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În data de 11 iunie, directorul»
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, Liviu Muşat, a participat,
în calitate de preşedinte al Consiliului
Director al Biroului pentru Cooperare
Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa
România – Bulgaria, la cea de-a
douăsprezecea reuniune a Comitetului
Comun de Monitorizare al Programului
de Cooperare Transfrontalieră România
– Bulgaria 2007 – 2013.

Evenimentul, ce s-a desfăşurat în veliko Tar-
novo, a fost organizat de către Ministerul dezvol-
tării Regionale şi Administraţiei Publice (MdRAP)
din România, împreună cu Ministerul dezvoltării
Regionale (MdR) din Bulgaria şi Biroul Regional pen-
tru Cooperare Transfrontalieră (BRCT) Călăraşi
pentru Graniţa România – Bulgaria.

din discursurile de deschidere ale şefului de -
legaţiei din România, doamna doina Surcel, direc-

tor general în cadrul MdRAP, ale şefului de legaţiei
bulgare, Klimentina deneva, secretar general în
cadrul MdR, şi ale preşedintelui Consiliului director
al BRCT Călăraşi, Liviu Muşat, directorul AdR Sud
Muntenia, s-a remarcat progresul substanţial înre-
gistrat la nivelul Programului, prin antrenarea tu-
turor resurselor disponibile. 

Preşedintele Consiliului director, Liviu Muşat,
a adresat felicitări tuturor celor implicaţi în Pro-
gram (beneficiari, Autoritatea de Management, Au-
toritatea naţională, BRCT Călăraşi) şi a reiterat
atenţia specială pe care Secretariatul Tehnic Co-
mun trebuie să o acorde beneficiarilor pentru o im-
plementare cât mai bună a proiectelor. 

Evenimentul s-a bucurat şi de prezenţa repre-
zentantului Comisiei Europene, domnul Kypros Ky-
prianou, care a remarcat încă o dată dinamismul şi
dedicarea tuturor actorilor implicaţi în implemetarea
Programului şi i-a felicitat pentru profesionalismul cu
care rezultatele obţinute sunt promovate pe toate
canalele, asigurându-se un înalt grad de transparenţă.

(continuare în pagina 3)
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(continuare din pagina 2)
Sub conducerea delegaţiei din România au fost

analizate şi aprobate de către membrii Comitetului
Comun de Monitorizare Raportul anual de imple-
mentare pentru anul 2013 a PCT Ro - Bg 2007 -
2013, precum şi amendarea Programului opera -
ţional, respectiv revizuirea alocărilor financiare la
nivelul axelor prioritare ale programului şi modi-
ficarea valorilor ţintă pentru anumiţi indicatori.
Amendarea Programului operaţional s-a realizat în
baza art. 77 (c), pct. 12 al Regulamentului Consiliu -
lui nr. 1083/2006. Agenda întâlnirii a fost comple-
tată cu prezentarea stadiului implementării PCT
Ro - Bg 2007 - 2013.  

Conform regulamentelor europene privind in-
strumentele structurale, Comitetul Comun de Mo-
nitorizare are rolul de a superviza Programul şi de
a asigura calitatea şi eficacitatea implementării
Programului şi a proiectelor din cadrul lui. Comite -
tul a fost înfiinţat şi este alcătuit din reprezentanţi
la nivel naţional, regional şi local ai celor două
state partenere.

Cu această ocazie, preşedintele Consiliului di-
rector al BRCT, Liviu Muşat, a susţinut o alocuţiune
în deschiderea evenimentului:

„Este o mare bucurie pentru mine să fiu pen-
tru prima dată într-un oraș cu profunde implicații
în formarea statului bulgar; știu că este prima ca-
pitală a acestuia și de-a lungul acestor zeci de ore
câte am petrecut aici, a fost pentru mine o bucu-
rie să aflu atât de multe detalii din istoria popo-
rului vecin și prieten bulgar și sunt convins că a -
ceastă reuniune, care se desfășoară într-un cadru
atât de emoționant din punct de vedere istoric, să
fie deosebit de fructuoasă. 

Vreau să vă transmit și eu, în calitate de Pre -
ședinte al Comitetului Director al Biroului de Coo -
perare Teritorială România - Bulgaria, felicitări tu -
turor pentru modul cum v-ați implicat în derula-
rea programului în acești ani și să dea Dumnezeu
să avem un sfârșit de program așa cum ne dorim
cu toții, cu cât mai mulți bani absorbiți și cu pro-
iecte care să aibă un impact major în comunitățile
în care ele se implementează.

Așa cum spuneam, sfârșitul de program trebu -
ie să nu ne găsească cu garda jos! Trebuie să ne păs -
trăm vigilența în continuare, să fim alături de toți
beneficiarii proiectelor, indiferent că suntem la ni -
vel central în România și Bulgaria sau la nivel local,

așa încât să existe cât mai puține posibilități ca
acestea să eșueze. Obiectivul nostru principal este
să ne asigurăm că vom avea o rată cât mai ridicată
a proiectelor finalizate în condiții optime. 

Drept pentru care doresc să transmit Secreta -
riatului Tehnic Comun ca în această perioadă să își
intensifice eforturile, să fie cât mai aproape de
toți beneficiarii, fie că sunt pe malul drept sau pe
malul stâng al Dunării, așa încât problemele care
pot apărea sau care sunt deja, să fie rezolvate, iar
proiectele să fie finalizate cu succes. Altfel spus,
avem nevoie de o atitudine profilactică la toate
nivelurile.

De asemenea, doresc să transmit un mesaj
foar te important și pentru beneficiarii de finan -
țări, cred că trebuie să existe o responsabilitate
mai mare, mai ales când vorbim de proiecte în par -
teneriat, astfel încât aceste proiecte să fie fina-
lizate. O responsabilitate și, dacă nu se poate res-
ponsabilitate, o responsabilizare din partea celor
implicați în derularea proiectului. Ar fi păcat ca
de bucuria momentului finalizării programului să
nu beneficieze toate proiectele pentru că, din di-
ferite motive, anumiți parteneri în proiect, fie că
sunt de pe malul drept, fie de pe malul stâng al Du -
nării, nu au mai putut să-și îndeplinească respon-
sabilitățile legate de implementare.

(continuare în pagina 4)
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(continuare din pagina 3)
Haideți să fim alături de ei, haideți să vedem

problemele cu care se confruntă și să găsim îm-
preună soluțiile pentru ca acest proiecte să fie
duse la bun sfârșit!

În ceea ce privește perioada 2014 - 2020 aș
dori să ne aplecăm mai mult asupra portofoliului
de proiecte, pe care îl vom propune la începutul
următorului program.

Avem nevoie de un portofoliu consistent de pro -
iecte, iar ceea ce se realizează atât la nivelul Se-
cretariatului Tehnic Comun, cât și la nivelul celor
două autorități, naționale și de management, prin
colectarea proiectelor din teritoriu, pornind de
jos în sus, este cea mai bună modalitate. 

Există până în momentul de față, un portofoliu
de aproape 230 de aplicații și din România, și din
Bulgaria și cred că la acesta trebuie adăugate și
proiecte de la nivel central, astfel încât să avem
câteva zeci de proiecte pregătite și gata pentru
finanțare la începutul următorului program. 

Avem nevoie de această abordare, abordare
de jos în sus, fiindcă uneori au fost voci care au
spus că programul este construit de sus în jos și
reflectă mai mult sau mai puțin nevoile din locu-
rile în care ele se implementează.

Și fiindcă am vorbim de nivelul central, aș
dori să transmit un mesaj și vizavi de viitoarele
proiecte strategice, în măsura în care ele vor mai

fi luate în calcul. Cred că este nevoie ca aceste
proiecte strategice să contribuie mai mult la dez-
voltarea comunităților în care ele se implemen-
tează, drept pentru care propun un mecanism pu -
țin diferit de selecție a acestor proiecte și, bine -
înțeles, de implementare, așa încât rezultatele
lor să se vadă mai mult în comunități, iar comu -
ni tățile să aibă acces mai facil la rezultatele aces-
tor proiecte.

