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Ministerul dezvoltării Regio -
na le și Administrației Publice
(MdRAP) a anunțat, prin Ordinul
nr. 3161/ 06.12.2016, lansarea ape -
lului de proiecte POR 2016/6.1/2,
aferent Axei prioritare 6 „Stimu-
larea mobilității regio nale prin
conectarea infrastructurii rutie -
re regionale la rețea ua TEN-T”. 

În cadrul prezentului apel de
proiecte, cererile de finanțare se
vor depune utilizând exclusiv apli -
cația My SMIS, disponibilă la adre -
sa web: http://www.fonduri-ue.ro/
mysmis, în perioada 6 ianuarie 2017,
ora 15:00 – 6 iulie 2017, ora 15:00.

Alocarea la nivel național pen -
tru Prioritatea de investiții 6.1
„Stimularea mobilității regio-
nale prin co nectarea infrastruc-
turilor rutiere regionale la in-
frastructura TEN-T, inclusiv a no-
durilor modale” este de peste 807
milioane de euro, din care regiu-
nii Sud Muntenia îi sunt atribuite
fonduri în valoare de peste 125 de
milioane de euro.

În cadrul acestui nou apel,
regiunilor li se acordă posibilita-
tea să modifice prioritizarea dru-
murilor propuse spre finanțare
din POR, în baza unor hotărâri ac -
tualizate de CpdR, cu respectarea
procedurilor convenite inițial cu
Comisia Europeană. 

Modificarea traseelor/hărți -
lor regionale se poate realiza doar
printr-o temeinică justificare, in-
clusiv prin luarea în considerare a
proiectelor din Prioritatea 1, res-
pectiv Prioritatea 2, pentru regiu -
nile unde se aplică schimbarea a -
cestora, ca urmare a apariției u -

nor situații independente de voin -
ța lor.

La nivelul regiunii Sud Munte -
nia, în urma ședinței CpdR, deru -
lată prin procedură scrisă cu ter-
men limită 5 decembrie, a fost a -
probată modificarea prioritizării
drumurilor propuse în lista de pro -
iecte pentru care vor fi întocmite
cereri de finanțare. Modificarea
a survenit ca urmare a faptului că
proiectul propus în lista inițială
de către județul Teleorman – „Rea -
bilitarea şi modernizarea drumu -
lui județean DJ 504, pe traseul li -
mită de județ Giurgiu – Cornetu,
km 30+000 – 42 + 060 (12,060 km),
Alexandria (DE70) – Orbeasca de Sus –
Tă tărăştii de Sus – limită județ Ar -
geş (56,739 km), L = 68,799 km în
județul Teleorman” –, a primit fi -

nanțare din Programul național de
dezvoltare Locală, prin OuG nr.
28/2013.

noua propunere a Cj Teleor-
man pentru lista de proiecte prio -
ritare a regiunii Sud Muntenia es -
te „Reabilitare DJ503, Drăgă neşti
Vlaşca (DE 70) – limită jud. Dâm bo -
vița, km 38+838 – 87+070, (48,132
km)”.

Ghidul specific aferent Prio ri -
tății de investiții 6.1, precum și Or -
dinul MdRAP nr. 3161/06.12.2016
pot fi consultate pe site-ul Agen -
ției - http://regio.adrmuntenia.ro,
secțiunea POR 2014-2020 > Pro-
gram> Axe> Axa 6, link > http://re -
gio.adrmuntenia.ro/por_2014-
2020/s1283/axa-6--drumuri/,
precum și pe pagina de internet a
programului – www.inforegio.ro.
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Liviu Gabriel Muşat
• de 17 ani colegul nostru!

În data de 1 decembrie s-au împlinit 17
ani de când Liviu Gabriel Muşat, directorul
AdR Sud Muntenia, este colegul nostru!

Cu această ocazie, noi, Agențienii, vă
do rim multă sănătate, bucurii și putere să
continuați, cu același spirit de lider, proiecte
frumoase culminate de performanțe remar-
cabile! 

La Mulți Ani!

POR 2014-2020: 2,18 miliarde de euro disponibili prin apeluri
de proiecte lansate pentru 31% din bugetul programului

Programul Operațional Regional»
(POR) 2014-2020 a lansat 7 apeluri
de proiecte, în valoare totală
de 2,18 miliarde de euro.

Suma reprezintă aproape 31% din bugetul pro-
gramului alocat la nivel regional. În același timp,
programul anterior, POR 2007-2013 înregistrează o
rată de absorbție de 85%, reprezentând sume ram-
bursate de Comisia Europeană, și o rată estimată
la final de 92,3%.

În total, la nivelul tuturor celor 8 regiuni de dez -
voltare au fost depuse până acum în cadrul POR 2014-
2020, 1.282 de proiecte, cu o valoare totală eligibi -
lă de 1,08 miliarde de euro. dintre acestea, 1.088
de proiecte se află în etapa de verificare a con -
formității administrative, iar 39 de proiecte au in-
trat în următoarea etapă, de evaluare tehnică și
financiară. Cele mai multe proiecte au fost depuse
pentru Prioritatea de investiții 2.1.A – Microîntre-
prinderi (1.053 de proiecte). Proiectele cu cea mai
mare valoare, 301,69 milioane de euro (valoare
eligibilă), au fost depuse în cadrul Priorității 6.1,
ce vizează drumurile județene (14 proiecte).

