

în cadrul programului ACCES
Ministerul Culturii»

anunţă lansarea
programului aCCES,
instrument de finanţare
menit să susţină acţiuni şi
proiecte culturale din
următoarele domenii: arte
vizuale/arhitectură,
cultură scrisă, cinematografie/
audiovizual, artele
spectacolului, dialog
intercultural, patrimoniu
imaterial/patrimoniu
cultural mobil. 

Status: aCtiv 
Depunerepână la: 29.04.2016.
Buget: 1.000.000 ROn.
desfăşurat pe parcursul anu -

lui 2016, programul ACCES are
drept scop valorificarea poten-

ţialului cultural şi creativ existent
la nivel naţional şi integrarea a -
cestuia în sfera de circulaţie a
valorilor culturale universale. 

Suma totală disponibilă pen -
tru finanţarea nerambursabilă a
acţiunilor/ proiectelor culturale
din cadrul programului ACCES
este de 1.000.000 de lei.  

Finanţarea se adresează aso -
ciaţiilor, fundaţiilor, instituţiilor
publice de cultură şi altor enti-
tăţi cu personalitate juridică ce
desfăşoară activităţi culturale. 

dosarele se vor depune la
Registratura Generală a Ministe-
rului Culturii, Bd. unirii, nr. 22,
sector 3, Bucureşti, cu menţiunea
„Proiect Program ACCES 2016”.
Ofertele pot fi transmise şi prin
poştă, cu confirmare de primi -
re, până în data de 29.04.2016.

Sursa: finantare.ro

(continuare din pagina 6)
tipul apelului este pe bază

de listă de proiecte prioritare sau
preidentificate, iar termenul de
depu nere este 31.12.2018.

La nivelul aM POiM şi al be-
neficiarilor sunt în pregătire 44
de proiecte de infrastructură de
apă şi apă uzată, în valoare de
cca 6 miliarde de euro. acestora
li se adaugă şi 22 de proiecte fa-
zate spre care vor fi orientate cca
550 mil. euro din alocarea pentru
acest sector.

investiţiile din POiM sunt o -
rientate spre sisteme de apă şi
canalizare regionale, ce pot deser -
vi o arie geografică mai mare, cu
costuri mai mici decât dacă s-ar
fi utilizat un sistem naţional. din
cele 4,47 mld. euro orientate
spre sectorul de mediu alo cate
POiM, 3 mld. euro vizează infrastruc -
tura de apă.

Ghidul are un impact foarte
mare asupra îmbunătăţirii nive-
lului de trai al populaţiei în Româ -
nia, asigurând un grad de civili -
zaţie adecvat statutului de stat
membru al uniunii Europene, in -
vestiţiile fiind orientate spre bu-
năstarea populaţiei şi dezvolta-
rea societăţii. În acelaşi timp, con -
tribuie la îndeplinirea angajamen -
telor asumate prin tratatul de ade -
rare pentru acest sector, pentru
neîndeplinirea cărora România
riscă să plătească amenzi uriaşe
pentru neconformarea cu preve-
derile acquis-ului european.

Ghidul şi documentele ane -
xe pot fi consultate pe site-ul
www.fonduri-ue.ro, secţiunea Pro -
grame -> infrastructura -> POiM
2014-2020 -> implementare Pro-
gram (http://www.fonduri-ue.ro/
poim-2014#implementare-pro-
gram).

Sursa: fonduri-ue.ro

http://www.fonduri-ue.ro
http://www.fonduri-ue.ro
http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Cerere de propuneri de proiecte
„Laboratoare albastre – soluţii
inovatoare pentru provocările
maritime”

agenţia Executivă pentru iMM-uri de la Bruxe -
lles, EaSME, a lansat cererea de propuneri de pro-
iecte concentrate pe cofinanţarea acţiunilor ce
vizează dezvoltarea durabilă a economiei albas-
tre. Cofinanţarea este prevăzută prin Fondul Eu-
ropean pentru Pescuit şi afaceri Maritime (FEPaM).
titlul cererii este „Laboratoare albastre – soluţii
inovatoare pentru provocările maritime”. 

