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În data de 21 ianuarie, AdR Sud Muntenia, prin
şeful Serviciului Comunicare, Cristina Radu, a par-
ticipat la prima şedinţă din acest an a membrilor
Comisiei de dialog Social, ce a fost găzduită de in-
stituţia Prefectului – judeţul Călăraşi.

Subiectele de discuţie dezbătute cu această
ocazie au vizat, printre altele, mediul de afaceri din
Călăraşi şi posibilităţile de finanţare nerambursabilă
europeană ce vor fi disponibile pentru acest sector.

Astfel au fost prezentate oportunităţile de fi-
nanţare din cadrul Programului Operaţional Regio-
nal 2014 – 2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea
competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”,
Prioritatea de investiţii 2.1 „Promovarea spiritului
antreprenorial, în special prin facilitarea exploa-
tării economice a ideilor noi și prin încurajarea
creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incuba-
toare de afaceri” şi Prioritatea de investiţii 2.2

„Sprijinirea creării și extinderea capacităţilor
avansate de producţie și dezvoltarea serviciilor”.

În ceea ce priveşte Prioritatea de investiţii
2.1, conform ghidului specific, varianta draft din
iulie 2015, contribuţia programului la finanţarea
unei investiţii este de 100% din valoarea eligibilă
a investiţiei. Ajutorul nerambursabil se acordă în
regim de ajutor de minimis, iar apelul de proiecte
va fi de tip competitiv, cu termen limită de depu-
nere pe o perioadă de şase luni. valoarea eligibilă
a proiectului va fi între 25.000 şi 200.000 de euro,
iar finanţarea nerambursabilă solicitată nu va pu-
tea depăşi plafonul de minimis.

Mai multe detalii despre oportunităţile de finan-
ţare pentru mediul privat găsiţi pe website-ul dedicat
exclusiv programului Regio - http://regio.adrmunte-
nia.ro, secţiunea POR 2014 - 2020, link: http://re-
gio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/.
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ADR Sud Muntenia,
la Şedinţa Comisiei de Dialog Social

Întâlnire de lucru privind stadiul elaborării documentelor
programatice necesare finanţării în cadrul Axei prioritare 4

„Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” a POR 2014 – 2020
joi, 28 ianuarie, Agenţia pentru dezvoltare Regională

Sud Muntenia organizează o întâlnire de lucru ce va avea
loc la sediul din municipiul Călăraşi, începând cu ora
10:00. Această întâlnire are ca scop discutarea condiţiilor
generale de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 4.

Având în vedere faptul că existenţa unei Strategii in-
tegrate de dezvoltare urbană (Sidu) constituie condiţia
de bază pentru acordarea finanţării prin intermediul Axei
prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” a
POR 2014 – 2020, dar şi a Planurilor de mobilitate urbană
durabilă (PMud), în cazul finanţării investiţiilor legate de
transportul public urban şi de infrastructură aferentă, fie-
care municipiu reşedinţă de judeţ va transmite până la
această întâlnire o situaţie despre stadiul elaborării ocu-
mentelor programatice care să acopere perioada 2014 -
2020, luând în considerare următoarele aspecte:

elaborare/ actualizare/ revizuire;•
acoperirea teritorială a Sidu – fie la nivelul unităţii•

administrativ-teritoariale, fie la nivelul zonei funcţionale
urbane;

în cazul elaborării Sidu la nivelul zonei funcţionale•

urbane, dacă există o structură instituţională deja creată
(zonă metropolitană, Adi) sau se va înfiinţa o nouă struc-
tură în acest sens;

elemente orientative de conţinut, conform draftului•
de ghid specific A.P. 4;

evaluarea strategică de mediu (SeA) – în cazul PMud;•
existenţa sau nu a transportului public urban şi dacă•

este asigurat prin intermediul unui operator de transport
- în cazul PMud;

existenţa sau nu a transportului public electric - în•
cazul PMud;

existenţa sau nu a pistelor pentru biciclişti - în cazul•
PMud;

intenţia accesării finanţării în cadrul Axei prioritare•
4/ Priorităţii de investiţii.

Pentru orice alte informaţii referitoare la accesarea
finanţării în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltă -
rii urbane durabile”a POR 2014 – 2020, puteţi contacta Ser -
viciul dezvoltare urbană din cadrul direcţiei dezvoltare şi
Comunicare, şef serviciu: Cozia-Roxana Georgescu, e-mail:
dezvoltare.urbana@adrmuntenia.ro, tel.: 0733/300.056.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro


La finalul săptămânii trecute, Guvernul a pu-
blicat priorităţile strategice şi planurile de acţiuni
sectoriale ale ministerelor pe anul 2016. după ce
primii doi ani ai perioadei financiare 2014 – 2020 au
fost rezervaţi apro bării Acordului de parteneriat şi
a Programelor Operaţionale, alături de câteva lan -
sări de apeluri de proiecte în a doua parte a anului
trecut, 2016 se doreşte a fi unul bogat în lansări,
cel puţin la nivelul MdRAP. 

Priorităţi MDRAP: Cereri de propuneri
de proiecte pentru cel puţin 60% din bugetul
alocat POR şi POCA 2014 - 2020 

Ministerul dezvoltării Regionale şi Administra-
ţiei Publice îşi propune ca în perioada ianuarie –
octombrie 2016 să lanseze cereri de propuneri de
proiecte pentru cel puţin 60% din bugetul alocat
Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, să
demareze semnarea contractelor de finanţare şi
să facă plăţi către beneficiari. Practic, din bugetul
alocat pentru POR 2014 – 2020 de cca 8,25 mld.
euro (contribuţia uniunii europene + contribuţie
naţională), MdRAP vrea să lanseze anul acesta spre
contractare peste 4,9 mld. euro. Pe parcursul anu-
lui 2015, AM POR a supus consultării publice Ghi-
durile Solicitantului Condiţii Specifice pentru şase
priorităţi de investiţii (ghidurile finale nu au fost
publicate până la această dată): 

Prioritatea 6.1 – Conectarea nodurilor secun-•
dare şi terţiare la infrastructură teN – t.

Prioritatea 5.2 - Realizarea de acţiuni desti-•
nate îmbunătăţirii mediului urban.