Aceste informații au fost prezentate la Comi-
tetul de Monitorizare a Programului Operațional
Regional 2014 - 2020, ce a avut loc în perioada 24 - 25
noiembrie, la Baia Mare.

Reamintim că în cadrul acestei ședințe, mem-
brii CM POR au aprobat criteriile de eligibilitate și

evaluare pentru:
Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea efi ci -•

enței energetice, a gestionării inteligente a ener-
giei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publi -
ce, şi în sectorul locuințelor”, Operațiunea B - Clădiri
publice;

Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării ur-•
bane durabile”.

de asemenea, a fost stabilită lansarea unui a -
pel național (nu pe regiuni) pentru Prioritatea de in -
vestiții 8.1, Obiectivul specific 8.3 „Creşterea gra-
dului de acoperire cu servicii sociale (grupurile vul-
nerabile copii şi persoane cu dizabilități)”. Alocări -
le financiare aferente sunt de 16,32 milioane de euro
pentru grupurile vulnerabile „copii” și 73,41 mili -
oane de euro pentru „persoane cu dizabilități”.

Sursa: mdrap.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.mdrap.ro
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul
POR 2014 - 2020 la nivelul regiunii Sud Muntenia

şi gradul de acoperire a alocării financiare
disponibile, în data de 5 decembrie 2016

REGIunEA Sud MunTEnIA PROIECTE dEPuSE PROIECTE RESPInSE EVALuA RE

Axă

Priori -
tate

de in -
ves tiții

Apel
data

închidere
apel

Alocare
regională

apel
- mil. euro -

nr. pro -
iec te

de pu se

Valoare
totală

- mil. Lei -

Valoare
eligibilă

- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

nr. pro -
iec te

res  pin -
se

Valoare
totală

- mil. Lei -

Valoare
eligibilă

- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

nr. pro -
iec te în
se lec ție

Alocare
regională

apel
- mil. Lei -

Procent
acoperire
alocare

regionalăl

2 2.1 2.1.A/2016 27.01.2017,
ora 12.00 36,85 208 223,904 186,025 147,069 0 0,000 0,000 0,000 208 166,459 88,35%

3 3.1 POR/2016/3/3.1/A/1 16.11.2016,
ora 10.00 57,34 7 32,104 30,762 26,148 0 0,000 0,000 0,000 7 259,016 10,09%

5 5.1 POR/2016/5/5.1/1 25.11.2016,
ora 12.00 38,53 41 438,429 434,415 425,571 2 29,498 28,519 27,949 39 174,048 228,46%

5 5.2 POR/2016/5/5.2/1 25.11.2016,
ora 12.00 14,16 5 34,490 33,790 33,114 0 0,000 0,000 0,000 5 63,964 51,77%

6 6.1 POR/2016/6/6.1/1 16.11.2016,
ora 12.00 125,09 3 473,786 471,929 462,279 1 130,105 129,722 127,022 2 565,057 59,33%

7 7.1 POR/2016/7/7.1/1 05.12.2016,
ora 17.00 15,32 6 83,727 82,039 80,398 0 0,000 0,000 0,000 6 69,204 116,18%

Informațiile referitoare la cererile de finanțare depuse în cadrul PI 2.1 vor fi disponibile în momentul
începerii evaluării conformității administrative și eligibilității 

• Curs Inforeuro decembrie 2016: 4,5172 lei
• Valoare totală este formată din cofinanțare uE (fEdR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHE), precum și

cheltuielile neeligibile ale proiectului.
• Valoarea eligibilă este formată din cofinanțare uE (fEdR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHE).
• Valoarea solicitată este formată din cofinanțare uE (fEdR) și cofinanțarea de la bugetul de stat (BS).
• Alocare apel este suma solicitată confom Ghidului solicitantului calculată în lei la cursul Inforeuro din luna raportării.

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


Ministrul comunicațiilor și pentru societatea
informațională, delia Popescu, a declarat recent,
într-o conferință de presă, că proiectul Ro-nET -
prin care 783 de localități din mediul rural ar urma
să aibă internet în bandă largă - nu se va finaliza
în acest an, estimând că acest lucru ar putea fi po-
sibil până la sfârșitul anului viitor.

„În momentul de față (proiectul Ro-NET - n.a.)
este în fazare. Deci, am trecut de pe exercițiul finan -
ciar trecut pe noul exercițiu financiar 2014 — 2020.
Îl vom duce la bună finalitate, cu această întâr-
ziere, din păcate, pentru noi. Până la finalul anu-
lui nu va fi terminat, de abia în momentul de față
suntem în recepție cu o parte dintre cele 783 de
localități asociate proiectului Ro-NET, dar nu se
va finaliza anul acesta. Cu siguranță vom intra şi
în anul următor, dar nu renunțăm la acest proiect
şi continuăm”, a spus ministrul comunicațiilor.

Întrebată când estimează că ar putea fi finali -

zat proiectul, ministrul delia Popescu a declarat că
ar putea fi sfârșitul anului viitor. 

un număr de 783 de localități din mediul rural
ar urma să aibă internet în bandă largă (broad-
band), ca urmare a Ro-nET, considerat a fi unul din -
tre cele mai mari proiecte de infrastructură de co -
municații din România.

La finele lunii octombrie, Comisia Europeană
a decis să aloce 45,7 milioane de euro de la fondul
European de dezvoltare Regională pentru proiectul
Ro-nET, început în perioada 2007-2013.