Acestea sunt câteva gânduri, pe care am dorit să
vi le transmit la debutul acestei ședințe de Comitet.

Vreau să vă felicit încă o dată și îmi exprim
speranța că la sfârșitul acestei zile vom lua cât
mai multe decizii care să ne ducă la finalizarea cu
succes a programului la sfârșitul anului 2015. De
asemenea, îmi reînnoiesc invitația ca în toamna
acestui an să participăm cu toții la inaugurarea
sucursalei Biroului Regional de la Ruse. Eu, perso-
nal, sunt încrezător că această sucursală va fi un
imbold pentru desfășurarea în condiții și mai bune
a viitorului program.

Încă o dată multe felicitări și succes în aceas -
tă reuniune.”

Pentru informaţii suplimentare privind Comi-
tetul Comun de Monitorizare, precum şi pentru de-
talii referitoare la Programul de Cooperare Trans-
frontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013, vă in-
vităm să accesaţi pagina de internet a Programului:
www.cbcromaniabulgaria.eu.
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Caravana de informare şi instruire
a beneficiarilor privaţi POS CCE din Sud Muntenia

În perioada 10 – 12 iunie,»
Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii
Economice” (POS CCE), cu sprijinul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, în calitate de Organism
Intermediar pentru POS CCE,
organizează caravana de informare şi
instruire a beneficiarilor privaţi din
regiunea noastră.

Seminariile interactive destinate beneficiarilor
POS CCE vor fi organizate astfel: în data de 10 iu-
nie, la Târgovişte (Hotel King); în data de 11 iunie,
la Piteşti (Hotel Cara); în data de 12 iunie, la Plo-
ieşti (Hotel Central); în data de 3 iulie, la Călăraşi.

Beneficiarii privaţi care au primit finanţare ne -
rambursabilă în cadrul POS CCE vor afla, cu aceas -
tă ocazie, informaţii utile despre stadiul derulării
programului la nivel naţional, precum şi detalii des -
pre procesul de implementare a proiectelor, cu ac-
cent pe procedura simplificată de achiziţii (Ordinul
nr. 1120/2013), mecanismul de rambursare a chel-
tuielilor, rapoartele de progres, dar şi despre acti -

vităţile de informare şi publicitate ce trebuie rea-
lizate prin contractele de finanţare.

Caravana de informare şi instruire de la nivelul
regiunii Sud Muntenia face parte din seria de eve-
nimente de informare şi comunicare organizate, în
perioada iunie – iulie, de Autoritatea de Manage-
ment pentru Programul Operaţional Sectorial „Creș -
terea Competitivității Economice”, cu sprijinul A -
genţiilor pentru dezvoltare regională, destinate be -
neficiarilor privaţi la nivel naţional, regional şi local.

Beneficiarii pentru care se organizează aceste
instruiri au obţinut sprijin financiar nerambursabil
în cadrul POS CCE, Axa prioritară 1 „Un sistem in-
ovativ și eco-eficient de producție”, dMi 1.1 „In-
vestiții productive și pregătirea pentru competiția
pe piață a întreprinderilor, în special a IMM”, Ope-
raţiunea a) „Sprijin pentru consolidarea și moder-
nizarea sectorului productiv prin investiții tangi-
bile și intangibile”, şi dMi 1.3 „Dezvoltarea dura-
bilă a antreprenoriatului, Operaţiunea a) „Sprijin
pentru consolidarea și modernizarea sectorului pro -
ductiv prin investiții tangibile și intangibile”, Sche -
ma de finanţare A1 – Sprijin financiar cu valoarea
între 1.065.000 și 6.375.000 de lei pentru investiții
în întreprinderile mici și mijlocii.

(continuare în pagina 6)
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(continuare din pagina 5)
Beneficiarii prezenţi la acest workshop au fost

informaţi despre etapele de derulare a activităţilor
prevăzute în cererile de finanţare, cu detalii des-
pre documentele folosite în implementarea con-
tractelor (prefinanţare, notificare privind depune-
rea cererii de prefinanţare/ rambursare, graficul
de depunere, documente ce trebuie să însoţească
cererile de plată), precum şi despre activităţile de
informare şi publicitate ce vor fi realizate în cadrul
proiectelor, conform regulilor de identitate vizuală
POS CCE. Proiectele pentru care firmele din Sud
Muntenia au primit finanţare nerambursabilă FEdR
vizează achiziţionarea unor echipamente utile pen -
tru dezvoltarea afacerilor, motiv pentru care repre -
zentanţii Agenţiei au oferit informaţii utile despre
cerinţele legale ce se impun şi procedurile pe care
trebuie să le respecte beneficiarii pentru atribui-
rea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

de asemenea, s-au purtat discuţii despre mo-
dul în care trebuie ţinută evidenţa contabilă dis-
tinctă folosind conturi analitice, despre Raportul
de progres, dar şi despre vizita la faţa locului şi cum
trebuie realizate pistele de audit. 

În perioada iunie – iulie, Autoritatea de Mana-

gement pentru Programul Operaţional Sectorial
„Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE),
cu sprijinul Asocierii Agrafics & Avensa şi Agenţiile
pentru dezvoltare regională, în calitate de Organis -
me intermediare pentru POS CCE, organizează o se -
rie de evenimente de informare şi instruire a bene -
ficiarilor privaţi la nivel naţional, regional şi local.

Mircea Enescu – 13 ani de activitate în cadrul
ADR Sud Muntenia

Colegul nostru Mircea
Enescu, şeful Serviciului
Organism intermediar POS
CCE, a împlinit, în data de
15 iunie, 13 ani de activi-
tate neîntreruptă în ca-
drul Agenţiei pentru dez-
voltare Regională Sud Mun -
tenia! Pe această cale do-
rim să îi mulţumim pen-
tru expertiza profesiona -
lă, ce aduce plus valoare
întregii activităţi desfă şurate de Agenţie, şi pentru
tot sprijinul acordat beneficiarilor în implementa-
rea corectă a proiectelor derulate prin programele
PHARE şi POS CCE!

La Mulţi Ani cu împliniri pe toate planurile!

Marius Justin Vicenţiu Tănase – 14 de
activitate în cadrul ADR Sud Muntenia

În data de 15 iunie,
colegul nostru Marius jus-
tin vicenţiu Tănase a îm-
plinit 14 ani de activitate
în cadrul AdR Sud Munte-
nia!

Te felicităm şi îţi mul -
ţumim pentru implicarea
ta în activitatea realizată
în cadrul Biroului jude-
ţean dâmboviţa şi pentru
tot sprijinul oferit bene-
ficiarilor în derularea proiectelor finanţate cu fon-
duri europene în cadrul programelor PHARE şi Re-
gio!

La Mulţi Ani cu succese!

Aniversări ADR Sud Muntenia

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Conferinţa Anuală privind progresele înregistrate
în implementarea Programului

de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria
În data de 10 iunie, directorul Agenţiei pentru

dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a
participat, în calitate de preşedinte al Consiliului
director al Biroului pentru Cooperare Transfronta-
lieră Călăraşi pentru Graniţa România – Bulgaria,
la Conferinţa Anuală privind progresele înregis-
trate în implementarea Programului de Cooperare
Transfrontalieră România – Bulgaria.

Evenimentul a urmărit informarea reprezentan -
ţilor autorităţilor naţionale, regionale şi locale din
România şi Bulgaria, a mass-mediei, precum şi be-
neficiarilor din aria eligibilă a Programului cu pri-
vire la progresele înregistrate până în prezent.