Status: aCtiv 
Depunere până la: 31.05.2016 
Buget: 1.700.000 €
această cerere se concentrează pe sprijinirea

inovaţiei în metodele de lucru, în care tinerii oa-
meni de ştiinţă sprijiniţi de cercetători, industrie
şi părţi interesate de la nivel local îşi unesc forţe -
le pentru a dezvolta soluţii inovatoare în vederea
încurajării dezvoltării unei economii albastre du-
rabile bazate pe conservarea resurselor marine şi
a ecosistemelor. 

Obiective:
să valorifice abilităţile şi creativitatea tineri -•

lor şi sensibilizarea într-o măsură mai mare cu pri-
vire la provocările şi oportunităţile maritime; 

să sprijine parteneriatele inovatoare între•
părţile interesate din domeniu şi să promoveze
abordările multidisciplinare prin combinarea com -
petenţelor mediului de afaceri, sectorului public
şi centrelor de cercetare; 

să sprijine cooperarea şi o mai bună coordo-•
nare între părţile interesate din domeniu atât la
nivel local, cât şi la cel al bazinului maritim (care
include subregiuni), valorificând cunoştinţele păr-
ţilor interesate locale. 

Priorităţi:
depoluarea albastră organică;•
deşeuri marine; •
patrimoniul cultural subacvatic; •
speciile alogene invazive şi proliferarea de•

meduze.
Printre acţiunile sprijinite: 
proiectare, testare şi pilotare de servicii/pro -•

duse/instrumente inovatoare ce urmează să fie
dezvoltate; 

muncă de teren necesară pentru dezvoltarea•
soluţiilor propuse; analize sectoriale şi studii de
piaţă şi planuri de afaceri; 

activităţi de formare; •
depunerea şi înregistrarea brevetelor; •
consiliere financiară şi juridică (incluzând fi-•

nanţările participative sau strângerea de fon-
duri). 

Buget total estimat – 1.700.000 €; cofinanţa -
re între 200.000 şi 500.000 € şi până la 80% din to -
talul costurilor eligibile. 

Solicitanţi: autorităţi publice locale, regio-
nale şi naţionale, Grupuri Locale de acţiune pen-
tru Pescuit, universităţi, companii, centre de cer-
cetare, OnG de dezvoltare, asociaţii, centre de
formare etc.. 

Eligibilitate – ţări/regiuni: statele membre
ale uE ţări candidate, Balcani, ţări meditera-
neene, norvegia, america de nord, ţări asia-
tice. 

Dată depunere: 31 mai 2016 (ora 16:00, la
Bruxelles, pentru aplicaţia depusă personal).
adresa pentru depunerea personală a aplicaṭiei
este EaSME Bruxelles, avenue du Bourget 1, B-
1140.

adresa de contact pentru detalii şi întrebări:
EaSME-EMFFcalls@ec.europa.eu, obiectul mesa-
jului trebuie să fie „2016/1.2.1.4 Blue Labs”. 

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Cerere de propuneri de finanţare
din Fondul pentru relaţii bilaterale –
Măsura B 

unitatea de Management a Proiectului din ca-
drul Ministerului Culturii, în calitate de operator
de program, anunţă lansarea celei de-a doua ce-
reri de propuneri de finanţare din Fondul pentru
relaţii bilaterale – Măsura B. 

Status: aCtiv 
Depunere până la: 30.06.2016 
Buget: 21.600 €
Fondul pentru Relaţii Bilaterale este parte in-

tegrantă a programului. Principalele obiective ale
Fondului pentru Relaţii Bilaterale sunt: 

creşterea nivelului de cooperare dintre or-•
ganizaţiile şi instituţiile din România şi cele din
statele donatoare; 

îmbunătăţirea cunoaşterii şi înţelegerii reci-•
proce; 

împărtăşirea experienţei rezultate din imple -•
mentarea proiectelor. 

Mecanismul Financiar SEE încurajează şi pro-
movează întărirea relaţiilor bilaterale între Ro-
mânia şi statele donatoare, ceea ce reprezintă o
oportunitate pentru operatorii culturali de a face
schimb de experienţă în domeniul cultural. 

Măsura B – Colaborare şi schimb de experien -
ţă din cadrul prezentei cereri de propuneri susţine
activităţile de colaborare, schimb de experienţă,
transfer de cunoştinţe, tehnologie şi bune prac-
tici. Potenţialii solicitanţi pot obţine finanţare cu
scopul de a stabili colaborări cu entităţi din sta-
tele donatoare pentru a participa la evenimente,
seminarii sau conferinţe în statele donatoare sau
pentru a organiza astfel de evenimente în comun
cu organizaţii din statele donatoare. 