Potrivit MCSI, Ro-nET va acoperi 783 din cele
2.268 de localități identificate ca „zone albe”, iar
acest lucru va contribui la reducerea decalajului di -
gital dintre zonele urbane și zonele rurale, aducând
internetul în bandă largă mai aproape de 130.000
de gospodării cu 400.000 de locuitori, 8.500 de între -
prinderi și 2.800 de instituții publice. 

Sursa: agerpres.ro
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POCA 2014-2020: 64,68% - rata de lansare,
18,9% - rata de contractare

La a patra reuniune a Comitetului de Monitorizare
a Programului Operațional Capacitate Administrativă
(CM POCA) 2014-2020, care a avut loc marți, 29 noiem-
brie, la București, au fost prezentate stadiul Programu-
lui Operațional Capacitate Administrativă, al Strategiei
pentru consolidarea administrației publice (SCAP) 2014-
2020 și al Strategiei privind mai buna reglementare
(SMBR) 2014-2020.

Carmen dobrotă, șeful Autorității de Management
a POCA (AM POCA) din cadrul Ministerului dezvoltării
Regionale și Administrației Publice (MdRAP), a prezen-
tat stadiul implementării programului, informând to-
todată că au fost lansate cinci cereri de proiecte, în va-
loare cumulată de 357,82 milioane de euro, din bugetul
total de 553,19 milioane de euro alocat programului din
fondul Social European. Cifra corespunde unei rate de
lansare de 64,68%.

Apelurile lansate vizează sprijinirea financiară pen -
tru următoarele activități: măsurile privind dezvoltarea
capacității administrative din condițio na litățile ex-an -
te; acțiunile privind creșterea transpa ren ței în auto ri -

tățile și instituțiile publice; susținerea pla nului de măsuri
pentru implementarea managementului calității și planul
de măsuri de simplificare pen tru ce tățeni; acțiu nile de
consolidare a unui management integrat strate gic la ni-
velul sistemului judiciar; crește rea transparen ței și
responsabilității sistemului de achi ziții publice.

Rata de contractare a programului este de 18,9%,
corespunzător celor 30 de contracte încheiate, în valoare
de 104,57 milioane de euro (valoare fSE contractată).
Până la această dată au fost efectuate plăți în cuantum
de aproximativ 3,68 milioane de euro.

Totodată, Sorin Solomon, director în ca drul di -
recției pentru Reforma Adminis tra ției Publice, MdRAP,
a arătat că Planul de acțiuni pentru im plementa rea
etapizată a managementului calității în auto rități şi
instituții publice 2016-2020 și Planul integrat pentru
sim plificarea procedurilor administrative aplicabile
cetă țe nilor au fost adoptate de Comitetul pentru Co-
ordonarea Implementării Strategiei pentru Consoli-
darea Admnistrației Publice.

Sursa: mdrap.ro
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Ministrul comunicaţiilor: Proiectul Ro-NET,
posibil finalizat la finele lui 2017

http://www.agerpres.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.mdrap.ro
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S-a semnat acordul
pentru spitale regionale

la Iaşi, Cluj-Napoca şi Craiova
Guvernul României»

și Banca Europeană de
Investiții (BEI) au semnat
luni acordul privind
construirea spitalelor
regionale. Totodată va fi
lansată și Strategia
națională de Resurse
umane în Sănătate. 

Cele trei spitale regionale, ce
vor fi construite la Iași, Cluj-napo -
ca și Craiova, beneficiază de finan -
țare prin Programul Operațional
Regional 2014-2020. 

Potrivit Ministerului Sănătă -
ții, unul dintre obiectivele priori -
tare ale Ministerului Sănătății îl re -
prezintă construirea a trei spita le
regionale de urgență, la Cluj, Iași
și Craiova, investiție pentru care
Guvernul României a negociat cu
Comisia Europeană alocarea a 150
milioane de euro reprezentând
contribuția națională, conform me -
morandumului prin care, în martie
2015, a fost stabilită majorarea
procentului aferent ratei de cofi -
nanțare națională pentru Axele
prioritare „Dezvoltarea infrastruc -
turii sociale” și „Asistență Tehni -
că” ale Programului Operațional
Regional 2014-2020. 

În luna septembrie, ministrul
sănătății, Vlad Voiculescu, decla -
ra că cele trei spitale regionale din
Craiova, Cluj și Iași ar trebui să fie
construite în doi ani și jumătate,
urmând a fi de tip generalist, cu
o capacitate de sub 1.000 de pa-
turi, deși „această numărătoare
a paturilor este uşor contraproduc -

tivă. E o gândire de acum zece ani
şi la un moment dat trebuie să fa -
cem o schimbare”, a precizat mi-
nistrul Voiculescu. 

Prin Programul Operațional
Regional 2014 - 2020, România a -
re alocate peste 325 de milioane
de euro pentru dezvoltarea infra -
structurii și a serviciilor de asis-
tență medicală. La această sumă
se adaugă o finanțare de 250 de
milioane de euro, prin interme-
diul Băncii Internaționale pentru
Reconstrucție și dezvoltare, pen-
tru proiectul „Îmbunătățirea ca-
lității şi eficienței sistemului de
sănătate din România”, din care
însă România nu a utilizat deo cam -
dată bani. 

