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Sesiunea de informare destinată parlamentarilor  
din regiunea Sud Muntenia

 
 

 
 

 

MMiieerrccuurrii,,  1111  nnooiieemmbbrriiee,,  AAggeennţţiiaa  ppeennttrruu  

DDeezzvvoollttaarree  RReeggiioonnaallăă  SSuudd  MMuunntteenniiaa,,  îînn  ccaalliittaattee  

ddee  OOrrggaanniissmm  IInntteerrmmeeddiiaarr  ppeennttrruu  PPrrooggrraammuull  OO--

ppeerraaţţiioonnaall  RReeggiioonnaall  ((PPOORR))  22000077  --  22001133,,  aa  oorrggaa--

nniizzaatt  SSeessiiuunneeaa  ddee  iinnffoorrmmaarree  ddeessttiinnaattăă  ppaarrllaammeenn--

ttaarriilloorr  ddiinn  rreeggiiuunneeaa  SSuudd  MMuunntteenniiaa..  EEvveenniimmeenn--

ttuull  ss--aa  ddeessffăăşşuurraatt  llaa  sseeddiiuull  cceennttrraall  aall  AADDRR  SSuudd  

MMuunntteenniiaa  ddiinn  mmuunniicciippiiuull  CCăăllăărraaşşii..  
  

 
 

Această întâlnire a avut ca scop prezenta-
rea stadiului implementării Programului Opera-
ţional Regional 2007 – 2013 la nivelul regiunii de 
dezvoltare Sud Muntenia, precum și a oportuni-
tăţilor de finanţare din POR pentru perioada de 
programare 2014 – 2020, conform versiunii finale 
aprobate de Comisia Europeană în iunie 2015.  

În deschiderea evenimentului, directorul 
ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, a declarat urmă-
toarele: 

„Această sesiune de informare este cea 
de-a cincea ediţie pe care noi o desfăşurăm, fi-
indcă, aşa cum am spus şi cu celelalte ocazii, 
pentru noi corpul legiuitor din regiunea de dez-
voltare Sud Muntenia este foarte important în 
special pentru politica de dezvoltare regională. 
Pe de-o parte, parlamentarii sunt recunoscuţi ca 
’acceleratori de reacţie’ pentru proiectele ce se 
derulează în teritoriu, dar, totodată, şi pentru a 
transmite câteva idei despre ceea ce credem noi 
că înseamnă sau ar trebui să însemne dezvolta-
rea regională şi comunităţilor locale.  

Pe de cealaltă parte, suntem interesaţi, 
în egală măsură, atât să transmitem, cât şi să 
primim sugestii şi idei despre eficientizarea acti-
vităţii derulate pentru dezvoltarea regiunii Sud 
Muntenia.”  

Până în prezent, la nivelul regiunii de 
dezvoltare Sud Muntenia au fost depuse în cadrul 
POR 2007 – 2013, 1.285 de proiecte, din care 
pentru 757 de cereri au fost semnate contractele 
de finanţare, ce au o valoare totală a fondurilor 
solicitate de aproximativ 3,38 miliarde de lei 
(peste 1,8 miliarde de lei - fonduri plătite către 
beneficiari).  
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Până la începutul lunii noiembrie s-au fi-
nalizat 521 de proiecte, prin care la nivelul regi-
unii noastre s-au realizat următorii indicatori: 
peste 350 km de drumuri judeţene şi străzi oră-
şeneşti reabilitaţi şi modernizaţi; 2 unităţi me-
dicale şi 24 de centre sociale reabilitate, moder- 
 
 

 
nizate şi echipate; 29 de instituţii şcolare rea-
bilitate; 67 de echipamente pentru situaţii de 
urgenţă achiziţionate; 360 de apartamente rea-
bilitate termic; 8 structuri de sprijinire a aface-
rilor nou create; 173 de microîntreprinderi spri-
jinite; aproximativ 1.700 de locuri de muncă nou 
create la nivelul regiunii; 5 obiective de patri-
moniu restaurate; 4 unităţi turistice moderniza-
te, extinse şi echipate; 1 parc balnear reabilitat 
şi modernizat.  

 

Cea de-a doua parte a evenimentului a 
fost dedicată prezentării oportunităţilor de fi-
nanţare pentru autorităţile publice şi mediul pri-
vat din Sud Muntenia cu fonduri nerambursabile 
din cadrul Programului Operaţional Regional 
2014 – 2020. 

Întâlniri ale membrilor Grupurilor de Parteneriat Local 
din Argeş şi Ialomiţa 

 

 

O nouă serie de întâlniri cu membrii Gru-
purilor de Parteneriat Local (GLP) de la nivelul 
regiunii noastre au fost organizate de ADR Sud 
Muntenia în aceste zile.  

 

Caravana de informare despre documen-
tele programatice realizate de Agenţie, pentru 
dezvoltarea economică a regiunii noastre în 
noul exerciţiu financiar 2014 – 2020 a ajuns la 
Piteşti în data de 12 noiembrie, unde au fost 
invitaţi membrii GLP Argeş, şi la Slobozia în da-
ta de 16 noiembrie, unde au participat membrii 
GPL Ialomiţa. 

În cadrul acestor întâlniri, reprezentan-
ţii Serviciului Dezvoltare au prezentat versiu-
nile finale pentru Planul de Dezvoltare Regio-
nală (PDR) 2014 – 2020 și Strategia de Specia-
lizare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia 2014 
– 2020. 

La cele două şedinţe au participat apro-
ximativ 70 de reprezentanţi ai factorilor de de-
cizie de la nivelul regiunii noastre, implicaţi în  

 

realizarea celor două documente programatice 
- autorități publice locale, instituții deconcen-
trate, reprezentanţi ai mediului academic, ai 
patronatelor/sindicatelor şi ONG-urilor din ju-
deţele Argeş şi Ialomiţa. 

Planul de Dezvoltare Regională pentru pe-
rioada de programare 2014 – 2020 este un docu-
ment fundamental privind necesarul de finan-
țare din fonduri europene și alte fonduri inter-
naționale și naționale la nivel regional.  

Prin PDR, regiunea de dezvoltare Sud 
Muntenia își promovează prioritățile și intere-
sele în domeniile economic și social. Pentru e-
laborarea şi fundamentarea acestui document 
de programare, ce a fost aprobat în luna mar-
tie a.c. de către Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia, şi-au adus contribuţia 
aproape 400 de parteneri  - membri ai Comite-
tului Regional pentru elaborarea planului, ai 
Grupurilor tematice regionale și ai Grupurilor 
de parteneriat local.  

 
Totodată, în cadrul şedinţelor, ADR Sud 

Muntenia a prezentat Strategia pentru Specia-
lizare Inteligentă în Regiunea Sud Muntenia. 
Acest document de planificare, ce a fost fi-
nalizat la sfârşitul lunii septembrie, vizează 
potențialul de specializare inteligentă al regi-
unii noastre. Strategia a fost realizată după un 
proces complex de consultare publică, ce a 
durat şase luni. 
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Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia:  
„Ne-am propus ca până la finele anului  

gradul de absorbţie al regiunii să crească spre 85%”
 

» SSăăppttăămmâânnaa  ttrreeccuuttăă,,  ddiirreeccttoorruull  AADDRR  

SSuudd  MMuunntteenniiaa,,  LLiivviiuu  MMuuşşaatt,,  aa  aaccoorrddaatt  uunn  iinn--

tteerrvviiuu  ppoossttuulluuii  ddee  rraaddiioo  AArreennaa  FFMM  ddiinn  CCăă--

llăărraaşşii,,  îînn  ccaarree  aa  vvoorrbbiitt  ddeesspprree  pprreeooccuuppăărriillee  

AAggeennţţiieeii,,  ssuubblliinniiiinndd  şşii  ddoommeenniiiillee  ccee  vvoorr  ssttâârrnnii  

uunn  vviiuu  iinntteerreess  ddiinn  ppaarrtteeaa  vviiiittoorriilloorr  bbeenneeffiicciiaarrii  

îînn  ccaaddrruull  eexxeerrcciiţţiiuulluuii  ffiinnaanncciiaarr  22001144  --  22002200..    
  