Sunt eligibile următoarele activităţi între en-
tităţi din România şi din statele donatoare: 

activităţi pentru iniţierea /dezvoltarea de•
parteneriate între entităţi din România / statele
donatoare în vederea colaborării, a schimbului de
experienţă, a transferului de cunoştinţe şi bune
practici; 

participarea la conferinţe, seminarii, ate-•
liere de lucru organizate de entităţi din statele
donatoare, în vederea identificării modalităţilor
de dezvoltare a unor proiecte viitoare; 

alte activităţi ce conduc la sporirea colaboră -•
rii şi schimbului de experienţă bilaterale în dome -
niul culturii. 

acţiunile de parteneriat pot fi implementate
în România sau în oricare din statele donatoare. 

Alocarea totală aferentă prezentei cereri de
propuneri este de 21.600 de euro. valoarea maxi -
mă a unei finanţări este de 5.000 de euro per soli -
citant. 

Dată de închidere – 30 iunie 2016 sau până
la epuizarea fondurilor disponibile. 

Pentru a adresa întrebări, va rugăm folosiţi
următoarele coordonate: Monica vasincu, respon-
sabil comunicare - tel./fax: +40 21 224 45 12, e-
mail: office@fonduri-diversitate.ro.

Sursa: finantare.ro

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


din Strategia de Dezvoltare a
municipiului Călărași face parte şi
proiectul privind reparaţiile u nor
străzi din municipiul Călăraşi. Prin
modernizare se vor îmbunătăţi ca-
racteristicile tehnice ale străzilor
ce au o lungime totală de 8.429,54
m. Străzile propuse pentru reabi-
litare sunt următoarele:

năvodari – 643 m (tr. str. Bel-•
şugului – str. Panduri);

victoriei – 840 m (tr. str. nă-•
vodari – str. Muşeţelului);

Macului – 431 m (tr. str. Pan-•
duri – str. Belşugului);

Bd. Cuza-vodă – 626 m (tr. str.•
Cornişei – bd. Republicii);

Muşeţelului – 775 m (tr. str. Panduri – str. Ştir-•
bei-vodă);

Ştirbei-vodă – 657 m (tr. prel. Bucureşti – str.•
Muşeţelului);

Bd. n. titulescu – 821 m (tr. Str. Cornişei – str.•
Locomotivei);

Panduri – 1.062 m (tr. str. Pescăruş - str. Mu-•
şeţelului);

Bucureşti – 2.573 m ( tr. bd. Cuza-vodă – str.•
doina).

valoarea totală a proiectului este de 17.151.269

de lei, cu tva, din care C+M
14.641.158 lei, cu tva. Proiectul
urmează a fi scos la licitaţie pen-
tru atribuirea contractului de lu-
crări, defalcat pe 3 loturi, astfel:

Lot I:
1. Str. Ştirbei-vodă
2. Str. Muşeţelului
Lot II:
1. Str. Panduri
2. Str. Macului
3. Str. victoriei
4. Str. năvodari
1. Prel. Bucureşti
2. B-dul Cuza-vodă
3. B-dul nicolae titulescu

din cauza interferenţei cu proiectul CL 8, într-o
primă fază se scoate la licitaţie lotul 2, pentru care
documentaţia de atribuire este postată pe SEaP,
fiind în aşteptare/validare.

valoarea pentru lotul 2 este de 4.877.222,42
lei cu tva, din care C+M 4.354.662,87 lei, cu tva.

Lot III:
1. Str. Panduri – 1.241.884,06 lei, cu tva
2. Str. Macului – 669.727,94 lei, cu tva
3. Str. victoriei – 1.335.903,88 lei, cu tva
4. Str. năvodari – 1.107.146,97 lei, cu tva

Sursa: obiectiv-online.ro
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Vor fi modernizate drumurile
ce fac legătura între localităţile
din sudul Argeşului şi autostradă

Argeş

Săptămâna trecută, în cadrul unei conferinţe
de presă, reprezentanţii Consiliului judeţean argeş
au anunţat că două drumuri judeţene importante
sunt în faza de licitaţie. aceste drumuri, odată as-
faltate, vor face legătura între localităţile din sud-
vestul judeţului şi autostrada Bucureşti-Piteşti.