Prin POR 2014-2020, sprijinul
financiar european planificat pen -
tru sectorul sănătății din România
cuprinde 280 de investiții în dome -
niul asistenței ambulatorii și alte -
le 35 în unități de primiri urgențe
din cadrul spitalelor județene. 

Sursa: hotnews.ro

100% suport pentru
statele membre
afectate de dezastre
naturale — comisarul
Corina Creţu propune
modificări ale Politicii
de Coeziune

Comisarul european Corina Crețu
propune introducerea finanțării uE
de până la 100% pentru operațiunile
de reconstrucție în zonele afectate
de dezastre naturale, inclusiv pentru
activitățile de restaurare a patrimo-
niului cultural, în situații de dezastre
naturale în orice stat membru al uE.

„Din păcate, în ultima perioadă asis -
tăm la o creştere a dezastrelor natu-
rale în întreaga Europă. Am conside-
rat că este de datoria noastră să gă-
sim soluții pentru a oferi un sprijin
mai eficient regiunilor afectate de
astfel de dezastre. Acesta este moti-
vul pentru care am propus modifica-
rea actualelor norme privind politica
de coeziune, pentru a permite finan -
țarea integrală a lucrărilor de recon -
strucție, cu ajutorul fondurilor euro-
pene. Sper ca Parlamentul European
şi Consiliul să adopte această propu-
nere cât de curând posibil, în benefi -
ciul tuturor regiunilor europene”, pre -
cizează comisarul european pentru po -
litică regională, Corina Crețu.

Această propunere vine în comple-
tarea sprijinului oferit prin interme-
diul fondului de Solidaritate al uni-
unii Europene.

Acest nou sprijin financiar ar fi dis-
ponibil imediat după producerea unei
catastrofe. Propunerea Comisiei Eu-
ropene trebuie aprobată de către Par -
lamentul European și Consiliu.

Sursa: fonduri-structurale.ro

Corina Crețu, comisarul european pentru
politici regionale

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.hotnews.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
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Apel de proiecte: Sprijin pentru realizarea
de conţinut în proiecte individuale – film
Au început depunerile de proiecte»

pentru apelul de proiecte pentru
EACEA/20/2016: „Sprijin pentru realizarea
de conținut în proiecte individuale – film”. 

Status: Activ 
Depunere până în data de 20.04.2017 
Buget: 5.391.319 euro
Subprogramul MEdIA acordă sprijin pentru: 
realizarea de opere audiovizuale europene, în•

special cinematografice și de televiziune, cum ar fi
cele de ficțiune, documentarele, filmele de animație
și cele pentru copii, precum și de opere interactive,
cum ar fi jocurile video și creațiile multimedia cu un
potențial mai mare de circulație transfrontalieră; 

activități ce urmăresc să sprijine societățile•
europene de producție audiovizuală, în special pe
cele independente, în vederea facilitării coproduc-
țiilor europene și internaționale de opere audiovi-
zuale, inclusiv opere de televiziune. 

Solicitanți eligibili sunt societățile europene,
în special de producție audiovizuală, ale căror ac-
tivități contribuie la atingerea obiectivelor subpro-
gramului MEdIA. 

Candidaturile din partea entităților juridice sta -
bilite într-una din următoarele categorii de țări sunt
eligibile numai dacă sunt îndeplinite toate condi-
țiile menționate la articolul 8 din Regulamentul pri -
vind instituirea programului „Europa Creativă”, iar
Comisia a inițiat negocieri cu țară respectivă:

statele membre ale uE și țările și teritoriile•
de peste mari care sunt eligibile să participe la
program în temeiul articolului 58 din decizia
2001/822/CE a Consiliului; 

statele aderențe, țările candidate și potențial•
candidate care beneficiază de o strategie de prea-
derare, în conformitate cu principiile generale și
cu clauzele și condițiile generale de participare a
acestor țări la programele uniunii stabilite în acor-
durile-cadru, în deciziile Consiliului de asociere
sau în acordurile similare respective; 

țările AELS care sunt membre ale SEE, în con-•
formitate cu prevederile Acordului privind SEE; 

Confederația Elvețiană, pe baza unui acord•
bilateral ce urmează să fie încheiat cu această țară;

țările care intră sub incidența politicii euro-•
pene de vecinătate, în conformitate cu procedurile
convenite cu acestea în temeiul acordurilor-cadru
ce stabilesc participarea lor la programe ale uni-
unii Europene. 

Programul este deschis, de asemenea, acțiu-
nilor de cooperare bilaterală sau multilaterală ce
vizează anumite țări sau regiuni, în funcție de cre-
ditele suplimentare plătite de țările sau regiunile
respective și de acordurile specifice care urmează
să fie convenite cu acestea. 

Programul permite cooperarea și acțiunile co-
mune cu țări care nu participa la program, precum
și cu organizații internaționale care activează în
sectoarele culturale și creative, cum ar fi unESCO,
Consiliul Europei, Organizația pentru Cooperare și
dezvoltare Economică sau Organizația Mondială a
Proprietății Intelectuale, pe baza contribuțiilor co-
mune la realizarea obiectivelor programului. 

Pot fi selectate și propuneri ale unor candidați
din țări aflate în afara uE, cu condiția ca, la data
deciziei de atribuire, să fi fost semnate acorduri
de stabilire a modalităților de participare a țărilor
respective la programul instituit prin regulamentul
menționat mai sus. 