Prioritatea 7.1 - investiţii în turism.•
Prioritatea 3.1- Operaţiunea A. Clădiri rezidenţiale.•
Prioritatea 5.1 – Conservarea, protejarea, promo-•

varea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
Prioritatea 2.1 – Microîntreprinderi.•
Ghidul Solicitantului Condiţii Generale pen-

tru POR 2014 – 2020 a fost aprobat în luna noiem-
brie 2015. de asemenea, în perioada mai – octom-
brie 2016, MdRAP doreşte să deschidă apeluri de

proiecte pentru cel puţin
60% din bugetul alocat
Programului Operaţional
Capacitate Administra-
tivă 2014 – 2020 (ceea ce
înseamnă peste 330 mi-
lioane de euro din cei
peste 555 de alocaţi prin
fondul Social european).
Pe parcursul anului 2015
au fost lansate două ce-
reri de proiecte non-com-
petitive în cadrul POCA
2014 – 2020, alte trei ghiduri ale solicitantului fiind
supuse consultării publice (2 cereri de proiecte
competitive, o cerere de proiecte necompetitivă). 

MdRAP alocă resurse şi pentru atingerea ţin-
telor de absorbţie 80% pe POR 2007 – 2013 şi 95%
pe POdCA 2007 – 2013, precum şi pentru finanţarea
prin programele de Cooperare teritorială euro-
peană 2014 - 2020 şi închiderea celor pentru 2007
- 2013.

Priorităţi MFE: Finalizare în aprilie 2016
pentru SMIS 2014/MYSMIS2014+
şi operationalizare centru de informare 

Pe lista priorităţilor Ministerului fondurilor eu-
ropene se află finalizarea sistemului electronic de
gestionare a programelor şi proiectelor europene –
SMIS 2014/MYSMIS2014+, un termen fiind stabilit
în luna aprilie 2016. finalizarea tuturor functiona-
lităţilor sistemului informatic este programată
pentru luna octombrie 2016, la aproape un an de
la „lansarea în consultare publică” a sistemului. 

de asemenea, Mfe îşi propune îndeplinirea
condiţionalităţilor ex-ante pentru atragerea fon-
durilor europene în perioada de programare 2014
– 2020, precum şi finalizarea procesului de acredi-
tare pentru autorităţile implicate în sistemul de
gestionare al feSi 2014 – 2020.

(continuare în pagina 4)
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Priorităţile Guvernului pentru anul 2016:
Lansăm apeluri de proiecte pentru 60%

din bugetele POR şi POCA,
iar MySMIS va fi funcţional din aprilie

dacian Cioloş, prim-ministrul
României

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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200.000 de euro
prin POR 2014 - 2020,

pentru investiţii în mediul urban!
Prioritatea de investiţii 2.1

a Programului Operaţional Re-
gional 2014 - 2020, care oferă
ajutoare de minimis de până la
200.000 de euro cu fonduri eu-
ropene, fără ca antreprenorii să
aducă bani de acasă, urmează
să fie deschisă printr-un apel de
pro iecte estimativ în cursul lunii
fe bruarie 2016. „Sperăm că vom
pu tea deschide apelul de pro-
iecte în cursul lunii februarie.
Dorim ca înscrierea să se facă
online și așteptăm definitiva-
rea sistemului electronic de la
Ministerul Fondurilor Europe -
ne”, a declarat Gabriel friptu,
director în cadrul Ministerului
dezvoltării Regionale şi Adminis -
traţiei Publice, coordonatorul
programelor pentru fonduri ue
gestionate de MdRAP. 

Ghidul solicitantului – con-
diţii specifice pentru această li-
nie de finanţare, în formă con-
solidată, va fi publicat până la
finalul lunii ianuarie, au comu-
nicat oficialii MdRAP. Noua linie
de finanţare va oferi microîntre-
prinderilor ajutoare de minimis
de maximum 200.000 de euro,
pentru investiţii în mediul ur-
ban. Prin POR 2014 - 2020 vor fi
finanţate doar activităţile ce se
regăsesc în domeniile identifi-
cate de către Strategia Naţio-
nală de Competitivitate, precum
şi cele care se regăsesc în Planu-
rile de dezvoltare Regională.

totodată, în urma negocieri-
lor cu Comisia europeană pentru
aprobarea POR, au fost stabilite
complementarităţile pe anumite

activităţi/domenii cu alte pro-
grame finanţate din diferite fon-
duri europene, pentru a evita du-
bla finanţare, ceea ce a avut ca
efect eliminarea unor domenii de
activitate (de ex.: agricultură, sil-
vicultură, pescuit şi acvacultură,
procesarea alimentelor şi a bău-
turilor etc.) – a menţionat AM POR.

La momentul depunerii ce-
rerii de finanţare, solicitantul tre -
buie să aibă deja domeniul de ac-
tivitate vizat de investiţie, auto-
rizat la sediul identificat ca loc
de implementare a proiectului. O
singură activitate se finanţează,
iar această activitate poate fi prin -
cipală sau secundară.

un aspect important al aces-
tei scheme de finanţare este le-
gată de eligibilitatea taxei pe va-
loare adăugată. Potrivit AM POR,
antreprenorii vor putea deconta
din bani europeni cheltuiala cu
taxa pe valoare adăugată la in-
vestiţii, dar numai în cazul în ca -
re aceasta este nedeductibilă. 

„Este eligibilă doar TVA ne-
deductibilă, potrivit legii. Contri-
buţia programului la finanţarea
unei investiţii este de maximum
100% din valoarea eligibilă a in-
vestiţiei, în limita de minimis. Va-
loarea eligibilă cuprinde și TVA
nerecuperabilă, conform legii (chel -
tuiala eligibilă)”, a menţionat AM
POR. 

O altă chestiune este lega tă
de durata maximă de implemen -
tare a proiectelor. Aceasta va fi
stabilită în funcţie de aprobarea
schemei ajutorului de minimis. 

Sursa: arq.ro

(continuare din pagina 3)
În ceea ce priveşte lansările

de apeluri de proiecte, ministe-
rul îşi propune să lanseze apelu-
rile „conform calendarului”, doar
că, având în vedere întârzierile
în perfecţionarea sistemului in-
formatic prin care se depun pro-
iectele, se vor produce inevita-
bile amânări faţă de calendarul
aflat în prezent publicat pe site-
ul Mfe. O altă iniţiativă strate-
gică a Mfe este operaţionaliza-
rea centrului de informare pen-
tru instrumente structurale şi a
reţelei sale teritoriale (inclusiv
one-stop-shop pentru iMM) până
în martie 2016. 

