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La sfârşitul lunii februarie, Agenţia»
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
a organizat Conferinţa regională de
prezentare a raportului anual de
implementare a Programului Operaţional
Regional în Sud Muntenia. Evenimentul, ce
a avut loc la sediul Agenţiei din municipiul
Călăraşi, a fost organizat cu scopul de a
prezenta stadiul implementării Regio până
în prezent la nivelul regiunii Sud
Muntenia, precum şi de a oferi
reprezentanţilor autorităţilor publice
locale şi direcţiilor deconcentrate
informaţii utile despre viitorul Program
Operaţional Regional pentru perioada
2014 – 2020 (varianta ianuarie 2015).

Cuvântul de deschidere a conferinţei a aparţi -
nut directorului adjunct Dezvoltare şi Comunicare,
Daniela traian, care a apreciat prezenţa unui nu-
măr mare de participanţi la eveniment şi a prezen-
tat pe scurt temele de discuţie ce au făcut obiectul
conferinţei regionale, declarând următoarele:

„Prezenţa dumneavoastră aici într-un număr
atât de mare reprezintă, pentru noi, o dovadă de
apreciere faţă de Programul Operaţional Regional.
Conferinţa regională de astăzi este cel de-al şase-
lea eveniment de acest gen pe care noi îl organi-
zăm de când a fost lansat Programul Operaţional
Regional 2007 – 2013 şi remarc faptul că de la an
la an, interesul manifestat faţă de informaţiile
prezentate a fost din ce în ce mai mare. Evenimen -
tul de astăzi va aborda două subiecte de discuţii:
implementarea POR în regiunea Sud Muntenia şi
prezentarea oportunităţilor de finanţare pentru
potenţialii beneficiari ce vor fi disponibile în ca-
drul viitorului POR 2014 – 2020.”

La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul POR
2007 – 2013 s-a depus un număr total de 1.419 pro-
iecte, prin care aplicanţii au solicitat finanţare ne-
rambursabilă în valoare de peste 6,13 miliarde de

lei. Dintre acestea, au fost contractate 780 de pro-
iecte, ce însumează o valoare de peste 3,39 mi-
liarde de lei fonduri Regio (fonduri fEDR + fonduri
din bugetul naţional). Directorul adjunct al Direc-
ţiei Organism intermediar POR, Mariana vişan, a
declarat că „prin Programul Operaţional Regional
2007 - 2013, regiunii Sud Muntenia i-au fost alocaţi
peste 630 de milioane de euro, în prezent gradul
de utilizare a fondurilor solicitate fiind de 160%.
Dintr-un număr de 1.419 proiecte depuse, au fost
respinse 449 de aplicaţii, regiunea Sud Muntenia
având astfel, la nivel naţional, cel mai mic grad
de respingere a proiectelor – 31,64%, raportat la
numărul de proiecte depuse”.

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 Comuni care:
0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax:
0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.
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Întâlnire de lucru în cadrul proiectului
„Reforma administrativ-teritorială,

mai multă eficienţă în administraţia locală
din România”

Miercuri, 25 februarie, directorul adjunct al Di-
recţiei Dezvoltare şi Comunicare din cadrul ADR Sud
Muntenia, Daniela traian, a participat la o întâlnire
de lucru cu reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) şi ai
Consiliului judeţean şi Primăriei Municipiului Călă-
raşi, ce s-a desfăşurat în cadrul proiectului „Reforma
administrativ-teritorială, mai multă eficienţă în
administraţia locală din România”. Scopul acestei
întruniri a fost de a analiza modalitatea de organi-
zare a instituţiilor publice (structuri şi procese des-
făşurate), a capacităţii administrative, a modalităţii

de partajare a competenţelor şi relaţionării cu au-
torităţile administraţiei publice centrale şi locale. 

MDRAP, prin Direcţia pentru Descentralizarea
Administraţiei Publice, este beneficiarul proiectu-
lui „Reforma administrativ-teritorială, mai multă
eficienţă în administraţia locală din România”, co-
finanţat din fondul Social European, prin Programul
Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrati -
ve 2007 – 2013”.

Proiectul este derulat în parteneriat cu Aso-
ciaţia pentru implementarea Democraţiei şi Urban
inCERC inCD.

INFO
ADR SUD MUNTENIA
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Comisia Europeană a aprobat noile POSDRU şi
POCA 2014-2020 - fonduri UE de 5 miliarde de
euro pentru domeniul social şi „ameliorarea
capacităţii de reacţie a sistemului judiciar”
Comisia Europeană a adoptat, miercuri, noul

Program Operaţional Capacitatea Administrativă
(POCA) şi Programul Operaţional Capital Uman
(POCU). POCU înlocuieşte în perioada 2014 - 2020
actualul POSDRU, pentru finanţarea domeniului so-
cial şi a formării profesionale, iar POCA înlocuieşte
actualul PODCA, Comisia precizând că noul pro-
gram îşi propune să amelioreze şi „capacitatea de
reacţie a sistemului judiciar”. Potrivit executivului
comunitar, fonduri europene de circa 5 miliarde de
euro vor fi disponibile pentru România prin aceste
programe în perioada 2014 - 2020.

POCU 2014 - 2020 este finanţat din fondul So-
cial European şi urmăreşte să investească în Româ-
nia aproximativ 5 miliarde de euro, din care 4,3
miliarde de euro din bugetul UE. noul POCU ia lo-
cul actualului Program Operaţional Dezvoltarea
Resurselor Umane (POSDRU) 2007 - 2013, prin  care
România mai poate trage bani europeni până la
sfârşitul anului 2015. 

Banii vor trebui utilizaţi „pentru a ajuta ce tăţenii
români, inclusiv tinerii, să îşi găsească un loc de
muncă, să îşi îmbunătăţească nivelul de educaţie
şi de competenţe, precum şi pentru a contribui la
reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale, la pro-
movarea unor servicii sociale mai bune şi la efi-
cientizarea instituţiilor de pe piaţa muncii”, este
precizat într-un comunicat al Comisiei Europene. 

„O atenţie deosebită este acordată tinerilor,
romilor şi populaţiei din mediul rural”, a subliniat
Comisia. 

„România se confruntă în prezent cu impor-
tante provocări pe piaţa muncii, atât în ceea ce
priveşte ocuparea forţei de muncă, cât şi sărăcia.
Mă bucur că programul se concentrează pe princi-
palele priorităţi identificate în cazul României şi
sunt convinsă că, dacă este utilizat în mod cores-
punzător, acest ajutor financiar va constitui o im-
portantă sursă de investiţii în ocuparea forţei de
muncă, în educaţie şi în combaterea sărăciei sau
în sprijinirea serviciilor sociale. Sperăm ca la final

să putem spune că UE a contribuit la creşterea nu-
mărului de locuri de muncă şi a calităţii acestora,
precum şi la reducerea sărăciei şi a excluziunii so-
ciale din România”, a declarat Marianne thyssen,
comisarul pentru ocuparea forţei de muncă, afa-
ceri sociale, competenţe şi mobilitatea forţei de
muncă. 