Sunt eligibile activitățile de realizare a urmă-
toarelor tipuri de opere audiovizuale: 

lungmetraje, filme de animație și documen-•
tare artistice cu durata de minimum 60 de minute,
destinate în principal lansării în cinematografe; 

proiecte de ficțiune (unice sau seriale) cu du-•
rata totală de minimum 90 de minute, de animație
(unice sau seriale) cu durata totală de minimum
24 de minute și documentare creative (unice sau
seriale) cu durata totală de minimum 50 de mi-
nute, destinate în principal difuzării televizate; 

proiecte de ficțiune care durează sau oferă•
utilizatorului o experiență de minimum 90 de mi-
nute în total, filme de animație care durează sau
oferă utilizatorului o experiență de minimum 24
de minute în total și documentare creative care
durează sau oferă utilizatorului o experiență de
minimum 50 de minute în total, destinate în prin-
cipal exploatării pe platforme digitale.

(continuare în pagina 8)

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Cerere de propuneri de proiecte –
programul Drepturi, Egalitate,

Cetăţenie 2014-2020 –
Europa diversităţilor – proiect pilot

Comisia Europeană a lansat o
cerere de propuneri de proiecte a
programului „Drepturi, Egalitate,
Cetățenie” 2014 - 2020. Titlul cere -
rii: „Europa diversităților” – pro-
iect pilot. 

Status: Activ 
Depunerepână la: 25.02.2017.
Buget: 1.000.000 de euro 
Prezenta cerere de propuneri

de proiecte se bazează pe progra-
mul anual de lucru 2016 al Comisiei
Europene. 

Scop şi priorităţi: 
Scopul cererii „Europa diversi -

tăților” este de a consolida motto-
ul uniunii Europene: „Unită în di-
versitate”, în special la nivel local
și regional. Prin proiectul pilot, ce-
tățenii uE din regiunile multicultu-
rale și multilingvistice sau acolo un -
de grupurile minoritare sunt în mod
special excluse sau supuse discrimi -
nării ar primi posibilitatea de a în-
țelege mai bine cultura, limba și i -
dentitatea celuilalt. Înțelegerea re -
ciprocă, acceptarea și toleranța sunt
elemente de bază ale coexistenței
fructuoase a diferitelor grupuri et-
nice, religioase, naționale și lingvis -
tice, precum și a diferitelor genera -
ții și a grupurilor minoritare. Proiec -
tul pilot ar contribui la activități ce
au fost deja realizate în domeniul
nediscriminării, educației și învă-
țării limbilor străine, cu toate a -
cestea, obiectivul este de a se ajun -
ge la diferite grupuri ale societății
și de a favoriza dialogul multicul-
tural dintre cetățenii uE la nivel lo-
cal și la nivel regional, pe de o par -

te, și, pe de altă parte, prin schim-
bul de oportunități, la nivelul uE. 

Proiectul-pilot are că scop: 
să finanțeze formări, semina-•

rii, ateliere de lucru și conferințe
cu privire la modul de a menține
unicitatea Europei diversităților și
modul în care să fie promovată
unitatea în diversitate; 

să promoveze schimbul de bu -•
ne practici în lupta împotriva dis-
criminării și promovarea diversită-
ții la nivel local și regional; 

să ajute la identificarea și vi-•
zarea practicilor discriminatorii la
nivel local și regional și crearea u -
nei înțelegeri între societățile ma-
joritare și cele minoritare. 

Se finanțează 80% din totalul
costurilor eligibile și până la 4 pro-
iecte pilot; între 150.000 și 250.000
€/proiect. 

Beneficiari:părți interesate de
la nivel local și regional, în parti cu -
lar autorități publice (orașe, muni-
cipalități, regiuni) asociații de tine -
ret, OnG-uri, universități și școli etc..

Sursa: finantare.ro

(continuare din pagina 7)
Condițiile privind expe-

riența minimă oferită utiliza-
torului nu se aplică în cazul
formatelor neliniare (de exem -
plu, realitatea virtuală). 

Platformele digitale se a -
dresează următoarelor tipuri
de proiecte: filme de anima-
ție, documentare creative și
proiecte de ficțiune concepute
pentru dispozitive cu ecrane
multiple, proiecte interactive,
seriale web liniare și neliniare,
precum și proiecte narative de
realitate virtuală. 

Cererea de propuneri pre-
vede două termene.

Pentru a se încadra în pri-
mul termen, cererea de finan-
țare trebuie depusă și primită
între data publicării cererii de
propuneri și 17.11.2016, ora
12:00 (ora Bruxelles-ului).

Pentru a se încadra în cel
de-al doilea termen, cererea
de finanțare trebuie depusă și
primită între 01.12.2016 și
20.04.2017, ora 12:00 (ora Bru -
xelles-ului), data închiderii ce-
rerii de propuneri. 

durata maximă a proiec-
tului este de 30 de luni de la
dată depunerii cererii. 

Termenul limită pentru
trimiterea candidaturilor este
20.04.2017, modalitatea de
depunere fiind prin interme-
diul formularului electronic de
candidatură (eForm).

nu se acceptă nicio altă
metodă de depunere a candi-
daturii.

Candidații trebuie să fur-
nizeze toate documentele so-
licitate și menționate în listele
din formularele electronice de
candidatură.