  
  

RReeddăămm  mmaaii  jjooss  mmaatteerriiaalluull  iinntteeggrraall  ppuubbllii--

ccaatt  îînn  eeddiiţţiiaa  ddee  vviinneerrii  aa  zziiaarruulluuii  AArreennaa..  
 
 

R.: Domnule director Liviu Muşat ne 
apropiem de finalul anului. Care ar fi ulti-
mele noutăţi de pe agenda dumneavoas-
tră?  

Poate creionaţi şi un bilanţ al activi-
tăţii desfăşurate. 

 

L.M.: Într-adevăr, suntem pe ultima ju-
mătate a ultimei linii drepte din Programul O-
peraţional Regional 2007 - 2013, în sensul că 
operaţiunile trebuie încheiate până la 31 de-
cembrie 2015. Bineînţeles că suntem conectaţi 
aproape în integralitate la acest sfârşit de pro-
gram. Ne interesează să rezolvăm cât mai mul-
te din problemele cu care se confruntă bene-
ficiarii, să onorăm cât mai repede şi cât mai 
corect cererile de plată şi de rambursare pe 
care aceştia le depun la Agenţie, astfel încât 
gradul de absorbţie al regiunii să creas-că spre 
85%, aşa cum ne-am propus la sfârşitul progra-
mului. În acelaşi timp ne interesează să vedem 

şi cum lansăm următorul program, vorbesc de 
POR 2014 - 2020. 

Asta înseamnă că lucrăm deja pe două 
fronturi, practic vechiul cu noul se îngemănea-
ză şi încercăm să ne facem cât se poate de 
bine treaba, atât pentru actualii beneficiari, 
cât şi pentru cei care vor depune proiecte pe 
viitorul program. 

 
 

R.: Vorbeaţi de un procent de 85%. 
Vi se pare o cifră bună? 

 

Bineînţeles că ne-am fi dorit să ne apro-
piem de 100%, însă sunt cauze multe, vechi şi 
însemnate ce au dus la acest procentaj de, 
sperăm noi, 85%. De-a lungul timpului am mai 
vorbit de cauzele ce au dus la neatingerea a-
cestui procentaj de 100%. Foarte multe pro-
iecte şi-au reziliat contractele de finanţare, 
într-un moment în care nu se mai puteau 
realoca aceste fonduri către alte proiecte. 

 
 

7700  ddee  pprrooiieeccttee  rriissccăă  ssăă  nnuu  ssee  ffiinnaalliizzeezzee  
 
 

R.: Mi-e teamă că cele mai afectate 
au fost microîntreprinderile, nu? 

 

Au fost şi din rândul lor. Când vine o mi-
croîntreprindere cu 200 de mii de euro – vor-
besc de impactul financiar - impactul asupra a-
celei microîntreprinderi evident că este foarte 
mare şi nedorit. Însă când vorbeşti de un pro-
iect de 200 de mii de euro, în comparaţie cu 
proiecte de chiar zeci de milioane de euro, a-
tunci este clar că impactul vine dinspre pro-
iectele mari de infrastructură ale administra-
ţiei din regiunea noastră. Încă avem în mo-
mentul de faţă 70 de proiecte, cu riscul de a 
nu se finaliza până la sfârşitul anului. Le ur-
mărim cu toată atenţia, suntem alături de ei, 
avem ofiţerii de proiect, ofiţerii de monito-
rizare care ţin legătura în permanenţă cu bene- 
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neficiarii, astfel încât orice problemă apare să 
o rezolvăm cât se poate de rapid şi proiectul 
să facă paşi importanţi spre finalizare. Există 
următoarea situaţie: proiectele ce nu se vor fi-
naliza la 31 decembrie vor primi o perioadă de 
graţie de încă şapte luni pentru terminarea 
lor, deci până la 31 iulie 2016. Deci în această 
perioadă, beneficiarii vor trebui să finalizeze 
proiectele însă pe surse proprii, din buzunarul 
lor.  

Dacă nici până la acea dată nu vor 
finaliza proiectele, există riscul ca sumele 
primite pâ-nă la 31 decembrie să fie cerute 
înapoi de pro-gram. De aceea este foarte 
importantă şi peri-oada până la 31 decembrie. 
Însă la fel de im-portantă trebuie să fie pentru 
cei care nu reu-şesc să finalizeze operaţiunile 
şi ceea ce se va întâmpla între ianuarie şi iulie 
şi de asemenea şi pentru aceste proiecte vom 
fi capacitaţi, vom fi alături de beneficiari ca 
operaţiunile să fie terminate. 

Noi ne dorim, aşa cum am mai spus, cât 
mai multe dintre acestea să se finalizeze până 
la 31 decembrie în acest an, aşa încât şi chel-
tuielile aferente operaţiunilor să poată fi de-
contate, să fie recunoscute şi să contribuie la 
creşterea gradului de absorbţie a regiunii. 

Deci 85%, aşa cum spuneam, nu ne mul-
ţumeşte, însă este în media programului, deci 
cam aşa ne dorim la nivelul întregii ţări - 85% 
pe Programul Operaţional Regional. 

 
 

R.: Cifra este mult mai mare în ra-
port cu media naţională. 

 

Într-adevăr este peste alte programe, 
dar ne-am fi simţit mult mai mulţumiţi să fi 
avut mult mai mult, sperăm, atât la nivel lo-
cal, regional, cât şi naţional ca toate impedi-
mentele ce au condus la nerealizarea acestui in-
dicator, 100% absorbţie, să fie depăşite în urmă-
torul program 2014 - 2020. 

 

 
R.: O să aveţi şi mai multă expertiză, 

acumulată în cei 6 - 7 ani. 
 

Expertiză da, aşa este. La momentul res-
pectiv eu am spus că sunt 3 mari cauze care în-
greunează realizarea programului: pe de-o par-
te vorbesc de calitatea proiectelor tehnice şi a 
documentaţiilor în baza cărora se execută, din 
cauza calităţii scăzute apare nevoia de a mo- 

 
difica documentaţia în timpul execuţiei pro-
iectului şi de aici există o mare reticenţă a co-
misiei europene de a modifica documentaţia 
după ce ai obţinut o finanţare în baza alte do-
cumentaţii. 

 
 

R.: Nu se schimbă regulile în timpul 
jocului! 

 

Exact, şi de aici apar mici probleme 
pentru că beneficiarii trebuie pe de-o parte 
să-şi facă lucrarea, iar pe de altă parte să ră-
mână şi în documentaţia respectivă, ceea ce 
nu este uşor. 

 
 

CCiirrccaa  220000  ddee  cceerreerrii  ddee  ppllăăţţii,,  

aaşştteeppttaattee  ppâânnăă  llaa  ffiinneellee  aannuulluuii  

  

 
 

 

Ambulatoriul Integrat al Spitalului Judeţean Călăraşi 

 
R.: Spuneaţi că pe 15 noiembrie ar fi 

ultima zi în care primiţi cereri de plată. La 
cât sunt estimate acestea? 

 

Ne aşteptăm să primim undeva la 150 de 
cereri, în măsura în care fiecare dintre benefi-
ciarii care au mai rămas în joc, în derularea 
proiectului, va depune doar o cerere. Dacă vor 
depune, ei au voie să depună şi 2-3 cereri, asta 
înseamnă că ne putem duce la peste 200 de 
cereri pentru care noi avem 7 zile să le transmi-
tem la Autoritatea de management, şi sperăm 
să ne încadrăm în acest termen. 