„Este vorba de drumurile Costești-Pârvu, Ro șu-

Suseni și Costești-Rociu-Siliștea. Avem fondurile pentru
asfaltarea acestora, dar sperăm să nu păţim ca anul tre-
cut, când am avut 4 luni conturile deblocate. Oricum,
aceste drumuri sunt foarte importante pentru locuitorii
din zonă, care nu ar mai fi nevoiţi să ocolească zeci de
kilometri”, a declarat vicepreşedintele dorin Mărăşoiu.

Sursa: jurnaluldearges.ro

Foto: argum
entpress.ro

Lucrări de reparaţii pentru străzile
din municipiul Călăraşi, conform Strategiei

de Dezvoltare Locală

Călăraşi

http://jurnaluldearges.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.obiectiv-online.ro
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administraţia judeţeană din dâmboviţa inten-
ţionează să acceseze fonduri europene pentru con-
servarea, restaurarea şi valorificarea a două obiec-
tive istorice importante, respectiv fosta Şcoală de
Cavalerie amplasată pe Bulevardul Carol i şi Curtea
domnească din târgovişte.

Proiectele sunt deja gata, urmând a fi depuse
în vederea aprobării şi finanţării. Pentru Complexul
Muzeal Curtea domnească, autorităţile publice ale
judeţului au spus că se pot obţine 5 milioane de eu -
ro. administraţia judeţeană mai are în vedere dema -
rarea unor lucrări de reabilitare a sediului Consi-
liului judeţean dâmboviţa, imobil care, de la data
construirii, nu a beneficiat de nicio modificare. 

Sursa: incomod-media.ro

Proiecte pentru punerea în valoare
a patrimoniului istoric al judeţului

Dâmboviţa
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Primăria Giurgiu vine cu veşti bune pentru giur -
giuvenii care locuiesc la bloc şi doresc să intre în pro -
gramul de anvelopare pentru eficienţa energetică,
prin POR 2014 - 2020. Municipalitatea va începe şi
o campanie de informare pe cartiere, mai ales că
noul apel de proiecte, faţă de cel din perioada de
programare 2007 -2013 vine cu o serie de noutăţi
în favoarea beneficiarilor.

În data de 15 martie a fost lansat Ghidul soli-
citantului pentru Prioritatea de investiţii 3.1, des-
tinat acestor tipuri de investiţii, iar depunerea pro-
iectelor va fi permisă începând cu 15 mai, data li-
mită fiind 15 noiembrie, după care urmează eva-
luarea şi implementarea celor declarate câşti gă toa -
re. Proiectele privind eficienţa energetică a blo-
curilor de locuit care sunt încadrate în clasa de risc
seismic i au regimul minim de înălţime P+2, respec -
tă cerinţele de 2 treimi din numărul total de pro-
prietari şi depun documentaţia necesară, vor putea
intra în reabilitare cu ajutorul fondurilor nerambur -
sabile europene, împreună cu municipalitatea.

una dintre noutăţile acestui apel este cea le -

ga tă de categoria de persoane cu venituri reduse,
a cărei cotă de participare se diminuează, unităţile
adminitrativ-teritoriale putând acorda ajutoare de
natură socială.

după investiţiile realizate prin POR 2007 –
2013 la Giurgiu şi, mai ales după această iarnă, în
care a fost demonstrată eficienţa acestora, tot mai
multe asociaţii doresc să intre în acest proiect, fi-
ind deja pregătite cu semnături şi documente.

Sursa: primariagiurgiu.ro

Municipalitatea se pregăteşte
pentru anveloparea blocurilor din Giurgiu,
cu fonduri europene prin POR 2014 - 2020

Giurgiu

http://primariagiurgiu.ro
http://incomod-media.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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În perioada 5 – 9 aprilie, la Slobozia,»
va avea loc competiţia pentru obţinerea
certificatului Școala Europeană, ediţia 2016.
inspectoratul Şcolar judeţean ialomiţa va fi
gazda desfăşurării acestei competiţii.

deschiderea oficială a concursului va avea loc
în data de 5 aprilie, ora 10:00, la sediul inspectora -
tului şcolar judeţean. Competiţia este deschisă tu-
turor unităţilor de învăţământ preuniversitar care
au fost şi sunt implicate în programele europene
din domeniul educaţiei şi formării profesionale.
Odată obţinut, certificatul Școala Europeană este
valabil pentru o perioadă de trei ani, după care
şcoala trebuie să candideze din nou pentru a recon -
firma titlul obţinut.

