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Miercuri, 15 iulie, agenția pentru»
dezvoltare Regională Sud Muntenia
a organizat, la Călărași, ultima întâlnire
din cadrul procesului de consultare
publică privind elaborarea „Strategiei
pentru Specializare Inteligentă
în Regiunea Sud Muntenia”.

în cadrul acestui eveniment au fost supuse
dezbaterii documentul „Strategia pentru speciali-
zare inteligentă în regiunea Sud Muntenia”, va-
rianta draft, și planul de acțiune regional, ce con -
ți ne metodele de implementare, evaluare și moni -
torizare a acestei strategii. documentul de plani-
ficare – instrument inovativ dedicat dezvoltării eco -
nomice regionale - a fost realizat după un proces
de consultare publică extrem de complex, ce a in-
clus șapte evenimente regionale organizate în toa -
te județele din regiunea Sud Muntenia, în perioada
19 mai – 2 iunie, și nouă ateliere de lucru ale celor
trei grupuri de lucru tematice, în perioada 25 iunie –
9 iulie. La întâlnirea finală au participat aproxima-
tiv 30 de membri ai celor trei grupuri de lucru te-
matice: grupul 1 „Industria construcţiilor de ma -
şini şi de înaltă tehnologie”, grupul 2 „Agricultură
şi domenii conexe” și grupul 3 „Turism şi domenii
conexe”. toate opiniile și ideile factorilor implicați

în acest proces - reprezentanți ai instituțiilor publi -
ce, mediului academic și al celui privat - au fost adu -
nate și atent analizate, pentru a avea un fundament
corect pentru direcțiile de specializare inteligen -
tă. Reamintim că „Strategia pentru Specializare
In teligentă în Regiunea Sud Muntenia” este realiza -
tă de către adR Sud Muntenia, prin firma contrac-
tată - tdP Partners SRL, și vizează potențialul de
specializare inteligentă al regiunii noastre. adR
Sud Muntenia este Organism intermediar pentru
Regio și are responsabilități delegate pentru imple -
mentarea acestui program. Mai multe detalii des-
pre posibilitățile de finanțare din Regio puteți ob-
ține contactând experții Serviciului Comunicare:
0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax:
0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.
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Olimpicii la»
matematică ai României
au obți nut șase medalii -
una de aur, patru de argint
și una de bronz - la
Olimpiada internațională
de Matematică 2015.

Medalia de aur a fost câș ti ga -
tă de Simona diaconu, de la Liceul
internațional de informatică din
București, singura fată din lotul
României. Clasamentul pe echipe
al competiției a fost dominat de
SUa și de țările asiatice, iar Româ-
nia a ocupat locul 13 la nivel mon-
dial și primul loc între țările UE.

Olimpiada internațională de Matematică 2015
s-a desfășurat în perioada 4 - 15 iulie 2015, în Chiang
Mai, thailanda. aceasta este a 56-a ediție a com -
petiției, la care au participat 577 de elevi din 104
țări. au avut de rezolvat 6 probleme, fiecare no-
tată cu 7 puncte. 

toți cei șase elevi ai echipei României au ob -
ținut medalii.

dintre medaliații cu argint avem doi tineri din
regiunea Sud Muntenia, care au studiat la Pitești,
este vorba de Marius ioan Bocanu, care a absolvit
vara aceasta Liceul internațional de informatică Bu -
curești, iar studiile gimnaziale și le-a făcut la Școa -
la generală Nr. 1 din Pitești, și Ștefan Spătaru, care
vine din alexandria, unde a studiat la Școala gene -
rală „Mihai Viteazul”, anul acesta absolvind și el
tot cursurile Liceului internațional de informa tică. 

Reamintim că anul trecut, dar și în 2012, Ște -
fan Spătaru a obținut medalie de aur cu punctaj
maxim la Olimpiada Balcanică de Matematică, iar
la ediția din 2013 a Olimpiadei Balcanice de Mate-
matică pentru seniori, a obținut medalie de argint.
Ștefan Spataru a fost deja admis la Harvard, unde vrea
să studieze „matematică, finanţele, economia, fizi -
că poate, statistică; o să explorez când a jung la fa -
cultate şi să îmi dau seama mai bine ceea ce îmi pla -
ce şi ceea ce vreau să fac”, așa cum a de clarat pentru
presa centrală, imediat după a ceastă competiție.

El povestea atunci că „olimpiada a încetat să
mai fie un concurs la care vin doar pentru ca să
câştig premii şi mai mult o chestie la care vin doar
din pasiune şi pentru că îmi place să rezolv proble -
me de matematică”. întrebat de când s-a schimbat
modul în care percepe competiția, Ștefan Spătaru
a spus că „în ultima vreme s-a întâmplat asta,
având în vedere că, să zicem, am reuşit să am anu-
mite rezultate la olimpiade şi care m-au ajutat să
intru şi la facultate, ceea ce înseamnă că presiu-
nea venită din motivaţia asta fizică de a lua premii
a dispărut complet, a rămas doar plăcerea de a lu-
cra probleme, de a te gândi la nişte probleme”.

Sursa: hotnews.ro

Elevi din Sud Muntenia, medaliaţi
la Olimpiada Internaţională de Matematică 2015

Medaliații Olimpiadei internaționale de Matematică 2015

Marius ioan Bocanu - medalie de argint Ștefan Spătaru - medalie de argint

http://www.hotnews.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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AFIR: Au fost publicate Ghidurile finale
pentru trei linii de finanţare!

afiR a anunțat publicarea ghidurilor finale pentru următoarele
trei submăsuri:

Submăsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau•
adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – a) irigații;

Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole•
în zone rurale”;

Submasura 6.4 „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi•
neagricole”.

Sesiunea de depunere a proiectelor de investiții pentru aceste trei
submăsuri se încheie în data de 30 octombrie 2015, ora 16:00.

Sursa: fonduri-structurale.ro

550 milioane de euro fonduri europene
pentru irigaţii

România va avea până în 2020
o rețea secundară de irigații, ce va
acoperi circa 750.000 de hectare,
după investiții de aproximativ 550
de mili oane de euro, din care 370
de milioane de euro reprezintă
fonduri europene.