Am transferat o serie de colegi din alte 
compartimente spre această zonă, de verifica-
re a cererilor de plată, aşa încât să asigurăm 
cât mai multe din aceste cereri că vor fi trans-
mise către Bucureşti şi vor fi prelucrate co-
rect, asta e important. 
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R.: De curând m-am întâlnit cu pri-
marul unei localităţi care a obţinut fonduri 
pentru reabilitarea unei şcoli în cadrul 
POR şi lăuda ADR Sud Muntenia în raport 
cu AFIR-ul, de pildă, în sensul în care banii 
sunt livraţi mult mai repede. 

 

Aşa este, ne preocupă să fim cât mai 
fermi, cât mai rapizi în ceea ce facem, însă e 
foarte important de ştiut că timpul pe care îl 
alocăm unei cereri de plată, unei situaţii finan- 
 
 
financiare depuse de un beneficiar, depinde 
foarte mult şi de acurateţea şi claritatea do-
cumentaţiei transmise. Dacă aceasta nu nece-
sită clarificări, alte documente, o corespon-
denţă specială cu beneficiarul, lucrurile sunt 
foarte clare, rămânem în timpul alocat din 
procedură şi e totul în regulă. În schimb, dacă 
apar astfel de clarificări, deja se poate pre-
lungi perioada. Noi nu ne dorim asta, tocmai 
de aceea, de-a lungul derulării proiectului, 
ofiţerul de monitorizare trebuie să stea pe 
lângă beneficiar, aşa încât el să-şi construias-
că cererile cât mai corect posibil şi ne bucu-
răm că există aprecieri şi la adresa activităţii 
noastre în regiune. 

 
 

PPee  33  ddoommeenniiii  ss--aauu  ddeeppuuss  pprrooiieeccttee  îînn  

jjuuddeeţţuull  CCăăllăărraaşşii  
 
 

R.: În raport cu celelalte judeţe din 
regiunea Sud Muntenia, la Călăraşi cam 
care au fost obiectivele ce s-au realizat cu 
aceşti bani în cadrul POR? 

 
Iniţial au fost două domenii importante 

în care judeţul Călăraşi şi-a manifestat dorinţa 
de a depune proiecte, vorbesc de beneficiari, 
nu neapărat de autorităţile publice. Este vorba 
de infrastructura de transport rutier, unde s-
au depus trei proiecte cu o sumă destul de 
mare la momentul contractării, proiecte 
finalizate chiar cu mult timp în urmă. Şi mai 
există încă un domeniu în care s-au depus trei 
aplicaţii importante - cel de infrastructură de 
sănătate. Vorbesc de Ambulatoriul de la 
Călăraşi, Ambulatoriul de la Lehliu-Gară şi cel 
de la Săpunari. În cadrul acestor proiecte, 
undeva la 10 milioane de euro au fost atraşi de  

 
entităţi din judeţul Călăraşi, vorbesc de situa-
ţia iniţială. 

Acum un an şi jumătate, când am redes-
chis axa de infrastructură educaţională a fost 
o explozie de proiecte provenite din judeţul 
Călăraşi - 21. Cel mai mare număr de aplicaţii 
depuse atunci pentru reabilitare de şcoli a fost 
din judeţul Călăraşi, ceea ce a echilibrat într-
un fel situaţia iniţială, deoarece atunci Călăra-
şiul nu depusese decât pentru trei şcoli, la Cu-
za-Vodă, Ştefan cel Mare şi Dichiseni, atâta 
obţinuseră iniţial. Însă cu aceste 21 au răstur-
nat ierarhia iniţială. 

 

 
 

 

Mănăstirea Negoieşti 
 

Deci, concluzionând, sunt trei domenii: 
drumuri judeţene, infrastructură de sănătate 
şi infrastructură educaţională. Au mai fost pro-
iecte depuse şi pe partea de conservare a 
patrimoniului istoric, unul singur - Biserica de 
la Negoieşti, destul de mare, un proiect de câ-
teva milioane de euro, câteva proiecte, timid, 
şi pe partea de social, de servicii sociale, a 
fost un centru al Primăriei şi un centru al Con-
siliului judeţean, relativ mici valorile, dar im-
portante pentru beneficiarii acestui tip de ser-
vicii. Şi, spre sfârşit, este vorba de anvelopă-
rile blocurilor de locuinţe. 

 
 

R.: Toate în municipiul reşedinţă de 
judeţ? 

 
Toate în municipiul reşedinţă de judeţ. 

Călăraşiul aici s-a mobilizat. Nu au fost decât 
trei: Călăraşi, Giurgiu şi Ploieşti care au depus 
astfel de proiecte. Au depus, au semnat con-
tracte de finanţare. În momentul de faţă, unul 
sau două din aceste contracte înţeleg că întâm- 
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pină nişte probleme, sperăm ca ele să fie de-
păşite, şi proiectele să fie finalizate la ter-
men. 

Nu au fost proiecte depuse pe partea de 
infrastructură de afaceri, mă refer la parcuri 
industriale, centre de afaceri, nu s-au depus 
proiecte pe partea de infrastructură de turism 
şi nici de dezvoltare urbană. Însă, una peste 
alta, s-a făcut o serie de proiecte. În momen-
tul de faţă nu prea sunt proiecte în judeţul 
Călăraşi care să stea cu sabia lui Damocles 
deasupra capului că nu vor fi finalizate şi un 
număr important de microîntreprinderi din 
judeţ au obţinut finanţare prin acest program 
aş putea să spun proporţional cu mărimea şi 
puterea economică a judeţului Călăraşi. 

 
 

R.: Pentru 2014 - 2020, cam care 
credeţi că vor fi domeniile cu o solicitare 
mare pentru fondurile de la ADR Sud Mun-
tenia? 

 

Programul 2014 - 2020 a fost aprobat 
acum câteva luni, în vară, de Comisia Euro-
peană, în momentul de faţă se lucrează la lan-
sare. S-au lansat unele ghiduri generale, ur-
mează să se lanseze oficial câteva axe din pro-
gram. Mă refer la axa de drumuri judeţene, 
care s-a finanţat şi în programul anterior. Pa-
trimoniul istoric şi cultural va primi şi el în 
continuare finanţare. Totodată, se pregăteşte 
să fie lansată axa care va finanţa microîntre-
prinderile: tot aşa vor continua finanţările 
pentru microîntreprinderi, tot 200 de mii de 
euro vor primi acestea, cu contribuţie proprie 
0 din linie. Aici este un domeniu pe care cred 
că va fi în continuare bătaie, se vor depune 
multe aplicaţii pentru că mulţi dintre adminis-
tratorii de microîntreprinderi au căpătat în-
credere vizavi de modul cum se obţine finan-
ţate prin POR. Eficienţa energetică în clădirile 
publice. Şi aici cred că va constitui un punct 
de atracţie în sensul că până acum puteau ob-
ţine finanţare numai clădirile rezidenţiale, de 
data asta orice clădire publică, indiferent că 
este gestionată la nivel local, sau descentra-
lizat de la nivel naţional va putea obţine fi-
nanţare. Ne aşteptăm la proiecte depuse de 
şcoli, proiecte depuse de spitale, de inspec-
torate, cele care au de lucru cu oameni, cu 
cetăţenii, sperăm să depună aplicaţii să obţină 
finanţare. 

 

 
De asemenea, serviciile sociale şi ele, 

partea de servicii sociale sunt pe cale de a fi 
lansate. Din păcate de data aceasta nu se va 
mai pune accentul pe investiţii rezidenţiale, 
gen cămine, se va merge pe partea de integra-
re a persoanelor cu diferite dizabilităţi în so-
cietate.  

Se va pune accentul pe locuinţe de tip 
familial, pe blocuri asistate, blocuri sociale 
deci alt concept. Sperăm ca Ministerul Muncii 
să definitiveze cât mai repede aceste concepte. 