Competiţia constă în evaluarea calităţii şi coe -
renţei managementului şcolii, reflectat în documentele

manageriale, precum şi a impactului pe care activităţile
derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut asupra
culturii organizaţionale şi a ethosului şcolii.

activităţile/proiectele/programele ce se iau
în considerare pentru această competiţie sunt cele
derulate de şcoli prin programele Comisiei Euro-
pene, ale Parlamentului European şi alte instituţii
europene (Programul de Învăţare pe tot Parcursul
Vieţii, ERASMUS +, e-Twinning, Euroscola, Juvenes
Translatores, Europa – casa noastră, Lider Euro-
pean etc.) sau derulate în parteneriat cu ambasa -
de, universităţi şi alte şcoli din uniunea Europea -
nă, companii europene, asociaţii profesionale eu-
ropene, OnG-uri cu scop educaţional/de formare
profesională care activează la nivel european etc..

Finanţate din fonduri structurale, în care şcoa -
la este aplicant sau partener.

Sursa: obiectiv.net

Competiţie pentru obţinerea
certificatului Școala Europeană

Ialomiţa

dj 102 i, ce face legătura între»
Câmpina şi valea doftanei până la limita cu
judeţul Braşov, va deveni drum naţional, o
alternativă pentru aglomeratul dn 1.

În condiţiile în care proiectul autostrăzii Co-
marnic – Braşov trenează de câţiva ani, un drum
judeţean din Prahova poate deveni o alternativă
viabilă pentru dn 1, foarte aglomerat în weekend.

după o hotărâre aprobată de Consiliul jude-
ţean în cursul lunii trecute, în urmă cu câteva zile,
CnadnR a preluat efectiv dj 102i Câmpina – Lunca
Mare – teşila – trăisteni – limita judeţului. În total,
este vorba de 41,9 km de drum judeţean, care se
află pe teritoriile administrative ale următoarelor
localităţi: Câmpina – 1,6 km; Şotrile – 8,3 km;
Brebu – 2,7 km; valea doftanei – 29,1 km.

autorităţile locale din valea doftanei au pro-
misiuni că în cel mai scurt timp va exista o hotărâre
a Guvernului pentru demararea acestei lucrări, iar
după adoptarea acesteia va începe procedura de

achiziţie publică. Reabilitarea dj 102i este, de fapt,
un proiect mai vechi de realizare a unei variante
de ocolire a Câmpinei, din dn1, pe la Băneşti, apoi
pe malul râului doftana, iar de aici spre valea dof-
tanei – Săcele – Braşov. Şoseaua va avea statut de
drum naţional şi se va numi dn 1v.

Sursa: ph-online.ro

Drumul judeţean
Câmpina - Valea Doftanei devine drum naţional
Prahova

http://www.ph-online.ro
http://www.obiectiv.net

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Locuitorii comunei teleormănene Piatra sunt
beneficiarii a două investiţii în valoare totală de
aproximativ 4 milioane de lei, realizate prin Pro-
gramul naţional de dezvoltare Locală în două do-
menii foarte importante pentru comunitate, edu-
caţie şi infrastructură. Este vorba despre moder-
nizarea Liceului teoretic Piatra, investiţie aproape
finalizată, şi realizarea unei noi staţii de alimen-
tare cu apă, investiţie aflată în derulare, care con-
form proiectului, va fi finalizată în 2018.

„Cele două obiective sunt menite să dezvolte
comuna Piatra și să crească nivelul de trai al lo-
cuitorilor, asigurând un standard de viaţă mai bun
prin accesul la o apă potabilă de cea mai bună ca-
litate și condiţii decente de studiu pentru tânăra
generaţie, pentru tinerii de liceu”, a declarat pre-
şedintele Consiliului judeţean teleorman, joi, 31
martie, cu prilejul unei verificări a stadiului de
execuţie a celor două lucrări pe care acesta a efec-
tuat-o împreună cu primarul comunei Piatra, dănuţ
Chera, şi alte persoane cu responsabilităţi în de-
rularea lucrărilor respective.

