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EVENIMENTE

Modernizarea dj 506 a dus la realizarea legăturilor rapide cu drumurile naţionale şi coridoarele de transport europene

Regio a finanţat lucrările de reabilitare şi modernizare
a DJ 506 Cervenia – Vităneşti - Băbăiţa

» La începutul lunii ianuarie a avut
loc recepţia finală a lucrărilor de
reabilitare şi modernizare a Drumului
Judeţean 506, ce au fost realizate în
cadrul unui proiect de infrastructură
finanţat prin Regio – Programul
Operaţional Regional 2007 – 2013.

Contractul „Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vităneşti - Băbăiţa, km 17 + 400 - km 58 + 000”, în
valoare totală de 65.100.594,91 lei, din care
51.063.576,57 lei reprezintă asistenţa nerambursabilă, a fost finanţat în cadrul axei prioritare 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale
şi locale”, dMI 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea
reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură”.
www.adrmuntenia.ro

proiectul implementat de unitatea administrativ-teritorială teleorman, în calitate de beneficiar,
s-a derulat pe parcursul a 22 de luni, perioadă de
timp în care s-au realizat lucrări de modernizare şi
reabilitare la peste 40 km de drum judeţean şi la trei
poduri. Cu ajutorul finanţării nerambursabile, în valoare de peste 50 de milioane de lei, s-au executat
lucrări la peste 250 de podeţe, la şanţuri în lungime
de aproximativ 60.000 ml şi la străzile laterale amenajate pe o lungime de 20 m. totodată, au fost realizate marcaje rutiere pe o lungime de 140 km şi au
fost instalate peste 600 de indicatoare rutiere.
prin această investiţie finanţată prin regio au
fost realizate legături rapide cu drumurile naţionale şi, de aici, către coridoarele de transport europene, ceea ce va determina o creştere a volumului transportului de călători şi mărfuri, precum
şi diminuarea timpului de transport.
http://regio.adrmuntenia.ro
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EVENIMENTE

În primul seminar din acest an dedicat beneficiarilor de fonduri nerambursabile, reprezentanţii adr Sud Muntenia au informat participanţii
despre etapele implementării proiectelor finanţate prin programul regio

Întâlnire de lucru
destinată noilor
beneficiari Regio

» Joi, 9 ianuarie, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia din Călăraşi a avut loc
primul seminar de instruire
din acest an destinat beneficiarilor
de fonduri nerambursabile alocate
prin programul Regio.

La acest workshop au participat peste 20 de
reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi ai
mediului de afaceri din regiunea Sud Muntenia,
care au semnat în luna decembrie contractele de
finanţare în cadrul programului Operaţional regional 2007 – 2013.
Scopul organizării acestei întâlniri de lucru a fost
de a informa noii beneficiari despre etapele implementării proiectelor finanţate prin programul regio.
În cadrul instruirii, echipele ce asigură managementul proiectelor au primit informaţii de specialitate despre procesul de derulare a proiectelor
şi, de asemenea, despre documentele folosite în
derularea contractelor (prefinanţare, notificare
privind depunerea cererii de prefinanţare/ rambursare, termen de depunere, documente ce trebuie să însoţească cererile de plată).
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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departamentul pentru IMM-uri, Mediul de afaceri şi
turism anunţă deschiderea perioadei de completare a
formularului de înscriere online pentru acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii.
Înscrierile se fac între 15 ianuarie – începând cu ora
10:00 – şi 24 ianuarie – până la ora 20:00.
Organizatorii anunţă că data şi ora completării formularului nu influenţează ordinea punctajului ce va fi
acordat solicitantului. un aplicant nu poate trimite formularul, în baza de date a aplicaţiei, decât o singură dată,
iar acesta, după trimitere, nu mai poate fi modificat.
ajutoarele de stat se acordă potrivit reglementărilor
recente date prin Hotărârea Guvernului nr. 848/2013, de
modificare şi completare a H.G. nr. 274/2013, privind
acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii.
dintre noutăţile aduse prin reglementarea de modificare, menţionăm:
• ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor, cu respectarea H.G. nr. 274/2013 – cu modificările şi completările
ulterioare – şi a regulamentului, prin alocări de la bugetul
de stat, din bugetul Ministerului economiei, prin departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de
afaceri şi turism, sub formă de sume nerambursabile, în
proporţie de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, pe o perioadă de doi ani fiscali consecutivi, în limita creditelor bugetare aprobate,
în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 100.000
de euro.
• Solicitanţii au cel puţin un an calendaristic de la înfiinţare la data completării online a formularului de în-