„De miercuri vor fi disponibi -
le aplicaţiile ce se pot depune pe
site-urile Agenţiei pentru Investi-
ţii Rurale. Una dintre măsuri este
cea care furnizează sprijin pentru activităţi neagri -
cole în zonele rurale, cu o alocare de 44 de mili oa -
ne de euro, măsură ce se referă la investiţiile noi ca -
re se pot face în agricultură şi care pot aduce celor
interesaţi investiţii în agricultură de până la 70.000
de euro, 100% nerambursabili, pentru activităţile
non-agricole. A doua măsură este măsura 6.4 - Inves -
tiţii în crearea şi dezvoltarea neagricolă, de aceas -
tă dată pentru întreprinderile existente în mediul
ru ral, cu o finanţare ce poate ajunge până la 200.000
de euro, valoarea nerambursabilă putând ajunge
până la 90%. Cea mai importantă măsură se referă
la Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi
adaptarea infrastructurii agricole şi silvice. Mai
exact litera a) Irigaţii. Practic, alocarea totală pe ca -
re o avem pe Programul Naţional de Dezvoltare Rura -
lă din 2014 până în 2020 este de 435 de milioane de
euro, cu o contribuţie europeană de 370 de milioa -

ne de euro, la care se adaugă con-
tribuţia de la bugetul de stat”, a
spus ministrul daniel Constantin.

Potrivit ministrului, aceste su -
me se adaugă la un program de iri-
gații pe care ministerul de resort
l-a început acum doi ani, în valoa -
re de 119 milioa ne de euro. daniel
Constantin a afirmat că în perioa -
da septembrie - octombrie Româ-
nia va primi un răs puns în ceea ce

privește proiectele depuse pentru Planul Juncker.
„Aşteptăm cu nerăbdare rezultatul pe care îl vom
avea ca urmare a aplicării unui program pentru
Pla nul Juncker. Înţeleg că rezultatele vor fi undeva
prin septembrie - octombrie. Dacă vom avea suc-
ces, atunci vom trece şi la reabilitarea infrastruc-
turii primare de irigaţii. Suntem pe cale de a re-
zolva infrastructura secundară, 700 şi ceva de mii
de hectare vor fi gata. Pe Planul Juncker, dacă pro-
iectul nostru nu este aprobat, avem trei variante:
parteneriatul public-privat, eventuale împrumu-
turi pe care le-ar face statul, pe care nu vreau să
o iau în considerare, iar cea de-a treia variantă se
referă la un proiect de lege pe care îl avem în Par-
lament, prin care să se aloce un buget mai mare
pentru irigaţii pe infrastructura principală”, a su-
bliniat ministrul agriculturii, daniel Constantin.

Sursa: zf.ro

daniel Constantin, ministrul agriculturii

http://www.zf.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Comisia Europeană a lansat o nouă»
cerere de propuneri de proiecte Erasmus+
pentru anul 2015 – „Consolidarea capacităţilor
în domeniul tineretului”, acțiunea-cheie 2
„Cooperare pentru inovare şi schimb de
bune practici”.

Status: aCtiV
Depunere până în data de 02.09.2015
Buget: 9.000.000 de euro
acest apel își propune sprijinirea proiectelor de

cooperare transnațională bazate pe parteneriate
multilaterale între organizațiile active în domeniul
tineretului în țările membre ale programului și ță -
rile partenere.

Obiective specifice:
promovarea cooperării și favorizarea schimbu -•

rilor în domeniul tineretului între țările membre ale
programului și țările partenere în diferite regiuni ale
lumii;

îmbunătățirea calității și a recunoașterii acti -•
vităților socio-educative pentru tineret, învățarea
non-formală și voluntariat în țările partenere, îm -
bunătățirea sinergiilor și a complementarității cu
alte sisteme de învățământ, piața forței de muncă
și societate;

favorizarea elaborării, testării și lansării unor•
mecanisme și programe de mobilitate de învățare
non-formală la nivel regional;

promovarea mobilității transnaționale a în vă -•
țării non-formale între țările membre ale progra-
mului și țările partenere, vizându-se în special tine -
rii dezavantajați, în scopul de a îmbunătăți nivelul
de competențe al participanților și facilitarea par -
ticipării active a acestora.

Printre acţiunile finanţate:
activități ce încurajează dialogul politic, coo -•

perarea, crearea de rețele și schimbul de practici
în domeniul tineretului, cum ar fi conferințe, atelie -
re de lucru și întâlniri;

evenimente pentru tineret de mare anvergură•
(maxim 2 zile);

campanii de informare și conștientizare;•

elaborarea de instrumente de informare și co-•
municare și instrumente media;

conceperea de metode și instrumente pentru•
animația socio-educativă, precum și de programe
de animație pentru tineret, module de formare și
instrumente de documentare ca Youthpass;

dezvoltarea de noi metode de lucru pentru ti-•
neret și noi modalități de a oferi sprijin și instruire,
inclusiv prin materiale de învățare libere și flexi-
bile, cooperarea virtuală și resurse educaționale
deschise.

Poate depune proiecte orice entitate publică
sau privată activă în domeniul tineretului.

toate entităṭile care intenționează să parti-
cipe la programul Erasmus + trebuie să se înregis-
treze în Portalul Participanților al Comisiei Euro-
pene.

Durata implementării: între 9 și 24 de luni.
fiecare parteneriat trebuie să aibe cel puțin

trei parteneri din trei țări eligibile.
Bugetul total pentru 2015: 9.000.000 de euro;

se acordă până la 80% cofinanțare și maximum
150.000 de euro/proiect.

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 2
septembrie 2015.

Finanţator: Uniunea Europeană
Sursa: UNCJR
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Erasmus+: Cooperare pentru inovare
şi schimbul de bune practici –

Consolidarea capacităţilor în domeniul tineretului

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://uncjr.ro
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REMarius Nica: România
printre statele UE

care nu au înregistrat întârzieri
în semnarea Programelor
Operaţionale 2014 – 2020

România se află printre sta-
tele membre ale Uniunii Europe -
ne care nu au înregistrat întârzieri
în semnarea Programelor Opera -
ționale 2014 - 2020, a declarat
duminică Marius Nica, ministrul
fondurilor europene.