Clădirea Liceului Teoretic Piatra,
adusă la cele mai înalte standarde

Elevii Liceului Piatra vor beneficia în curând
de cele mai bune condiţii, clădirea în care func-
ţionează unitatea de învăţământ fiind reabilitată
după standarde europene.

Potrivit preşedintelui Cj teleorman, adrian
Gâdea, prin proiectul finanţat prin Programul na-
ţional de dezvoltare Locală, pentru realizarea că-
ruia Ministerul dezvoltării Regionale şi administra-
ţiei Publice a alocat suma de 1.256.244 de lei, clă-
direa a fost consolidată, s-au făcut reparaţii, izo-
laţie termică, au fost înlocuite tablourile electrice,
refăcute tencuielile, acolo unde s-a impus acest lu -
cru, au fost realizate zugrăveli atât la interior, cât
şi la exterior, şi au fost reparate instalaţiile. Cea
mai mare realizare este însă extinderea clădirii cu
spaţii generoase în care au fost amenajate grupuri
sanitare moderne atât pentru elevi, cadre didacti -
ce, cât şi pentru persoane cu dizabilităţi. de aseme -
nea, a fost construit şi un spaţiu nou pentru mon-
tarea unei centrale termice de capacitate maximă,

care să poată asigura confortul termic în perioada
sezonului rece celor care îşi desfăşoară activitatea
şi fac cursuri în această unitate de învăţământ.

Alimentarea cu apă a comunei, modernizată

Cel de-al doilea proiect ce se află în derulare
în comuna teleormăneană Piatra priveşte moder-
nizarea sursei şi gospodăririi apei. Proiectul se de-
rulează, de asemenea, prin Programul naţional de
dezvoltare Locală, Guvernul alocând, la solicitarea
Consiliului judeţean, suma de 2.582.734 de lei,
pentru realizarea acestui obiectiv.

această investiţie prevede înlocuirea vechii
conducte de aducţiune ce face legătura dintre sursă
(staţie de pompare izvor) şi rezervor şi extinderea
ei, înlocuirea vechiului rezervor de apă cu unul de
capacitate mai mare, realizarea unei staţii de tra-
tare şi pompare, conducte tehnologice şi utilităţi.

Conductele existente vor fi schimbate pentru
că nu mai corespund standardelor, iar lungimea lor
va fi extinsă pentru a permite branşarea altor con-
sumatori. Mai mult decât atât va fi realizată o sta-
ţie de declorinare, astfel încât apa va fi potabilă.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Investiţii în comuna Piatra,
prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală
Teleorman

http://www.ziarulteleormanul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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REVISTA PRESEI

Ziarul Mara / 28 martie 2016

finantare.ro / 28 martie 2016

jurnalul de Călăraşi / 30 martie 2016

incomod-media.ro / 1 aprilie 2016

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


newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

agenţie şi de către Ministerul dezvoltării Regionale şi administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului Operaţional Regional.

Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
Reţelei de informare REGiO Sud Muntenia

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

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul judeţean
argeş, sediul Consiliului judeţean argeş: Piaţa
vasile Milea, nr. 1, et. iii, cam. 117, mun. Piteşti,
jud. argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul judeţean
dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
dâmboviţa: Piaţa tricolorului, nr. 1, et. iv, cam.
90, 100 şi 101, mun. târgovişte, jud. dâmboviţa
Tel./fax / 0345/100.018, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean IALOMIȚA
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul judeţean
ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. iv,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. ialomiţa
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

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

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

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN -
director adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea DOBRESCU
PLOEŞTEANU, Şerban GEORGESCU, Florentin
GEORGESCU, Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 4 aprilie 2016

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia şi activităţile pe care
dumneavoastră le desfăşuraţi. dacă sunteţi interesaţi

să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm
să ne transmiteţi un scurt material de informare

(maxim 1.500 de ca ractere cu tot cu spaţii), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediţie

a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa

de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
newsletter-ul va fi publicat pe site-ul agenţiei
(http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit

electronic săptămânal tuturor membrilor Reţelei de
informare REGiO Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor

judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării Regionale şi administraţiei

Publice, reprezentanţilor mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor

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

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

fax: 0242/313.167.

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