scriere şi codul Caen pentru care solicită finanţare este
autorizat, în condiţiile legii, cu cel puţin trei luni înaintea
datei completării online a formularului de înscriere.
• Solicitantul prezintă un angajament ferm privind
menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, precum şi crearea
până la finalizarea investiţiei şi menţinerea, pe o perioadă
de minimum trei ani de la finalizarea investiţiei, a locurilor
de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele trei luni.
• Solicitantul nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară
a activităţii.
raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în
baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia
uniunii europene, respectiv cu regulamentul.
În ceea ce priveşte planul de investiţii, acest document trebuie să cuprindă informaţii privind investiţia, evidenţierea cheltuielilor eligibile şi neeligibile, graficul de
efectuare a activităţilor, evoluţia situaţiei financiare în
perioada implementării şi în următorii trei ani de la finalizarea investiţiei, calendarul creării locurilor de muncă
şi din care rezultă viabilitatea şi eficienţa economică a
întreprinderii solicitante în următorii trei ani de la finalizarea investiţiei.
pentru a beneficia de ajutor de minimis, întreprinderea solicitantă trebuie să obţină un acord pentru finanţare din partea Oficiului teritorial pentru întreprinderi
mici şi mijlocii şi cooperaţie (OtIMMC) din raza teritorială
în care se află sediul social al întreprinderii solicitante.
Sursa: legestart.ro

Catalogul surselor de finanţare
nerambursabilă – ianuarie 2014

pentru a veni în sprijinul partenerilor săi, agenţia pentru
dezvoltare regională Sud Muntenia editează periodic un catalog
al surselor de finanţare nerambursabilă. pentru oportunităţile
de finanţare disponibile pentru luna ianuriarie 2014, publicaţia
poate fi accesată de pe site-ul nostru, la secţiunea Bibliotecă
- documente utile, link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/66/documente-utile.html.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Încep înscrierile pentru obţinerea
ajutorului de minimis pentru IMM-uri
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Guvernul a decis înfiinţarea administraţiei Canalului Siret - Bărăgan, care să elaboreze studiile şi documentaţiile tehnico-economice pentru proiectarea şi
realizarea Canalului Siret - Bărăgan, un proiect aprobat
în urmă cu 26 de ani, oprit în lipsa fondurilor şi despre
reluarea căruia se discută din 2002.
administraţia Canalului Siret - Bărăgan, care va
funcţiona ca regie autonomă, va avea în atribuţii să
contracteze servicii de consultanţă de specialitate, să
cumpere utilajele, instalaţiile şi echipamentele, să
efectueze recepţia lucrărilor şi, ulterior, să asigure exploatarea şi întreţinerea canalului.
noua entitate a fost înfiinţată printr-un proiect de
lege adoptat de Guvern, ce trebuie aprobat şi de parlament.
Guvernul consideră că astfel „sunt create condiţiile” pentru redeschiderea lucrărilor la Canalul Siret Bărăgan şi arată că, prin realizarea canalului, este estimată obţinerea unor sporuri de recoltă cu o valoare
anuală de circa 120 milioane de euro.
proiectul pentru realizarea canalului Siret - Bărăgan a fost aprobat în 1988, de Consiliul de Miniştri, dar
a fost oprit în lipsa fondurilor după construirea a doar
şase kilometri dintr-un total de 190 de kilometri prevăzuţi.
În 2002, Guvernul năstase anunţa că lucrările la
canalul Siret - Bărăgan ar putea fi reluate, după mai
mulţi ani în care statul a plătit sume importante pentru
conservarea celor şase kilometri realizaţi iniţial, pentru
ca un an mai târziu, în 2003, să explice că este nevoie
de o contribuţie privată, întrucât investiţia necesară se
situează între 500 de milioane şi un miliard de dolari.
autorităţile au calculat că acest canal va permite
irigarea a peste 500.000 de hectare teren, din care 80%
fără mecanisme de pompare.
În octombrie 2012, ministrul agriculturii, daniel
Constantin, afirma că proiectul canalului Siret - Bărăgan
ar putea fi lansat în 2013, când ar urma să fie investită
o sumă de până la 50 milioane de euro, dintr-un total
estimat atunci de 2,6 miliarde de euro.
el susţinea atunci că pentru canalul Siret - Bărăgan,
ministerul a comandat studii la Institutul de Studii pentru Îmbunătăţiri funciare şi este „în faza finală” cu
acestea, existând şi investitori din rusia şi China interesaţi să investească în această zonă.
www.adrmuntenia.ro