Priorităţi MADR:
Înfiinţarea unui fond
de creditare
pentru agricultură
până în iunie 2016 

una dintre priorităţile Minis-
terului Agriculturii şi dezvoltării
Rurale este modificarea PNdR
2014 - 2020, în sensul armonizării
cu prevederile legislaţiei naţio-
nale referitoare la fermele de fa-
milie şi grupurile de producători
şi încurajarea transferului inter-
generaţional în agricultură, prin
folosirea oportunităţilor din Pro-
gramul Naţional de dezvoltare
Rurală (instalarea tinerilor fer-
mieri, sprijin pentru dezvoltarea
fermelor mici, schemă pentru mi -
cii fermieri).

Mai mult, ministerul va rea-
naliza submăsurile din cadrul
programului pomicol din Progra-
mul Naţional de dezvolta re Ru-
rală în vederea creşterii intere-
sului beneficiarilor. 

Până în iunie 2016 este esti-
mată înfiinţarea unui fond de
creditare pentru agricultură. 

Sursa: fonduri-structurale.ro

http://www.fonduri-structurale.ro
http://arq.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Ministerul finanţelor Publice, prin Agenţia Na-
ţională pentru Achiziţii Publice, a publicat spre con-
sultare publică o variantă de lucru a proiectului Nor-
melor metodologice de aplicare a legii privind achi-
ziţiile publice (clasice). Principalele noutăţi pe care
le aduc aceste norme se referă la modalitatea de
consultare a pieţei, reguli pentru evaluarea în avans
(ex-ante) a documentaţiei de atribuire, explicitarea
criteriilor de atribuire „calitate - preţ” şi „costul
cel mai scăzut”, aplicarea procedurii simplificate. 

Spre exemplu, sunt detaliate criteriile de atri-
buire „calitate - preţ” şi „costul cel mai scăzut”,
care au fost introduse ca elemente de noutate prin
Legea achiziţiilor publice. 

Se precizează că aplicarea criteriului de atri-
buire „calitate - preţ” este obligatorie în cazul con-
tractelor având ca obiect prestaţii intelectuale (de
natura celor de consultanţă/asistenţă tehnică, ela-
borare studii, proiectare, supervizare, sau altele
asemenea, aferente unor proiecte de complexitate
ridicată), iar stabilirea ofertei câştigătoare se rea-
lizează prin aplicarea unui sistem de factori de eva-
luare, unde ponderea alocată factorului preţ nu
poate fi mai mare de 40%. 

un alt exemplu se referă la detalierea modului
în care autoritatea contractantă va realiza consul-
tarea pieţei. Astfel, anunţul prin care se iniţiază
consultarea pieţei, ce va fi publicat în SeAP, trebuie
să conţină o serie de elemente obligatorii, iar au-
toritatea contractantă are la dispoziţie mai multe
variante pentru a desfăşura efectiv procesul de con-
sultare şi a utiliza propunerile/comentariile pri-
mite. Aspectele supuse consultării vizează, fără a
se limita la acestea, potenţiale soluţii tehnice, fi-
nanciare sau contractuale pentru satisfacerea ne-
voii autorităţii contractante, precum şi aspecte le-
gate de strategia de contractare, inclusiv divizare
pe loturi, posibilitatea solicitării de oferte alterna-
tive şi altele asemenea. 

În plus, prin această primă versiune a proiec-
tului, se propune, în spirit de transparenţă, ca toate
tipurile de proceduri să fie desfăşurate, ca regulă,
integral prin mijloace electronice (online). 

Întreprinderile mici şi mijlocii vor avea acces
ceva mai uşor la contractele cu autorităţile centrale
şi locale, prin viitoarea legislaţie a achiziţiilor pu-
blice, dar şansele iMM-urilor vor rămâne, încă, re-
lativ mici în faţa marilor companii. 

viitoarele prevederi legislative, din perspectiva
accesului iMM-urilor la contractele autorităţilor cen-
trale şi locale de achiziţii publice sunt: 

Împărţirea lucrării pe loturi. firmele mici şi•
mijlocii nu au nicio şansă să obţină un contract mare
de achiziţii publice, în faţa unei mari companii.
iMM-urile nu dispun de numărul de angajaţi necesar
unui contract mare, de reurse financiare, de expe-
rienţă în lucrări mari; 

Pentru a înlesni accesul iMM-urilor la cotractele•
de achiziţii publice, noile proiecte legislative indică
mai apăsat autorităţii contractante să împartă în lo-
turi mai mici marile proiecte. 

viitoarea legislaţie a achiziţiilor publice va
oferi subcontractanţilor (iMM-uri, de exemplu) po-
sibilitatea ca, atunci când îşi termină partea lor de
lucrare, să se ducă la autoritatea contractantă şi să
îşi încaseze direct partea lor din bani pe prestaţie.
Astfel, subcontractantul nu va mai fi obligat să aş-
tepte terminarea lucrării generale, încasarea con-
ractului de către antreprenorul general, pentru ca
abia ulterior antreprenorul general să-i plătească şi
lui partea de prestaţie. 

Aici, noua legislaţie prevede un mecanism de
cesiune de creanţă, asfel încât antreprenorul gene-
ral să aibă totuşi posbilitatea să cenzureze plata di-
rectă de la autoritate către subcontractant. 

ANAP va publica săptămâna aceasta un calen-
dar al dezbaterilor pe care le va organiza pe mar-
ginea acestui proiect, la care vor fi invitate toate
părţile interesate. de asemenea, va fi publicat un
formular prin care cei interesaţi vor putea să trans-
mită electronic propunerile/comentariile. 

Persoanele interesate să formuleze propuneri
şi/sau observaţii cu privire la conţinutul acestui pro-
iect le pot trimite în format electronic, la adresa
de e-mail: transparenta.decizionala@anap.gov.ro.

Sursa: finantare.ro

Normele metodologice de aplicare
a legii privind achiziţiile publice -

în consultare publică
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http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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PNDR 2014 - 2020: Calendarul măsurilor
ce vor fi lansate în 2016

Începând din luna februarie vor fi deschise noi
măsuri din PNdR 2014 - 2020. Astfel, începând de
luna viitoare posibilii beneficiari ai fondurilor eu-
ropene pot începe să depună proiectele la AfiR.
de asemenea, în această perioadă, funcţionarii
AfiR lucrează la ghidurile solicitantului şi la măsuri
de simplificare a programului de dezvoltare rurală. 