Săptămâna aceasta a fost a -
probat Programul Operațional in-
frastructură Mare (POiM) 2014 -
2020, care beneficiază de cea mai
mare alocare de fonduri europe ne,
de circa 9,4 miliarde de euro (la
care se adaugă o cofinanțare națio -
nală de circa 2,4 miliarde de euro)
și este finanțat atât din fon dul Eu-
ropean pentru dezvoltare Re giona -
lă, cât și din fondul de Coeziune.

tot anul acesta a avut loc și
aprobarea oficială a Programului
Național de dezvoltare Rurală
2014-2020, a Programului Opera -
țional Regional, cu o alocare de
7,91 miliarde de euro, a Programu -
lui Operațional Capacitate admi-
nistrativă, cu o alocare financia -

ră de aproximativ 658 milioane
de euro și a Programul Operațio -
nal Capital Uman, cu o alocare fi-
nanciară de aproximativ 5,05 mi-
liarde de euro.

de asemenea, la sfârșitul anu -
lui 2014 au fost aprobate de că-
tre Comisia Europeană două pro-
grame operaționale: Programul
Operațional asistență tehnică,
cu o alocare financiară de apro-
ximativ 251 milioane de euro, și
Programul Operațional Competi-
tivitate, cu o alocare financiară
de aproximativ 1,58 miliarde de
euro.

La finele lunii mai, România
a înregistrat o absorbție curentă
a fondurilor europene, pe cadrul
financiar 2007 — 2013, de 54,42%,
în creștere cu 0,2 puncte procen-
tuale față de nivelul de la finalul
lunii aprilie, arată datele publi-
cate pe site-ul Ministerului fon-
durilor Europene.

Sursa: agerpres.ro

Programul dedicat
tinerilor care îşi doresc
propria afacere
se va deschide
pe 24 august

Reprezentanții aiPPiMM au anunțat
că aplicația de înscriere online va fi
deschisă începând cu data de 24 au-
gust 2015, ora 10:00.

Programul pentru stimularea în fiin -
țării și dezvoltării microîntreprinderi -
lor de către întreprinzătorii debutanți
în afaceri își propune să încurajeze în -
ființarea și dezvoltarea întreprinde-
rilor mici și mijlocii.

Pot aplica persoanele fizice care nu
au mai deținut și nu dețin calitatea
de acționar sau asociat într-o firmă și
care înființează pentru prima dată o
societate comercială cu răspundere
limitată.

alocația financiară Nerambursabi -
lă este de maxim 50% din valoarea
cheltuielilor eligibile aferente proiec-
tului, dar nu mai mult de 10.000 de
euro/ be neficiar; 50% trebuie să fie
aportul propriu.

O noutate o reprezintă introduce-
rea în cheltuieli eligibile a comisio-
nului de garantare în cazul beneficia-
rilor care au contractat credit bancar
pentru acoperirea aportului propriu.

Sursa: finantare.ro

Comisia Europeană
a publicat Ghidul
privind definirea IMM-urilor

Comisia Europeană a elaborat ghi-
dul privind definirea iMM-urilor, ce
prezintă metoda de calcul a datelor
unei întreprinderi în cazurile în care
aceasta este parteneră și/sau legată
cu o altă întreprindere.

documentul numit „Ghidul Solici-
tantului. Condiţii generale de acce-
sare a fondurilor în cadrul Programu-
lui Operaţional Regional 2014-2020”
este util pentru solicitanții: societate
comercială sau societate cooperati -
vă, care se încadrează în categoria mi -
croîntreprinderilor.

documentul se regăsește pe site-ul
dedicat Programului Operațional Re-
gional în România, inforegio.ro, la adre -
sa: http://www.inforegio.ro/images/ -
ghiduri/v14072015/sme_user_guide_
ro.pdf.

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://www.inforegio.ro/images/Ghiduri/v14072015/sme_user_guide_ro.pdf
http://www.inforegio.ro/images/Ghiduri/v14072015/sme_user_guide_ro.pdf
http://www.inforegio.ro/images/Ghiduri/v14072015/sme_user_guide_ro.pdf
http://www.finantare.ro
http://www.agerpres.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Cerere de propuneri – Banca Europeană de Investiţii
propune o nouă sponsorizare EIBURS

institutul Băncii Europene de investiții își di rec -
ționează majoritatea subvențiilor pentru cercetare
prin intermediul Programului pentru Cunoaştere,
compus din două scheme de finanțare diferite:

EIBURS, programul BEi de sponsorizare a cer-•
cetării universitare (University Research Sponsor-
ship Programme);

STAREBEI (STAges de REcherche BEI), un pro-•
gram de finanțare a tinerilor cercetători care lucrea -
ză în cadrul unor proiecte comune BEi - universități.

EiBURS oferă subvenții centrelor de cercetare
universitare implicate în subiecte și teme de cer-
cetare de interes major pentru bancă.

Sponsorizările BEi, de până la 100.000 de euro
pe an pe o perioadă de trei ani, sunt acordate,
printr-o procedură competitivă, facultăților sau
centrelor de cercetare interesate asociate univer -
sităților din Uniunea Europeană, din statele can-
didate sau din statele potențial candidate, care au
o competență recunoscută în domeniile selectate
de către BEi, pentru ca acestea să-și poată extinde
activitățile în domeniile respective.

Propunerile câștigătoare impun desfășurarea
unor activități variate (cercetare, organizarea de
cursuri și seminarii, stabilirea de contacte, difuza -
rea rezultatelor etc.), care vor face obiectul unui
acord contractual cu banca.

Pentru anul universitar 2015 - 2016, în cadrul
programului EIBURS sunt așteptate propuneri pe o
singură temă nouă de cercetare: Cum pot orga -
nizaţiile mai mari să fie şi inovatoare?

Obiectivul proiectului de cercetare constă în
analizarea modului în care organizațiile consacrate
pot utiliza cel mai bine proiectele și/sau iniția -
tivele ca punct de plecare pentru inovații radicale
de succes, iar apoi în elaborarea unei serii de abor-
dări, instrumente și tehnici comune care pot susți -
ne respectivele proiecte sau inițiative de inovare.

Multe organizații consacrate își desfășoară ac-
tivitatea bazându-se pe capacitatea lor de a re-
produce eficient și sigur procesele existente și/sau
de a supune produsele și serviciile existente unui
proces gradual de inovare. Pe măsură ce ciclurile
de schimbare sunt mai scurte, organizațiile pot a -
pela din ce în ce mai mult la soluții alternative

pentru a realiza inovații sau schimbări radicale.
acest studiu se va concentra pe modul în care

organizațiile cu procese de bază stabile pot în a -
celași timp încuraja inovarea și schimbarea radi-
cală. Cercetarea trebuie să se concentreze pe exe -
cuție – cum pot organizațiile consacrate să pună
cel mai bine în aplicare schimbarea din momentul
luării deciziei în acest sens?