proiectul pentru realizarea canalului Siret - Bărăgan a fost
aprobat în 1988, de Consiliul de Miniştri, dar a fost oprit în lipsa
fondurilor după construirea a doar şase kilometri dintr-un total
de 190 de kilometri prevăzuţi / Sursa foto: adevarul.ro

În 2011, de acest proiect s-a arătat interesată compania China national agricultural Group Corporation.
tot în 2011, Valeriu tabără, la acea dată ministru
al agriculturii, anunţa că ministerele agriculturii şi Mediului vor să încheie un parteneriat public-privat pentru
construcţia canalului, care ar facilita irigarea a 500.000
de hectare de teren, valoarea totală a proiectului anunţată atunci fiind însă de 3,6 miliarde de euro.
Canalul Siret - Bărăgan a fost inclus pe lista proiectelor de investiţii considerate de Guvern drept prioritare, prezentată în urmă cu un an.
proiectul a fost prezentat de preşedintele traian
Băsescu şi Băncii europene de Investiţii, pentru obţinerea unei finanţări.
Sursa: www.mediafax.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Guvernul înfiinţează o regie
pentru canalul Siret - Bărăgan
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

ieşti şi planuri Integrate de dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane.
până în prezent au fost semnate 527 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.086.785.731,28 lei.
din cele 527 de contracte semnate, 42 de proiecte au fost reziliate.

Corrigendumul nr. 4 la Ghidul Solicitantului
pentru DMI 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe”

În data de 6 ianuarie, autoritatea de Management pentru programul Operaţional regional din cadrul
Ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice a publicat pe site-ul www.inforegio.ro, Corrigendumul nr. 4 la Ghidul Solicitantului pentru axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor
– poli urbani de creştere”, domeniul Major de Intervenţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”. Modificările vizează Secţiunea I.5 Contribuţia financiară a solicitantului.
documentul integral poate fi descărcat de pe site-ul agenţiei dedicat exclusiv programului regio,
http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea Ghidul solicitantului, link: http://regio.adrmuntenia.ro/s618/domeniul-de-interventie-12-sprijinirea-investitiilor-in-eficienta-energetica-a-b/.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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până în data de 13 ianuarie 2014, la sediul
agenţiei pentru dezvoltare regională Sud Muntenia
au fost depuse 893 de proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin regio (programul Operaţional regional), planul Integrat de dezvoltare urbană pentru polul de dezvoltare (pIdu) –
Municipiul piteşti, pId-ul polului de Creştere plo-
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

INFO POS CCE

până în data de 13 ianuarie 2014, agenţia pentru
dezvoltare regională Sud Muntenia a preluat de la sediul autorităţii de Management pOS CCe 172 de cereri
de finanţare aferente axei prioritare 1 – un sistem de
producţie inovativ şi eco-eficient, din care 160 de
proiecte au fost finalizate, 4 au fost reziliate/retrase, iar 8 proiecte se află în implementare. Suma
nerambursabilă solicitată a fost de 215.606.341,18 lei.
La sediul agenţiei pentru dezvoltare regională
Sud Muntenia, până în prezent, au fost propuse spre
finanţare 191 de cereri în urma procesului de evaluare
desfăşurat în cadrul celorlalte agenţii pentru dezvoltare regională şi a autorităţii de Management pOS
CCe. din cele 191 de cereri, 144 sunt în implementare, 14 contracte au fost transmise la aM pOS CCe în
vederea semnării, 4 contracte se află în pregătire la
adr SM / OI pOS CCe, 10 sunt retrase şi 19 respinse.
Suma nerambursabilă solicitată prin proiectele aflate
în implementare este de 128.607.342,25 lei. finanţarea nerambursabilă se va acorda prin programul
Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013, axa prioritară 1 – Un sistem de
producţie inovativ şi eco-eficient, dMI 1.1 – Investiţii
productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă,
în special a IMM-urilor, Operaţiunea a) – Sprijin pentru
consolidarea şi modernizarea sectorului productiv