Calendarul pentru acest an: 
• Februarie
- Submăsura 1.1 „Sprijin pentru formare pro-

fesională, precum și a acţiunilor pentru dobândi-
rea de cunoștinţe”; 

• Martie
– Măsura de „Consiliere în implementarea pla-

nului de afaceri”;
- Măsură 4.2 „Schema de minimis”;
- Submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţiile

agricole”; 

- Submăsura 4.1 a „Investiţii în exploataţii po-
micole”;

- Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în
prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea
de produse agricole”; 

- Submăsura 4.2 a „Investiţii în procesarea/
marketingul produselor din sectorul pomicol”, 4.3
„Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau
adaptarea infrastructurii agricole și silvice”; 

- Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea ti-
nerilor fermieri”;

• Aprilie - mai
– Submăsura 7.2 „Investiţii în crearea și mo-

dernizarea infrastructurii de bază la scară mică”
• Iulie
– Submăsura 6.5 „Schema pentru micii fer-

mieri”.
Sursa: finantare.ro
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ICGEB – granturi pentru cercetare
şi oportunităţi de instruire 2016

Beneficiari eligibili: institute/Centre de cer-
cetare, universităţi.

Valoarea maximă a finanţării acordate: 25.000
de euro.

Finanţator: Centrul internaţional pentru ingi-
nerie Genetică şi Biotehnologie.

Termen limită de depunere: 30 aprilie 2016.
Priorităţile programului: Aplicaţiile ce abor-

dează probleme ştiinţifice originale cu relevanţă
particulară pentru ţară din care face parte instituţia
aplicantă sau care se referă la arii particulare de
interes/relevanţă pentru ţară respectivă sunt apre-
ciate pozitiv pe parcursul procesului de evaluare.

O atenţie particulară va fi acordată proiecte-
lor ce abordează subiecte de interes pentru regiuni
geografice specifice şi care sunt propuse de un
grup de cercetători din mai multe ţări. 

Suportul financiar este disponibil pentru pro-
iecte de cercetare din mai multe domenii ştiinţi-
fice (sănătatea umană, biotehnologii industriale şi
agricole, bioenergie). Colaborarea cu alte grupuri
de cercetare (în special din ţările membre iCGeB)

este încurajată, dar nu este obligatorie pentru
acordarea finanţării. O atenţie specială va fi acor-
dată proiectelor ce abordează subiecte de interes
pentru o anumită regiune geografică şi care pot fi
dezvoltate de grupuri care colaborează în mai mult
decât o ţară.

Contact: Ofiţer de legătură al iCGeB pentru
România - dr. Anca Oancea, iNCdSB Bucureşti - e-
mail: oancea.anca@gmail.com.

Sursa: fonduri-structurale.ro

http://www.fonduri-structurale.ro
http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Dacian Cioloş: Vreau să ne concentrăm
pe calitatea absorbţiei la fondurile europene

Premierul dacian Cioloş a declarat după dis-
cuţiile purtate la Ministerul dezvoltării, că a insis-
tat mai mult asupra gradului de absorbţie a fondu-
rilor europene şi pe impactul acesteia asupra di-
feritelor sectoare prioritare. 

„Am discutat mai mult despre fondurile euro-
pene,în ideea în care ministerul este într-un anumit
fel finanţator pe programe de investiţii la nivel lo-
cal, la nivel regional, dar vizează și anumite politici
sectoriale pe care le avem că prioritate. Am insistat
pe faptul ca, de acum înainte, când vorbim de fon-
duri europene, aș vrea să nu mai tratăm fondurile
că pe o sursă de finanţare doar, ci să ne concentrăm
pe gradul de absorbţie. Vreau să ne concentrăm și
pe calitatea absorbţiei, și pe impactul acesteia pe
diferite sectoare pe care ne-am stabilit anumite
priorităţi”, a precizat Cioloş. 

el a adăugat că la MdRAP există un instrument
ce permite măsurarea impactului anumitor inves-
tiţii la nivel teritorial. 

„Există mai multe programe informatice aici

care permit să suprapunem pe un teritoriu dat in-
vestiţii ce au fost făcute din fonduri publice, na-
ţionale sau europene în ultimii ani, investiţii în in-
frastructură, economice, cu caracter social, și care
ne permit să evaluăm gradul de dezvoltare a unui
anumit teritoriu și, deci, fezabilitatea și utilitatea
altor investiţii pe viitor. Şi,în felul acesta, aș vrea
să putem să continuăm modul de gândire a utilizării
fondurilor europene”, a explicat Cioloş. 

Şeful executivului a spus că se gândeşte, por-
nind de la datele existente, la modul în care ar pu-
tea fi dezvoltate anumite aplicaţii care să fie utile
nu doar pentru decidenţii politici la nivel local, dar
şi pentru sectorul privat. 

„Pentru ca atunci când cineva vrea să facă o
investiţie într-o anumită zonă, să poată să știe pe
ce infrastructură contează — de transport, de in-
teres public. Deci e un punct de pornire interesant,
apropo de corelarea dintre investiţii, utilitatea și
impactul investiţiilor”, a mai precizat Cioloş.

Sursa: finantare.ro

În martie se deschide finanţarea
pentru noi locuri de muncă

Ministerul finanţelor Publice estimează deschide-
rea unei noi sesiuni de depunere a proiectelor în baza
schemei de ajutor de stat pentru crearea locurilor de
muncă (H.G. nr. 332/ 2014) în luna martie 2016.

Beneficiarii eligibili sunt întreprinderile (mari
şi iMM-uri), care au activitate sau start-upuri din
toate sectoarele economice, exceptând domenii
precum: pescuit, acvacultură, producţia primară,
prelucrarea şi comercializarea produselor agricole,
sector siderurgic, construcţii navale, fibre sinte-
tice, transporturi, energie şi toate sectoarele lis-
tate în Anexa 1 la HG nr. 332/2014. 

investiţia trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: 

să fie considerată investiţie iniţială, adică să vi-•
zeze înfiinţarea unei unităţi noi, extinderea capacităţii
unităţii existente, diversificarea producţiei unităţii sau
schimbarea fundamentală a procesului de producţie; 

să conducă la crearea a cel puţin 10 locuri de•

muncă noi, dintre care minimum 3 destinate lu-
crătorilor defavorizaţi, pentru fiecare locaţie de
realizare a investiţiei.

Cheltuieli eligibile: costurile totale salariale
pe o perioadă de 2 ani consecutivi, în limita sala-
riului mediu pe economie, pentru locurile de
muncă nou create ca urmare a investiţiei iniţiale. 