Sursa: finantare.ro

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


Premierul dacian Cioloș a anunțat, de curând,
că autostrada Pitești - Sibiu va fi finalizată în 2021,
dacă lucrurile vor merge conform planificărilor.
„Dacă lucrurile merg cum am planificat noi, până
în 2021 ar trebui să fie gata (autostrada Piteşti -
Sibiu - n.a.). Până la sfârşitul acestui an finalizăm
studiile de fezabilitate pe 3 din cele 5 loturi şi lan-
săm licitațiile pentru proiectul tehnic şi toată par-
tea de avizare, după care urmează construcția. Pe

celelalte două loturi mai complexe finalizăm stu-
diile de fezabilitate anul viitor, în mai, după care
se lansează licitația pentru lucrări”, a spus dacian
Cioloș. 

domnia sa a adăugat că la toate proiectele
prioritare prevăzute în Masterplan se lansează li-
citații, menționând în acest sens Târgu Mureș - Iași,
Pitești - Craiova. 

Sursa: administratie.ro

Colegiul Psihologilor din România – filiala Că-
lărași, în parteneriat cu Biblioteca județeană „Ale-
xandru Odobescu”, a inițiat proiectul „Activează-ți
potențialul interior”. Acesta face parte dintr-un
program de dezvoltare personală, ce este adresat
adolescenților călărășeni, cu vârste cuprinse între
15 și 18 ani.

Tinerii interesați se pot înscrie la acest pro-
gram încă de la sfârșitul lunii noiembrie. 

Potrivit reprezentanților Colegiului Psihologi-
lor Călărași, prin acest proiect, adolescenții vor fi
ajutați să se cunoască și să învețe lucruri noi des-
pre comunicare. „Grupa va fi formată din zece
adolescenți. Criteriile sunt următoarele: să fie e -
lev, să fie cititor al bibliotecii şi să fie sănătos din
punct de vedere clinic. Împreună cu colegii mei,
psihologi şi psihoterapeuți, vom lucra cu aceşti ti-
neri exerciții de dezvoltare personală, folosind in-
strumentele noastre de lucru. Avem metodele
noastre de lucru frumoase, prin care tinerii vor
conştientiza anumite aspect legate de întrebarea
‘cine sunt eu?’, deci, se autocunosc, vor învăța şi vor
descoperi că există variante noi de comunicare, de
relaționare cu ceilalți. De asemenea, vor avea po-
sibilitatea să dea feedback-ul colegilor din grup.
Poate formăm două-trei grupe într-o perioadă de
un trimestru. Prin acest proiect încercăm să aju-
tăm adolescenții să afle mai mult despre ei, să se
autocunoască şi să învețe lucruri noi despre rela-
ționare, comunicare, adaptare la grupuri, la viața

socială. Eu am inițiat proiectul. M-am gândit că în
felul acesta îi apropiem pe copii şi de carte, pen-
tru că le punem la dispoziție cărți de dezvoltare
personală existente în cadrul bibliotecii”, a men-
ționat Anișoara Geamănu, psihoterapeut în cadrul
Colegiului Psihologilor Călărași.

Programul de dezvoltare personală a adoles-
cenților călărășeni se va derula în perioada decem-
brie 2016 – martie 2017, la Biblioteca județeană
„Alexandru Odobescu” din Călărași. Mai multe in-
formații se pot obține la numărul de telefon:
0242/316.757.

Sursa: observatorcl.info
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Dacian Cioloş: „Autostrada Piteşti - Sibiu
ar trebui să fie gata până în 2021”

Argeş

Proiect de dezvoltare personală
pentru adolescenţii din Călăraşi

Călăraşi

http://www.administratie.ro
http://www.observatorcl.info
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Conform autorităților publice»
locale, centura municipiului Târgoviște,
pentru care s-a semnat contractul de
finanțare cu bani europeni în 2009, are un
nou termen de finalizare, în 2018, la acest
moment fiind în derulare o nouă
procedură de achiziție.

Primăria a reziliat contractul cu primul construc-
tor pentru întârzierea mare a lucrărilor, cel de-al doi-
lea constructor nu a efectuat aproape nicio lucrare,
iar acum s-a organizat o altă licitație. din cauza în-
târzierii proiectului s-au cheltuit fonduri europene
aferente realizării a 27% din lucrări, pentru restul de
bani necesari Primăria Târgoviște accesând un credit.

„Pe 11 ianuarie anul viitor este termenul li-
mită până la care se pot depune ofertele pentru
centura municipiului Târgovişte. Asta înseamnă că
în acest moment procedura este în plină derulare,
primim cereri de clarificări şi aşa mai departe.
După 11 ianuarie urmează evaluarea şi eu sper ca
undeva în primăvară să începem lucrările. Avem
la dispoziție până la finalul anului 2018. Este un
lucru perfect realizabil. Avem şi norocul la acest

moment să fie puține proceduri în derulare, de
aceea eu cred că o să avem ofertanți”, a precizat
primarul Târgoviștei, Cristian Stan. 

Edilul a mai spus că în cazul în care lucrările nu
vor fi gata până la sfârșitul anului 2018 se vor pier -
de banii europeni cheltuiți pentru lucrările realiza -
te până acum, respectiv 27% din întreaga construcție.