prin investiţii tangibile şi intangibile, a2 - Sprijin financiar nerambursabil de până la 1.065.000 de lei
pentru întreprinderile mici şi mijlocii.
de asemenea, agenţia pentru dezvoltare regională Sud Muntenia, până în prezent, a preluat 88 de
cereri pentru care se va acorda finanţare din axa prioritară 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, dmi 1.3 – dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Operaţiunea 2 – Sprijin pentru consultanţă
acoradat intreprinderilor mici şi mijlocii, apelul 2, sesiunea 2. din cele 88 cereri, 10 au fost respinse/retrase şi 78 au fost admise în etapa de evaluare tehnică
şi financiară. Valoarea nerambursabilă solicitată de
cele 78 de cereri este de 116.860.825,64 lei.

Instrucţiuni privind prefinanţarea proiectelor
şi modalitatea de defalcare a costurilor de transport,
asigurare şi livrare a mărfii

La finalul lunii decembrie, aM pOSCCe a emis două instrucţiuni: Instrucţiunea nr. 311796/ 23.12.2013,
privind modalitatea de defalcare a costurilor de
transport, asigurare şi livrare a mărfii, respectiv
Instrucţiunea nr. 311797/ 23.12.2013, privind prefinanţarea pentru proiectele pOSCCe.
Instrucţiunea nr. 311796/23.12.2013 prevede
că beneficiarii, întreprinderi mari şi IMM-uri, au
obligaţia ca, pentru bunurile achiziţionate prin proiectele finanţate din pOSCCe, să evidenţieze separat costurile de transport, asigurare şi livrare a mărfii. această defalcare se face şi în situaţiile în care
aceste costuri sunt incluse în preţurile mărfurilor
achiziţionate sau costul de livrare/ transport/ inwww.adrmuntenia.ro

struire este zero. Conform Instrucţiunii nr. 311797/
23.12.2013, beneficiarul care solicită prefinanţare
are obligaţia de a furniza un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară
sau de o societate de asigurări. formula de calcul
pentru stabilirea valorii instrumentului de garantare
pentru plata prefinanţării, precum şi modelul documentelor necesare se regăsesc în instrucţiune.
Odată cu publicarea pe site-ul aM pOSCCe a
Instrucţiunii nr. 311797/23.12.2013, Instrucţiunea
nr. 280558/19.01.2013, privind prefinanţarea pentru proiectele aferente pOSCCe 2007 - 2013, îşi încetează valabilitatea.
Sursa: fonduri-structurale.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Argeş

» Pentru obţinerea celor
14 milioane de euro,
Primăria Curtea de Argeş a realizat
proiectul „Planul integrat de
dezvoltare urbană a municipiului”
şi urmăreşte cu atenţie
ca lucrările să fie finalizate
şi decontate la timp.

La Curtea de argeş, primarul nicolae diaconu
a depus în martie 2009 proiectul „Planul integrat
de dezvoltare urbană a municipiului”, în 2010 s-a
semnat contractul de finanţare, iar în 2011 şi 2012
au avut loc licitaţiile pentru lucrări, urmate de un
val de contestaţii, care au făcut ca abia în 2013 să
înceapă lucrările.

„Prin acest proiect am atras 14 milioane de
euro pe fonduri structurale pentru rezolvarea
unor probleme de importanţă deosebită pentru locuitorii municipiului. Este vorba de reabilitarea a
zeci de străzi de pământ şi de piatră, de modernizarea trotuarelor. Un alt proiect a vizat sistemul
de surpraveghere video în intersecţiile importante
şi la instituţiile publice.
În luna noiembrie, cele 16 camere video au
fost date în funcţiune. De asemenea, fostul dispensar TBC va fi transformat într-un centru de recreere pentru pensionari. Vremea este bună, se
lucrează de zor, termenul de finalizare este în primăvara anului acesta. Pentru decontarea lucrărilor făcute am întocmit aceste dosare” - a spus primarul nicolae diaconu.