Procentul de finanţare acordat diferă în func-
ţie de regiunea de implementare: 

până la 15% în regiunea Bucureşti; •
până la 35% în regiunile vest şi ilfov; •
până la 50% în restul regiunilor (Nord-vest;•

Nord-est; Centru; Sud-vest; Sud; Sud-est). 
Bugetul anual al acestei scheme este de 450

milioane de lei. În cazul în care bugetul alocat se-
siunii estimate a se derula în luna martie nu va fi
în totalitate epuizat, se estimează derularea unei
noi sesiuni în luna iulie 2016.

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Propunere de proiect din Croaţia pentru
Măsura 1.2 Reţele de localităţi

Grupul de Acţiune Locală „Central Istria” din
Croaţia reprezintă interesele mai multor autori-
tăţi locale şi intenţionează să depună pe Măsura
2.1 Reţele de orașe înfrăţite un proiect pe tema
dezvoltării rurale. 

Sunt căutaţi parteneri eligibili (oraşe/co-
mune, comitete de înfrăţire sau reţele ale aces-
tora, alte autorităţi de la nivel local/regional, fe-
deraţii/asociaţii de autorităţi locale, organizaţii
nonprofit care reprezintă autorităţile locale şi or-
ganizaţii nonprofit ale societăţii civile) care au ex-
perienţă în proiecte de tip „fermă pentru școală”. 

Posibilii parteneri interesaţi de cooperare
sunt rugaţi să contacteze direct persoana indi-
cată, cât mai curând. Mai multe detalii la Punctul
europa pentru cetăţeni, e-mail: info@europapentru-
cetateni.eu, web: www.europapentrucetateni.eu,
tel./fax: 021/316 60 60.

Sursă: finantare.ro

Propunere de proiect din Slovacia
pentru realizarea unui film
prin Componenta 1
Memorie istorică europeană

Svet XXi/World XXi este o asociaţie a ce -
tăţenilor din Bratislava (Slovacia), o ONG fondată
în 1998 care sprijină programe alternative în do-
meniul culturii, ştiinţei, sănătăţii.

Organizaţia caută parteneri eligibili pentru
un proiect pentru Componenta 1 Memorie istorică
europeană, prin care se doreşte realizarea unui
film despre felul cum al doilea Război Mondial a
afectat europa.

Posibilii parteneri interesaţi de cooperare
sunt rugaţi să contacteze direct persoana indicată
mai jos până în data de 15 februarie 2016. ter-
menul limită de depunere a proiectului este 1
martie 2016. 

Persoană de contact: Gabriel Gröber, e-mail:
gabrielgrober@gmail.com, website: cinelife.sk.

Sursă: finantare.ro

Rata de obsorbţie curentă
în 23 decembrie 2015

59,63%

Proiecte
depuse

46.995

Contracte
semnate

15.742
Plăţi rambursate

de Comisia europeană

68,38%

Stadiul absorbţiei fondurilor europene / 23 decembrie 2015

http://www.finantare.ro
http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Instrucţiunea AM POR nr.145,
referitoare la informarea şi comunicarea

POR 2014 – 2020
Autoritatea de Management pentru POR şi ca-

drul Ministerului dezvoltării Regionale şi Adminis-
traţiei Publice a publicat instrucţiunea AM POR nr.
145, referitoare la informarea şi comunicarea POR
2014 – 2020. documentul vizează utilizarea preve-
derilor din Manualul de proceduri pentru informare
şi publicitate aplicabile Regio 2007 – 2013 şi în im-
plementarea activităţilor de comunicare 2014 –
2020 până la aprobarea noului manual, precum şi
aplicarea prevederilor Manualului de indentitate

vizuală (Miv) pentru POR 2007 – 2013, inserând în
siglă doar referinţa la POR 2014 – 2020, actualizat
cu sigla instrumentelor Structurale (iS), conform
Miv pentru iS în România, aprobat prin Ordinul Mfe
nr. 2324/18.09.2015.

Prezenta instrucţiune poate fi descărcată de
pe site-ul Agenţiei dedicat exclusiv programului
Regio, din secţiunea POR 2014 – 2020 > Alte docu-
mente, link: http://regio.adrmuntenia.ro/ima gini/ -
upload/instructiune145_0041.pdf.

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

http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiune145_0041.pdf
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiune145_0041.pdf
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 25 ianuarie 2016, la sediul
Agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 1.285 de proiecte, prin care se soli-
cită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul
Operaţional Regional), Planul integrat de dezvoltare
urbană pentru Polul de dezvoltare (Pidu) – Municipiul

Piteşti, Pid-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
integrate de dezvoltare urbană pentru 12 centre ur-
bane. Până în această dată au fost semnate 757 de
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.356.571.741,55 lei. din cele 757 de
contracte semnate, 78 de proiecte au fost reziliate.

IN
FO

 REG
IO

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

Domeniul/Subdomeniul
Nr.

PID-uri
depuse

Nr.
proiecte
depuse

Nr.
pro-
iecte

retrase

Stadiul proiectelor Valoare
asistenţă
financiară

neranbursabilă
solicitată

- mil. Euro -

Suma alo-
cată /

disponibilă
Regiunii

Sud
Muntenia

- mil. Euro -

Res-
pinse

În
eva-
luare

Pre-
con-
trac-
tate

În
re-

zervă

Con-
trac-
tate

Axa
1

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

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

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

1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe 9 cereri 0 0 0 0 0 9 2,71 22,80

Axa
2

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

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

Axa
3

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

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale 60 11 14 0 0 4 31 22,25 13,88

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

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

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

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

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

Axa
4

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

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

realocate

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

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

Axa
5

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

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

32 14 6 0 0 0 12 61,20 35,64

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

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

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


Până în data de 25 ianuarie 2016, 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 finanţare nerambursabilă
prin Programul Operaţional Sectorial „Creșterea
Competi ti vităţii Economice” 2007-2013. din tota-
lul proiectelor primite de AdR Sud Muntenia pentru
întocmirea contractelor de finanţare, au fost res-
pinse 76 şi retrase 38.