Conform sursei citate, POCU 2014 - 2020 cu-
prinde 7 axe prioritare, care dispun de următoa-
rele alocări din bugetul UE: 

Axele prioritare 1 şi 2 sunt dedicate punerii
în aplicare a Garanţiei pentru tineret în România,
beneficiind de 211 milioane de euro pentru regiu-
nile eligibile pentru iniţiativa privind ocuparea for-
ţei de muncă în rândul tinerilor (Centru, Sud-Est
şi Sudul Munteniei) şi de 362 milioane de euro pen-
tru restul ţării. Măsurile vor fi adaptate la profilul
tinerilor care nu sunt încadraţi profesional şi care
nu urmează niciun program educaţional sau de for-
mare (nEEt). Printre aceste măsuri se pot număra
consilierea, orientarea, formarea, sprijinul pentru
înfiinţarea de întreprinderi şi sprijinul pentru mo-
bilitate, precum şi stimulentele pentru angajatori
în vederea creării de locuri de muncă, a instituirii
de programe de ucenicie etc.

Axa prioritară 3, având ca temă locurile de
muncă pentru toţi, dispune de o alocare de 1,1 mi-
liarde de euro din bugetul UE. Această axă vizează
sprijinirea accesului la ocuparea forţei de muncă,
acordând o atenţie deosebită şomerilor şi persoa-
nelor inactive, şomerilor de lungă durată, lucrăto-
rilor în vârstă, persoanelor cu handicap şi persoa-
nelor cu un nivel mai scăzut de educaţie. Acest lucru
va implica, printre altele, îmbunătăţirea competen-
ţelor persoanelor vizate, facilitarea recunoaşterii
calificărilor sau a experienţei lor profesionale, spri-
jinirea mobilităţii forţei de muncă între diferitele
regiuni din România şi acordarea de asistenţă par-
ticipanţilor în legătură cu găsirea unui loc de muncă
sau înfiinţarea de microîntreprinderi şi iMM-uri.

(continuare în pagina 5)
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(continuare din pagina 4)
Axa prioritară 4, care dispune de 940 mi-

lioane de euro, vizează să promoveze incluziunea
socială şi să combată sărăcia. Printre alte acţiuni
se vor număra şi o serie de măsuri integrate, care
vor ajuta persoanele dezavantajate, inclusiv romii,
să aibă acces la piaţa forţei de muncă, prin îmbu-
nătăţirea competenţelor şi sprijinirea spiritului an-
treprenorial şi a întreprinderilor sociale. vor fi spri-
jinite mai multe grupuri vulnerabile, cum ar fi per-
soanele fără adapost, persoanele care suferă de
diverse dependenţe, victimele violenţei domestice
sau ale traficului de persoane, deţinuţii sau foştii
infractori, persoanele în vârstă şi persoanele cu
handicap. De asemenea, se va acorda un sprijin
specific serviciilor sociale, precum asistenţa so-
cială, serviciilor de sănătate şi de îngrijire, inclusiv
pentru a sprijini aşa-numita dezinstituţionalizare
(asistenţa acordată grupurilor de persoane cu ne-
voi de îngrijire specifice, menită să le permită
acestora să trăiască mai independent în loc să fie
instituţionalizate).

Axa prioritară 5, care dispune de 201 mili -
oane de euro, sprijină dezvoltarea locală aflată în
responsabilitatea comunităţilor. Sunt vizate zonele
urbane (oraşe cu peste 20.000 de locuitori), pu-
nându-se un accent deosebit pe comunităţile de-
favorizate. Prin urmare, această măsură va veni în
completarea sprijinului pentru zonele rurale şi ora-
şele mai mici, acordat în cadrul programului de
dezvoltare rurală.

Axa prioritară 6, care vizează educaţia şi com -
petenţele, va investi 1,2 miliarde de euro pentru
sprijinirea educaţiei de a doua şansă a tinerilor
care nu sunt încadraţi profesional şi care nu urmea -
ză niciun program educaţional sau de formare,
pentru reducerea ratei de părăsire timpurie a şco-
lii, pentru îmbunătăţirea accesului la învăţământul
terţiar şi a calităţii acestuia, pentru înfiinţarea de
stagii şi pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii,
pentru îmbunătăţirea competenţelor cadrelor di-
dactice, sprijinirea educaţiei antreprenoriale, pre-
cum şi a educaţiei şi a formării profesionale în ge-
neral, vizând întotdeauna să sporească relevanţa
acestora în raport cu cerinţele de pe piaţa muncii.
Se acordă o atenţie deosebită persoanelor vulne-
rabile, cum ar fi romii sau populaţia din mediul rural
sau persoanele cu un nivel scăzut de competenţe,
de exemplu, prin acordarea de burse de studiu.

Axa prioritară 7 dispune de restul de 258 de
milioane de euro pentru asistenţa tehnică în vede-
rea punerii în aplicare a programului.

PODCA 2014-2020: Fonduri UE
de peste 500 de milioane de euro
în administraţia publică
şi pentru sistemul judiciar
din România

Celălalt program al României aprobat de Co -
mi sie, miercuri, Programul Operaţional „Capacita-
tea Administrativă” 2014 - 2020 va înlocui actualul
Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Ad-
ministrative 2007 - 2013, prin care România mai
poa te trage bani europeni până la finele acestui
an.

noul POCA este finanţat tot din fondul Social
European pentru perioada 2014 - 2020 şi îşi propu -
ne investiţii de 658 de milioane de euro (dintre ca -
re 553 de milioane din bugetul UE), „pentru a ajuta
la ameliorarea capacităţii de reacţie a administra-
ţiei publice şi a sistemului judiciar din România la
nevoile economiei şi societăţii”, a precizat CE.

Comisarul thyssen a menţionat, miercuri, de-
ficienţele administrative ale României. „Acest pro-
gram arată angajamentul României de a se ocupa
de deficienţele din administraţia publică şi de a
îmbunătăţi funcţionarea sistemului judiciar. Mă
bucur că Fondul Social European va continua să
servească drept instrument financiar esenţial pen-
tru a sprijini reformele structurale din adminis-
traţia publică”, a spus domnia sa. 

Programul are obiectivul de a îmbunătăţi efi-
cienţa, transparenţa şi accesibilitatea administra-
ţiei publice şi a sistemului judiciar din România. 

Pentru a atinge acest obiectiv, investiţiile vor
aborda următoarele priorităţi, potrivit CE:

Consolidarea principalelor funcţii ale admi-•
nistraţiei publice (planificarea strategică, întoc-
mirea bugetului pe programe, evaluarea impactu-
lui, evaluare şi monitorizare, simplificarea legisla-
ţiei, achiziţiile publice, reducerea birocraţiei) şi îm -
bunătăţirea capacităţii administrative de a înde-
plini astfel de funcţii, inclusiv prin dezvoltarea re-
surselor umane.

Îmbunătăţirea funcţionării sistemului judiciar,•
inclusiv pentru punerea în aplicare a noilor coduri
juridice.

(continuare în pagina 6)
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(continuare din pagina 5)
Îmbunătăţirea procesului de-•

cizional în administraţia publică
locală şi în sistemul judiciar, prin
introducerea unor standarde şi
practici comune şi al unor sisteme
de management al calităţii, în ve-
derea îmbunătăţirii serviciilor ofe -
rite cetăţenilor şi întreprinderilor.

instituirea unui cadru preven -•
tiv atât în administraţia publică,
cât şi în sistemul judiciar, pentru
a aborda provocările în materie
de etică şi integritate.