„Ca surse de finanțare, inițial a fost POR-ul, la
momentul la care proiectul nu a fost realizat am ob-
ținut o finanțare rambursabilă, deci avem un credit
în derulare în acest moment. Undeva la 27% din pro-
iect este realizat în momentul de față ca progres fi-
zic pe fonduri europene, iar termenul de 31.12.2018
se raportează tocmai la acest aspect, adică la faptul
că fondurile care au fost atrase urmează să rămână
la Târgovişte, să nu se rezilieze contractul de finan-
țare”, a afirmat Cristian Stan. 

Investiția urmărește, pe lângă modernizarea și
reabilitarea a 13,8 kilometri de drum, extinde rea
șoselei de centură la patru benzi de circulație (aco -
lo unde va fi posibil), precum și reabilitarea podu-
rilor și a pasajelor aflate pe traseu, realizarea unei
rețele de canalizare, reabilitarea trotuarelor și a
sensurilor giratorii.

Sursa: administratie.ro

Centura Târgoviştei
se va finaliza în 2018

Dâmboviţa

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.administratie.ro
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Participare importantă la cea de-a 20-a ediție
a festivalului național de umor, eveniment de tra-
diție al urziceniului, la care au trimis lucrări 320
de caricaturiști din 54 de țări și 24 de epigramiști
din România și Republica Moldova. „Avem azi fes-
tivalul datorită Celui de Sus, pentru că e cu picioa-
rele pe pământ. Festivalul a început simplu, ca un
salon de caricatură, cu Horațiu Mălăele, primul pre-
şedinte al juriului. Actorii Dorel Vişan, Adriana Tran-
dafir şi Jean Paler, alături de renumiții caricaturişti
Popas, Crihan, Ciosu, Pai, Crib, Avramescu, Posto-
lache, Crişan şi Leonte au pus umărul la buna des-
făşurare a Festivalului organizat în preajma Sfân-
tului Andrei, decretat patronul spiritual al carica-
rituriştilor. De asemenea, pe aici au trecut şi au con-
tribuit la renumele manifestării Ştefan Cazimir, Fă-
nuş Neagu, Alexandru Clenciu, Cornel Udrea, Ananie
Gagniuc”, a spus în deschidere nicolae Petrache,
gazda și organizatorul manifestării.

de 10 ani, concursul de caricatură derulat în ca -
drul acestui festival a devenit internațional, iar la

prezenta ediție s-au primit pes te 1.500 de lucrări
din 54 de state. În expoziția din foaierul Casei Mu-
nicipale de Cultură a urziceniului sunt prezentate
400 de caricaturi. Premiul I, în valoare de 500 de
euro, a fost împărțit între nicolae Len gher și Victor
Eugen Mihai, premiul al II-lea a fost adjudecat de
caricaturiști din ungaria și Brazilia, iar locul al III-lea
a ajuns în uruguai.

Prezent la festivitatea de premiere, primarul
Liviu Cazan i-a felicitat și încurajat pe participanți
să contribuie la tradiția unui festival unic la nivelul
județului Ialomița: „Mie ca primar toată lumea îmi
spune ce să fac şi, când ies din casă, uneori, nu ştiu
în ce direcție să o iau. Am impresia că ne-am cam pier -
dut direcția în administrație, dar şi ca neam… Am
a pucat să văd o parte din lucrări şi acestea aparțin
unor autori străini. Îmi doresc să ne regăsim valorile
şi să încercăm să le conturăm din nou. Eu vă doresc să -
nătate pentru a fi prolifici şi să ne încântați cu pre-
zența dumneavoastră la Urziceni mulți ani înainte.”

Sursa: guraialomitei.com

Festivalul Naţional de Umor
Urziceni 2016

Ialomiţa

Copiii și tinerii cursanți la Centrul»
Cultural „Ion Vinea” s-au întors cu premii
importante din Austria, de la festivalul
Internațional „Starurile Diasporei”,
organizat de federația Star Music
Romania, în parteneriat cu diaspora din
Austria, în perioada 26 – 27 noiembrie.

La eveniment au concurat artiști din Bulgaria,
Italia, Austria, Republica Moldova și România (Manga-
lia, Bacău, Arad, București, Cluj-napoca și Giurgiu).

Centrul Cultural „Ion Vinea” din Giurgiu a fost
reprezentat la acest festival de copiii de la cercu-
rile de canto și coregrafie: formația de dans Oops –
dance, la secțiunea dans caracter și dans modern,
Lomotă Briana și neagu Carina, la secțiunea mu-
zică ușoară.

Prestația copiilor giurgiuveni pregătiți de Ște -
fania Moga și Carmen Mihaela Pețanca a fost apre-
ciată de membrii juriului, oferindu-le la secțiunea
dans Trofeul festivalului, la secțiunea muzică ușoa -
ră Locul I – Lomotă Briana, acesteia fiindu-i oferit și
titlul de Miss festival, iar locul al III-lea – neagu Carina.

Conducerea Centrului Cultural îi felicită și pe
participanții giurgiuveni din partea CjCPCT Giur-
giu: Trupa de dans Popular „Românaşul” (Petre
Moga), Maria Popa , Selena Andreea Mărgean, Ioana
Claudia Lărgeanu (Mihaela țițeica), Oana Mariana,
Cristina Stoian și daria Cristina Bănică (Mărioara
danilov). Aceștia au obținut Trofeul festivalului (Ma -
ria Popa, Selena Mărgean și Ioana Claudia Lărgea -
nu, precum și Trupa de dans „Românaşul”), Locul
I – daria Bănică (pian) și locul al II-lea – Oana Stoian
(pian).