Conferinţa din acest an s-a concentrat pe le-
gătura dintre prezentul şi viitorul cooperării trans-
frontaliere dintre România şi Bulgaria. Rezultatele
Programului şi ale proiectelor implementate au
con stituit baza perspectivei pregătirii viitoarei pe-
rioade de programare 2014 - 2020. Sinergiile între
proiectele implementate şi capitalizarea rezulta-
telor acestora contribuie la intensificarea impac-
tului rezultatelor de până acum. Pentru exempli-
ficarea rezultatelor durabile obţinute în cadrul
Pro gramului, domnul Plamern Aleksandrov, vicepri -
marul municipalităţii Svishtov, partener lider în ca-
drul proiectului „Îmbunătățirea mobilității trans-
frontaliere în zona orașelor Svishtov și Zimnicea,
prin dezvoltarea și reabilitarea principalelor seg-
mente din infrastructura de transport” (cod MiS-
ETC 536), a prezentat participanţilor povestea pro-
iectului şi impactul asupra ariei eligibile a PCT Ro-
Bg 2007 - 2013.

Aşa cum au declarat şi reprezentanţii minis-
terelor dezvoltării român şi bulgar, succesul şi re-
zultatele Programului de Cooperare Transfronta-
lieră Ro-Bg 2007-2013 (59% - rata de absorbţie) se
datorează profesionalismului şi colaborării efici -
ente dintre toţi actorii implicaţi, inclusiv benefi-
ciarii. 

Participarea activă a invitaţilor la această con -
ferinţă a subliniat interesul crescut pentru oportu -
nităţile oferite de cooperarea dintre România şi Bul -
garia pentru dezvoltarea zonei de graniţă. inter ven -

ţiile participanţilor au evidenţiat sprijinul acordat
beneficiarilor de către organismele de management
ale Programului, precum şi interesul de a continua
parteneriatele şi în următoarea perioadă de pro-
gramare.

Pentru informaţii suplimentare privind Co-
mitetul Comun de Monitorizare, precum şi pen-
tru detalii referitoare la Programul de Cooperare
Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013,
vă invităm să accesaţi pagina de internet a Pro-
gramului: www.cbcromaniabulgaria.eu.

http://www.cbcromaniabulgaria.eu
http://regio.adrmuntenia.ro
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Proiecte europene din regiunea Sud Muntenia, prezentate
la conferinţa „Fondurile structurale, chemate la B-I-S(M)”

Marţi, 10 iunie, proiectele frumoase, care au ge-
nerat schimbări reale şi pozitive în viaţa oamenilor şi
comunităţilor din judeţele Argeş, Călăraşi, dâmboviţa,
Giurgiu, ialomiţa şi Prahova au fost povestite, lăudate
şi aplaudate în cadrul conferinţei „Fondurile structu-
rale, chemate la B-I-S(M)”, organizată la Bucureşti de
Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi Struc-
tural Consulting™ Group - www.fonduri-structurale.ro
- www.proiecte-structurale.ro. Povestea succesului pro-
iectelor finanţate din fonduri structurale în regiunea
Sud Muntenia a fost relatată chiar din perspectiva celor
care le-au iniţiat şi implementat: 

„Am realizat că există o nevoie mare de a strânge
acești oameni (n.r. persoanele vârstnice, cu afecțiuni
cronice somatice sau probleme de sănătate mintală)
într-un cadru organizat și de a-i îngriji într-un loc ferit
de ochii lumii, dar, în același timp, în familie. Prin pro-
iect, s-a mansardat clădirea, s-au creat locuri de cazare
la etaj, a fost dotat centrul cu paturi cu telecomandă
și susținere, monitorizare video, panouri solare, stație
de epurare, mobilier. Este primul centru de îngrijiri
paleative pentru pacienți cu boli non-oncologice” - Mi-
haela Stanciu, director executiv, Asociaţia „Suflet pentru
Oameni”(proiect: „Centru rezidențial de asistență medi -
co-socială pentru persoane vârstnice”, finanţat prin POR);

„Am prevăzut 8 consultări publice în proiect, dar
am făcut 12. Am dus aceste consultări către centrele
zonale, în așa fel încât să dăm substanță consultării,
să nu o facem de dragul de a bifa o activitate din pro-
iect, ci realmente să obținem feedback-ul celor din
sală. Numai așa am putut să aflăm și să identificăm ne-
voile reale ale diferitelor comunități din județ, dar și
să îi stimulăm pe cei din comunitățile locale să vadă
resursele de care dispun. Am avut peste 130 de propu-
neri, preluate apoi în documentele care au fundamen-
tat Strategia” - ilie Cioacă, director executiv, direcţia
Coordonare organizare, Consiliul judeţean ialomiţa
(proiect: „Document strategic cu scenarii de dezvoltare
socio-economică și demografică a teritoriului județului
Ialomița, pe perioada 2009 - 2013, cu orizont 2013-2020
- Realizarea Strategiei de dezvoltare a județului Ialo-
mița”, finanţat prin POdCA);

„Reacțiile oamenilor care vin să viziteze această
zonă ne dau realul impact al proiectului. Zona Comana
s-a dezvoltat foarte mult urmare a implementării pro-
iectului. Înainte, pentru a vedea păsările, turiștii sau

biologii trebuiau să se deplaseze cu lotca; acum, oricine
trece pe drumul județean are acces la zona respectivă,
în condiții optime. Proiectul a fost inclus chiar într-un
Ghid al Comisiei Europene privind beneficiile multiple
ale Politicii de Coeziune în domeniul infrastructurii
verzi” - daniela Peicea, manager proiect, Consiliul ju-
deţean Giurgiu (proiect: „Reconstrucția ecologică a Băl-
ții Comana – județul Giurgiu”, finanţat prin POdCA);

„Povestitorii”proiectelor de succes – în egală măsu -
ră iniţiatori şi actori ai acestor proiecte – au fost felicitaţi
chiar de dna Angela Filote, şefa Reprezentanţei Comisiei
Europene la Bucureşti, prezentă la eveniment: „Vreau
să îi felicit pe toți cei care au avut curajul să ceară o
finanțare. Cei care au reușit să facă un proiect, să îl du -
că la capăt și să își tragă energia din satisfacția celor pe
care i-au ajutat. Trebuie să li se recunoască meritul!”.
2014 - 2020

Reprezentantul finanţatorului, dna Petra Szavics,
secretar de stat în cadrul Ministerului Fondurilor Euro-
pene, a declarat că toate observaţiile trimise de Comisia
Europeană în ceea ce priveşte Acordul de Parteneriat
sunt în curs de realizare. Lipsa de viziune semnalată de
aceasta asupra Acordului este legată de strategiile pe
care România trebuia să le înainteze CE, o mare parte
din ele fiind deja finalizate. Totodată, reiterează faptul
că se lucrează în paralel la programele operaţionale de-
dicate perioadei 2014 - 2020 şi la ghidurile pentru pro-
puneri de proiecte, astfel încât imediat după adoptarea
programelor operaţionale, cel târziu la finalul lunii ia-
nuarie 2015, să se lanseze şi primele apeluri de proiecte
pe noua perioadă financiară. Pentru următoarea pe-
rioadă de programare, dna Carmen dobrotă, director,
direcţia pentru dezvoltarea Capacităţii Administrative
- MdRAP, îi încurajează pe potenţialii beneficiari să ac-
ceseze fonduri europene: „Noi vă așteptăm să aplicați
pe noul program de capacitate administrativă, pentru
că o parte din lecții le-am învățat, prin help-desk vă
vom ajuta cât putem și vrem să putem mai mult decât
am reușit în 2007 – 2013.”