Studiul va identifica modele de inovare și schim -
bare radicală în cadrul organizațiilor consacrate,
care să fie apoi utilizate ca un cadru general pen-
tru a propune instrumentele pe care organizația
să le adopte pentru a susține respectiva inovație.

Prima etapă va analiza gama de modele pen-
tru inovare radicală în cadrul organizațiilor consa-
crate și trebuie să cuprindă lecții cu privire la pu-
nerea în aplicare eficientă pe baza dovezilor em-
pirice.

a doua etapă se va concentra pe diferite abor-
dări privind punerea în aplicare, după ce a fost se-
lectată strategia de urmat sau rezultatul dorit.
aceasta va analiza dacă anumite abordări sunt mai
potrivite pentru a genera anumite rezultate în
ceea ce privește inovarea și în ce măsură pot orga -
nizațiile controla rezultatul dorit prin influențarea
factorilor de sprijinire și de frânare și ce rol joacă
factorii externi necontrolabili și aleatori.

analiza trebuie să țină cont și de factori pre-
cum cultura companiei și mediul de afaceri în an-
samblul său.

Etapa a treia se va baza pe cunoștințele acu-
mulate în primele două etape și se va axa pe dez-
voltarea de instrumente de diagnosticare în scopul
identificării celor mai bune abordări pentru anu-
mite tipuri de activități în cadrul cărora să se pună
în aplicare anumite tipuri de inovații și pe dezvol-
tarea de instrumente de sprijinire a inovării, pe
care organizațiile le pot folosi pentru a sprijini pu-
nerea în aplicare cu succes a diferitelor modele
pentru inovare.

Propunerile se depun în limba engleză sau fran -
ceză, la adresa de e-mail: institute@eib.org, ter-
menul de prezentare a acestora fiind 30 septem-
brie 2015. 

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Seminar cu tema „Strategia de dezvoltare durabilă
a judeţului Argeş – Smart Region Argeş 2035”

Miercuri a avut loc la Pitești seminarul cu tema
„Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Argeş –
Smart Region Argeş 2035”, eveniment organizat de
Universitatea Politehnică București, academia Ro-
mână, Smart territorial development Cluster, Camera
de Comerț și industrie argeș, instituția prefectului și
Consiliul județean argeș. ideea de fond ce a stat la
baza acestui demers este transformarea județului ar-
geș într-un veritabil model de structurare și dezvol-
tare economico-socială, astfel încât, prin intermediul
orașelor sale, transformate în „oraşe inteligente”, să
fie competitiv la nivel european și global.

Crearea locurilor de muncă prin intermediul unor
forme de dezvoltare durabilă și coerentă este un de-
ziderat al politicilor teritoriale și urbane contempo-
rane promovate de Uniunea Europeană. toate aceste
motive întemeiate determină județul argeș să-și re-
gândească viitorul prin intermediul unui proces de
planificare participativă și să-și contureze o agendă
strategică adecvată pentru următorii 20 de ani. 

așadar, s-au pus bazele unei acțiuni care să ge-
nereze o vizibilitate sporită pentru argeș și care să
ducă la dezvoltarea județului. Pentru atingerea sco-
pului se urmăresc:

operaționalizarea strategiei existente deja (Con-•
siliul județean are o strategie de dezvoltare pentru
perioada 2014-2020) și elaborarea a cel puțin cinci
strategii locale ale orașelor mari;

conceperea unei viziuni pentru 2035;•
transformarea județului argeș într-un prim labo-•

rator teritorial de dezvoltare inteligentă, în care se
pot testa diverse modele de dezvoltare;

interdependența orașelor mari din județ și trans-•
formarea lor în principali atractori de resurse și in-
vestiții;

cristalizarea unei „substrategii”de dezvoltare en -•
dogenă, cu reflexe și spre localitățile rurale ale județului.

totodată, s-a propus înființarea unui grup de lu-
cru la nivel local, format din experți din mai multe do -
menii, reprezentanți ai administrației publice, ai me-
diului academic și ai oamenilor de afaceri, care, în pri -
mă etapă, va trebui să analizeze, să extindă și să ope-
raționalizeze strategia de dezvoltare a județului pen-
tru o perioadă de 20 de ani, identificând priorități și
etapizând derularea unor proiecte majore pe mai mul -
te axe: independența energetică, transport, sănăta -
te, dezvoltarea și extinderea industriei și a serviciilor –
rețea de parcuri industriale, dezvoltare culturală și
de patrimoniu, educație, reducerea decalajelor din
mediul rural, o bună conlucrare în vecinătatea pro-
ximă, primă și apropiată, turism și mediu, macroeco-
nomie și interdependență regională.

împreună cu factorii de decizie și mediul de afa-
ceri local se vor identifica resursele necesare pentru
derularea proiectului, având în vedere oportunitățile
europene, ale mediului de afaceri local, implemen-
tarea parcursului de creare a strategiei cu fondurile
grupului operativ sau aplicarea pentru finanțare ex-
ternă. S-a propus și constituirea unei entități juridice,
o unitate executivă care să urmărească, să gestioneze
modul de implementare, dar și înființarea unui parte -
neriat public-privat, în vederea transpunerii în prac-
tică a Strategiei de dezvoltare a judeţului Argeş.

Sursa: ziarulargesul.ro

Investiţie la Universitatea de Stat din Piteşti
în cadrul proiectului „Centrul regional de cercetare-dez-

voltare pentru materiale, procese şi produse inovative
destinate industriei de automobile”, la Universitatea de
Stat din Pitești va fi înființat un laborator de fabricație.
Pentru dotarea acestuia, suma investită se ridică la 2,2 mi-
lioane de lei. în cadrul aceluiași proiect va fi realizat și un
laborator de materiale avansate, ce va fi dotat cu echipa-
mente de analiză de ultimă generație. Suma alocată pentru
dotarea acestui al doilea laborator este de 11,3 milioane
de lei, fără tVa.