Sursa: www.evenimentulmuscelean.ro

Start pentru al treilea pod peste Dunăre:
Ministerul Dezvoltării caută expertiză tehnică

Călăraşi

Ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice (Mdrap) vrea să achiziţioneze servicii
de expertiză tehnică - elaborare şi implementare
- pentru construirea celui de-al treilea pod peste
fluviul dunărea între românia şi Bulgaria, se arată
într-un anunţ postat pe site-ul e-licitaţie.ro.
Mdrap oferă pe aceste servicii suma de 1,057 milioane de lei, fără tVa.
În denumirea contractului este vorba despre
achiziţia serviciilor de expertiză tehnică - elaborare şi implementare proiect pilot transport „Elaborare studiu de prefezabilitate pentru obiectivul
de investiţii - Construcţia celui de-al treilea pod
peste Fluviul Dunărea între România şi Bulgaria”.
termenul limită pentru primirea ofertelor sau
a cererilor de participare este 20 februarie 2014,
ora 10:00, iar deschiderea acestora va avea loc
două ore mai târziu la sediul ministerului.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: www.romaniatv.net

http://regio.adrmuntenia.ro
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Fonduri Regio în valoare
de 14 milioane de euro, investite
în dezvoltarea urbană
a municipiului Curtea de Argeş
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Clădirea CJ Dâmboviţa,
în viitor, reabilitată şi cu bani europeni

9

Dâmboviţa

anul trecut, din fonduri proprii, intrarea Cj
dâmboviţa a fost modernizată, însă clădirea are
nevoie de ample reparaţii curente, inclusiv trebuie
realizate lucrări de reabilitare termică a imobilului. În bugetul Consiliului judeţean nu sunt fonduri
suficiente pentru a acoperi în întregime lucrările
de reabilitare şi modernizare a clădirii forului administrativ, însă s-a luat în calcul realizarea unui
proiect pe fonduri europene.
preşedintele Cj dâmboviţa, adrian țutuianu,
a declarat că s-au facut primele demersuri în vederea modernizării clăririi: „Am iniţiat o fişă de
proiect pe componenta de finanţare europeană
2014 - 2020, prin care vom scrie un proiect care
să permită reabilitarea termică a clădirii. Asta înseamnă înlocuirea întregii tâmplării, înseamnă să
punem polistiren pentru izolare termică. Nu se va
putea face lucrarea asta decât pe interiorul clădirii, şi nu prin exterior, pentru că elementele con-

INFO JUDEŢE

» În ultimii 20 de ani, clădirea
CJ Dâmboviţa nu a beneficiat
de niciun proiect de consolidare,
reabilitare şi modernizare.

structive nu ne permit o abordare pe exterior.
Dacă vom obţine banii europeni necesari, sigur că
vom recompartimenta. Intenţia pe care am expus-o
este să realizez spaţii mari de lucru, în sistem de
companie mare, occidentală”.
Sursa: ziardambovita.ro

Proiect de dezvoltare rurală
şi integrare pe piaţa muncii, la Giurgiu

Giurgiu

ajOfM Giurgiu, în parteneriat cu SC InfO Grup
SrL implementează proiectul „Dezvoltare rurală
şi integrare pe piaţa muncii”, cofinanţat din fondul Social european (fSe) prin programul Operaţional Sectorial dezvoltarea resurselor umane 20072013 (pOS dru), axa prioritară 5, dMI 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor
umane şi ocuparea forţei de muncă”. durata proiectului este de 24 de luni, iar bugetul total de
1.086.075 de lei.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă
dezvoltarea durabilă a capitalului uman şi asigurarea de oportunităţi sporite de participare pe
piaţa muncii pentru 430 de persoane din mediul
www.adrmuntenia.ro

rural.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din
zonele rurale şi facilitarea integrării durabile pe
piaţa muncii pentru 430 de persoane din mediul
rural;
• asigurarea sustenabilităţii pe termen lung a
zonelor rurale prin înfiinţarea unei reţele de dezvoltare a resurselor umane, stimularea iniţierii şi
dezvoltării de afaceri prin promovarea culturii antreprenoriale şi accesarea fondurilor europene,
conştientizarea conceptelor de dezvoltare durabilă, egalitate de şanse şi a unui mod de viaţă sănătos.