Experienţa beneficiarilor „povestitori” – reprezen -
tanţi ai iMM-urilor, OnG-urilor, autorităţilor publice lo-
cale şi a finanţatorului a fost completată de cea a ce -
lorlalţi actori ai mecanismului de accesare şi implemen-
tare a fondurilor structurale: consultanţi şi reprezen tanţi
ai mediului bancar.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

http://www.fonduri-structurale.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Stadiul implementării Programelor Operaţionale
finanţate din Instrumente Structurale,

la începutul lunii iunie
I. Situaţia depunerii şi aprobării de proiecte,
semnării contractelor de finanţare,
efectuării de plăţi către beneficiari şi a
sumelor rambursate de Comisia Europeană,
raportată la alocarea UE pentru 2007-2013
(19,21 miliarde de euro)

1. PROIECTE DEPUSE:
Pentru cele şapte programe operaţionale au

fost depuse 43.125 de proiecte, în valoare totală
de aproximativ 73,5 miliarde de euro, din care cca
48,4 miliarde de euro reprezintă contribuţie uE.

2. PROIECTE APROBATE:
din totalul proiectelor depuse au fost apro-

bate 16.679 de proiecte, în valoare totală de cca
36,2 miliarde de euro; din această valoare, cca
21,9 miliarde de euro reprezintă contribuţie uE,
ceea ce înseamnă aproximativ 114% din alocarea
uE 2007–2013. 

3. CONTRACTE/DECIZII DE FINANŢARE SEM-
NATE CU BENEFICIARII:

Au fost semnate 13.639 de contracte de finan-
ţare cu beneficiarii, în valoare eligibilă de cca 25,2
miliarde de euro, din care fondurile uE reprezintă
cca 19,8 miliarde de euro. Contribuţia uE aferentă
contractelor semnate, în raport cu alocarea uE
2007–2013 este de aproximativ 103%. 

4. PLĂŢI CĂTRE BENEFICIARI:
Plăţile totale către beneficiari (prefinanţări şi

rambursări), cu excepţia rambursării de TvA, s-au
ridicat la suma de aproximativ 8,91 miliarde de
euro. din această valoare, contribuţia uE a însu-
mat cca 7,96 miliarde de euro, respectiv 41,36%
din alocarea 2007–2013. 

Toate transformările lei – euro au fost efec-
tuate la cursul inforEuro al Comisiei Europene afe-
rent lunii iunie 2014, respectiv 4,3961.

5. RATA DE ABSORBŢIE A CONTRIBUŢIEI UE:
S-a primit de la Comisia Europeană, suma to-

tală de 8,69 miliarde de euro, care reprezintă
45,24% din alocarea uE 2007-2013.

din aceste fonduri, plăţile intermediare ram-
bursate însumează 6,587 miliarde de euro, ceea
ce reprezintă 34,29% din alocarea uE 2007-2013.

valoarea declaraţiilor de cheltuieli transmise
la Comisia Europeană este de 6,793 miliarde de
euro, ceea ce înseamnă o absorbţie curentă de
35,36% din alocarea uE.

II. Proiecte majore aprobate de Comisia
Europeană

România are aprobate de către Comisia Euro-
peană 90 de proiecte majore, astfel: 

69 în domeniul mediului (infrastructură de ali-•
mentare cu apă, tratarea apelor uzate, manage-
mentul deşeurilor, sisteme urbane de încălzire,
protecţia împotriva inundaţiilor şi eroziune cos -
tieră);

20 în domeniul transporturilor (infrastructură•
rutieră, feroviară şi navală);

1 proiect în domeniul cercetării (ELi-nP).•
valoarea cumulată a celor 90 de proiecte este

de aproximativ 10 miliarde de euro.

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


viceprim-ministrul Liviu drag -
nea, ministrul dezvoltării regiona -
le şi administraţiei publice, s-a aflat
în municipiul iaşi, pentru a verifica
stadiul lucrărilor de inves tiţii ce se de -
rulează cu fonduri eu ropene, prin
Programul Operaţional Regional.

vicepremierul dragnea a de-
clarat că a devenit o problemă na -
ţională faptul că se întârzie mult
cu finalizarea lucrărilor aflate în
execuţie, din diferite motive, fie
din cauza contestaţiilor, a situri-
lor arheologice descoperite în
timpul săpăturilor, conflictele de
muncă declanşate între munci-
tori şi reprezentanţii primei fir -
me constructoare. Oferind exem -
plul lucrărilor ce se derulează la
iaşi, ce au o valoare de aproape

100 de milioane de lei, a anunţat
că se doreşte o simplificare a pro -
cedurilor de achiziţie. „Neavând
o procedură standard, neavând niș -
te criterii standard, fiecare și-a
dat cu părerea. Noi vrem să facem
o standardizare a documentației
de licitație, o simplificare a pro-
cedurilor de achiziție. Trebuie să
discutăm în mod serios dacă, la
lucrări complexe, singurul crite-
riu care contează este prețul –
ceea ce nu este în regulă, deoa-
rece toată lumea este speriată
acum și se uită la preț pentru a
nu fi acuzată de Curtea de Con-
turi sau de alte instituții pentru
că a adoptat o decizie greșită.”,
a mai afirmat Liviu dragnea.

Sursa: www.finantare.ro
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POR va fi primul program
de finanţare europeană
cu absorbţie 100%

Luni, 9 iunie, vicepremierul Liviu drag-
nea a declarat, în cadrul unui eveniment
desfăşurat în comuna dâmboviţeană Pot-
logi, că Programul Operaţional Regional
(POR) va fi primul program european cu
ab sorbţie de 100%. 

„La POR obiectivul nostru este să fie
pri mul program, eu sper să nu fie singu-
rul, dar sigur va fi programul care va avea
grad de absorbție 100% la finalul perioa-
dei de programare, respectiv 2015. Deja
am depășit 50%. Este cel mai înaintat pro-
gram și am limpezit toate procedurile,
am simplificat toate procedurile. Avem
sprijin complet pentru toți beneficiarii și
oriunde apare o problemă intervenim îm-
preună cu președinții de consilii jude-
țene, cu primării”, a afirmat Liviu dragnea,
ministru al dezvoltării regionale şi admi-
nistraţiei publice. 

Sursa: www.fabricadebani.ro

Fermele de semisubzistenţă –
finanţare dublată

Ministrul agriculturii şi dezvoltării ru-
rale, daniel Constantin, promite că, până
în 2020, fermele de subzistenţă vor primi
de două ori mai mulţi bani decât în calen-
darul trecut de finanţare, 2007-2013.

Mai exact, prin intermediul Măsurii 141
din vechiul PndR, fermierii primeau câte
1.500 de euro pe an, vreme de cinci ani.
Fiecare nou an reprezenta o nouă etapă
dinainte stabilită în dezvoltarea exploa-
taţiei agricole, iar banii veneau în regim
de decont. Ei bine, din acest an, se aplică
o măsură cu 15.000 de euro, o singură
dată, sută la sută nerambursabili, pe care
pot să-i primească fermierii. Peste 10.000
de gospodării pot beneficia de această
măsură pentru a se dezvolta, pentru a
trece de la subzistenţă sau semisubzis-
tenţă la producţie pentru piaţă. În judeţul
nostru, pe Măsura 141 au fost încheiate
455 de contracte de finanţare.

Sursa: ziarulargesul.ro

Ministrul dezvoltării regionale:
Se ia în calcul modificarea

procedurilor de achiziţie publică

Liviu dragnea, vicepremierul României

MFP a publicat spre consultare
Ghidul schemei de ajutor de stat

pentru sprijinirea investiţiilor
ce promovează

dezvoltarea regională
prin crearea de locuri de muncă

Ministerul Finanţelor Publice
a lansat în dezbatere publică pro -
iectul de „Ghid al solicitantului
elaborat în baza Hotărârii Gu-
vernului nr. 332/2014, privind in -
stituirea unei scheme de ajutor
de stat pentru sprijinirea inves-
tițiilor ce promovează dezvolta-
rea regională prin crearea de lo-
curi de muncă”.

Reprezentanţii mediului de a -
faceri sunt invitaţi să îşi expri me

părerea şi să transmită eventuale
propuneri şi observaţii prin e-mail,
la adresa: publicinfo@mfinante.gov.ro
până în data de 1 iulie a.c..