În sfârşit s-a mai lansat şi partea de tu-
rism. Din păcate nu este foarte consistentă din 
punctul de vedere al finanţării şi, mai mult 
decât atât, vor putea depune proiecte numai 
staţiunile declarate, potrivit legii, în regiune. 
Nu avem foarte multe, vorbesc de: Amara, Pu-
cioasa, Sinaia şi Buşteni în toată regiunea 
noastră. 

Ne aşteptăm în continuare ca proiectele 
de Masterplan, de transporturi în reşedinţele 
de judet, deci tot ce ţine de reşedinţele de 
judeţ, unde aproape jumătate din program, 
vreo 400 de milioane de euro, numai de aici 
provin, să depună proiecte integrate, proiecte 
care să asigure o revigorare a vetrei loca-
lităţilor, a spaţiilor care nu mai corespund con-
diţiilor de trai, aşa cum ne-am dori. 

Cam acestea sunt, în mare, domeniile ce 
vor putea obţine finanţare. Şcoli la fel, dar 
aici se aşteaptă în continuare Strategia de la 
Ministerul Educaţiei, să fie finalizată şi, în 
baza ei, să dăm finanţare, să direcţionăm 
fondurile către acele şcoli care rămân.  

Se va face şi partea de cadastru pentru 
700 de localităţi din mediul rural, sperăm ca 
un număr cât mai mare să fie din regiune. 
Fiind un domeniu care se gestionează la nivel 
naţional, deci nu va trece prin Agenţii, prin 
regiuni, ci va fi doar la nivel naţional şi spe-
răm ca un număr cât mai mare din aceste 
localităţi să fie din regiunea noastră. 

Cam acestea sunt oportunităţile de 
finanţare în mare. Imediat ce ele vor fi apro-
bate în detaliu vom înştiinţa opinia publică, 
vom desfăşura activităţi de promovare, inclu-
siv dacă vom fi invitaţi la cei interesaţi, vom 
veni cu informaţii.  

 

R.: Mulţumesc! 
 

Sursa: arenamedia.ro 
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Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă active 
pentru luna noiembrie 2015 

 
 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, prin Direcţia Dezvoltare şi Comuni-
care, a editat Catalogul surselor de finanţare ne-
rambursabilă pentru luna noiembrie 2015.  

Scopul editării acestei publicaţii este de 
a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari de 
fonduri nerambursabile din regiunea Sud Mun-
tenia care doresc să realizeze diferite investi-
ţii. Astfel, în acest document sunt prezentate  
 

 
 

oportunităţile de finanţare din programele ope-
raţionale şi schemele de grant, ce se derulează 
în prezent în România, precum şi oportunită-
ţile din Programul Naţional pentru Dezvol-tare 
Rurală 2014 – 2020, INTERREG V-A şi URBACT 
III. Publicaţia electronică poate fi accesată pe 
site-ul Agenţiei, www.adrmuntenia.ro, secţiunea 
Bibliotecă - Documente utile, link: http://www.a-
drmuntenia.ro/documente/csf-nov-2015.pdf. 

Implementarea bugetului UE din 2014,  
validată de Curtea de Conturi 

 

Curtea Europeană de Conturi a emis 
marţi, 10 noiembrie, un aviz favorabil conturilor 
Uniunii Europene pentru al optulea an consecu-
tiv. 

Conform Curţii, nici veniturile şi nici chel-
tuielile administrative efectuate în 2014 nu sunt 
afectate de erori semnificative. Rata generală 
de eroare în ceea ce priveşte plăţile a scăzut 
pen-tru al doilea an consecutiv, ajungând la 
4,4% în 2014. 

 

Vicepreşedintele Comisiei Europene res-
ponsabil de buget şi resurse umane Kristalina 
Georgieva a declarat: „Banii UE sunt banii cetă-
ţenilor noştri şi suntem datori faţă de aceştia ca 
fiecare euro să fie cheltuit cu chibzuinţă. Îm-
părtăşim opinia Curţii ca noile realităţi impun 
noi acţiuni. Comisia depune eforturi să alinieze 
bugetul la priorităţi şi să îl axeze pe rezultate, 
precum şi să consolideze controalele.” 
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Auditorul independent al UE, Curtea Eu-

ropeană de Conturi, publică un raport anual ce 
evaluează implementarea bugetului Uniunii în 
anul anterior. Parlamentul European ia în consi-
derare acest raport la momentul în care decide  
 

 
să aprobe sau să respingă modul în care bugetul 
Uniunii a fost cheltuit într-un anumit an (pro-
cedura de descărcare bugetară). 
 

Sursa: fonduri-structurale.ro 
 

 

  

POC 2014 - 2020: Au fost publicate rezultatele preliminare 
pentru finanţarea întreprinderilor inovatoare  

şi clusterelor de inovare! 

 
AANNCCSSII  aa  ppuubblliiccaatt  rreezzuullttaattee  pprreelliimmiinnaarree  

ddee  eevvaalluuaarree  aa  pprrooiieecctteelloorr  îînnssccrriissee  îînn  sseeccţţiiuu--

nniillee  CC  şşii  BB  aallee  AA..11..22..11,,  rreessppeeccttiivv  AA..11..11..11..  ddiinn  

ccaaddrruull  PPOOCC  22001144  --  22002200..  
 

Fişele de evaluare în panel rezultate în 
urma procesului de evaluare sunt transmise re-
prezentantului legal/directorului de proiect al 
solicitantului, la numărul specificat la depune-
rea online a ofertei de proiect. 

Aplicanţii care nu vor primi fişa de eva-
luare în panel pot solicita retransmiterea fişei 
de evaluare printr-o adresă semnată de către re-
prezentantul legal al instituţiei solicitante şi 
ştampilată, trimisă pe fax (nr. 021/318.30.60), 
în care se va specifica numărul de înregistrare 

electronică a proiectului (ID) şi numărul de 
fax/e-mail la care se va retransmite. 

Perioada de înregistrare a contestaţiilor 
este 16 – 20 noiembrie a.c., între orele 9:00 şi 
14:00. Contestaţiile se pot transmite pe fax la 
numărul 021/318.30.60 sau se pot depune 
direct la sediul ANCSI, str. Mendeleev, nr. 21 – 
25, et. III, cam. 315. 

Conform ANCSI, contestaţiile se vor re-
feri la eventualele vicii de procedură pe care le 
identificaţi ca fiind neconforme cu precizările 
din „Cererea de propunere de proiecte” şi 
„Ghidul Solicitantului” şi vor fi semnate de că-
tre reprezentantul legal al instituţiei şi ştam-
pilate. 

Sursa: fonduri-structurale.ro

 
 
 

PNDR: Ce activităţi neagricole pot beneficia  
de fonduri europene 

 
 Persoanele care nu pot dispune de veni-

turi tot timpul anului din activitatea agricolă 
au posibilitatea să demareze afaceri, prin in-
termediul fondurilor europene, în zone co-
nexe precum fabricarea produselor textile, pre-
lucrarea lemnului sau chiar activităţi de fur-
nizare a serviciilor. 

 

Sesiunea de depunere a cererilor de fi-
nanţare prin Submăsurile 4.2a - Investiţii în 
procesarea/ marketingul produselor din secto-
rul pomicol, 4.2 - Sprijin pentru investiţii în pre-
lucrarea/comercializarea şi/sau dezvoltarea de 
produse agricole şi 6.3 - Sprijin pentru dezvol-
tarea fermelor mici se va prelungi până pe 18 
decembrie 2015, ora 16:00, iar pentru sub-mă-
sura 4.1a - Investiţii în exploataţii pomicole, 
sesiunea rămâne deschisă până pe 30 noiem-
brie 2015, ora 16:00.  

Prelun-
girea termenu-
lui de primire 
a cererilor de 
finanţare s-a 
decis ca ur-
mare a numă-
rului mare al solicitărilor primite în acest sens 
din partea potenţialilor beneficiari, precum şi a 
disponibilului sumelor pentru sesiunea 2015.  