Comisia Europeană susţine că
prin noul POCA, pe parcursul pe-
rioadei de finanţare, vor fi formaţi
aproximativ 90.000 de angajaţi din
administraţia publică şi sistemul
judiciar din România, iar în jur de
250 de instituţii publice şi judi-
ciare vor beneficia în mod direct
de finanţare din acest program, în
timp ce mai multe mii de instituţii
vor beneficia în mod indirect de pe
urma intervenţiilor planificate.

Anterior, Comisia Europeană
aprobase României noile Programe
Operaţionale de Asistenţă tehnică
şi pentru Competitivitate. Progra-
mele de Capital Uman,Asistenţa teh-
nică şi Competitivitate sunt gestio-
nate direct de Ministerul fondurilor
Europene, prin autorităţile sale de
management, iar Programul Capa-
citate Administrativă este gestionat
direct de Ministerul Dezvoltării Re-
gionale şi Administraţiei Publice. 

Provocarea principală pentru
România rămâne, în perioada ur-
mătoare, ca Bruxelles-ul să-i apro -
be Programul Operaţional infras-
tructura Mare, gestionat de MfE,
Programul Operaţional Regional,
gestionat de MDRAP, precum şi Pro-
gramul naţional de Dezvoltare Ru-
rală, gestionat de Ministerul Agri-
culturii.

Sursa: economie.hotnews.ro

MFE: A fost stabilit modul
de funcţionare a Programului
Operaţional Asistenţă Tehnică

2014 – 2020
În cadrul primei reuniuni a

Comitetului de Monitorizare a
Programului Operaţional Asistenţă
tehnică 2014 - 2020, MfE a stabilit
modul în care vor fi aprobate pro-
iectele finanţate în cadrul acestui
program operaţional.

Acest program a primit apro-
bare în data de 18 decembrie 2014
şi are alocat un buget de 212,76 mi -
lioa ne de euro. Scopul programului
es te de a asigura asistenţa orizon-
tală pentru a răspunde nevoilor tu-

turor structurilor cu atribuţii de
coordonare, gestionare şi control,
dar şi celor ale actorilor implicaţi
în implementarea proiectelor. În
plus, vor fi finanţate activităţi de
informare şi conştientizare a dife-
ritelor categorii de public, pentru
a asigura înţelegerea intervenţiilor
din fondurile eu ropene structurale
şi investiţii şi pentru a dezvolta
cultura partenerială la nivelul sis-
temului de implementare.

Sursa: finantare.ro

Apel pentru depunere de proiecte
în cadrul programului Innovation Labs 2.0

Au început înscrierile de pro -
iecte în cadrul celei de-a treia
ediţii a programului Innovation
Labs 2.0. Astfel, studenţii şi ti-
nerii antreprenori pasionaţi de
tehnologie şi posibilitatea să-şi
înfiinţeze propria afacere. 

Status: ACtiv
Depunere: până în data de

5 martie 2015.
Proiectele depuse trebuie

să aibă următoarele teme:
Mobile – aplicaţii mobile în•

domenii precum educaţie, să-
nătate şi servicii medicale, mo-
nitorizarea comportamentelor,
time management, finanţe etc.

Internet of things – dispo-•
zitive precum cele de monitori-
zat diverse activităţi sau starea
de sănătate a clienţilor, senzori
de vreme sau de poluare, aplica -
ţii pentru case inteligente etc.;

Disruptive retail - aplicaţii•
pentru îmbunătăţirea procese-
lor de vânzare din magazine.

Solicitanţii eligibili sunt stu -
denţii şi tinerii antreprenori ca -
re sunt pasionaţi de tehnologie
şi doresc să îşi înfiinţeze propria
afacere. 

Cei interesaţi să participe la
această competiţie de proiecte se
vor înregistra pe site-ul oficial al
evenimentului: http://2015.inno -
vationlabs.ro.

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://2015.inno�vationlabs.ro
http://2015.inno�vationlabs.ro
http://www.finantare.ro
http://economie.hotnews.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Guvernul a aprobat
Master Planul General de Transport

Rus: „Primele discuţii la Bruxelles,»
în intervalul 9 - 13 martie”

Guvernul României a aprobat în data de 25 fe-
bruarie Master Planul General de transport al Ro-
mâniei, în vederea transmiterii acestuia la Comisia
Europeană.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, Româ-
nia trebuie să îndeplinească astfel condiţionalita -
tea ex-ante necesară pentru accesarea de fonduri
structurale în cadrul Programului Operaţional Sec-
torial infrastructură Mare.

valoarea totală a proiectelor identificate în
cadrul Master Planului General de transport este
de 45,451 miliarde de euro, care include proiecte
de investiţii în infrastructura de transport a Româ-
niei pentru sectorul de transport rutier, feroviar,
aerian, naval şi multimodal.

În ceea ce priveşte strategia de implementare
a proiectelor, Guvernul României a aprobat, mier-
curi, lista de proiecte prioritizată în conformitate
cu metodologia stabilită de Comisia Europeană.
Aceasta înseamnă că pentru fiecare proiect de in-
frastructură de transport a fost analizată sustena-
bilitatea economică, fiind luat în calcul indicatorul
stabilit de Comisia Europeană, precum şi aparte -
nenţa proiectelor la reţeaua de transport transeu-
ropeană tEn-t. Astfel, pentru fiecare proiect în
parte a fost întocmit un punctaj, în funcţie de cele
două criterii menţionate. A rezultat lista de pro-
iecte de infrastructură ce au prioritate la finanţare
din fonduri structurale şi din bugetul de stat.

România intră astfel într-o nouă etapă/filosofie
de realizare a investiţiilor în infrastructură, acor-
dând prioritate acelor proiecte ce corespund crite-
riilor de performanţă economică, criteriilor de conec -
tivitate, dar şi obiectivelor de investiţii urmărite de
Uniunea Europeană pe teritoriul României.

Spre exemplu, în sectorul rutier, Guvernul Ro-
mâniei consideră a fi prioritare, în ceea ce pri veşte
dezvoltarea reţelei de autostrăzi, proiecte de
investiţii precum: Sibiu-Piteşti, Sibiu-Braşov, Bra şov-
Bacău, târgu neamţ- Paşcani - iaşi - Ungheni, Braşov
– Comarnic (PPP), Piteşti – Craiova (PPP) sau Suplacu
de Barcău - Borş, cu o valoare totală estimată la

aproximativ 9,642 miliarde de euro. Aceasta în-
seamnă construirea a 1.094,80 km de autostradă, cu
un cost estimat de 8,8 milioane de euro/km, ţinând
cont de faptul că 118 km din lungimea acestor au-
tostrăzi urmează să fie construite în zona de munte.