În cel mai scurt timp după de -
finitivarea Ghidului, va fi anunţa -
tă lansarea primei sesiuni de de-
punere a cererilor de acord pen-
tru finanţare în baza Hotărârii Gu -
vernului nr. 332/2014, conform pre -
vederilor legale în vigoare.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

http://www.fonduri-ue.ro
http://www.ziarulargesul.ro
http://www.fabricadebani.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.finantare.ro
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Start&Grow 2014, programul prin care
poţi obţine finanţări de până la 500.000 de euro

pentru dezvoltarea afacerii
Cei mai mulţi antreprenori ce sunt în căutarea

unui partener financiar care să îi sprijine cu o in -
vestiţie de până la 500.000 de euro pentru dezvol-
tarea afacerii lor sunt din Bucureşti şi din marile
o ra şe din ţară. Însă, spre deosebire de acum câţiva
ani, pe lângă afacerile construite în oraşe, au înce -
put să fie mai multe exemple de antreprenori cu afa -
ceri active în mediul rural, care s-au înscris în pro-
gramul Start&Grow 2014. iar acestea nu sunt nea -
părat afaceri legate de agricultură, ci ţin şi de zona
de producţie (mici fabrici/ ateliere deschise în me-
diul rural sau centre care oferă diverse servicii/
produse pentru locuitorii din sate).

În general, afacerile active în mediul rural şi
în scrise în programul Start&Grow 2014 nu sunt lan-
sate de persoane care au locuit în permanenţă în
satele respective, ci de antreprenori ce au locuit şi
lucrat o perioadă într-unul din marile oraşe din ţa -
ră sau care încă mai locuiesc şi lucrează într-un o -
raş. Cei din prima categorie s-au mutat la sat din
diverse motive legate de viaţa personală, dar au
rămas activi pe plan profesional şi aleg să înceapă
sau să continue o afacere din noua localitate în ca -
re trăiesc, fie legată de pregătirea lor profesiona -
lă, fie legată de potenţialul zonei geografice în ca -
re se află.

Antreprenorii din a doua categorie sunt, în ge-
neral, tineri care încă locuiesc în oraş, dar vor să îm -
bine într-o afacere forţa de muncă la un cost acce -
sibil unui start-up, sprijinul membrilor familiei (de
obicei, părinţii) care locuiesc în satul în care este
lansată afacerea şi care se pot ocupa de partea ope -
raţională, cu accesul la clienţi şi pieţe de desfa-
cere în oraşele în care locuiesc iniţiatorii afacerii.

În ceea ce priveşte motivul pentru care antre-
prenorii spun că au nevoie de un investitor în afa-
cerea lor, se pastrează ponderea din primele trei
săptămâni de înscriere în Start&Grow 2014: peste
60% sunt persoane care au deja o afacere funcţio -
nală şi vor să o extindă pe plan naţional/internaţio -
nal sau din punct de vedere al volumului de business.

Antreprenorii din această categorie vor să îşi
extindă afacerea fie prin lansarea unui sistem de

franciză, fie prin deschiderea unor noi puncte pro-
prii de lucru în alte oraşe din ţară, fie prin mărirea
capacităţii de producţie, respectiv investiţii în noi
echipamente şi tehnologii. dincolo de aportul fi nan -
ciar, antreprenorii spun că au nevoie de un parte-
ner care să îi ajute cu expertiză în dezvoltarea unei
companii la nivel naţional sau internaţional.

datele au la bază un chestionar la care au răs-
puns cei 175 de antreprenori care s-au înscris până
în acest moment în programul Start&Grow 2014.

Start&Grow 2014 este un program lansat de
startups.ro pentru a susţine dezvoltarea unor afa-
ceri promiţătoare, ajutându-i pe antreprenori să
intre în legătură cu investitori şi să obţină până la
500.000 de euro pentru a-şi duce afacerea la ur-
mătorul nivel. Pe lângă posibilitatea de a primi
finanţare, cei selectaţi în program vor beneficia
gratuit de mentoring şi know-how de business în
legătură cu diferite aspecte ale afacerii lor.

Programul Start&Grow 2014 se adresează în
special afacerilor din următoarele domenii: Tehno -
logie, Agribusiness, Producţie, Servicii, Green Bu-
siness, inventică, Fashion, dar este deschis şi către
afacerile din alte domenii.

Sursa: www.stiriagricole.ro

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


Instrucţiune nr. 122, privind achiziţionarea
serviciilor de audit pentru contractele finanţate
prin POR 2007 - 2013

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional
(POR), având în vedere Protocolul de colaborare privind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi
alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, încheiat între Ministe -
rul Fondurilor Europene şi Camera Auditorilor Financiari din România,
a emis instrucţiunea nr.122, privind achiziţionarea serviciilor de audit
pentru contractele finanţate prin POR 2007 - 2013. documentul
poate fi consultat pe site-ul Agenţiei dedicat programului Regio,
http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea Clarificări utile, link:
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea122.pdf.
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 16 iunie 2014, la sediul Agen-
ţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia au
fost depuse 1.280 de proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Ope-
raţional Regional), Planul integrat de dezvoltare ur-
bană pentru Polul de dezvoltare (Pidu) – Municipiul

Piteşti, Pid-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
integrate de dezvoltare urbană pentru 12 centre ur-
bane. Până la această dată au fost semnate 539 de
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.138.997.407,78 lei. din cele 539 de
con tracte semnate 44 de proiecte au fost reziliate.
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 REG
IO

ADR Sud Muntenia este
Organism Intermediar pentru
Regio şi are responsabilităţi
delegate pentru implementarea
acestui program.

Mai multe detalii despre
posibilităţile de finanţare din
Regio puteţi obţine contactând
experţii Serviciului
Comunicare: 0242/331.769,
0242/315.009, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167, e-mail:
info.regio@adrmuntenia.ro.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea122.pdf
http://regio.adrmuntenia.ro


Până în data de 16 iunie 2014, Agenţia pentru dezvoltare Re-
gională Sud Muntenia a preluat de la sediul Autorităţii de Management
POS CCE 172 de cereri de finanţare aferente Axei prioritare 1 – Un
sistem de producție inovativ și eco-eficient, din care 161de proiecte au
fost finalizate, 6au fost reziliate/ retrase, iar 5proiecte se află în imple -
mentare. Suma nerambursabilă solicitată a fost de 215.606.341,18 lei.

DMI 1.1.1 – A2 – Apel 4 - Investiţii mici
La sediul Agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia,

până în prezent, au fost propuse spre finanţare 206 cereri în urma
procesului de evaluare desfăşurat în cadrul celorlalte Agenţii pentru
dezvoltare Regională şi a Autorităţii de Management POS CCE. din
cele 206 cereri, 169 de contracte de finanţare au fost semnate (din
care 29 de contracte au fost reziliate în valoare de 22.824.215,99
lei AFn), 2 contracte au fost transmise la AM POS CCE în vederea
semnării, 11 sunt retrase şi 20 respinse. Suma nerambursabilă soli-
citată prin cele 170 de proiecte aflate în implementare este de
154.291.098,89 lei. Finanţarea nerambursabilă se acordă prin Pro-
gramul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității Econo-
mice”2007 – 2013, Axa prioritară 1 – Un sistem de producție inovativ
și eco-eficient, dMi 1.1 – Investiții productive și pregătirea pentru
competiția pe piață, în special a IMM-urilor,Operaţiunea a) – Sprijin
pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin
investiții tangibile și intangibile, A2 - Sprijin financiar nerambursabil
de până la 1.065.000 de lei pentru întreprinderile mici și mijlocii.