Sursa: ziarulargesul.ro

Parc fotovoltaic la Valea Iaşului
au început lucrările de construire a unui parc fotovoltaic în

satul Valea iașului. investiția se ridică la suma de 2 milioane
de lei, aproape 1,7 milioane de lei fiind obținuți dintr-un credit
de la Banca Mondială, iar restul fiind resurse proprii. „În cinci
ani trebuie să rambursăm creditul, având şi un an de graţie în
care nu plătim. Lucrările au început de vreo zece zile. Energia
electrică pe care o va produce această centrală va fi integrată
în sistemul naţional şi va compensa din facturile pe care le plă-
tim noi. În plus, unităţile publice din comună vor fi alimentate
cu ajutorul acestei centrale”, a declarat primarul comunei ar-
geșene, Nicolae Barbu.                       Sursa: ziarulargesul.ro

INFO
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http://www.ziarulargesul.ro
http://www.ziarulargesul.ro
http://www.ziarulargesul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Ghidul Solicitantului pentru POR 2014 - 2020,
în etapa a doua de consultare publică

începând cu data de 14 iulie 2015,»
autoritatea de Management pentru Programul
Operațional Regional a relansat spre consultare
publică „Ghidul Solicitantului. Condiţii generale
de accesare a fondurilor în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020”, cu termen
de transmitere a eventualelor observații/
comentarii până în data de 27 iulie 2015, ora
14:30 la adresa de e-mail: info@mdrap.ro.

Menționăm că acest ghid a fost publicat prima
dată pentru consultare publică în data de 5 mai
2015, perioada de consultări fiind de 30 de zile. în
urma aprobării Programului Operațional Regional
2014-2020, precum și a numeroaselor observații și
comentarii primite, au fost realizate modificări/

actualizări asupra documentului anterior menționat.
în consecință, a fost publicată din nou, pentru con-
sultare publică, forma consolidată a acestui ghid, ce
conține condițiile generale de accesare a fondurilor
în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

după aprobarea „Ghidului Solicitantului. Con -
diţii generale de accesare a fondurilor în cadrul
Pro gramului Operaţional Regional 2014-2020”, vor
fi publicate spre consultare publică ghidurile spe-
cifice pentru fiecare apel de proiecte, în baza căro -
ra se vor elabora și depune cererile de finanțare pen -
tru POR 2014-2020. ghidul, împreună cu anexele afe ren -
te pot fi consultate pe site-ul adR Sud Muntenia, sec-
țiunea Planificare Regională și Parteneriate > Programul
Ope rațional Regional 2014 - 2020, link: http://www.adr -
muntenia.ro/static/832/programul-operational-
regional-2014--2020.html.

http://www.adrmuntenia.ro/static/832/programul-operational-regional-2014--2020.html
http://www.adrmuntenia.ro/static/832/programul-operational-regional-2014--2020.html
http://www.adrmuntenia.ro/static/832/programul-operational-regional-2014--2020.html
http://www.adrmuntenia.ro/static/832/programul-operational-regional-2014--2020.html
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 20 iulie 2015, la sediul agenției
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 1.285 de proiecte, prin care se solicită finan-
țare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațio-
nal Regional), Planul integrat de dezvoltare Urbană
pentru Polul de dezvoltare (PidU) – Municipiul Pitești,

Pid-ul Polului de Creștere Ploiești și Planuri integrate
de dezvoltare Urbană pentru 12 centre urbane. Până
în această dată au fost semnate 757 de contracte de
finanțare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de
3.382.033.376,10 lei. din cele 757 de contracte
semnate, 60 de proiecte au fost reziliate.

IN
FO

 REG
IO

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

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

PID-uri
depuse

Nr.
proiecte
depuse

Nr.
pro-
iecte

retrase

Stadiul proiectelor Valoare
asistenţă
financiară

neranbursabilă
solicitată

- mil. Euro -

Suma alo-
cată /

disponibilă
Regiunii

Sud
Muntenia

- mil. Euro -

Res-
pinse

În
eva-
luare

Pre-
con-
trac-
tate

În
re-

zervă

Con-
trac-
tate

Axa
1

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

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

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

1.2 Sprijinirea investițiilor în eficiența
energetică a blocurilor de locuințe 9 cereri 0 0 0 0 0 9 2,71 22,80

Axa
2

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

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

Axa
3

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

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale 60 10 14 0 0 4 31 22,25 13,88

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

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

100 7 3 0 0 31 59 99,00 39,73

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

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

Axa
4

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

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

realocate

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

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

Axa
5

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

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

32 4 6 0 0 0 12 61,20 35,64

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

Pentru domeniul major de intervenție 5.3 „Pro movarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii a tractivităţii României ca destinaţie turistică”,
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel național.
ORgaNiSMUL iNtERMEdiaR PENtRU tURiSM: Ministerul Economiei, direcția gestionare fonduri
Comunitare pentru turism - B-dul dinicu golescu, nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poștal 010873,
București, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

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

POS CCE: Lista proiectelor propuse
spre finanţare prin Operaţiunea 1.1.1 –

apel nr. 5/2014
aM POS CCE a publicat lista proiectelor ce au

obținut punctaje de peste 60 de puncte în urma
evaluării în cadrul apelului de proiecte nr. 5 - 2014,
aferent Operațiunii 1.1.1 „Sprijin pentru consoli-
darea şi modernizarea sectorului productiv prin
investiţii tangibile şi intangibile” – POS CCE.

într-o primă etapă au fost acordate finanțări
proiectelor ce aveau un punctaj de cel puțin 80 de
puncte, iar, ulterior, în urma suplimentarii credite -
lor de angajament, au fost finanțate și proiectele
cu 78 - 79 de puncte.

Ministerul fondurilor Europene a identificat
disponibilități suplimentare, fapt ce permite finan -
țarea tuturor proiectelor aflate pe lista de rezervă,

respectiv proiectele care, în urma procesului de eva -
luare și selecție, au obținut punctaj între 60 și 77
și ce pot fi implementate până la data de 31.12.2015.
Valoarea totală a asistentei financiare nerambur-
sabile pentru aceste proiecte este de aproximativ
550 milioane de lei.

autoritatea de Management va transmite no-
tificări către toți potențialii beneficiari, care, în
termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notifi-
cării, trebuie să informeze autoritatea de Mana-
gement dacă doresc semnarea contractului de fi -
nanțare, cu implementarea proiectului în timp util,
nu mai târziu de 31 decembrie 2015.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

IN
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http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Până în data de 20 iulie 2015, la sediul agen-
ției pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia au
fost primite spre contractare 450 de proiecte, cu
o valoare totală eligibilă de 674.063.201,02 lei,
prin care se solicită finanțare nerambursabilă prin
Programul Operațional Sectorial „Creşterea
Competi ti vităţii Economice” 2007-2013. din tota-
lul proiectelor primite de adR Sud Muntenia pentru
întocmirea contractelor de finanțare, au fost res-
pinse 75 și retrase 33.