Sursa: primariagiurgiu.ro

Copiii şi tinerii de la Centrul cultural
„Ion Vinea”, premiaţi la Viena

Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.guraialomitei.com
http://www.primariagiurgiu.ro
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A fost modernizat DJ 701,
ce face legătura între judeţele

Dâmboviţa şi Teleorman

Teleorman

În prezența oficialităților din
județele învecinate dâmbovița și
Teleorman, a fost inaugurat tron so -
 nul însumând 8,1 kilometri din dj
701, limită ju deț Teleorman (comu -
na Gratia) și localitatea dâm bovi -
țeană Corbii Mari. Modernizarea dru -
mului jude țean 701, în lungime de 8,1
km, s-a realizat prin Pro gramul națio -
nal de dezvoltare Locală, conform
OG 28/2013. Lucrările, în valoare de 11 miliarde de
lei vechi, au început în luna februarie 2016 și au fost
finalizate cu 9 luni mai devreme de cât era prevă-
zut în programul acestui obiectiv de investiții. 

În Teleorman s-a încheiat astfel programul de
reabilitare a drumului județean 701, limită ju deț
dâmbovița – Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Ma re –
Slăvești – Ciolănești – Zâmbreasca – dobrotești, cu
o lungime de 55,5 km. În urma lucrărilor de mo-
dernizare s-au creat condiții dintre cele mai bune

pentru circulația rutieră pe raza
localităților din nordul județului
Teleorman, dar și pe drumul ce fa -
ce legătura între județele Teleor-
man și dâmbovița, prin localitățile
Corbii Mari și Gratia. Astfel, depla -
sarea autovehiculelor și transpor-
tul cetățenilor și mărfurilor se vor
face în cele mai bune condiții, dar
și într-un timp mult mai scurt. 

„Putem vorbi de un drum cu caracter regional.
Această investiție este deosebit de importantă
pentru ambele județe, în special pentru cetățenii
din partea de nord a județului Teleorman, pentru
că, odată reabilitat şi acest sector de drum, cetă -
țenii au o legătură de cea mai bună calitate cu lo -
calitățile din Dâmbovița, şi acces mai scurt la A1,
Bucureşti – Piteşti”, a declarat președintele Cj Te-
leorman, Adrian Gâdea.

Sursa: ziarulmara.ro

Ziua de 1 decembrie, la Bușteni, a fost mar-
cată într-un mod semnificativ, cu totul special.

Trenul Regal a oprit pentru prima dată la pe-
ronul gării din localitate. Principesa Margareta și
Principele Radu au fost întâmpinați pe covorul
roșu, în cadrul unei ceremonii festive, de către
autoritățile publice locale. Cu acest prilej, altețele
lor au fost primite, potrivit tradiției, cu pâine și
sare și cu buchete de trandafiri în culorile tricolo-
rului.

familia Regală a vizitat Monumentul „Ultima
Grenadă” al Caporalului Mușat, o construcție sim-
bol a cinstirii eroismului ostașilor români, situată
în fața gării din Bușteni. Acest ansamblu monumen-
tal a fost inaugurat la începutul lunii și a fost rea-
bilitat prin Programul Operațional Regional și
cofinanțat de uniunea Europeană, iar statuia Ca-

poralului Mușat a fost restaurată cu fondurile pro-
prii ale Primăriei Bușteni. Au fost restaurate și cele
două efigii din bronz, care îi reprezintă pe Regina
Maria a României și pe Regele ferdinand I.

În cuvântul său, primarul orașului Bușteni,
Emanoil Savin, a declarat următoarele: „La acest
moment aniversar, recunoştința şi respectul nos-
tru se îndreaptă spre toți românii, care, cu sufle-
tul, cu brațul înarmat sau cu mintea, au făcut po-
sibilă Marea Unire.(…) Pe mine, în calitate de
cetățean şi primar al oraşului Buşteni, ziua de 1
Decembrie mă face să mă simt mândru că sunt ro-
mân, că aparțin României. Am convingerea că Ziua
Națională este un prilej de mândrie patriotică
pentru noi toți! La mulți ani, români! La mulți ani,
România!”. 

Sursa: prahovabusiness.ro

Trenul Regal a oprit pentru prima oară
la Buşteni, de Ziua Naţională a României

Prahova

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.ziarulmara.ro
http://www.prahovabusiness.ro
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Radio Voces Campi / 2 decembrie 2016

Portalul național de Administrație Publică / 4 decembrie 2016fonduri-structurale.ro / 2 decembrie 2016
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newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către

Agenție și de către Ministerul dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
în vederea promovării Programului Operațional Regional.

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

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

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

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

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul județean
dâmbovița, sediul Consiliului județean
dâmbovița: Piața Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.
90, 100 și 101, mun. Târgoviște, jud. dâmbovița
Tel./fax / 0345/100.018, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

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

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

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

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN -
director adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea DOBRESCU
PLOEŞTEANU, Şerban GEORGESCU, Florentin
GEORGESCU, Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 6 decembrie 2016

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

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

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

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

de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
newsletter-ul va fi publicat pe site-ul Agenției
(http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit

electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor

județene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării Regionale și Administrației

Publice, reprezentanților mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor

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

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

fax: 0242/313.167.

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