În plus, s-a avut în vedere şi faptul că 
cererile de finanţare pentru proiectele din sec-
torul pomicol necesită un timp mai îndelungat 
de pregătire, având în vedere necesitatea eli-
berării unor avize şi documente suplimentare 
(autorizaţia de plantare, proiect tehnic de plan 
tare etc.). 

 

Sursa: stiriagricole.ro 
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Ministerul Fondurilor Europene lansează cererea de propuneri 

de proiecte pentru comunitățile marginalizate rome  

 

 

  În perioada 25.11.2015 - 
25.01.2016, Ministerul Fondurilor Euro-
pene (prin Direcția Generală Programe Ca-
pital Uman) primește propuneri de proiecte 
care să vizeze „Dezvoltarea Locală Inte-
grată (360°) în comunitățile marginalizate 
rome”. 
 
 

 

 
 

  „Venim din nou în sprijinul beneficiari-
lor și simplificăm sistemul, creând, pentru pri-
ma dată, posibilitatea ca beneficiarii să folo-
sească opțiunea de costuri simplificate prin a-
plicarea finațării forfetare: cheltuielile indi-
rectte din cadrul proiectului se vor deconta 
fără documente justificative, în cuantum de 
15% din cheltuielile directe cu personalul”, a 
declarat ministrul fondurilor europene, Marius 
Nica. 
  Cerere de propuneri de proiecte vizează 
reducerea numărului de persoane aflate în risc 
de sărăcie și excluziune socială din comunită-
țile marginalizate, în care există populație a-
parținând minorității rome.  
    

  Accentul se va pune pe relația strânsă 
de colaborare între comunitate, organizațiile 
non-guvernamentale și autoritățile locale.  
  Propunerile de proiecte trebuie să inclu-
dă obligatoriu acțiuni ce vizează integrarea per-
soanelor pe piața muncii, prin încurajarea par-
ticipării la stagii și scheme de ucenicie/ cursuri 
de formare profesională, măsuri de susţinere a 
antreprenoriatului în cadrul comunităţii și încu-
rajare a ocupării pe cont propriu, combaterea 
discriminării și marginalizării, precum și spriji-
nirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ 
servicii socio-medicale.  
  În plus, proiectele vor trebui să includă 
măsuri din cel puțin două din următoarele 
domenii: locuire, educație, asistență juridică 
pentru reglementarea actelor de identitate, ac-
telor de proprietate și/ sau de stare civilă. 
  Cererea de propuneri de proiecte este 
finanțată în cadrul Axei Prioritare 4, Prioritatea 
de Investiții 9.ii, Obiectivul strategic 4.1, fiind 
un apel de tip competitiv, cu termen limită de 
depunere prin sistemul informatic MySMIS 2014 
și va fi deschisă începând cu 25.11.2015, ora 
10:00, până în data de 25.01.2016, ora 16:00. 
  Ghidul solicitantului poate fi consultat 
pe site-ul: www.fonduri-ue.ro, în secțiunea Fi-
nanțări programe (http://www.fonduri-ue.ro/ 
apeluri).  
  MFE este coordonatorul Instrumentelor 
Structurale 2007 - 2013 și al fondurilor Europe-
ne structurale și de investiții 2014-2020 în Ro-
mânia, fiind Autoritate de Management pentru 
POCU 2014-2020. 

 

Sursa: fonduri-ue.ro                                

 
Noi Ghiduri specifice POR 2014 - 2020  

lansate în consultare publică!
 
La sfârşitul săptămânii trecute, Auto-

ritatea de Management pentru Programul O-
peraţional Regional (AM POR) din cadrul Minis-
terului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice, a lansat spre consultare publică trei 
Ghiduri specifice.  

Vineri, 13 noiembrie, AM POR a anunţat 

lansarea spre reconsultare publică a Ghidului 
Solicitantului. Condiții specifice de accesare a 
fondurilor în cadrul Axei 6 „Îmbunătățirea infra-
structurii rutiere de importanță regională”, Pri-
oritatea de investiție 6.1 „Stimularea mobilită- 
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ții regionale prin conectarea nodurilor secun-
dare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv 
a nodurilor multimodale”.  

Celelalte două ghiduri noi lansate în con-
sultare publică sunt: Ghidul specific pentru Pri-
oritatea de investiţie 5.2 „Realizarea de acțiuni 
destinate îmbunătățirii mediului urban, revita-
lizării orașelor, regenerării și decontaminării te-
renurilor industriale dezafectate (inclusiv a zo-
nelor de reconversie), reducerii poluării aerului 
și promovării măsurilor de reducere a zgomo-
tului” și Ghidul specific pentru prioritatea de 
investiţie 7.1 „Sprijinirea unei creșteri favora-
bile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea po-
tențialului endogen ca parte a unei strategii te-
ritoriale pentru anumite zone, care să includă 
reconversia regiunilor industriale aflate în de- 
 

 
clin, precum și sporirea accesibilității și dezvolta-
rea resurselor naturale și culturale specifice”. 

Eventualele observații sau comentarii la 
aceste ghiduri se pot transmite la adresa de e-
mail: info@mdrap.ro, având următoarele ter-
mene: Ghidul specific 6.1 - 20 noiembrie a.c., 
ora 16:00, Ghidul specific 5.2 - 11 decembrie 
2015, ora 16:00, Ghidul specific 7.1 - 11 decem-
brie 2015, ora 16:00. 

Documentele aferente ghidurilor pot fi 
consultate pe website-ul nostru dedicat pro-
gramului Regio http://regio.adrmuntenia.ro, 
secţiunea POR 2014 – 2020  > Ghiduri în 
consultare publică pentru POR 2014 – 2020, link: 
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/, 
precum şi pe pagina de Internet a programului – 
www.inforegio.ro.

 
 

Instrucţiuni privind cererile de lichidare a plăţilor  
şi decontarea bunurilor în proiecte POR, precum şi modificări 

privind măsurile întreprinse pentru închiderea POR 2007 -2013 
 
 

  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Mana-
gement a POR, a emis două instrucţiuni aplicabile POR 2007-2013. Instrucţiunea AM POR nr. 142, pri-
vind aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 4712015 şi a Ordinului nr. 1127/2013 în cadrul Programului Ope-
raţional Regional 2007 – 2013, şi Instrucţiunea nr. 143, privind modificarea şi completarea Instrucţiunii 
AM POR nr. 134. 
  Cele două documente pot fi consultate pe website-ul dedicat exclusiv implementării programului 
Regio, secţiunea Clarificări utile, link-uri: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiu-
nea142.pdf şi http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea143.pdf. 
 

 

S-au finalizat lucrările de reabilitare  
a Centrului de Recuperare Țuicani!

 

  Săptămâna trecută, Primăria oraşului 
Moreni a organizat conferinţa de presă prin 
care a fost anunţată recepţia finală a proiec-
tului Regio, ce vizează reabilitarea şi moder-
nizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare 
a Persoanelor cu Handicap Țuicani, unde sunt 
internaţi aproximativ 120 de pacienţi din toa-
tă ţara.  
  Contractul de finanţare a fost implemen-
tat în 48 de luni, fiind demarat pe 11 noiembrie 
2011. Fondurile alocate proiectului au fost de 
2.550.403,50 lei, valoarea eligibilă fiind de 
2.055.041,04 lei. 
  Lucrările în cadrul proiectului „Reabilita-
re și Modernizare Centrul de Recuperare și Rea-

bilitare Persoane cu Handicap Țuicani Moreni” 
au fost derulate de Consiliul Local Moreni, în 
parteneriat cu CJ Dâmbovița, prin Programul 
Operațional Regional 2007 - 2013. Cea mai mare 
parte a finanțării, respectiv 1.651.225,48 lei, a 
fost alocată din fonduri FEDR. De la bugetul na-
țional a fost alocată suma de 362.714,74 lei, iar 
de la bugetul local al Moreni, 41.100,82 lei. 
  Obiectivul principal al proiectului a vizat 
îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor 
sociale din municipiul Moreni și ridicarea aces-
tora la standarde europene. Astfel, au fost im-
plementate intervenții sociale pentru categorii 
defavorizate, respectiv persoane cu dizabilități. 