La finele anului 2014 a fost lansată o altă ce-
rere de propuneri de proiecte pentru sprijin ne-
rambursabil cofinanțat din fondul European pentru
dez voltare Regională. acest apel de proiecte a fost
deschis pentru Operațiunea 1.1.1 - Sprijin pentru
consolidarea şi modernizarea sectorului productiv
prin investiţii tangibile şi intangibile pentru între-
prinderi. depunerea aplicațiilor s-a desfășurat în
perioada 27 octombrie 2014 - 25 noiembrie 2014.
transmiterea dosarului cererii de finanțare s-a
efectuat online, pe platforma destinată depunerii
aplicației - disponibilă pe pagina web a MSi OiPSi,
la adresa http://fonduri.mcsi.ro.

Bugetul total al acestei cereri de propuneri de

proiecte este de 267 milioane de lei (contravaloa-
rea a 60 de milioane de euro). Cursul valutar va fi
cel afe rent momentului estimat pentru efectuarea
cheltuielii, respectiv 4,45 lei (conform previziunii
de curs de schimb mediu anual al Comisiei Națio-
nale de Prognoză, valabil în 2015).

toate proiectele depuse în cadrul acestui apel
de proiecte au fost evaluate din punctul de vedere
al conformității administrative, eligibilității, tehnico-
economic, au fost selectate și propuse spre finanțare
în cadrul aM POS CCE. după publicarea listelor afe-
rente proiectelor acceptate spre finan țare, începând
cu data de 20.02.2015, Oi POS CCE din cadrul adR
Sud Muntenia a primit spre întocmi rea contractului
de finanțare un număr de 31 de proiecte cu o valoare
totală de 142.789.765,12 lei. dintre acestea, 29 au
contracte semnate și sunt în etapa de imple mentare,
2 s-au retras în etapa de contractare.

Până în prezent, la nivelul adR Sud Muntenia au
fost semnate 342 de contracte de finanțare, cu o va -
loare nerambursabilă aprobată de 363.738.459,26 lei.

din cele 342 de contracte semnate, 90 de proiec -
te au fost reziliate - asistență financiară nerambur -
sabilă solicitată în valoare de 100.418.374,91 lei.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

POS CCE 2007-2013

N
r.

 p
ro

ie
ct

e
pr

el
ua

te Valoare totală
ELIGIBILĂ

- Lei -

Stadiul contractelor
Valoare

asistenţă
financiară

nerambursabilă
CONTRACTATĂ

- Lei - N
r.

 c
on

tr
ac

te
re

zi
lia

te
Valoare

asistenţă
financiară

nerambursabilă
REZILIATĂ

- Lei -
Subdomeniu/Domeniul Retrase Respinse Contrac-

 tate

Axa
1

1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabil
între 1.065.000 - 6.375.000 lei pentru
întreprinderi mici și Mijlocii

36 264.573.922,13 1 7 28 132.329.097,97 12 54.582.968,38

1.1.1.a.2 - Sprijin financiar
nerambursabil de până la 1.065.000
lei pentru întreprinderile mici și
Mijlocii

206 274.348.157,32 11 22 173 157.008.213,97 51 42.848.474,86

1.1 - Operațiunea „Sprijin pentru
consolidarea şi modernizarea sectorului
productiv prin investiţii tangibile şi
intangibile” pentru întreprinderi

31 111.406.425,48 2 0 29 49.976.476,43 0 0.00

1.1.2 - Sprijin pentru implementarea
standardelor internaționale 9 2.150.053,87 0 5 4 583.756,49 3 556.650,68

1.3.2 - Sprijin pentru consultanță
acordat întreprinderilor mici și mijlocii 102 15.924.711,33 3 21 78 7.968.637,42 24 2.430.280,99

Axa
3

3.1.1 - Sprijinirea accesului la
internet și la serviciile conexe 66 5.659.930,89 16 20 30 2.297.904,46 0 0,00

TOTAL 450 674.063.201,02 32 75 342 350.164.086,74 90 100.418.374,91

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

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


înca un succes pentru Liceul tehnologic „Nico -
lae Bălcescu” din Oltenița!

Proiectul „Dezvoltarea competenţelor de mar -
keting ale elevilor prin activităţi de practică în UK,
pentru o piaţă a muncii europeană”, aprobat de
agenția Națională pentru Programe Comunitare în do-
meniul Educației și formării Profesionale, un proiect
de mobilitate pentru elevi, este un produs al viziunii
Liceului tehnologic „Nicolae Bălcescu” Oltenița, prin
care își dorește să promoveze o schimbare adaptată
cerințelor de integrare europeană, bazată pe dezvol-
tarea personală și socială a elevilor. Proiectul își pro-
pune să contribuie la înlăturarea unei cauze ce poate
fi abordată și de către sistemul educațional: insufi-
cientele ore de pregătire practică la agenții econo-
mici, astfel încât elevii nu-și pot dezvolta suficient o
serie de competențe practice de specialitate, dar și
de adaptare la un mediu economic real.

Partener este organizația TELLUS din Plymouth,
specializată în pregătire profesională prin practică,

recunoscută în Europa pentru calitatea activităților
specifice proiectelor de mobilitate.

Scopul proiectului este să faciliteze trecerea de
la școală la viața profesională în mod eficient, prin
experiențe de practică la agenți economici și institutii
de formare profesională din diferite medii social-eco-
nomice. astfel, se urmărește creșterea competitivi -
tă ții și a capacității de integrare pe piața muncii a
elevilor care vor absolvi liceul tehnologic, calificare teh -
nician în activități economice.

Obiectivul principal este dezvoltarea competen -
țelor specifice calificării tehnician în activități eco-
nomice, domeniul marketingul afacerilor, prin activi -
tăți practice susținute în instituții VEt cu profil spe-
cific din Regatul Unit al Marii Britanii și irlandei de
Nord. Rezultatele, impactul și diseminarea sunt adre-
sate tuturor elevilor în formare la această calificare,
cadrelor didactice de specialitate, instituțiilor publice
și agenților economici.