Proiectele de infrastructură de transport ru-
tier sunt incluse la finanţare în funcţie de puncta-
jul obţinut, ciclul de implementare a proiectelor
şi sursele de finanţare disponibile. Referitor la ci-
clul de implementare a proiectelor au fost identi-
ficate două categorii: proiecte complexe, pentru
care studiul de fezabilitate (Sf) se elaborează în
doi ani, iar execuţia lucrărilor are loc în patru ani;
proiecte uzuale, pentru care Sf se elaborează într-un
an şi execuţia lucrărilor are loc în trei ani.

În ceea ce priveşte strategia de finanţare a
Master Planului General de transport, suma dispo-
nibilă este de 2,7 miliarde de euro din fondul de
Coeziune (aici fiind inclusă şi cofinanţarea de la
bugetul de stat), respectiv 2,1 miliarde de euro din
fondul European de Dezvoltare Regională. Aceste
sume sunt destinate sectorului rutier. 

Suma totală pe care România o are la dispoziţie,
în perioada de programare 2014 - 2020 pentru cele
patru sectoare de transport (rutier, feroviar, naval,
multimodal) este de 6,843 miliarde de euro. La aces-
tea se adaugă un plafon suplimentar de 7 miliarde de
euro pe care Guvernul României l-a aprobat în data
de 25 februarie (ce vor proveni din împrumuturi pu-
blice - ifi- şi din acciza pe carburanţi), în vederea asi-
gurării surselor de finanţare necesare implementării
proiectelor din sectorul rutier, cu prioritate pentru
autostrăzi. Astfel, valoarea totală a finanţării pentru
sectorul infrastructurii rutiere, în perioada de progra-
mare 2014 - 2020, este de 13,8 miliarde de euro.

Planul financiar al Master Planului General de
transport urmează să fie prezentat în şedinţele reu-
nite ale Comisiilor de transport din Parlament îna -
inte de trimiterea acestuia la Comisia Europeană.

Premierul victor Ponta i-a cerut ministrului
transporturilor, ioan Rus, să înceapă negocierile cu
Comisia Europeană pe marginea Master Planului de
transport, Rus precizând că primele discuţii la Bru-
xelles sunt programate în intervalul 9 - 13 martie.

Sursa: bursa.ro

http://www.bursa.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Granturi SEE: Programul de burse
şi cooperare inter-instituţională

în domeniul învăţământului superior
Scopul programului de „Burse şi cooperare in-

terinstituţională în domeniul învăţământului su-
perior” îl reprezintă sprijinirea studenţilor din
orice ciclu de studiu şi a personalului din universi-
tăţile româneşti pentru a realiza mobilităţi trans-
naţionale în norvegia, Liechtenstein şi islanda (sta-
tele donatoare).

De asemenea, vor fi finanţate şi mobilităţile
în România ale studenţilor şi ale personalului din
instituţiile de învăţământ superior din cele trei ţări,
dar şi proiecte de cooperare între universităţile din
România şi statele donatoare, în vederea întăririi
relaţiilor de cooperare academică dintre ţări.

Status: ACtiv 
Depunere până la: 31.03.2015/30.06.2015
Buget: 1.413.000 de euro
Obiective specifice:
dezvoltarea capitalului uman şi a capitalului•

de cunoaştere în România;
creşterea volumului de mobilităţi ale studen-•

ţilor şi personalului universitar între România şi
statele donatoare;

creşterea şi întărirea cooperării instituţionale•
în aria învăţământului superior între România şi
statele donatoare.

Solicitanţi eligibili: apelul se adresează uni-
versităţilor din România, precum şi celor din state -
le donatoare (pentru componenţa de vizite pregă-
titoare). Pot candida pentru proiectele de mobili-
tate numai universităţile posesoare a Cartei Eras-
mus aprobate de Comisia Europeană.

În cazul proiectelor de cooperare inter-institu -
ţională, o universitate din România poate candida în
numele unui consorţiu format din cel putin trei insti-
tuţii diferite, dintre care cel puţin una trebuie să fie
o universitate dintr-unul din statele donatoare; ceilalţi
membri ai consorţiului pot proveni din statele dona-
toare sau din România şi pot fi universităţi sau insti-
tute/centre de cercetare, OnG-uri, întreprinderi etc.

Tipuri de proiecte finanţate: proiecte de mo-
bilitate (studenţi, personal didactic şi nedidactic
din universităţi); proiecte de cooperare inter-in-
stituţională.

Bugetul disponibil în cadrul apelului de pro-
iecte: 1.413.000 de euro, dintre care: 52.000 de eu -
ro pentru Măsura 1 (vizite pregătitoare); 1.209.000
de euro pentru Măsura 2 (proiecte de mobilitate
pentru studenţi şi personal); 152.000 de euro pen-
tru Măsura 3 (proiecte de cooperare interinstitu-
ţională).

Pentru vizite pregătitoare şi proiecte de mobi -
litate, grantul alocat prin program va fi de 100% din
totalul costurilor eligibile. Pentru proiectele de co-
operare inter-instituţională, grantul alocat va fi de
maximum 90% din totalul costurilor eligibile, restul
va fi asigurat de consorţiu cu titlu de cofinanţare.

formularul de candidatură completat se va
trimite obligatoriu în varianta electronică la adresa
see-burse@anpcdefp.ro, tehnoredactat în limba
engleză până în data de 31.03.2015, ora 22:00 -
pentru proiecte de mobilitate, şi până în data de
30.06.2015, ora 22:00 - pentru proiecte de coope-
rare inter-instituţională.

Candidaturile pentru vizite pregătitoare au re-
gim de rolling deadline, dar vor respecta trimite-
rea cu cel puţin 6 săptămâni înainte de perioada vi -
zitei. Pe  parcursul proceselor de candidatură, selec -
ţie şi implementare a proiectelor puteţi contacta ex -
perţii tehnici la adresele: madlena.nen@anpcdefp.ro,
valentina.neg@anpcdefp.ro, radu.stoika@anpcdefp.ro,
stefan.velciu@anpcdefp.ro.

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Bani nerambursabili
pentru profesorii care
stimulează interesul
elevilor pentru ştiinţe

Prin Fondul Ştiinţescu se doreşte finan-
ţarea proiectelor ce vizează creşterea in-
teresului elevilor pentru ştiinţele exacte.
Proiectele şi iniţiativele finanţate au ca
temă centrală implicarea activă a elevilor.

Status: ACtiv.
Depunere până în data de 19 martie 2015.
Buget: 5 - 10 mii de lei
fondul susţine abordarea învăţării ştiin-

ţelor exacte pornind chiar de la bază – ele-
vii şi profesorii. finanţatorii îşi propun să
investească în profesori, pentru că aceştia
pot propaga schimbarea în timp, către mai
multe generaţii de elevi. Astfel, profesorii
selectaţi sunt sprijiniţi financiar să fie mai
buni, sunt ajutaţi să îşi pună proiectele în
practică şi sunt promovaţi.

fondul se adresează profesorilor de matema-
tică, fizică, chimie, biologie şi informatică şi oferă
finanţări în valoare totală de 120.000 de lei.

valoarea unui proiect pentru unul din
obiectele de studiu poate fi între 5.000 şi
10.000 de lei. Proiectele interdisciplinare
sunt încurajate să participe, primind puncte
suplimentare în evaluare şi un buget supli-
mentar (multiplu de 5.000 şi 10.000 de lei, în
funcţie de numărul disciplinelor implicate).