La finele anului 2014 a fost lansată o altă cerere
de propuneri de proiecte pentru sprijin nerambursabil
cofinanţat din fondul european pentru dez voltare Re-
gională. Acest apel de proiecte a fost deschis pentru
Operaţiunea 1.1.1 - Sprijin pentru consolidarea și mo-
dernizarea sectorului productiv prin investiţii tangi-
bile și intangibile pentru întreprinderi. depunerea
aplicaţiilor s-a desfăşurat în perioada 27 octombrie
2014 - 25 noiembrie 2014. transmiterea dosarului ce-
rerii de finanţare s-a efectuat online, pe platforma
destinată depunerii aplicaţiei - 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 Naţio-
nale de Prognoză, valabil în 2015).

toate proiectele depuse în cadrul acestui apel
de proiecte au fost evaluate din punctul de vedere
al conformităţii administrative, eligibilităţii, teh-
nico-economic, au fost selectate şi propuse spre
finanţare în cadrul AM POS CCe. după publicarea
listelor aferente proiectelor acceptate spre finan -
ţare, începând cu data de 20.02.2015, Oi POS CCe
din cadrul AdR Sud Muntenia a primit spre întocmi -
rea contractului de finanţare un număr de 62 de
proiecte . dintre acestea, 53 au contracte semnate
şi sunt în etapa de imple mentare, 7 au fost retrase
în etapa de contractare şi 2 proiecte au fost res-
pinse în etapa de precontractare.

Până în prezent, la nivelul AdR Sud Muntenia au
fost semnate 366 de contracte de finanţare, cu o va -
loare nerambursabilă aprobată de 408.258.104,61 lei.

din cele 366 de contracte semnate, 90 de proiec -
te au fost reziliate - asistenţă 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 şi 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 şi
Mijlocii

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

1.1 - Operaţiunea „Sprijin pentru
consolidarea și modernizarea sectorului
productiv prin investiţii tangibile și
intangibile” pentru întreprinderi

62 219.724.431,16 7 2 53 108.070.494,30 0 0.00

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

1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă
acordat întreprinderilor mici şi 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 şi la serviciile conexe 66 5.659.930,89 16 20 30 2.297.904,46 0 0,00

TOTAL 481 782.381.206,70 38 77 366 408.258.104,61 90 100.418.374,91

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

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


Reabilitarea variantei Nord, tronsonul de drum ce
se intersectează cu strada Sloboziei şi până la inter secţia
cu str. Bucureşti (zona COMCeH), va deveni o realitate
în acest an. Conform proiectului ce va fi supus dezbaterii
consilierilor locali, în această săptămână, reabilitarea
urmează să fie făcută pe o lungime totală de 2.166,82
m. În şedinţă va fi aprobată documentaţia tehnică, ur-
mând apoi ca lucrarea să fie scoasă la lici taţie. Banii ce
vor veni de la Ministerul dezvoltării, prin PNdL, vor fi
decontaţi pe parcursul execuţiei lucrărilor de reabilitare.

drumul de centură din municipiul Călăraşi (va-
rianta Nord) este amplasat în partea de nord a munici-
piului Călăraşi, pe acesta fiind dirijat traficul greu, de
la intrarea în oraş (zona S.C. SideRCA S.A.) până la ie -
şirea din oraş (str. Bucureşti, zona S.C. COMCeH) spre
comuna Modelu. doar tronsonul delimitat de drumul Na -
ţional 21 (în prelungirea străzii Sloboziei) şi str. Bucu -
reşti, este tratat în acest proiect în vederea reabilitării.

În expunerea de motive se menţionează că su -
prafaţa de teren ocupată are următoarele componente:

suprafaţa de teren ce va fi ocupată de obiectiv va•
fi de circa 23.035,25 mp (carosabil – 17.657 mp; tro-
tuare pietonale – 1298,4 mp; lungime stradă – 2.166,82
ml; lăţime parte carosabilă - 7 m);

sistemul rutier existent este compus din îmbrăcă-•
minte asfaltică, îmbrăcăminte de ciment degradată cu
dale sparte, fisurate, tasate, exfoliate, îmbrăcăminte
executată înainte de anul 1985;

zona refăcută nouă nu acoperă lăţimea unei benzi•
de circulaţie astfel că se mai creează un rost cu betonul
vechi care rămâne pe o lăţime mică (circa 1 m) şi pe o
zonă de margine oricum mai degradată.

Modernizarea sistemului rutier existent se face:
în plan – menţinerea în totalitate a elementelor•

geometrice caracteristice, configuraţia şi lăţimea părţii
carosabile şi executarea unor trotuare fără a se face
exproprieri şi a se ocupa alte terenuri suplimentare;

în profil – pentru banda cu lucrări edilitare, se va•
desface structura existentă şi se va construi una nouă.

Sursa: actualitateacalarasi.ro
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Investiţie de 100 de miliarde de lei vechi
la Albota pentru depozitarea ecologică a deşeurilor
Argeş

În prima jumătate a lunii ianuarie a avut loc
recepţia lucrărilor de execuţie la Celula ii a depozitului
ecologic de deşeuri de la Albota, parte a proiectului
„Managementul integrat al deșeurilor solide în judeţul
Argeș, etapa a II-a”. valoarea totală eligibilă a proiec-
tului este de 69.818.367 de lei, fără tvA, din care
55.854.694 de lei reprezintă contribuţia nerambursabilă
a uniunii europene din fondul european de dezvoltare
Regională. Celula are o durată de viaţă de aproximativ
8 ani, o suprafaţă proiectată de aproximativ 3,6 ha, iar
capacitatea sa de depozitare este de 1,1 milioane m3.
valoarea contractului a fost de 10.534.254,38 lei, fără
tvA. executarea lucrărilor a fost realizată de firmele
envisan Nv şi Kranz eurocenter. La această lucrare au
fost realizate şi un drum perimetral cu o lungime de 1,4
km şi două rampe de acces. Consiliul judeţean Argeş,
în calitate de beneficiar al proiectului, are rolul prin-
cipal în gestionarea şi implementarea proiectului „Ma-
nagementul integrat al deșeurilor solide în judeţul Ar-

geș - etapa a II-a”. În această calitate, Consiliul judeţean
Argeş a promovat şi a obţinut aprobarea pentru finan-
ţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu
– Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de mana-
gement integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor
istorice contaminate”, domeniul Major de intervenţie
1 – „Dezvoltarea sistemelor integrate de management
al deșeurilor și extinderea infrastructurii de manage-
ment al deșeurilor”. Beneficiarul măsurii este Cj, în nu-
mele Asociaţiei Comunitare de dezvoltare intercomu-
nitară, înfiinţată la nivelul judeteţului Argeş pentru dez-
voltarea sistemului de management al deşeurilor jude -
ţene, bazându-se pe o strategie comună. Prin realizarea
celulei depozitului ecologic Albota, toată populaţia
judeţului Argeş va beneficia de această investiţie. de
asemenea, populaţia din cele trei zone incluse în etapa
a ii-a, aproximativ 173.643 de locuitori, va beneficia de
serviciile îmbunătăţite de management al deşeurilor. 