DMI 1.3.2 – Sprijin pentru consultanţă – evaluare
de asemenea, Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Munte -

nia, până în prezent, a preluat 88de cereri, pentru care se va acorda fi -
nanţare din Axa prioritară 1 – Un sistem de producție inovativ și eco-efi -
cient, dMi 1.3 – Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Opera-
ţiunea 2 – Sprijin pentru consultanță acordat întreprinderilor mici și
mijlocii, apelul 2, sesiunea 2. din cele 88 de cereri, 9 au fost respin se/
retrase şi 79au fost admise în etapa de evaluare tehnică şi financiară.
din cele 79 de proiecte admise, 2au fost retrase, iar 77au fost admi -
se din punct de vedere tehnico-financiar. valoarea financiară nerambur -
sabilă aprobată pentru cele 77 de proiecte este de 8.731.967,01 lei.

DMI 1.3.2 – Sprijin pentru consultanţă – contractare
după selecţia proiectelor la nivel naţional, în funcţie de punc-

tajul acordat, Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia a
primit, în vederea contractării, un număr de 102 proiecte, din care
28 aparţin regiunii de implementare Sud Muntenia, iar 74 de pro-
iecte aparţin regiunii Bucureşti - ilfov. din totalul proiectelor selectate
s-au retras 3 beneficiari, 2 au solicitat amânarea termenului de de-
punere a documentelor, 13 nu au transmis niciun document, iar 7
proiecte nu au transmis în totalitate documentele necesare în ve-
derea întocmirii contractului. Cele 102 proiecte primite în vederea
contractării însumează o valoare nerambursabilă solicitată de
10.974.492,66 lei. din totalul proiectelor primite în vederea con-
tractării au fost semnate de către Agenţia pentru dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia şi beneficiari 77 de contracte, ce au fost trans-
mise AM POS CCE în vederea avizării. Suma nerambursabilă solicitată
pentru aceste contracte este de 7.957.513,69 lei. dintre acestea
au fost avizate şi au intrat în etapa de implementare 70 de con-
tracte, ce au o valoare financiară nerambursabilă aprobată de
7.346.478,79 lei.

DMI 1.1.1 – A1 – Apel 3 - Investiţii mari

Totodată, au fost preluate de la sediul Autorităţii de Manage-
ment POS CCE, 26 de cereri de finanţare pentru care se va acorda
finanţare din Axa prioritară 1 – Un sistem de producție inovativ și
eco-eficient, dMi 1.1 – Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului,
Operaţiunea a) – Sprijin pentru consolidarea și modernizarea secto-
rului productiv prin investiții tangibile și intangibile, Schema de fi -
nanţare A1 – Sprijin financiar cu valoarea între 1.065.000 – 6.375.000
de lei pentru investiții în întreprinderile mici și mijlocii. valoarea
financiară nerambursabilă solicitată de cele 26 de cereri este de
123.629.954,48 lei. 

Până în data de 16 iunie a fost semnat de beneficiari, de AdR
Sud Muntenia şi de către Autoritatea de Management un număr de
22 de contracte, ce însumează o valoare totală a finanţării neram-
bursabile solicitate de 108.354.350,97 lei (din care 1 reziliat), iar
4 proiecte au fost retrase/ respinse.

DMI 1.1.2 - Sprijin pentru implementarea
standardelor internaţionale

Începând cu data de 5 martie 2014 a fost preluat, în vede-
rea contractării, un număr de 9 proiecte (5 proiecte cu imple-
mentare în Sud Muntenia şi 4 proiecte cu implementare în re-
giunea Bucureşti - ilfov), pentru care se va acorda finanţare din
Axa prioritară 1 - Un sis tem inovativ și ecoeficient de producție;
domeniul de intervenţie 1.1 – Investiții productive și pregătirea
pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM;
Operaţiunea b) – Sprijin pentru im plementarea standardelor in-
ternaționale. valoarea financiară neram bursabilă solicitată de
cele 9 cereri de finanţare este de 1.394.150,58 lei. din cele 9
cereri de finanţare, 4 au fost respinse/ retrase. valoa rea acestor
cereri de finanţare respinse este de 513.499,53 lei. Până în data
de 16 iunie au fost semnate 3 contracte de către Agenţia pen tru
dezvoltare Regională Sud Muntenia şi beneficiari. Acestea au fost
trans mise AM POS CCE în vederea avizării. Suma nerambursabilă
soli ci ta tă pentru acestea este de 510.472,79 lei, din care 2 sunt
în imple men tare, cu o valoare financiară nerambursabilă solicitată
de 44.272,79 lei.

DMI 3.1.1 – Sprijinirea accesului la Internet şi la
serviciile conexe

În data de 25 martie 2014 a fost semnat Actul adiţional nr.
1/2014 la Acordul-cadru de delegare a atribuţiilor privind implemen-
tarea POS CCE 2007-2013, în urma căruia au fost preluate în vederea
evaluării/ selecţiei/ contractării, 66 de proiecte depuse în cadrul
Axei 3 – „Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele
privat și public”, respectiv Operaţiunea 3.1.1. „Sprijinirea accesului
la Internet și la serviciile conexe” din cadrul domeniului de
intervenţie „Susținerea utilizării tehnologiei informației și comuni-
cațiilor” – apelul 2, proiecte ce se implementează în regiunea Sud
Muntenia. valoarea financiară nerambursabilă solicitată de cele 66
de cereri de finanţare este de 5.069.731,63 lei. din aceste cereri
de finanţare, 61 se află în etapa de verificare a conformităţii admi-
nistrative/ eligibilitate şi evaluare tehnică şi financiară, iar 5proiecte
se află în etapa de contractare. din cele 61 de proiecte evaluate, 6
au fost respinse, 14 beneficiari au renunţat la proiectele depuse şi
41 de cereri au fost propuse spre finanţare.
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În perioada 19 - 29 iunie»
vor fi aniversaţi, printr-o serie
de manifestări cultural–sportive,
529 de ani de la prima atestare
documentară a Mioveniului.

Momentele din acest an ale Zilelor Oraşului
Mio veni au fost bine alese de organizatori, astfel
încât toţi locuitorii, indiferent de vârstă, se vor regăsi
în ele.

Programul Zilelor Oraşului Mioveni

Joi, 19 iunie: 
ora 11:00 - deschiderea oficială a Zilelor Ora-•

şului Mioveni - Conferinţă de presă - dezvelirea
plăcii aniversare (25 de ani de când comuna Coli-
başi a devenit oraş). Locul desfăşurării: Primăria
Mioveni.

ora 12:30 - vernisaj expoziţie Fotoclub Mio-•
veni „Zilele Orașului Mioveni”. Locul desfăşurării:
Primăria Mioveni (în hol).

ora 12:30 - vernisaj expoziţie colaje „Mio-•
veni... pași în timp”. Locul desfăşurării: Primăria
Mioveni (sala de festivităţi)

Vineri, 20 iunie: 
ora 19:00: Concert Corala Armonia, Constanţa•

- la Casa de Cultură a Sindicatelor „Dacia”.
Duminică, 22 iunie:
ora 11:00 - Cros „Ziua Olimpică”; Eveniment•

organizat de Consiliul Local, Primăria Mioveni şi
Centrul Cultural, direcţia judeţeană pentru Sport
şi Tineret Argeş, Comitetul Olimpic şi Sportiv Ro-
mân, prin Academia Olimpică - Filiala Argeş, cu
sprijinul inspectoratului Şcolar judeţean Argeş şi
al Asociaţiei judeţene de Atletism Argeş. Locul des-
făşurării: Centrul Civic.

Luni, 23 iunie: 
ora 10:00 - Simpozion „Argeșul, județ frumos...•

Miovenii, nu mai prejos”; Participă reprezentanţi
ai Ministerului Turismului, AnAT - Asociaţia naţio-
nală a Agenţiilor de Turism din România. Locul des-
făşurării: Centrul Cultural Educativ Mioveni

ora 12:00 - Lansare de carte „Atașații militari•

în primul deceniu interbelic. Rapoarte”. Autori:
prof. univ. Gheorghe nicolescu, Simona Bucura O -
prescu, Andrei nicolescu, Lenuţa nicolescu. Lo cul
desfăşurării: Centrul Cultural Educativ Mioveni.