Data limită de depunere a proiectelor
este 19 martie 2015, ora 23:59.

Proiectele câştigătoare vor fi făcute publice
până în data de 20 aprilie, finanţările urmând
să fie acordate până la sfârşitul lunii aprilie,
astfel încât proiectele să poată fi puse în prac-
tică în perioada 20 aprilie – 31 iulie 2015.

Sursa: finantare.ro

Granturi SEE pentru jurnalişti, bloggeri
şi fotojurnalişti

A fost lansat un apel de depu -
nere proiecte pentru jurnalişti,
bloggeri şi/sau fotografi în cadrul
Programului de granturi al Spa-
ţiului Economic European 2009 –
2014.

Depunere: continuă.
Buget alocat: până la 1.000

de euro.
Scopul acestui program de

granturi media este să asigure o
diseminare cât mai largă sau orien -
tată spre grupurile relevan te din
societate, a tematicilor în care
programul intervine. În acest sens,
se încurajează participarea la eve -
nimente importante precum în-
tâlnirile şi conferinţele finanţate
prin acest program. Aces te eveni-
mente pot avea loc în orice ţară
parteneră a programului SEE.

Solicitanţii eligibili sunt jur-
naliştii, bloggerii sau fotojurna-
liştii, interesaţi să participe la
orice tip de eveniment din cadrul
programului de granturi SEE. 

Bugetul alocat este de ma-

ximum 1.000 de euro pentru fie-
care deplasare, iar acesta va aco -
peri costurile legate de deplasa -
re, cazare şi subzistenţă. Bene-
ficiarul este obligat ca, în termen
de o lună de la finalizarea eveni-
mentului, să trimită un raport de
călătorie care să cuprindă mate-
rialele create.

Pentru a aplica, persoanele
interesate trebuie să trimită un
Cv, însoţit de o motivare a parti-
cipării. De asemenea, trebuie să
îşi dovedească experienţa rele-
vantă în domeniile jurnalism şi
fotografie şi să fie de acord cu pre -
luarea şi transmiterea materialu-
lui creat în cadrul evenimentelor. 

Din cauza faptului că numa-
rul de evenimente este mare, nu
există termen limită de depu-
nere a cererilor de finanţare, so-
licitările fiind analizate pe mă-
sură ce sunt depuse şi vor primi
un răspuns în maximum două săp -
tămâni.

Sursa: finantare.ro

Erasmus+ Master - Oportunitate de finanţare pentru masteranzii
români care doresc să studieze într-un alt stat membru

Masteranzii români care doresc să studieze la o uni-
versitate dintr-un alt stat membru pot obţine mai uşor
banii necesari finanţării unui astfel de program de stu-
diu. Băncile din România şi din celelalte state membre
sunt încurajate de către CE şi de fondul European de
investiţii, printr-o nouă iniţiativă, sa acorde împrumuturi
pentru studenţii înscrişi în programul Erasmus+ Master.

Începând de anul acesta, cele două instituţii oferă
masteranzilor posibilitatea de a beneficia, prin inter-
mediul băncilor cărora li se vor oferi garanţii plafonate
şi contra-garanţii, de o schemă de finanţare în valoare
totală de 3 miliarde de euro. De această măsură pot be-
neficia, până în 2020, aproximativ 200.000 de studenţi
din întreaga Europă, acest lucru contribuind la dezvol-

tarea lor profesională şi la adaptarea lor la climatul in-
ternaţional al pieţei muncii din UE.

tibor navracsics, comisarul european pentru edu-
caţie, cultură, tineret şi sport, a declarat: „Comisia Eu-
ropeană este ferm hotărâtă să asigure succesul pe ter-
men lung al programului Erasmus + Credite pentru Mas-
ter, cu scopul de a sprijini tinerii europeni talentaţi ce-şi
doresc să obţină o diplomă de master într-o altă ţară
ce participă la programul Erasmus+. Încurajez băncile
din Europa să se înscrie la această nouă schemă de fi-
nanţare. Acest lucru ne va ajuta să oferim tinerilor mai
multe oportunităţi, dezvoltând competenţele lor şi sti-
mulând creşterea economică”.

Sursa: fonduri-structurale.ro

http://www.fonduri-structurale.ro
http://www.finantare.ro
http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Stadiul absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune
la nivelul ţării / 31 ianuarie 2015

Proiecte depuse
45.075

Plăţi interne beneficiari
(/alocat 2007-2013)

52,08%

Plăţi rambursate de CE (total)
(/alocat 2007-2013)

55,86%

Contracte semnate
15.242
Rata de absorbţie curentă

(/alocat 2007-2013)
51,87%

Sursa: M
inisterul fondurilor Europene

Sesiune de informare
cu privire

la programele
finanţate

de la bugetul de stat
La sfârşitul lunii martie va

avea loc sesiunea de informare
a programelor cu finanţare ne-
rambursabilă de la bugetul de
stat gestionate şi derulate de
către Mi nisterul Energiei, În-
treprinderilor Mici şi Mijlocii şi
Mediului de Afaceri, disponi-
bile pentru iMM-uri şi tineri în-
treprinzători în 2015.

Evenimentul va avea loc în
data de 25 martie, ora 10.00,
la sediul Romania Hub, situat
în strada Poteraşi, nr. 11, sec-
tor 4, Bucureşti.

Înscrierile se fac la adre sa de
e-mail: romania_hub@imm.gov.ro
sau la tel.: 021.335.26.32.

Sursa: finantare.ro

Oportunităţi de cooperare în cadrul
programului EUROPA PENTRU CETĂȚENI

1. Instituţia publică „Vilko Va-
lia” (Lituania) implementează un
proiect susţinut de „Europa pen-
tru cetăţeni” (sub componenta 1
- Memoria Europea nă) „Fiind un
evreu”, în 4 oraşe europene di-
ferite - Kaunas (Lituania), Craco-
via, Gdansk (Polonia ), Alba iulia
(România) şi Kosice (Slovacia).
Evenimentul de în chidere a aces-
tui proiect este un simbol
„Steaua Memoriei” (600 de tineri
formează o stea a lui Da vid în
piaţa principală a oraşului) şi o
conferinţă internaţională privind
educaţia Holocaustului în perioa -
da 16 - 17 aprilie 2015.

vilko valia doreşte să conti-
nue dezvoltarea acestui proiect
de mare succes şi în 2016. În pre-
zent, o nouă cerere este în curs
de pregătire pentru a fi prezenta -
te EACEA înainte de 1 martie 2015.
Planuiesc să organizeze eveni-
mente similare: o conferinţă inter -
naţională privind educaţia Holo-
caustului şi un simbolic „Star of
Remembrance” şi în alte ţări, în
capitalele lor sau alte oraşe mari
din Europa, cu istorie bogată a
culturii evreieşti şi o istorie du-
reroasă a Holocaustului.

Sunt în căutare de noi parte -

neri din Ungaria, România, Ger -
mania, Polonia, Republica Cehă
şi, eventual, în alte ţări, care ar fi
dispuse să pună în aplicare acest
proiect în oraşele lor.