Sursa: jurnaluldearges.ro

1,6 milioane de euro
pentru reabilitarea Variantei Nord a Călăraşiului
Călăraşi

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


Municipalitatea intenţionează ca din primă-
vară să dea posibilitatea închirierii de ambarca-
ţiuni fără motor pe Canalul Cama. Conform unui
proiect de hotărâre, în cadrul Centrului de agre-
ment Canal Cama, pentru activităţile de agrement
specifice vor fi închiriate ambarcaţiuni fără motor,
bărci şi hidrobiciclete. Închirierea acestor ambar-
caţiuni va fi posibilă în perioada sezonului estival,

zilnic, între orele 7:00 şi 20:30.
Municipalitatea Giurgiu precizează că „Cen-

trul de agrement Canal Cama” va fi păzit perma-
nent şi că pe toată durata sezonului estival zona
va fi monitorizată de salvamari, iar în incinta cen-
trului va funcţiona un punct de prim ajutor deser-
vit de personal medical calificat.

Sursa: giurgiuveanul.ro
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Pentru că pe noul exerciţiu fi-
nanciar european, municipiile reşe-
dinţă de judeţ au acces exclusiv la
sume importante de bani, mai ales
pe zona reducerii emisiilor de carbon,
Primăria târgovişte a decis să întoc-
mească un proiect de îmbunătăţire
a transportului public în cadrul căru -
ia să achiziţioneze maşini ecologice
electrice pentru serviciul de trans-
port public de persoane. Şi pentru că
valoarea proiectului este una importantă, 25 milioane
de euro, echipa administrativă de conducere a primă-
riei a decis că proiectul va avea mai multă greutate
dacă se realizează în asociere cu forul administrativ
judeţean, Aitt, dar şi cu o serie de localităţi vecine
municipiului reşedinţă de judeţ, aşa că se va colabora
intens pentru realizarea acestei investiţii de anvergură
nu numai cu Cj, dar şi cu localităţile învecinate.

„Cea mai mare sumă pe Axa 4 merge către prio-
ritatea de investiţii 4.1, «Promovarea strategiilor de
reducere a emisiilor de dioxid de carbon», iar asta în-
seamnă că viziunea pe care Uniunea Europeană o are
pentru această perioadă de programare este îndrep-
tată către această zonă. Așadar, unul dintre proiectele
importante pe care municipiul Târgoviște dorește să-
l implementeze se referă la cel care vizează îmbună-
tăţirea transportului public urban prin achiziţionarea
de vehicule ecologice și construirea infrastructurii ne-

cesare transportului electric, inclu-
siv staţii de alimentare a automobi-
lelor electrice. Este un proiect cu o
valoare estimată de 25 milioane de
euro. El urmează să se implemen-
teze nu numai la nivelul municipiu-
lui Târgoviște, ci și la nivelul unei
zone funcţionale urbane, așa cum
prevede Ghidul privind implemen-
tarea proiectelor pe această axă, și
ne referim la un parteneriat între

municipiul Târgoviște, ca lider de asociere, CJ și uni-
tăţile administrativ-teritoriale Aninoa sa, Comișani,
Dragomirești, Răzvad, Şotânga, Ulmi, Văcărești, Lu-
cieni. La această Axă trebuie să menţionăm și faptul
că implementarea proiectelor se realizează pe baza
unei Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană, stra-
tegie care urmează să fie realizată la nivelul munici-
piului Târgoviște și a acestei zone funcţionale și care
va schimba radical transportul public la nivelul mu-
nicipiului Târgoviște și al zonei urbane. Cu siguranţă,
toţi care vor participa la asociere vor a vea cofinan-
ţări, asta se va stabili prin acordul de asociere care
va fi întocmit. În momentul în care vom achi ziţiona
autovehicule ecologice electrice nu vom lăsa orașul
să arate la modul la care arată acum, cu actualele in-
stalaţii și linii electrice”, a precizat edilul interimar
al municipiului târgovişte, Cristian Stan.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Noutate absolută pe noul exerciţiu
financiar european: Transport ecologic electric

la Târgovişte şi în opt comune limitrofe

Dâmboviţa

Activităţi de agrement specifice
din primăvară pe Canalul Cama

Giurgiu

http://www.jurnaldedambovita.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://giurgiuveanul.ro
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În această săptămână, Consiliul judeţean ialo-
miţa se întruneşte în şedinţă ordinară, având pe or-
dinea de zi discutarea şi adoptarea unor proiecte
de hotărâre, printre care cel privind studiul de fe-
zabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-eco-
nomici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare
DJ 203 E, Căzănești-Cocora, Km 0+000-Km 12+800”.

dj 203e face legătura între localităţile Căză-
neşti şi Cocora. În ceea ce priveşte conectivitatea
la reţeaua rutieră de bază, în judeţul ialomiţa, dj
203e asigură o conectivitate terţiară la coridorul
e 85 (dN 2), e 60 (până la intersecţia cu dN 2A), o
conectivitate primară prin comuna Ciochina, şi o
conectivitate secundară prin dN 2A. Având în ve-

dere solicitările din partea autorităţilor locale şi
din partea locuitorilor din zonă, Consiliul judeţean
ialomiţa a decis modernizarea tronsonului respec-
tiv de drum. Obiectivul de investiţii se va finanţa
din bugetul judeţului, bugetul de stat şi alte surse
legal constituite. 

În prezent, stadiul actual al îmbrăcămintei as-
faltice existente este îmbătrânită, prezintă nume-
roase defecte şi degradări care duc la o utilizare
în condiţii total necorespunzătoare cerinţelor de
trafic actuale, iar pe unele zone şi chiar porţiuni
îmbrăcămintea lipseşte, fiind constituită din piatră
spartă, cu numeroase gropi şi denivelări.

Sursa: cicnet.ro

Modernizarea DJ 302 E,
Căzăneşti - Cocora, printre priorităţile CJ Ialomiţa
Ialomiţa

Fonduri mai mari în Prahova
pentru spitale, drumuri şi protecţie socială

Prahova

2016 va aduce o suplimentare
considerabilă, comparativ cu anul
trecut, a sumelor alocate de Con-
siliul judeţean Prahova pentru lu-
crări şi dotări la unităţile sanitare,
asfaltări ale drumurilor judeţene
şi plăţi în domeniul protecţiei so-
ciale. Autorităţile au prezentat,
săptămâna trecută, propunerea
pentru bugetul Cj pe acest an, do-
cument ce urmează să fie supus
aprobării consilierilor, în şedinţa
din data de 26 ianuarie.