Vineri, 27 iunie:
ora 19:00 - Întâlnirea delegaţiilor din străină-•

tate cu reprezentanţii administraţiei publice lo-
cale; Participă oficialităţi judeţene, consilieri lo-
cali, delegaţii oficiale din Salamina - Grecia, Pe-
trich - Bulgaria, Ankara - Turcia, Grand Saconnex -
Elveţia, Abrantes - Portugalia. Locul desfăşurării:
Primăria Mioveni (sala de festivităţi) 

ora 20.00 - Spectacol muzică populară: Maria•
Loga, Mariana ionescu Căpitănescu, Steliana Sima
şi ansamblul Ciocîrlia. Locul de desfăşurare: Cen-
trul Civic.

Sâmbătă, 28 iunie: 
ora 10:30 - Cupa vasile Costescu la Şah, ediţia•

a iv-a. Locul desfăşurării: Centrul Cultural Educativ
Mioveni, etaj i.

ora 18:30 - Festivalul internaţional de Muzică•
Corală „D. G. Kiriac”. Participă: Corul Ars nova al
Consiliului judeţean Argeş; Corul mixt Milti Horo-
dia dimu Megara, din Grecia; Corul Orfeon univer-
sitario, din Puebla, Mexic; Corul Tersicore, din Lu-
gano, Elveţia; Corul Buona notes, din Sankt Peter-
sburg, Rusia; Corul Preludiu, din Bucureşti. Locul
desfăşurării: Casa de Cultură a Sindicatelor dacia
Mioveni.

Duminică, 29 iunie: 
ora 9:00 - Slujbă religioasă de Sf. Apostoli Pe-•

tru şi Pavel. Concert susţinut de corul Preludiu, din
Bucureşti. Slujba va fi oficiată de iPS Calinic - Ar-
hiepiscop al Argeşului şi Muscelului. Participă co-
ruri din Grecia, Mexic, Elveţia, România (Preludiu,
din Bucureşti, şi Ars nova, din Piteşti). Locul des-
făşurării: Catedrala ortodoxă „Sf. Apostoli Petru
și Pavel”, Mioveni.

ora 19:30 - Sărbătorim majoratul tinerilor din•
Mioveni.

ora 20:00 - Concert direcţia 5, Anda Adam, Li-•
viu Hodor şi Mona.

Sursa: www.criterii.ro

14info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 180 / 10 - 16 iunie 2014

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

IN
FO

 JU
D

EŢE

Zilele Oraşului Mioveni - 529 de ani
de la prima atestare documentară

a Mioveniului

Argeş
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Începând cu data de 5 mai, Asociaţia „Suflet
pentru Oameni”, având ca parteneri Liceul Tehno-
logic Pucioasa, Liceul Tehnologic „Goga Ionescu”
din Titu, Liceul Teoretic „Petru Cercel” şi Liceul
Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” din Târgo-
vişte, implementează, pentru o perioadă de 18
luni, proiectul „Calitate în educație prin servicii
educaționale moderne și oferte de studii adaptate
la cerințele pieței”, finanţat din Fondul Social Eu-
ropean prin Programul Operaţional Sectorial dez-
voltarea Resurselor umane 2007 - 2013, Axa prio-
ritară 1 „Educația și formarea profesională în spri-
jinul creșterii economice și dezvoltării societății
bazate pe cunoaștere”, domeniul Major de inter-
venţie 1.1 „Acces la educație și formare profesio-
nală inițială de calitate”.

Grupul ţintă al proiectului este format din 550
de beneficiari, din care:  4 consilieri şcolari, 450
de elevi, 4 membri ai comisiilor de evaluare şi asi-
gurare a calităţii, 12 membrii ai consiliilor de ad-
ministraţie, 40 de cadre didactice, 40 de părinţi/
tutori ai elevilor.

Obiectivul general al proiectului este creşte-
rea accesului la educaţie de calitate prin îmbună-
tăţirea ofertelor de studii, facilitarea formării de
competenţe cheie şi profesionale adaptate cerin-
ţelor pieţei muncii, dezvoltarea abilităţilor perso-

nale, crearea şi dezvoltarea de servicii educaţio-
nale noi şi extinderea utilizării TiC şi a metodelor
moderne în activităţile de predare şi învăţare.

Sursa: www.jurnaldedambovita.ro

Pe bani europeni,
patru licee dâmboviţene vor beneficia de creşterea

accesului la o educaţie de calitate

Dâmboviţa
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Primăria municipiului Călăraşi a semnat un
contract de finanţare cu Ministerul dezvoltării Re-
gionale şi Administraţiei Publice, în valoare de
1.600.000 de lei, pentru lucrările de pe strada i.L.
Caragiale.

„Vă dau o veste bună. După trei luni de când
am solicitat banii, am semnat contractul de finan-
țare cu Ministerul Dezvoltării. Am primit 16 mi-
liarde de lei vechi pentru strada I.L. Caragiale, iar
acum am posibilitatea să aloc bani și pentru Școala

nr. 12, începută de mult timp. Banii pe care i-am
primit de la Minister acoperă 30 - 40%, din valoa-
rea totală a lucrărilor ce trebuie executate, iar
societatea care a câștigat licitația s-a apucat de
lucru, deoarece nu au fost contestații. Dacă vom
avea posibilitatea de a înainta documente și pen-
tru diferența de bani, ca să nu o suportăm din bu-
getul local, vom reveni cu solicitarea la MDRAP”,
a declarat primarul daniel Ştefan drăgulin. 

Sursa: www.actualitateadecalarasi.ro

Primăria Călăraşi a primit
1,6 milioane de lei pentru strada I.L. Caragiale

Călăraşi

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


Slobozia are, începând de la sfârşitul lunii tre-
cute, un centru special amenajat pentru persoa-
nele fără adăpost. Clădirea ce aparţine primăriei
se află în cartierul Bora, în apropierea unui centru
de servicii sociale destinate altor categorii defa-
vorizate. Reprezentanţii primăriei speră ca, odată
cu apariţia acestui centru, toate persoanele cu
probleme care se adăposteau la fosta „Baie comu-
nală” să vină în centrul de la Bora, unde sunt 30
de locuri şi sunt oferite toate condiţiile. Aici sunt
camere dotate cu două, trei şi chiar şase paturi,
cu şifoniere, măsuţe, au amenajată o bucătărie,
baie cu duşuri, camerele fiind mai mult decât po-
trivite pentru respectiva categorie de persoane. 

Pentru renovarea şi utilarea clădirii s-au chel-
tuit aproximativ 265 de mii de lei, iar costurile de
întreţinere nu vor fi majore. Clădirea va avea un
administrator care îi va supraveghea pe cei care vor
locui aici pentru a se gospodări cât mai bine.

Sursa: www.obiectiv.net
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S-a deschis Centrul
pentru persoanele fără adăpost din Slobozia

Ialomiţa

Giurgiu are posibilitatea de a-şi moderniza
transportul public în comun, staţiile de autobuz,
dar şi de a-şi reabilita infrastructura rutieră, dacă
accesează fonduri europene nerambursabile. di-
rectorul operatorului de transport public din Giur-
giu, Tracum SA, Ovidiu Andrei, susţine că munici-
piul Giurgiu a avut posibilitatea de a implementa
un proiect prin care putea să acceseze fonduri pen-
tru achiziţionarea a zece autobuze electrice.

În plus, municipiul Giurgiu poate beneficia de
fonduri structurale pentru modernizarea staţiilor

de autobuz, dar şi a infrastructurii rutiere aferente
în cadrul unui program de dezvoltare urbană.

directorul Tracum Giurgiu a precizat că se im-
pune ca autoritatea locală să se implice în susţine-
rea transportului public în comun printr-o interven-
ţie în preţul biletului, dar şi prin modernizarea par-
cului auto, care nu a mai fost reînnoit din 2008,
când a fost achiziţionată ultima tranşă de autobuze.