Persoană şi date de contact:
• Ms Ruta vanagaite, director,

Public institution vilko valia, vil nius,
Lithuania, vanagaite.r@gmail.com,
www.beingajew.com.

2. Euro – Forum Foundation
este o organizaţie din Lublin (Po-
lonia), care caută parteneri pentru
implementarea unui proiect cu ti -
tlul EUROACtivE, care se adresează
tinerilor cetăţeni activ implicaţi în
organizarea de eveni mente sociale
în spaţiul public. Proiectul urmează
să se desfă şoa re în perioada 01.08.2015
– 31.05.2016. Sunt interesaţi să gă-
sească 2-3 par teneri din zona Uni-
unii Europene, care să găzduiască
pe teritoriul ţă rii lor un atelier de lu-
cru de 2-3 zi le, la care sa poată par-
ticipa 25-30 de tineri ce se vor implica
ac tiv în organizarea respectivului
eveniment.

Persoană şi date de contact:
• Euro-forum foundation -

Lukasz Piorowski, e-mail: l.pio-
rowski@euro-forum.com.pl, tel.:
+48 81 534 95 72, euro-forum.lu-
blin.pl/.

http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Centrul Social Găeşti, modernizat
cu bani europeni prin programul Regio

Centrul Social Găeşti este modernizat cu fon-
duri europene în cadrul programului Regio, în va-
loare de 3,6 milioane de lei. Contractul de finan-
ţare, ce a fost semnat în anul 2011, presupune mo-
dernizarea spaţiilor de la parter şi etajul i, precum
şi extinderea zonei de la parter cu sală de mese şi
bucătărie, spălătorie, uscătorie şi călcătorie. De
asemenea în proiect sunt prevăzute dotări. Stadiul
de execuţie a depăşit 50%.

„Termenul de execuţie a lucrărilor este de 12
luni. Vom termina în luna iunie a acestui an. Pen-
tru etajele 2 şi 3, care nu au putut fi prinse în pro-
iectul european pentru că au beneficiat de fonduri
de preaderare, pe ISPA, am luat decizia să venim

cu o contribuţie integrală de la Consiliul judeţean.
Clădirea să arate unitar. Vom face lucrări de an-
velopare termică, reparaţii la acoperiş, lucrări de
reparaţii, igienizare şi modernizare a spaţiilor in-
terioare”, a declarat preşedintele Cj Dâmboviţa,
într-o vizită de lucru la acest obiectiv. 

La Centrul social de la Găeşti sunt acum 45 de
copii cu dizabilităţi şi, tot aici, fundaţia Cara Bella
international, în parteneriat cu DGASPC Dâmboviţa,
asigură servicii specializate în regim rezidenţial pen-
tru 21 de copii cu dizabilităţi ai căror părinţi sunt
decedaţi, necunoscuţi sau dispăruţi, precum şi copii
găsiţi sau abandonaţi de mame în unităţi sanitare.

Sursa: stiridb.ro

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

Până în data de 1 martie 2015, la sediul Agen-
ţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 1.304 proiecte, prin care se solicită finanţare
nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional
Regional), Planul integrat de Dezvoltare Urbană pen-
tru Polul de Dezvoltare (PiDU) – Municipiul Piteşti,

PiD-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri integrate
de Dezvoltare Urbană pentru 12 centre urbane. Până
în această dată au fost semnate 752 de contracte de
finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de
3.370.679.709,89 lei. Din cele 752 de contracte
semnate, 45 de proiecte au fost reziliate.
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 REG
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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.

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

PID-uri
depuse

Nr.
proiecte
depuse

Nr.
pro-
iecte

retrase

Stadiul proiectelor Valoare
asistenţă
financiară

neranbursabilă
solicitată

- mil. Euro -

Suma alo-
cată /

disponibilă
Regiunii

Sud
Muntenia

- mil. Euro -

Res-
pinse

În
eva-
luare

Pre-
con-
trac-
tate

În
re-

zervă

Con-
trac-
tate

Axa
1

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

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

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

1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe

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

Axa
2

2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri
judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea
şoselelor de centură

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

Axa
3

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

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

3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă 3 0 0 0 0 0 3 13,81 15,43

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

100 5 3 4 0 31 57 99,00 39,73

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă -
Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform
Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013

67 7 6 0 1 0 53 43,52 24,62

Axa
4

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

4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate
şi pregătirea pentru noi activităţi 0 0 0 0 0 0 0 - fonduri

realocate

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

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

Axa
5

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

5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii
de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi
creşterea calităţii serviciilor turistice

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

5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare, în scopul creşterii
atractivităţii României ca destinaţie turistică

Pentru Domeniul major de intervenţie 5.3 „Pro movarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii a tractivităţii României ca destinaţie turistică”,
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel naţional.
ORGAniSMUL intERMEDiAR PEntRU tURiSM: Ministerul Economiei, Direcţia Gestionare fonduri
Comunitare pentru turism - B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal 010873,
Bucureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

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


AM POS CCE aduce la cunoştinţa potenţialilor
beneficiari următoarele informaţii privind Apelul afe-
rent Operaţiunii 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea
şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii
tangibile şi intangibile” din cadrul Axei prioritare 1
„Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”:

proiectele ce au obţinut între 60 şi 79 de puncte•
pot primi finanţare în ordine descrescătoare a punc-
tajelor obţinute, în condiţiile majorării bugetului
apelului şi încadrării în noul plafon de finanţare;

pentru proiectele care, în urma procesului de evaluare,•
au obţinut între 60 şi 79 de puncte, notificările vor fi trans-
mise după publicarea pe site-ul AM POS CCE a listei finale cu
toate proiectele evaluate. Contestaţiile pot fi depuse în ter-
men de trei zile lucrătoare de la primirea notificării.

Sursa: fonduri-ue.ro
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ADR Sud Muntenia este Organism intermediar, pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea
Competitivităţii Economice” şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui
program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din POS CCE puteţi obţine
contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0342/100.160, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.
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Anunţ referitor la proiectele depuse
în cadrul apelului pentru Operaţiunea 1.1.1

http://regio.adrmuntenia.ro
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Până în data de 1 martie 2015, la sediul Agen-
ţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au
fost primite 711 proiecte, prin care se solicită fi-
nanţare nerambursabilă prin Programul Operaţio-
nal Sectorial „Creşterea Competitivităţii Econo-
mice” 2007-2013. Au fost evaluate 353 de pro-
iecte, din care 301 au fost propuse spre finanţare

la nivel naţional, inclusiv Sud Muntenia. 
Din totalul proiectelor primite de ADR Sud

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

te de finanţare, cu o valoare nerambursabilă apro-
bată de 300.187.610,31 lei. Din cele 313 contrac -
te semnate, 77 de proiecte au fost reziliate.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