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

Info Regional Sud Muntenia

10

Buletin Informativ nr. 161 / 1 - 13 ianuarie 2014

INFO JUDEŢE

Investiţii de 1,2 milioane de lei
pentru consolidarea unui drum la Maia

Ialomiţa

» Consiliul Judeţean Ialomiţa
investeşte 1,2 milioane de lei pentru
consolidarea tronsonului de drum
judeţean 101U, aflat la intersecţia cu
lacurile din localitatea Maia. Drumul
are nevoie de această protecţie,
deoarece a început să cedeze din
cauza infiltrărilor de apă. Lucrarea are
o perioadă de execuţie de 36 de luni.

un sector de drum din localitatea Maia, aflat
la intersecţia dintre două lacuri, ridică mari semne
de întrebare în ceea ce priveşte siguranţa circulaţiei rutiere. acesta nu corespunde condiţiilor
de confort ale circulaţiei la nivel de drum judeţean, fiind în pericol de a ceda, din cauza infiltraţiilor de apă din terasamente. astfel, pentru asigurarea unor legături rutiere în condiţii de confort
şi siguranţă a circulaţiei, se impune protecţia inwww.adrmuntenia.ro

frastructurii acestui sector de drum.
Consiliul judeţean Ialomiţa va aloca aproximativ 1,2 milioane de lei pentru protecţia tronsonului de drum, conform proiectului, investiţia urmând a fi finalizată în termen de 36 de luni.
Conform studiului de fezabilitate, tronsonul
de drum avut în vedere se află la intersecţia a două
lacuri, unde nivelul apei este fluctuant, aceasta
fiind cauza principală pentru care terasamentul se
erodează continuu, apărând cedări la nivelul structurii rutiere. În momentul de faţă, tronsonul nu corespunde condiţiilor normale de circulaţie pentru
traficul auto, iar lipsa parapetului de protecţie
poate duce la producerea unor accidente grave.
Sectorul se desfăşoară pe o lungime de aproximativ 370 de metri şi asigură accesul autovehiculelor între localităţile fierbinţii de jos şi Maia,
realizând, totodată, şi legătura cu drumul judeţean 101B.
Sursa: www.observator24.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Crucea Caraiman, în Cartea Recordurilor:
Este cea mai înaltă cruce din lume amplasată
pe un vârf montan

11

Prahova

lea Seacă, la altitudinea de 2.291 de metri, fiind unică în
europa atât prin altitudinea amplasării, cât şi prin dimensiuni, conform site-ului dedicat acestui monument. Crucea este executată din profile de oţel, fiind montată pe
un soclu din beton armat placat cu piatră, înalt de 8 metri.
În interiorul acestuia se află o încăpere ce a adăpostit iniţial generatorul de energie electrică ce alimenta cele 120
de becuri de 500 W de pe conturul Crucii. Monumentul a
fost realizat prin grija regelui ferdinand şi a reginei Maria
ai româniei, în perioada 1926 - 1928, „întru slava şi memoria eroilor prahoveni căzuţi în Primul Război Mondial,
1916 - 1918, pentru apărarea patriei”, aşa cum stă scris
pe placa comemorativă fixată pe partea nordică a soclului. Construirea monumentului a început în anul 1926 şi
s-a finalizat în august 1928. regina Maria a urmărit îndeaproape execuţia până la finalizarea ei. Soclul monumentului a fost realizat în anul 1930 din beton armat îmbrăcat
în piatră de calcar fasonată şi îngrijit rostuită.
Sursa: www.mediafax.ro