Sursa: giurgiuveanul.ro

Fondurile
europene,

singura şansă
pentru modernizarea
transportului public

din Giurgiu

Giurgiu

http://giurgiuveanul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.obiectiv.net
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De câţiva ani, dealurile cu viţă»
de vie ale Prahovei fac parte dintr-un
circuit turistic aflat în plină
dezvoltare. „Drumul Vinului”
reeditează un segment mai vechi
dintr-un traseu folosit de romani,
care parcurgea tot continentul
Europei.

În Prahova, acest drum trece prin 13 localităţi,
unele dintre ele fiind recunoscute pentru podgo-
riile cu tradiţie. Pe acest circuit au fost introduse
nu doar crame renumite, ci şi mai multe castele şi
conace vechi boiereşti, biserici şi mănăstiri. „Dru-
mul vinului” străbate zone viticole renumite şi in-
clude popasuri la conace, curţi domneşti şi mănăs-
tiri din localităţile Filipeştii de Târg, Floreşti, Băi-
coi, Boldeşti, Bucov, Plopeni, Zamfira, valea Călu-
gărească, iordăcheanu, vărbila, Ceptura, Fântâne -
le, jercălăi şi Tohani, fiind introduse în acest cir-
cuit şi cramele de la urlaţi şi Azuga, unde pot fi
de gustate vinuri şi spumante însoţite de meniuri
câmpeneşti tradiţionale. Pe acest drum poate fi vi-
zitată şi Crama Seciu, situată între vii, pe un deal,
la apro ximativ trei kilometri distanţă de oraşul Bol-
deşti. Complexul cuprinde o vinotecă de excepţie
recunoscută şi peste hotare.

Renumitele domenii dealu Mare, domeniile
Tohani, Cramele Budureasca, Ceptura, Halewood, Ba -
silescu, videlmar şi Rovit valea Călugărească sunt
amplasate pe drumul ce străbate Prahova. În a -
ceste crame pot fi cumpărate sau degustate vinuri
cu tradiţie. În Crama Rovit, din valea Călugăreas -
că, de exemplu, este special amenajată o sală cu
o capacitate de 30 de locuri în care turiştii pot face
degustări profesioniste de vinuri. Pentru degustă-
torii de vin, o oprire obligatorie este la Azuga, la
vechea cramă construită în 1892, unde, încă de pe
atunci, s-a produs vin spumant după metoda tra-
diţională Champenoise.

Piviniţele din Azuga sunt furnizor al Casei Re-
gale încă din 1920. În 1922, un spumant produs aici

a fost inclus în meniul încoronării Regelui Ferdi-
nand, în Alba iulia.

Obiective turistice printre dealurile
cu struguri

Turiştii pot vizita şi Palatul Cantacuzino, Casa
Memorială „Pană Filipescu”, Biserica „Sfinții Trei
Ierarhi” sau Palatul „Micul Trianon”. Mănăstirea văr -
bila, Mănăstirea Zamfira, Schitul „Sfânta Maria” şi
Biserica Galbenă sunt câteva dintre lăcaşurile de
cult cu veche tradiţie amplasate pe acest traseu.
dinspre urlaţi către Mizil pot fi vizitate Muzeul To-
hani şi valea Bucurească, un sit arehologic vechi
de 50 de ani.

Maşini de epocă,
pe dealurile cu viţă-de-vie

de câţiva ani, „Drumul Vinului” din Prahova es -
te folosit de posesorii de „bijuterii” pe patru roţi,
care îşi etalează autoturismele într-o paradă fasci-
nantă. Proprietarii de maşini istorice îl consideră un
drum cu aer de epocă. după ce se plimbă la volan
printre dealurile cu viţă-de-vie, participanţii se opresc
la „Conacul dintre vii”, în localitatea urlaţi. Aici pot
admira o casă boierească, după orânduiala româ-
nească, mobilată după moda vremii în lemn şi fier brut,
cu parfum de istorii vechi, dar cu rafinament cosmo-
polit, cu pereţii văruiţi în alb, cu covoare ţesute pe
duşumea, şi cu o privelişte de vis.

de asemenea, sute de persoane participă anual
la Maratonul vinului, în Prahova. Este vorba despre un
concurs MTB, cu scop caritabil. Cicliştii folosesc un cir-
cuit printre dealu rile, podgoriile şi cramele din zona
localităţii urlaţi.

Pensiuni şi moteluri
pentru turişti

Turiştii care vor urma acest drum pot face un
popas şi la Conacul Matac, aflat în localitatea valea
Călugărească, acesta fiind folosit în anul 1984 pen-
tru filmarea mai multor cadre din filmul „Secretul
lui Bachus”.

Sursa: www.republicanul.ro

„Drumul Vinului”
din judeţul Prahova,
în plină dezvoltare

Prahova

http://www.republicanul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Într-un cadru adecvat, în data»
de 11 iunie a avut loc lansarea
proiectului de integrare a persoanelor
vulnerabile pe piaţa muncii, având ca
obiectiv principal facilitarea accesului
la formare şi integrare a persoanelor
vulnerabile pe piaţa muncii, având
drept scop evitarea excluziunii sociale,
marginalizării şi discriminării acestora.

Proiectul a demarat prin conferinţa de lan-
sare, ce s-a desfăşurat la sediul Asociaţiei pentru
dezvoltare şi Promovare Socio-Economică „Cata-
lactica” – Filiala Teleorman.

În demararea lucrărilor, cuvântul de deschi-
dere a fost rostit de Andreia nicoleta Anton, în ca-
litate de preşedinte al Asociaţiei „Catalactica” –
Filiala Teleorman, care a trecut mai întâi la pre-
zentarea succintă a proiectului, dar şi a partene-
rilor. despre proiect a vorbit Sorin Cace, în calitate
de manager al proiectului, din partea Asociaţiei
„Catalactica” - Filiala Teleorman, urmat de Cri-
stian vînătoru, reprezentant al Asociaţiei pentru

promovare incluzivă integrat, care se ocupă de co-
ordonarea activităţilor tehnice. Alături de dumitru
Stancu, reprezentantul Asociaţiei pentru dezvol-
tare integrată, care se ocupă de asemenea cu di-
rijarea activităţilor tehnice.

Perioada de implementare a proiectului este
aprilie 2014 – octombrie 2015. iar regiunile de im-
plementare sunt Bucureşti – ilfov, Sud Muntenia,
Sud-vest Oltenia. iar grupul ţintă sunt 630 de per-
soană de etnie romă; 360 de membri ai familiilor
susţinători pentru persoane dependente; 100 de
specialişti din instituţii şi organizaţii publice şi pri-
vate şi alţi 90 de voluntari.

Principalele activităţi care se vor derula pe
marginea acestui proiect se referă la identificarea,
recrutarea şi evaluarea psihosocială a grupului
ţintă; furnizarea de servicii de consiliere profesio-
nală; organizarea de programe de formare profe-
sională; furnizarea de servicii de mediere pentru
grupul ţintă. Proiectul este cofinanţat din Fondul
Social European, prin Programul Operaţional Sec-
torial dezvoltarea Resurselor umane 2007 – 2013
„Investește în oameni”. 

Sursa: www.ziarulmara.ro

Proiect de integrare
a persoanelor vulnerabile din judeţul Teleorman
Teleorman

http://www.ziarulmara.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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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 2007 – 2013.

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

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

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

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

Biroul Judeţean DÂMBOVIŢA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
dâmboviţa: B-dul independenţei, nr. 1, et. iv,
cam. 101, mun. Târgovişte, jud. dâmboviţa
Tel. / 0245/220.647, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

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

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

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

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

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 16 iunie 2014

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
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