ADR Sud Muntenia este
Organism intermediar, pentru
Progra mul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii
Economice” şi are responsabilităţi
delegate pentru implementarea
acestui program. Mai multe detalii
despre posibilităţile de finanţare
din POS CCE puteţi obţine
contactând experţii Serviciului
Comunicare: 0242/331.769,
0342/100.160, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167,
e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

proiecte
preluate

Stadiul proiectelor

Evaluare Re-
trase

Res-
pinse

Con-
trac-
tate

Valoare
asistenţă
financiară

nerambursabilă
SOLICITATĂ

- Euro -

Valoare
asistenţă
financiară

nerambursabilă
APROBATĂ

- Euro -

Rezi-
liate

Axa
1

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

36
Evaluate

la AM
POSCCE

1 7 28 165.245.981,64 132.329.097,97 8

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

204 204 2 23 179 140.192.625,09
179 de proiecte

propuse spre finanţare
în alte regiuni

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

206
Evaluate în

alte
regiuni

11 22 173 157.008.213,97 157.008.213,97 47

1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor
internaţionale (COntRACtARE)

9
(5 - SM,
4 - Bi)

Evaluate
la AM

POSCCE
0 5 4 583.756,49 583.756,49 3

1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat între-
prinderilor mici şi mijlocii (EvALUARE) 88 88 8 3 77 7.480.717,01

77 de proiecte
propuse spre finanţare

în alte regiuni

1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat între-
prinderilor mici şi mijlocii (COntRACtARE)

102
(28 - SM,
74 - Bi)

Evaluate în
alte

regiuni
3 21 78 7.968.637,42 7.968.637,42 19

Axa
3

3.1.1 - Sprijinirea accesului la internet şi la servi-
ciile conexe (EvALUARE şi COntRACtARE) 66

61
(5 preluate

în etapa
de precon-
tractare)

16 20 30 2.552.572,06 2.297.904,46 0

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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La Mioveni s-a lansat proiectul
„Centrul Naţional de Informare şi Promovare

Turistică în oraşul Mioveni”

Argeş

În data de 23 februarie, în sala de şedinţe a
Primăriei Mioveni a avut loc lansarea proiectului
„Centrul Naţional de Informare şi Promovare Tu-
ristică în oraşul Mioveni”.

Obiectivul general al investiţiei îl reprezintă
dezvoltarea activităţilor turistice din zona Mioveni,
contribuind astfel la creşterea activităţii turistice
din spaţiul urban, prin valorificarea  patrimoniului
cultural, natural, istoric şi a potenţialului turistic.

Pentru oraşul Mioveni, implementarea proiec-
tului aduce o serie de beneficii: creşterea valorii
adăugate în activităţi de turism prin construirea
unei clădiri noi, cu aspect modern în care va func-
ţiona Centrul; asigurarea accesului facil la infor-
maţii turistice prin dotarea cu echipamente spe-
cifice activităţii de promovare; creşterea gradului
de informare a turiştilor, prin crearea bazei de

date cu informaţii privind obiectivele turistice din
regiune; crearea unui website ce va facilita accesul
la informaţii pentru potenţialii turişti; crearea de
noi locuri de muncă. 

valoarea totală a proiectului finanţat în cadrul
programului Regio, Axa prioritară 5, DMi 5.3 „Pro-
movarea potenţialului turistic şi crearea infras-
tructurii”, este de 626.367,33 lei, din care asis-
tenţa financiară nerambursabilă este 491.326,45
lei, iar diferenţa reprezintă contribuţia proprie a
oraşului Mioveni.

Durata de implementare a proiectului este de 12
luni, termenul de finalizare fiind luna noiembrie 2015.

Mai multe detalii despre implementarea aces-
tui proiect puteţi obţine la sediul Primăriei oraşului
Mioveni, b-dul Dacia, nr.1,  tel.: 0348/454.444.

Sursa: bitpress.ro

Colegiul „Barbu Ştirbei”
a câştigat concursul naţional Euroscola

Călăraşi

Colegiul naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi a
câştigat concursul naţional pentru liceeni Euros-
cola, ediţia a vii-a. În data de 15 octombrie 2015,
echipa liceului, formată din 24 de elevi şi 2 profe-
sori, va participa la Euroscola Day, eveniment ce
va avea loc la Parlamentul European de la Stras-
bourg. Colegiul naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi
a demarat proiectul „Împreună pentru tinerii Eu-
ropei - o propunere legislativă de succes”, din ca-
drul concursului naţional în data de 18 aprilie
2014.

Obiectivele proiectului au fost o mai bună cu-
noaştere a instituţiilor europene şi a rolului Parla-
mentului European în procesul decizional al Uniunii
Europene; informarea tinerilor despre necesitatea
de a participa la alegerea reprezentanţilor români
în Parlamentul European; responsabilizarea elevi-
lor prin simularea rolului de membri ai Parlamen-
tului European; dezvoltarea abilităţilor de comu-
nicare şi de lucru în echipă la elevi; realizarea unui

film care să simuleze prezentarea în plen a rapor-
tului pe marginea iniţiativei legislative propuse,
dezbaterea pe marginea lui şi votul final.

Sursa: radiovocescampi.ro

http://www.radiovocescampi.ro
http://bitpress.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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La Universitatea „Valahia” din târgovişte a
fost inaugurată prima clădire destinată activităţi-
lor didactice din noul campus universitar, în care
îşi vor desfăşura activitatea 2.000 de studenţi şi
150 de cadre didactice, în cadrul a trei facultăţi.

Panglica inaugurală a fost tăiată de rectorul
Uvt, Călin Oros, împreună cu miniştrii Sorin Câm-
peanu, ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,
Eugen teodorovici, ministrul fondurilor europene,
şi Daniel Constantin, ministrul agriculturii şi dez-
voltării rurale, fostul ministru delegat pentru în-
văţământ superior - Mihnea Costoiu şi secretarul
de stat în MECS - Gigel Paraschiv, împreună cu re-
prezentanţi ai administraţiei publice.

La aproape 25 de ani de la înfiinţarea Universi-

tăţii „Valahia” din târgovişte, instituţia academică
se bucură de cel mai mare campus construit de o uni-
versitate de stat după 1989, iar spaţiile de învăţământ
şi materialul didactic sunt noi, moderne, cu adevărat
spectaculoase, oferind imagini desprinse parcă din
universităţi de prestigiu din ţările occidentului.

Potrivit rectorului Universităţii „Valahia” din
târgovişte, Călin Oros, pentru finalizarea tuturor
obiectivelor din noul campus al Uvt ar fi nevoie
de aproximativ 10 milioane de euro. Ulterior mo-
mentului inaugural, au început pregătirile pentru
integrarea în campus şi a altor facultăţi ale Uvt,
care îşi vor desfăşura activitatea în noua clădire
începând cu luna octombrie a acestui an.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Inaugurarea unui nou corp de clădire
în campusul Universităţii „Valahia”

Dâmboviţa

Primăria Municipiului Giurgiu continuă lucrările
de apă şi canalizare menajeră începute anul trecut
şi care se află în faza de execuţie. În ultima
conferinţă de presă, primarul nicolae Barbu a
anunţat că anul acesta se vor finaliza lucrările la
sistemul centralizat de apă şi canalizare menajeră,
99% dintre giurgiuveni fiind racordaţi la reţeaua de
apă a oraşului şi 74% la cea de canalizare. În prezent
se lucrează la reţelele de alimentare cu apă pe stră-
zile Onceşti şi Doiceşti, uliţa Lainici şi fundătura
viespilor, precum şi la racordarea la sistemul de ca-
nalizare pe străzile Luminişului, frasinului, Păltiniş,
Onceşti, ulicioarele Alexandriei, Lainici, Pictor Gri-
gorescu, intrările Lacului şi Bucegi. Proiectul, în va-
loare de aproximativ 700.000 de lei demarat în anul
2011, este finanţat în totalitate din bugetul local şi
derulat de societatea Apa Service.