Consiliul judeţean şi-a propus să aloce fonduri
în acest an şi pentru sprijinirea, prin parteneriat
public, a unor investiţii ce urmează să fie efec-
tuate de Primăria Ploieşti.

Conform proiectului, autorităţile judeţene se
aşteaptă să aibă, în acest an, încasări de 441 de
milioane de lei şi cheltuieli de 480 de milioane de
lei, diferenţa urmând să fie acoperită din restul
rămas necheltuit anul trecut, când instituţia a în-
registrat un excedent bugetar de 72 de milioane
de lei. Bugetul actual este un pic mai mic decât în
2015, an în care au intrat sume importante de la

uniunea europeană. La capitolul
venituri proprii, totuşi, sumele din
2016 sunt cu 11,5 milioane de lei
mai mari decât anul trecut.

O altă prioritate în bugetul Con -
siliului judeţean Prahova pe 2016
ţine de proiectele europene, res-
pectiv finalizarea unora mai vechi
şi începerea studiilor de fezabili-
tate pentru noi investiţii, ale căror
documentaţii urmează să fie de-
puse în actuala sesiune de finan-

ţare de la uniunea europeană.
urmează să fie construită o staţie de tratare

mecano-biologică a deşeurilor, la Ploieşti, la care
Cj a prevăzut o alocare bugetară de 4 milioane de
lei în acest an, la care se vor adăuga alte 18 mi-
lioane de lei, care vor sosi de la ue, sub formă de
deconturi pentru cheltuieli făcute anul trecut. Pro-
iectul fusese depus în precedenta sesiune de fi-
nanţare, în cadrul masterplanului judeţean pentru
tratarea deşeurilor, însă contractul cu executantul
a fost reziliat, iar întregul obiectiv de investiţii a
fost „mutat” în noua sesiune, 2014 - 2020.

(continuare în pagina 15)

http://www.cicnet.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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În seria manifestărilor de-
dicate împlinirii a 157 de ani de
la înfăptuirea actului istoric ce
a pus bazele României moder -
ne, prin unirea Moldovei cu țara
Ro mânească, la data de 24 ia-
nuarie 1859, se încrie şi simpo-
zionul organizat la sfârşitul săp-
tămânii trecute la Muzeul jude -
ţean teleorman din Alexandria,
intitulat „24 ianuarie – Ziua Prin -
cipatelor Române”.

Manifestarea a fost organi-
zată de către conducerea Muzeu -
lui judeţean teleorman, în co-
laborare cu Biroul judeţean te-
leorman al Arhivelor Naţionale
şi Şcoala Gimnazială nr. 7 Ale-
xandria.

desfăşurat în prezenţa a
numeroşi alexăndreni şi a unora
dintre elevii de la Şcoala Gim-

nazială nr. 7 Alexandria, iubitori
deopotrivă ai istoriei noastre na -
ţionale, evenimentului dedicat
înfăptuirii unirii Moldovei cu ța -
ra Românească, la data de 24 ia -
nuarie 1859, i-au fost subsuma -
te trei comunicări istorice, sus -
ţinute de către Cătălin Borţun,
muzeograf în cadrul Muzeului ju -
deţean, Gheorghe Stoican, spe-
cialist în cadrul Biroului jude -
ţean teleorman al Arhivelor Na -
ţionale, şi Cătălin florea – pro-
fesor de istorie la Şcoala Gim-
nazială nr. 7 Alexandria.

Simpozionul cu tema „24
ianuarie – Ziua Unirii Principa-
telor Române” se înscrie în ca-
drul progamului educaţional „Mu -
zeul – sursă de cultură și edu-
caţie”.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Simpozion
dedicat Unirii

Principatelor Române,
la Alexandria

Teleorman

(continuare din pagina 14)
Rămân de efectuat lucrări şi

la un contract din cadrul master-
planului de apă şi canalizare, ce
vizează extinderea canalizării la
Azuga, Sinaia şi Buşteni. Consiliul
judeţean a plătit 13 milioane de
lei în 2015, iar în acest an a pre-
văzut 35 de milioane de lei, pen-
tru finalizarea lucrărilor. Şi pen-
tru finalizarea giratoriului sus -
pendat care se realizează la ie-
şirea din Ploieşti spre Păuleşti, la
intersecţia dintre dj 102 şi dN
1B, sunt prevăzute 5 milioane de
lei, stadiul fizic al lucrărilor de
aici ajungând deja la 94%.

Autorităţile judeţene se gân -
desc şi la proiecte noi care ar pu-
tea fi propuse spre finanţare de
la ue în viitorul apropiat, imediat
după definitivarea caietelor de
sarcini. „Vom face, în acest an,
studii de fezabilitate pentru mai
multe obiective pentru care spe-
răm să obţinem finanţare neram-
bursabilă externă. Vrem să facem
un pasaj suprateran la ieșirea din
Ploiești spre Buda, în dreptul DN
1, un centru de primiri urgenţe
modern la Maternitate, un pro-
iect pentru eficientizarea ener-
getică a clădirii Maternităţii și
lărgirea pe patru benzi a podului
rutier din zona Podul Înalt - acest
proiect fiind în parteneriat cu
Primăria Ploiești. Vom mai fi par-
teneri cu primăria și în alte două
proiecte propuse mai demult,
cele care vizează realizarea unor
terminale multimodale în nordul
și vestul Ploieștiului, care vor
ajuta și în activitatea de trans-
port judeţean de persoane”, a
declarat Bogdan toader, vicepre-
şedintele care îndeplineşte atri-
buţiile de preşedinte al Cj Pra-
hova. 

Sursa: ziarulprahova.ro

http://ziarulprahova.ro
http://www.ziarulteleormanul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Politica Broaştei / 21 ianuarie 2016
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Newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

Agenţie şi de către Ministerul dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013.

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

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

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

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

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

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

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

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

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

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN -
director adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea DOBRESCU
PLOEŞTEANU, Şerban GEORGESCU, Marius CHIRCĂ,
Florentin GEORGESCU, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 25 ianuarie 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fax: 0242/313.167.

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