Sursa: actualitateadecalarasi.ro
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Comuna Hârseşti,
dezvoltată cu bani europeni

Argeş

investițiile din Hârsești făcute în ultima pe-
rioadă scot comuna din anonimat. Cu pași repezi,
localitatea își schimbă înfățișarea, cosmetizarea
făcându-se cu bani europeni, în mai multe dome-
nii. Prima investiție despre care primarul comunei,
ionel Moloiu, a vorbit într-un interviu acordat re-
cent vizează „Reabilitarea Şcolii Gimnaziale Hâr-
seşti”, „proiect european derulat prin Programul
Operaţional Regional 2007-2013, prin contractul
încheiat cu ADR Sud Muntenia, în valoare de apro-
ximativ 6 miliarde de lei vechi. Investiţia a constat
atât în reabilitarea  interioară şi exterioară, cât
şi în extinderea clădirii iniţiale, prin construirea
unei alte clădiri pentru amenajarea grupurilor sa-
nitare, a unei magazii de lemne şi a camerei pen-
tru amplasarea centralei termice de mare capaci-
tate, cu gazeificare, asigurându-se astfel sistemul
de încălzire centralizat. Investiţia a presupus şi
introducerea de apă şi canalizare în şcoală, recep-

ţia finală a avut loc pe 24 iunie, astfel încât, în
această toamnă, elevii vor intra pe porţile unei
şcoli moderne, dotată cu toate utilităţile care au
lipsit până acum.

La capitolul proiecte recent încheiate, bifăm
finalizarea a 4,4 km reţea de alimentare cu apă
în satul Martalogi al comunei Hârseşti, o investiţie
din bugetul local prin care se asigură alimentarea
întegrală cu apă în satul Martalogi.”.

în acest moment se mai află în derulare la ni-
velul comunei argeșene lucrările de construire a
podului în punctul deleanu, satul Hârsești, acesta
luând locul vechiului pod  de lemn, ce a fost distrus
în vara anului trecut din cauza revărsării râului
Cotmeana. investiția se ridică la aproximativ 7 mi-
liarde de lei vechi iar finalizarea noului pod pre-
conizându-se pe la jumătatea lunii august a acestui
an.

Sursa: atitudineinarges.ro

Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu”
din Olteniţa a câştigat un nou proiect ERASMUS+

Călăraşi

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


Bucegii dâmbovițeni»
sunt mai accesibili turiștilor
prin asfaltarea dj 713 -  714,
ce face legătura cu drumul
național Sinaia - târgoviște.
Cei 22 km sunt în întregime
asfaltați, lucrările
continuând pe anumite
porțiuni, pentru montarea
balustradelor de protecție.

Se caută și soluții tehnice pen -
tru zonele în care s-au produs alu-
necări de teren și este nevoie de consolidarea dru-
mului.

Zilele acestea a fost turnat al doilea strat de
asfalt în cadrul proiectului de asfaltare a dj 713 –
Sinaia (dN71) – Cabana Cuibul dorului – Șaua dichiu -
lui – Cabana Babele – un sector de drum de o deo -
sebită importanță pentru dezvoltarea turismului
montan.  Lucrarea de pe dichiu a început în data
de 20 octombrie 2010, investiția fiind în parteneriat
cu județul vecin, 6,03 km din acest drum aflându-
se pe teritoriul județului Prahova și 9,97 km pe te-
ritoriul județului dâmbovița. termenul de finaliza -
re era 2013, drumul urmând a fi terminat abia în acest

an, cu o întârziere de aproape doi ani. Lucrarea es -
te executată de o asociere formată din SC Cast SRL
din Prahova, SC trans Bitum SRL, SC Carena SPa im-
pressa di Constuzioni și SC Socomiozo Construct SRL.
în paralel, pe o investiție a Consiliului jude țean
dâmbovița s-a asfaltat bucată de drum dintre dj713
dichiu și cel asfaltat de Romsilva, care începe de
la coada lacului Bolboci. Bucata de la Zănoaga era
neasfaltată, fiind un drum pietruit. din drumul de
munte, mai sunt numai 2 km de drum pietruit până
la Mânăstirea Peștera și încă cinci sute de metri
până la telecabină.

Sursa: gazetadambovitei.ro
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Consiliul Judeţean Dâmboviţa
se apropie de finalizarea lucrărilor

la drumul până la Padina

Dâmboviţa

Potrivit autorităților publice locale, 20 de lo -
cuințe sociale vor fi construite în cartierul istru, prin
Programul Național de Construcții de Locuințe, de-
rulat de Ministerul dezvoltării Regionale și adminis -
trației Publice (MdRaP) și cu sprijinul financiar al
Primăriei Municipiului giurgiu. joi, 16 iulie, a avut
loc semnarea contractului de finanțare pentru obiec -
tivul de investiții, a cărui valoare totală se ridică la
aproape 5 milioane de lei, din care construcții mon -
taj aproximativ 4 milioane. Prin HCL nr. 207/28.05.2015,
Consiliul Local a aprobat documentația elaborată
actualizată, devizul general și indicatorii tehnico-

economici. din cele 20 de locuințe sociale, 12 vor
fi cu două camere, iar opt, cu trei camere. Blocul de
20 de apartamente urmează să fie realizat pe un te -
ren mai vechi de sport, cu suprafața totală de 1.410
mp și va fi compus dintr-o singură scară cu un regim
de înălțime S+P+3E. Pentru 2015, MdRaP va aloca
acestui proiect 1.530.000 de lei, iar Primăria giurgiu,
suma de 1.700.000 de lei. în cel mai scurt timp, du -
pă ce va fi gata documentația și suma va fi aprobată
de CL giurgiu, va fi demarată procedura de licita -
ție publică pentru desemnarea constructorului.

Sursa: giurgiu-news.ro

20 de locuinţe sociale noi în GiurgiuGiurgiu

foto: gazetadam
bovitei.ro

http://www.giurgiu-news.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.gazetadambovitei.ro
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în urmă cu o lună, în cartie-
rul de tineri din mu ni cipiul Slobo-
zia au fost demarate lucrările
pentru extinderea sistemului de
canalizare. Lucrarea a fost scoa -
să la licitație electronică pe SEaP,
iar câștigătorul a fost o firmă din
municipiul Slobozia. firma Conci -
vic SRL a fost ofertantul care a o -
ferit cel mai mic preț pentru exe -
cutarea lucrărilor conform caie-
tului de sarcini. Potrivit contractu -
lui sem nat între primărie și exe-
cutant, lucrările ar trebui să fie
finalizate în 18 luni, prețul aces-
tora fiind de aproximativ 40 mi-
liarde de lei vechi. Municipalita-
tea are toată suma necesară, ast -
fel că executantul își poate primi
banii mult mai rapid dacă finalizea -
ză lucrarea înainte de termenul
de execuție de 18 luni prevăzut
în contract.