    Sursa: radiominisat.ro 
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Situaţia proiectelor Regio 
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia 

 
Până în data de 16 noiembrie 2015, la se-

diul Agenţiei pentru dezvoltare regională Sud 
Muntenia au fost depuse 1.285 de proiecte, prin 
care se solicit finanţare nerambursabilă prin 
Regio (Programul Operaţional Regional), Planul 
Integrat de Dezvoltare urbană pentru Polul de 
dezvoltare (PIDU) – Municipiul Piteşti, PID-ul Po- 

 
 

lului de Creştere Ploieşti şi Planuri integrate de 
dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane.    

Până în această dată au fost semnate 757 
de contracte de finanţare, cu o valoare neram-
bursabilă solicitată de 3.356.571.741,55 lei, din 
cele 757 de contracte semnate, 73 de proiecte 
au fost reziliate. 
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Situaţia proiectelor POS CCE la nivelul regiunii Sud Muntenia 
 

Până în data de 16 noiembrie 2015, la 
sediul Agenţiei pentru dezvoltare regională Sud 
Muntenia au fost primite spre contractare 481 
de proiecte, cu o valoare totală eligibilă de 
782.381.206,70 lei, prin care se solicită finan-
ţare nerambursabilă prin Programul Operaţional 
Sectorial „Creșterea Competitivităţii Economi-
ce” 2007-2013. Din totalul proiectelor primite 
de ADR Sud Muntenia pentru întocmirea con-
tractelor de finanţare, au fost response 76 şi re-
trase 38. 

La finele anului 2014 a fost lansată o altă 
cerere de propuneri de proiecte pentru sprijin 
nerambursabil cofinanţat din FEDR. 

Acest apel de proiecte a fost deschis 
pentru Operaţiunea 1.1.1 - Sprijin pentru con-
solidarea și modernizarea sectorului productiv 
prin investiţii tangibile și intangibile pentru 
întreprinderi. Depunerea aplicaţiilor s-a desfă-
şurat în perioada 27 octombrie 2014 - 25 noiem-
brie 2014. Transmiterea dosarului cererii de fi-
nanţare s-a efectuat online, pe platforma des-
tinată depunerii aplicaţiei - disponibilă pe pa-
gina web a MSI OIPSI, la adresa http://fon-
duri.mcsi.ro. 

Bugetul total al acestei cereri de propu-
puneri de proiecte este de 267 milioane de lei 

(contravaloarea a 60 de milioane de euro). Cur-
sul valutar va fi cel aferent momentului estimat 
pentru efectuarea cheltuielii, respectiv 4,45 lei 
(conform previziunii de curs de schimb mediu 
anual al Comisiei Naţionale de Prognoză, valabil 
în 2015).  

Toate proiectele depuse în cadrul aces-
tui apel de proiecte au fost evaluate din punctul 
de vedere al conformităţii administrative, eli-
gibilităţii, tehnico-economic, au fost selectate 
şi propuse spre finanţare în cadrul AM POS CCE. 
După publicarea listelor aferente proiectelor 
acceptate spre finanţare, începând cu data de 
20.02.2015, OI POS CCE din cadrul ADR Sud Mun-
tenia a primit spre întocmirea contractului de 
finanţare un număr de 62 de proiecte. Dintre 
acestea, 53 au contracte semnate şi sunt în 
etapa de implementare, 7 au fost retrase în e-
tapa de contractare şi 2 proiecte au fost respin-
se în etapa de precontractare.  

Până în prezent, la nivelul ADR Sud Mun-
tenia au fost semnate 366 de contracte de fi-
nanţare, cu o valoare nerambursabilă aprobată 
de 408.258.104,61 lei. Din cele 366 de contrac-
te semnate, 90 de proiecte au fost reziliate - 
asistenţă financiară nerambursabilă solicitată în 
valoare de 100.418.374,91 lei. 
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Reabilitarea urbană, aproape de final

 

Unul dintre cele mai mari proiecte deru-
late în acest an în Piteşti este cel de regenerare 
urbană. 

Proiectul a suferit în timp modificări me-
nite să absoarbă fondurile europene solicitate 
prin cererea de finanţare. Contractul de finan-
ţare se apropie acum de final, iar autorităţile 
spun că se vor încadra în termenul stabilit. În 
acest fel nu există pericolul rambursării banilor 
europeni. Este vorba despre circa 70 milioane 
de lei. Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA, este 
de 2,2 milioane de lei.  

Obiectivul general vizează modernizarea 
şi reabilitarea infrastructurii urbane, prin creş-
terea accesibilităţii, îmbunătăţirea transportu- 
 
 

 

lui public şi asigurarea condiţiilor bune de trafic. 
Proiectul finanţat cu fonduri Regio şi-a propus 
reabilitarea şi reconfigurarea, acolo unde a fost 
cazul, a tuturor spaţiilor aparţinând domeniului 
public în faţa sau între blocurile de locuinţe şi 
instituţii publice în zonele Războieni, Exerciţiu, 
Teilor, Mărăşeşti, Smeurei, I.C. Brătianu (porţiu-
nea până la Liceul „Armand Călinescu”) şi Calea 
Bucureşti, pe o suprafaţă de intervenţie de 
35,60 hectare. Lucrările au constat în reabilita-
rea aleilor pietonale, aleilor carosabile, parcă-
rilor, spaţiilor verzi, a locurilor de joacă, a mo-
bilierului urban şi a locurilor de depozitare de-
şeuri menajere şi asimilabile acestora.                                                        

 
  Sursa: ziarulargesul.ro

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Fonduri prin PNDL pentru modernizarea  
infrastructurii rutiere şi educaţionale din municipiul Călăraşi 

 
 

 

Miercuri, 11 noiembrie, primarul Daniel 
Ștefan Drăgulin, în calitatea de reprezentant al 
Municipiului Călărași, a semnat actele adiționale 
ale contractelor de finanțare nr. 11903/ 
25.08.2015, nr. 11512/ 25.06.2015 și nr. 11511/ 
25.06.2015 pe care Primăria Municipiului Călă-
rași, ca beneficiar al Programului Național de 
Dezvoltare Locală, le-a încheiat cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
(MDRAP).  

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Prin contractele de finanțare menționate 
anterior, Primăria Municipiului Călărași a ob-
ținut finanțarea din bugetul MDRAP a urmă-
toarelor obiective de investiții: 

 

→ Școala cu 24 săli de clasă + sală de sport 
zona vest din Municipiul Călărași – valoarea 
proiectu-lui: 1.542.452 lei; 
 

→ Construire grădiniță cu 8 grupe, municipiul 
Călărași – valoarea proiectului: 1.717.997,68 
lei; 
 

→ Modernizare strada Varianta Nord tronson 
DN 21-strada București, municipiul Călărași – 
valoarea proiectului: 7.594.659,13 lei. 
 

Primele două obiective de investiții au 
lucrările în derulare, iar pentru  modernizarea 
Variantei Nord Primăria Municipiului Călărași vor 
demara în curând procedurile de achiziție 
publică a lucrărilor. 
  

 

Sursa: mediacalarasi.ro 
 

Argeş 

Călăraşi 
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S-a finalizat proiectul Regio de promovare turistică  
a bisericilor medievale din Târgovişte  

 
 
 

 ❚Proiectul a avut ca scop promovarea 

turistică a şase lăcaşuri de cult monument 
istoric, şi anume: Biserica Târgului, Biserica 
„Sf. Dumitru Buzinca”, Biserica „Sf. Împăraţi 
Constantin şi Elena”, Biserica Stolnicului, 
Biserica „Sf. Atanasie şi Chiril” şi Biserica „Sf. 