Alexandria pregăteşte o nouă
strategie de dezvoltare pentru perioada 2014 – 2020
Teleorman

edilii alexăndreni lucrează la o nouă strategie de
dezvoltare a localităţii. documentul stufos, a cărui elaborare a fost aprobată în Consiliul local şi evaluată la
60.000 de lei, este, deocamdată, în lucru. potrivit variantei prezentate de autorităţi, scopul elaborării documentului este stabilirea principalelor priorităţi de
dezvoltare a municipiului în vederea atragerii de fonduri europene.
Strategia de dezvoltare a municipiului alexandria
pentru perioada 2014 – 2020 va folosi drept suport la
dezvoltarea durabilă a localităţii prin realizarea planului
de dezvoltare care vizează creşterea calităţii vieţii în
comunitatea studiată, un element indispensabil pentru
existenţa viitoare a municipiului. realizarea obiectivelor propuse este în strânsă dependenţă cu sursele de finanţare nerambursabilă care pot fi atrase, deoarece
bugetul local nu are capacitatea de a susţine realizarea
acestora în totalitate, dar se poate beneficia de oporwww.adrmuntenia.ro

tunităţile financiare oferite de uniunea europeană. Ca
o concluzie, se poate menţiona că strategia elaborată
este realizabilă în condiţiile precizate şi se va adapta
cerinţelor şi necesităţilor ori de câte ori va fi nevoie,
astfel încât aceasta să fie realistă şi aplicabilă.
primăria alexandria a cuprins în strategia de dezvoltare locală pentru următorii şase ani aproximativ 60
de proiecte ce vizează domenii diverse precum infrastructură, sănătate, cultură sau învăţământ. printre proiectele incluse în strategia de dezvoltare a alexandriei
2014 - 2020 se numără: amenajarea unui campus şcolar
la Liceul tehnologic „Nicolae Bălcescu” (12,3 milioane
de lei), înfiinţarea parcului tematic „Ţara piticilor”
(10,3 milioane de lei) şi reabilitarea cinematografului
„Patria” ( 8,6 milioane de lei). pentru unele dintre proiecte, edilii au aprobat deja indicatorii tehnico-economici şi realizarea studiilor de fezabilitate.
Sursa: adevarul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Crucea Caraiman, un monument istoric construit între anii 1926 şi 1928 şi situat pe Vârful Caraiman, a fost
desemnată cea mai înaltă cruce din lume amplasată pe
un vârf montan, potrivit site-ului Guinness World record.
Crucea comemorativă a eroilor români din primul război
Mondial, situată pe Vârful Caraiman din Munţii Bucegi,
este un monument istoric clasat în grupa a (de valoare
naţională şi universală), potrivit Listei Monumentelor Istorice alcătuite de Ministerul Culturii. Crucea Caraiman
este situată la altitudinea de 2.291 de metri, conform
Guinness World record. Monumentul are o înălţime de
39,5 metri şi include un soclu din ciment de 8 metri. Cunoscut şi sub denumirea Crucea eroilor, monumentul a
fost ridicat pentru a cinsti memoria românilor care au
murit în primul război Mondial. Monumentul a fost verificat de către experţii Guinness pe 14 august 2013, se mai
spune pe site-ul Guinness. Crucea comemorativă a eroilor
români din primul război Mondial este situată în şaua masivului Caraiman, chiar pe marginea abruptului către Va-
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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 Pol de Creştere Ploieşti
Adresă / Str. romana nr. 28-30, etaj 1, ploieşti,
jud. prahova (în spatele palatului administrativ)
Tel. / 031/824.94.71; Fax / 031/824.94.70
E-mail / polploiesti@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIŢA
Adresă / adr Sud Muntenia, Biroul judeţean
dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
dâmboviţa: B-dul Independenţei, nr. 1, et. IV,
cam. 101, mun. târgovişte, jud. dâmboviţa
Tel. / 0245/220.647,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / adr Sud Muntenia, Biroul judeţean
argeş, sediul Consiliului judeţean argeş: piaţa
Victoriei, nr. 1, et. II, cam. 105, mun. piteşti,
jud. argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@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 IALOMIŢA
Adresă / adr Sud Muntenia, Biroul judeţean
Ialomiţa, piaţa revoluţiei, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax / 0243/234.806
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
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.

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 13 ianuarie 2014
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 caractere 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.