Sursa: stirigiurgiu.ro

Lucrările
la reţelele de apă

şi canalizare
din Giurgiu,

în curs de finalizare

Giurgiu

Proiectul a fost promovat în cadrul Programu-
lui Operaţional Regional şi corespunde condiţiilor
din planul general de transport.  

vicepreşedintele Consiliului judeţean ialo-
miţa, Ştefan Muşoiu, precizează că Drumul jude-
ţean 302 face legătura între trei judeţe şi are o
lungime de 56 km, iar valoarea lucrărilor a fost es-
timată la 20 de milioane de euro.

Propunerea a fost trimisă Comisiei Europene,
de unde se aşteaptă un răspuns privind acceptarea
acestui drum pe harta cu căile rutiere de impor-
tanţă regională, pentru a putea primi ulterior fi-
nanţare.

Sursa: guraialomitei.com

Drumul
Judeţean 302
este propus

pentru reabilitare
din fonduri
europene

Ialomiţa

http://www.guraialomitei.com
http://www.stirigiurgiu.ro
http://www.jurnaldedambovita.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Energy Policy Group (EPG) a lansat,»
în data de 25 februarie, la Universitatea
Petrol-Gaze Ploieşti, raportul „Industria
petrolului şi gazului în România: tradiţie
şi oportunitate strategică”.

Raportul a fost finalizat în luna decembrie 2014
şi prezintă o imagine actualizată a industriei pe-
trolului şi gazelor naturale din România. Plecând
de la un scurt istoric al sectorului, atât înainte de
cele două Războaie Mondiale, cât şi în perioada co-
munistă şi apoi în cea de tranziţie a anilor ‘90, ra-
portul explică avantajele competitive pe care Ro-
mânia le-a avut de-a lungul timpului, modul în care
a înţeles să utilizeze aceste avantaje, dar şi obsta-
colele pe care le-a întâlnit în dezvoltarea indus-
triei de petrol şi gaze naturale din 1857 până în
prezent.

Raportul realizează o analiză cuprinzătoare a
situaţiei actuale în ceea ce priveşte această indus-
trie. Sunt punctate provocările cu care se con-
fruntă sectorul petrolului şi gazelor naturale:
aproape 70% din sistemul de transport de gaze tre-
buie modernizat şi circa 40% din infrastructura
distribuţiei de gaze trebuie reînnoită, un necesar
de investiţii estimat de Banca Mondială la 30 - 35
miliarde de euro până în 2020. Pe de altă parte,
sunt prezentate oportunităţile pe care decidenţii

şi ceilalţi actori interesaţi ar trebui să le fructifice
în perioada următoare, plecând de la noile desco-
periri de hidrocarburi în Marea neagră, trecând
prin proiecte de infrastructură propuse la nivel eu-
ropean şi ajungând la fondurile europene ce pot fi
accesate.

Sunt prezentate date referitoare la volumele
de petrol şi gaze naturale dovedite şi cele esti-
mate, la producţia de hidrocarburi din România,
la importuri şi la infrastructura dedicată acestora,
şi cifre referitoare la consumul intern şi structura
sa actuală, cu relevanţă atât pentru companii, cât
şi pentru decidenţi. totodată, prezintă cele mai
re levante investiţii realizate de companii din ţară
şi din străinătate în sectorul petrolului şi gazelor
naturale, piaţa forţei de muncă şi nivelurile afe-
rente de salarizare în acest sector.

Raportul îşi propune să ofere o imagine obiec-
tivă şi cuprinzătoare a industriei petrolului şi ga-
zelor naturale din România, făcând parte din ini -
ţiativele EPG de informare a publicului cu privire
la teme de securitate energetică în România şi în
regiune. Raportul a avut susţinere financiară par -
ţială din partea federaţiei Patronatelor Petrol şi
Gaze (fPPG). Documentul poate fi accesat pe site-ul
EPG la http://enpg.ro/details-154-Raport_EPG_in-
dustria_petrolului_i_gazului_in_Romania.html.

Sursa: prahovabusiness.ro

Lansarea raportului
„Industria petrolului şi gazului în România:

tradiţie şi oportunitate strategică”

Prahova

http://www.prahovabusiness.ro
http://enpg.ro/details-154-Raport_EPG_Industria_petrolului_i_gazului_in_Romania.html
http://enpg.ro/details-154-Raport_EPG_Industria_petrolului_i_gazului_in_Romania.html
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Consiliul judeţean teleorman a găzduit marţi,
24 februarie, conferinţa finală a proiectului „Achi-
ziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea
capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în
situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei
medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat
în regiunea Sud Muntenia”. La eveniment au par-
ticipat reprezentanţi ai consiliilor judeţene din re-
giunea Sud Muntenia şi ai inspectoratelor pentru
situaţii de urgenţă din cele şapte judeţe.

Proiectul, cu o valoare totală de 21.560.000 de
lei, a fost cofinanţat prin Programul Operaţional Re -
gional, iar domeniul de intervenţie a constat în îm-
bunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor ope-
raţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.

În cadrul proiectului, al cărui beneficiar este
Asociaţia de Dezvoltare intercomunitară „Situaţii
de Urgenţă Sud Muntenia”, au fost achiziţionate
pentru inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă
din cele şapte judeţe 13 autospeciale pentru inter -
venţii în caz de incendii, precum şi un sistem de
descarcerare. La iSU teleorman au ajuns două au-

tospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capa-
citate mare (7.000 – 9.000 l).

Prezent la conferinţă, preşedintele Consiliului
judeţean teleorman, Adrian Gâdea, s-a arătat mul-
ţumit de implementarea proiectului şi a menţionat
că instituţia pe care o conduce va continua demer-
surile în vederea derulării unor noi proiecte. „Sunt
convins că, în perioada următoare, prin Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară Situaţii de Urgenţă
Sud Muntenia vom derula şi alte proiecte, prin
care vom reuşi să mai achiziţionăm alte echipa-
mente. Pentru mine, pentru instituţia pe care o
reprezint, dotarea ISU este o prioritate. Din acest
motiv, în momentul de faţă avem un proiect cu
care suntem în procedură de licitaţie, un proiect
realizat în parteneriat cu autoritatea din Svishtov
- Bulgaria, în urma căruia vom reuşi să achiziţio-
năm echipamente de comunicare pentru situaţii
de urgenţă şi vehicule de intervenţie, toate ur-
mând a intra în dotarea ISU”, a declarat preşe -
dintele Cj, Adrian Gâdea. 

Sursa: ziarulteleormanul.ro

S-a finalizat proiectul
prin care Inspectoratele pentru

Situaţii de Urgenţă din regiunea Sud Muntenia
au fost dotate cu echipamente specifice

Teleorman

http://www.ziarulteleormanul.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
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: 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 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 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 / 3 martie 2015

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