Nicolae Simuleasa” ❚ Valoarea totală a 

proiectului a fost de 991.752 de lei, contribuţia 
proprie a beneficiarului – Primăria Târgovişte - 
a fost de doar de 2% 
 

Proiectul european „Promovarea turistică 
a Bisericilor Medievale sec. XVII-XVIII din 
Târgovişte”, derulat de Primăria municipiului 
Târgovişte, beneficiara proiectului, a ajuns la 
final. Contractul a avut ca scop promovarea 
turistică a câtorva lăcaşuri de cult monument din 
Târgovişte, şi anume: Biserica Târgului, Biserica 
„Sf. Dumitru Buzinca”, Biserica „Sf. Împăraţi 
Constantin şi Elena”, Biserica Stolnicului, Biserica 
„Sf. Atanasie şi Chiril” şi Biserica „Sf. Nicolae 
Simuleasa”. 

 
 

Proiectul s-a realizat în cadrul Progra-
mului Operaţional Regional 2007 - 2013 - Axa pri-
oritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului”, Domeniul de intervenţie 5.3 „Pro-
movarea potenţialului turistic şi crearea infra-
structurii necesare, în scopul creşterii atractivi-
tăţii României ca destinaţie turistică”. Valoarea 
totală a proiectului a fost de 991.752 de lei, din 
care: asistenţă financiară nerambursabilă solici-
tată 783.804 lei, reprezentând 98%, iar contribu-
ţia proprie în proiect a fost de 15.996 de lei, o 
proporţie de 2%. 

Obiectivul general prin proiect îl repre-
zintă promovarea turistică a acestor monumente 
istorice de interes naţional „Bisericile Medievale 
de sec. XVII – XVIII din Târgovişte”, prin crearea 
unui brand turistic naţional, care să contribuie la 
valorificarea potenţialului cultural-istoric, la îm-
bunătăţirea imaginii localităţii, regiunii şi a Ro-
mâniei, la stimularea creşterii economice a mu-
nicipiului Târgovişte prin turism. 
 

Sursa: jurnaldedambovita.ro 
 

 
 

„Regatul cailor” de la Adunaţii-Copăceni 

 
„Regatul cailor” de la Adunaţii-Copăceni 

este unul dintre locurile minunate din judeţul 
Giurgiu, despre care puţini locuitori ai zonei ştiu.  

„Regatul cailor” - hipodromul de la 
Adunaţii-Copăceni, unul dintre cele mai frumoase 
din ţară, este ideal pentru o ieşire la sfârşit de 
săptămână, departe de tumultul citadin. Cei 
interesaţi să viziteze acest loc şi să petreacă 
timp în compania cabalinelor, trebuie să aibă în 
vedere că o oră de echitaţie costă 100 de lei, în 
acest preţ beneficiind de instructor. 

Alături de parcul de aventură din Parcul 
Natural Comana, „Regatul cailor” de la Adunaţii-
Copăceni constituie unul dintre multele locuri 
minunate din judeţul Giurgiu, prea puţin frecven-
tate însă de locuitorii regiunii noastre.  

 
             

 
 

 Sursa: giurgiuonline.net 

Dâmboviţa 

Giurgiu 
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8 km de asfalt fac legătura între Crunți și Ciochina

 

  

Recepția finală a lucrărilor de modernizare 
executate pe o porțiune de 8 km pe DJ 306 A Cio-
china - Crunți a avut loc miecuri, 11 noiembrie, în 
prezența reprezentanților autorităților locale și 
județene, a executantului lucrării și a presei. 

Reabilitarea celor 8 km de drum care leagă 
satul Crunți (Reviga) de comuna Ciochina și loca-
litățile urbane din împrejurimi a fost finalizată după 
7 luni de la demararea lucrărilor, termenul inițial 
stabilit prin contract pentru finalizarea lucrărilor 
fiind de 36 de luni. Deși contractul a fost semnat 
pentru suma de 9,3 milioane de lei, reprezentanții 
CJ Ialomița au anunțat că lucrarea a fost realizată 
cu suma de 8,9 milioane de lei. 

„Modernizând această porțiune de 8 km am 
ajutat la îmbunătățirea mobilității persoanelor, a 
lucrurilor și serviciilor pentru că acest drum face 
legătura din nordul județului cu județele vecine, 
respectiv Brăila și Buzău și DN 2A, oferind, toto- 
 

dată, și acces către autostradă (...) Această porți-
une de drum va facilita și accesul către educația și 
sănătatea oamenilor din mediul rural, cărora le-au 
fost pricinuite diverse probleme de-a lungul tim-
pului”, a declarat Ștefan Mușoiu, vicepreședintele 
CJ Ialomița. 

În județul Ialomița mai sunt circa 80 de km 
de drumuri de pământ și alți 150-200 de km de 
drumuri județene, din totalul de 500 de km, de 
modernizat. „(…) În acest moment mai avem o 
prioritate, în speță un proiect pe POR pentru un 
drum de circa 48 km, fonduri europene pe care 
sperăm să le finalizăm și alți 100 de km pentru care 
am comandat studii de fezabilitate anul acesta”, a 
mai spus Ștefan Mușoiu. 
          Pentru oamenii din zonă și pentru primarul 
Niculae Began, modernizarea și reabilitarea acestor 
8 km a fost un vis devenit realitate. Pentru că ani de 
zile drumul a fost pavat doar cu piatră, iar iarna 
acesta era închis, accesul oamenilor din zonă către 
localitățile urbane se făcea extrem de dificil. 

„Pentru noi, locuitorii comunei Reviga este 
un lucru extraordinar acest drum, este împlinirea 
unul vis mai vechi pentru că este singura cale care 
ne oferă ieșire rapidă spre oraș. Acest drum este 
important nu numai pentru noi, ci și pentru toate 
localitățile din nordul județului și județele vecine 
și, datorită modernizării sale, circulația este mai 
intensă și pentru noi este mai ușor să ajungem unde 
dorim.”, a precizat edilul comunei Reviga. 

 
 Sursa: realitatea-ialomiteana.blogspot.ro

 
 
 
 

Lucrările la reţelele de canalizare şi alimentare cu apă  
din Prahova pot deveni eligibile pentru fonduri europene  

 

 Autorităţile din România au primit în acest 
an o veste excelentă de la Comisia Europeană, 
care a anunţat că proiectele derulate din 2007 
până în prezent, din fonduri de la bugetele locale 
sau bugetul de stat, pentru lucrări la reţelele de 
canalizare şi alimentare cu apă pot deveni 
eligibile pentru fonduri europene, cu condiţia ca 

lucrările să se fi încheiat deja sau să se finalizeze 
până cel târziu la 31 decembrie 2015.           

Astfel, Uniunea Europeană va deconta 
până la 100% din valoarea respectivelor lucrări. 
În judeţul Prahova, autorităţile au transmis la 
Ministerul Fondurilor Europene o listă cu 43 de 
lucrări ce respectă cerinţele, Autoritatea de ma- 

Ialomiţa 

Prahova 
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nagement analizând în prezent documentaţia 
aferentă lucrărilor şi procedurilor prin care au 
fost selectaţi constructorii. Până în momentul de 
faţă, au fost acceptate solicitările venite de la 
primăriile din Urlaţi şi Apostolache, restul rămâ-
nând în analiză la minister. 

„Ministerul Fondurilor Europene a solici-
tat, pentru îmbunătăţirea gradului de absorbţie a 
fondurilor din Programul Operaţional Sectorial 
Mediu 2007-2013, să fie promovate pentru finan-
ţare proiectele de apă-canal derulate începând 
cu 1 ianuarie 2007 din bugetul de stat sau buge-
tele primăriilor. Există posibilitatea de decon-
tare şi finanţare de la Uniunea Europeană a aces-
tor lucrări care au posibilitatea certă de finali-
zare până la 31 decembrie 2015. Noi am transmis 
informarea către toate primăriile, iar apoi am 
centralizat lista de solicitări şi am transmis-o 
mai departe către minister, care a început eva-
luarea proiectelor”, a declarat prefectul judeţu-
lui Prahova, Rodica Paraschiv.  