Lucrările se fac într-un ritm
alert, în momentul de față fiind
an grenate trei echipe de munci-
tori.

„După cum se poate obser -
va, lucrările la sistemul de cana-
lizare din cartierul tineretului
sunt avan sate, în fiecare zi apro-
piindu-se tot mai mult de fi na li -
zare. Mă bu cură enorm că lucra-
rea a fost câş tigată de firma Con -
civic. Am do uă motive de bucu-
rie. Unul este acela că o parte din
banii plătiţi pentru această lu-

crare se întorc la bugetul local
sub forma taxelor şi impozitelor,
iar cel de-al doi lea este seriozi-
tatea. După cum puteţi vedea, în
cartier sunt pe trei echipe de lu-
cru, fiecare echipă pe câte o stra -
dă, iar ritmul lor este unul alert”,
a declarat primarul municipiului
Slobozia, alexandru Stoica. 

Sursa: guraialomitei.com

Extinderea sistemului de canalizare
din cartierul tinerilor din Slobozia

Ialomiţa

Mai mult de un milion de euro va investi Com-
pania Națională de investiții în realizarea unei săli
de sport moderne în comuna prahoveană Valea
Călu gărească, mai precis la Liceul agricol din lo-
calitate.

în cadrul programului guvernamental de cons -
truire a sălilor de sport, Ministerul dezvoltării Re-
gionale și administrației Publice, prin Compania
Națională de investiții, a lansat procedura de achizi -
ție pentru proiectarea și realizarea lucrărilor la
sala de sport cu tribună de 180 de locuri din cadrul
Liceului agricol din Valea Călugărească, investiție

ce ar putea să fie ulte rior folosită nu numai în scop
didactic, ci și pentru organizarea unor evenimente
locale. Valoarea estimată a acestei săli de sport
moderne este de 5,2 milioane de lei, fără tVa.

terenul pe care se va ridica această construc -
ție, în suprafață de circa 4.200 de metri pătrați,
este în proprietatea Consiliului Local Valea Călu-
gărească. Practic, sala de sport va avea un regim
de înălțime P+1 și va fi construită după tiparul unei
săli de handbal cu tribună de 180 de locuri, cu ves-
tiare de schimb și spații conexe.

Sursa: ziarulprahova.ro

Sală de sport modernă
la Valea Călugărească

Prahova

http://www.ziarulprahova.ro
http://www.guraialomitei.com
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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grupurile Locale de acțiune (gaL) dețin un loc
deosebit de important în gestionarea de fonduri
europene și de la bugetul de stat nerambursabile,
pe care le pun, pe bază de proiecte și licitații orga -
nizate conform legii, la dispoziția companiilor pri-
vate și administrațiilor publice din mediul rural.
Reamintim că grupurile de acțiune Locală sunt or-
ganizații nonguvernamentale, constituite în baza
le gii, din care fac parte, conform opțiunilor proprii,
mai multe unități administrativ-teritoriale de pe
raza unui singur județ sau din două județe înveci-
nate, care au un singur scop, și anume dezvoltarea
respectivelor localități în profil teritorial.

în teleorman există un număr destul de restrâns
de gaL-uri, cele mai cunoscute și active totodată fiind
gaL „Câmpia Burnazului”, cu sediul în comuna Pe-
retu, gaL „De la Sâi la Călmăţui”, cu sediul în comu -
na Călmățuiu, gaL „Dunărea de Sud” – sediu în lo-
calitatea Suhaia.

în anii anteriori, grupurile de acțiune Locală de
pe întreg cuprinsul țării au avut la dispoziție, prin Axa
Leader, program de finanțare nerambursabilă ges -
tionat de Ministerul agriculturii și dezvoltări Rura -

le, aproape 400 de milioane de euro, mare parte din
această sumă fiind accesată. Cu banii atrași prin li-
citații, pe bază de proiecte, organizate de către con -
ducerile grupurilor Locale de acțiune, câteva sute
de firme private au semnat contracte de finanțare,
în urma cărora și-au dezvoltat afaceri proprii în me -
diul sătesc, îndeosebi în agricultură, dar și în sfera
serviciilor, iar foarte multe primării și-au procurat
utilajele necesare în procesul de salubrizare a lo-
calităților, ori și-au dotat instituțiile de cultură lo-
cale cu aparatură informatică și mobilier adecvat.

Cum gaL-urile au demonstrat că pot fi efici -
ente în atragerea de fonduri nerambursabile, care
să contribuie la dezvoltarea mediului rural, a satu -
lui românesc, ministrul agriculturii și dezvoltării ru -
rale, daniel Constantin, a declarat că fondurile ce
vor fi puse la dispoziția companiilor private și uni-
tăților administrativ-teritoriale din mediul rural,
prin programul Leader, pentru a fi accesate pe ba -
ză de proiecte, în urma licitațiilor ce vor organiza te
prin grija conducerilor gaL sunt, în perioada 2014 -
2020, de circa 700 milioane de euro.

Sursa: ziarulmara.ro

Investiţii
prin Grupurile Locale de Acţiune,

în valoare de peste 700.000 de euro

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 informații despre activitățile derulate de către

agenție și de către Ministerul dezvoltării Regionale și administrației Publice,
în vederea promovării Programului Operațional Regional 2007 – 2013.

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

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

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

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

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul județean
dâmbovița, sediul Consiliului județean
dâmbovița: Piața tricolorului, et. iV, cam. 90,
100 și 101, mun. târgoviște, jud. dâmbovița
Tel./fax / 0345/100.018, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean IALOMIȚA
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul județean
ialomița, Piața Revoluției, nr. 1, et. iV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. ialomița
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

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

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

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

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU, Alexandra
GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU, Marius CHIRCĂ,
Florentin GEORGESCU, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 20 iulie 2015

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care
dumneavoastră le desfășurați. dacă sunteți interesați

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

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

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

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

Rețelei de informare REgiO Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia,

consiliilor județene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării Regionale și administrației Publice,
reprezentanților mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia

și site-urilor dedicate (portalurilor de știri economice),
precum și publicului larg.

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

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