Pentru proiectele finanţate de la bugetul 
de stat, UE poate deconta până la 25% din valoa- 
 
 

 
rea lucrărilor. În schimb, investiţiile făcute din sur- 
se proprii ale primăriilor pot primi deconturi de la 
Uniunea Europeană pentru întreaga valoare a pro-
iectelor, potrivit autorităţilor prahovene. 

În luna septembrie a acestui an, reprezen-
tanţii judeţului Prahova au transmis către Minis-
terul Fondurilor Europene o listă cu 43 de lucrări 
ce respectă cerinţele, 21 din Buşteni, 7 din Ur-
laţi, 4 din Floreşti, 3 din Breaza şi Poiana Câm-
pina şi câte una din Adunaţi, Apostolache, Baba 
Ana, Fântânele şi Tomşani.  

Tot atunci, Autoritatea de management a 
solicitat documentele de la procesul de selecţie a 
constructorilor, pentru a se asigura că licitaţiile 
s-au făcut corespunzător cu solicitările Uniunii 
Europene.  

Zilele trecute, prefectura a transmis o no-
uă solicitare către minister, pentru a vedea cum 
a decurs etapa de evaluare. Răspunsul primit con-
firmă că, până acum, au fost transmise rezultate-
le analizei către primăriile din Urlaţi şi Aposto-
lache, celelalte proiecte rămânând în analiză. 

 
Sursa: ziarulprahova.ro 

 

 
 
 

 
 

Patru comune teleormănene  
vor beneficia de cadastru general gratuit 

 

 Patru comune din judeţul Teleorman vor 
beneficia de lucrări de cadastru general gratuit 
prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte 
Funciară 2015 - 2023 (PNCCF), după cum se arată 
într-un comunicat al Agenţiei Naţionale de Ca-
dastru şi Publicitate Imobiliară /ANCPI/ publicat 
miercuri, 11 noiembrie 2015. 

Localităţile teleormănene care vor fi in-
cluse în prima fază a lucrărilor de cadastru gene-
ral sunt: Segarcea Vale, Liţa, Ciuperceni, Traian. 
Potrivit datelor ultimului recensământ al popula-
ţiei realizat în 2011, în fiecare dinte cele patru co-
mune numărul total al locuitorilor este după cum 
urmează: Liţa - 2.687 de locuitori, Segarcea Vale – 
3.211 locuitori, Ciuperceni – 1.549 de locuitori şi 
Traian – 1.902 locuitori. 

Programul Naţional de Cadastru şi Carte 
Funciară se desfăşoară în perioada 2015 - 2023 şi 
are ca obiectiv înregistrarea sistematică a imobi-
lelor în 2.337 de Unităţi Administrativ-Teritoriale 

situate în mediul urban şi rural. Programul a fost 
instituit în scopul înregistrării gratuite a imo-
bilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte 
funciară şi al eliberării certificatelor pentru în-
scrierea în cartea funciară a posesorilor ca pro-
prietari şi, după caz, a dezbaterilor succesorale. 

Finanţarea 
pentru lucrările de 
cadastru general va 
fi asigurată din ve-
niturile proprii ale 
ANCPI. Procedura de 
licitaţie deschisă pri-
vind atribuirea acordului-cadru ce are ca obiect 
„Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor 
în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Fun-
ciară în cadrul PNCCF”, loturile 1-10, este pu-
blicată în SEAP, prin anunţul de participare din 
15 ianuarie 2015. 

Sursa: ziarulmara.ro 

Teleorman 
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Sediul Central CĂLĂRAŞI 
Adresă/ Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, cod 
910164, municipiul 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: Piața Vasile Milea, 
nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Piteşti, jud. Argeş 
Tel./ 0248/222.250 
E-mail/ arges@adrmuntenia.ro 
 
Biroul Judeţean DÂMBOVIŢA 
Adresă/ ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean 
Dâmboviţa, sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, 
Str. Tricolorilor, nr. 1, et. IV, cam. 90/100/101, mun. 
Târgovişte, jud. Dâmboviţa 
Tel./ 0345/100.018 
E-mail/ dambovita@adrmuntenia.ro 
 
Biroul Judeţean GIURGIU 
Adresă/ ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Giurgiu, b-
dul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 
Tel./ 0246/215.271 
E-mail/ giurgiu@adrmuntenia.ro 
 
Biroul Judeţean IALOMIŢA 
Adresa/ ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Ialomiţa, 
sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, 
nr. 1, et. IV, cam. 55/ 58/ 59, mun. Slobozia, jud. 
Ialomiţa 
Tel./Fax/ 0343/234.806 
E-mail/ ialomita@adrmuntenia.ro 
 
Biroul Judeţean PRAHOVA 
Adresă/ ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Prahova, 
sediul Consiliului Judeţean Prahova, Str. Republicii, 
nr. 2-4, et. VI, cam. 626/ 627, cod 100066, mun. 
Ploieşti, jud. Prahova 
Tel./Fax/ 0244/595.594 
E-mail/ prahova@adrmuntenia.ro 
 

 

Newsletter-ul Info Regional Sud Muntenia este un 
material cu informaţii despre activităţile derulate de 

către Agenţie şi de către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Adinistraţiei Publice, în vederea 
promovării Programului Operaţional Regional. 

 
Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea 

publicului ţintă despre activitatea instituţiilor membre 
ale Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia şi despre 

cele mai importante evenimente organizate de 
acestea în judeţele regiunii. 

 

 

 
 
 
 

Biroul Coordonator Pol Creştere Ploieşti 
Cozia Georgescu, Coordonator Pol Creştere 
Adresa/ Str. Romană, nr. 28-30, et. I, mun. Ploieşti, 
jud. Prahova (în spatele Palatului Administrativ) 
Tel./ 031/824.94.72 
Fax/ 031/824.94.70 
E-mail/ polploiesti@adrmuntenia.ro 
 
Biroul Judeţean TELEORMAN 
Adresă/ ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean 
Teleorman, sediul Consiliului Judeţean: Str. Dunării, 
nr. 178, parter, mun. Alexandria, jud. Teleorman 
Tel./ 0247/311.201, int. 358 
Fax/ 0247/312.494 
E-mail/ teleorman@adrmuntenia.ro 
 
Serviciul Organism Intermediar POS CCE 
Adresă/ Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, 
cod 910001 
Tel./ 0342/100.160 
E-mail/ oi.poscce@adrmuntenia.ro 
 
 

Editor/ Direcţia Dezvoltare şi Comunicare –  
Serviciul Comunicare/ Danila TRAIAN – director 
adjunct, Cristina RADU, şef Serviciu Comunicare, 
Diana NEAGU, Andreea Emma DOBRESCU PLOEŞTEANU, 
Mădălina CILIBEANU, Marius CHIRCĂ, Florentin 
GEORGESCU, Şerban GEORGESCU, Ionu Marian POPA 
E-mail/ comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website/ www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro, 
poscce.adrmuntenia.ro 
 

 

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promo-
va 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 ma-
terial de informare (maxim 1.500 de caractere, cu spa-
ţii), împreună cu 1 – 2 fotografii, cel târziu până vineri, la 
ora 12:00, acesta urmând să fie publicat în viitoarea edi-
ţie a newsletter-ului. 

Materialele de informare vor fi transmise la adre-

sa de e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.  
Newsletter-ul va fi publicat pe site-ul Agenţiei 

(http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit electro-
nic, săptămânal, tuturor membrilor Reţelei de Informare 
REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezv-
oltare Regională Sud Muntenia, consiliilor judeţene şi lo-
cale şi prefecturilor din regiune, Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, reprezentanţilor 
mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-u-
rilor dedicate (portalurilor de ştiri economice), precum şi 
publicului larg. 

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