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EVENIMENTE

S-a inaugurat Peştera Ialomiţei,
monument natural al Dâmboviţei
modernizat prin Regio

» Sâmbătă, 25 iulie, directorul
agenției pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, Liviu Mușat, a participat la
inaugurarea Peșterii Ialomiței, monument
natural al Dâmboviței modernizat prin Regio!

Peștera Ialomiței, cea mai importantă formațiune carstică a Bucegilor, a fost reabilitată și modernizată, cu ajutorul fondurilor europene, prin proiectul „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnice pentru creşterea potenţialului turistic al
Peşterii Ialomiţei din masivul Bucegi, judeţul Dâmboviţa”.
Consiliul județean Dâmbovița, în calitate de beneficiar, a obținut finanțare nerambursabilă prin
programul Regio, axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major
de intervenție 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism”.
Valoarea totală a proiectului a fost de 6.415.654,31
lei, din care valoarea totală eligibilă a reprezentat
4.533.196,07 lei (fonduri - feDR 4.180.254,38 lei;
fonduri de la bugetul național - 352.941,69 lei).
Contractul de finanțare s-a derulat pe parcursul a 40 de luni, având ca obiectiv dezvoltarea zonei
montane din județul Dâmbovița, prin creșterea activității turistice în zona Peșterii Ialomiței. Investiția
realizată cu sprijin Regio a avut ca rezultat crearea
www.adrmuntenia.ro

condițiilor optime pentru vizitarea peșterii, cu acces îmbunătățit pentru turiști, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.
acest monument natural reprezintă un punct
de mare interes pentru turismul județului Dâmbovița, fiind cea mai vizitată peșteră din Munții Bucegi. obiectivul turistic se află pe versantul drept
al Cheilor Ialomiței, în localitatea Moroeni, județul
Dâmbovița, pe Muntele Bătrâna, la circa 10 km de
izvoarele râului Ialomița, la o altitudine de 1.660 m.
Inaugurarea obiectivului a făcut parte din programul celei de-a VI-a ediții a evenimentului „Padina Fest”, acțiune ce s-a desfășurat pe Platoul din
Lunca Padinii, Masivul Bucegi.

http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 236 / 20 - 26 iulie 2015

3

» Timpul maxim de anticipație al
viiturilor va fi de șapte zile, odată cu
finalizarea implementării proiectului
strategic Danube Water „Management
integrat al fluviului Dunărea”, derulat în
parteneriat de România și Bulgaria, cu o
finanțare totală de 13,751 milioane de
euro, a declarat, joi, Mary-jeanne adler,
director științific la Institutul național de
Hidrologie și gospodărire a apelor (InHga)
și manager de proiect din partea
Ministerului Mediului, apelor și Pădurilor
(MMaP).

„Timpul de anticipaţie a viiturilor variază între
3 şi 7 zile. Aşadar, avem acum un timp de avertizare de o săptămână, iar înainte de implementarea
acestui proiect numărul de zile era de 3. Suntem
foarte bucuroşi că reuşim să îmbunătăţim perioada
prognozei şi, de asemenea, debitele pe care le comunicăm suntem siguri că sunt în limita de +/—10%.
Noi avem şi prognoze lunare, dar sunt bucuroasă că
acest timp de anticipaţie pe care îl avem este alături de o precizie mai mare pe care o facem pentru
viituri. Acest sistem informaţional complex pe care
l-am creat pentru vehicularea datelor atât din sistemul de ape, cât şi din sistemul de mediu, care sunt
aduse aproape simultan la nivelul Dispeceratului Central pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă,
constituie un suport pentru decizia demnitarilor faţă de operaţiunile operative ce trebuie luate în perioadele inundaţiilor sau perioadele extreme. Cea
mai importantă activitate din proiect este de prognoză a viiturilor, de creare a acestui sistem de avertizare a viiturilor. De la nivelul portalului se pot face avertizări online către primăriile şi localităţile
care sunt de-a lungul Dunării şi pentru care pericolul de inundaţii este foarte mare”, a afirmat adler,
într-o conferință de presă.
Proiectul Danube WATER se derulează prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulwww.adrmuntenia.ro

garia 2007 — 2013, axa prioritară 2 „Utilizarea durabilă şi protecţia resurselor naturale şi a mediului şi promovarea unui management eficient al
riscului în regiunea transfrontalieră” și se încadrează în categoria proiectelor strategice, atât pentru implementarea Strategiei Dunării, cât și a Programului de dezvoltare transfrontalieră RomâniaBulgaria.
Bugetul proiectului, ce a cuprins 13 parteneri,
dintre care opt din România și cinci din Bulgaria, s-a
situat la 13,751 milioane de euro, din care României i-au revenit 9,675 milioane de euro. Contribuția
de cofinanțare este de 15,18% (13% contribuție de la
bugetul de stat și 2,18% contribuția fiecărui partener).
obiectivul general al proiectului l-a constituit
crearea unui sistem transfrontalier România - Bulgaria de gestiune și monitorizare a factorilor de mediu pe Dunăre, menit să sprijine măsurile comune
de combatere a situațiilor extreme precum: secetă, inundații, poluări și contaminări.
Printre rezultatele consemnate la finalul proiectului se află: instalarea unui număr de 21 de stații automate pentru înregistrarea nivelului apelor,
precipitații și temperaturi (apă și aer), asigurarea
schimbului de date în regim operativ între România
și Bulgaria, instalarea a 60 de stații de foraje reprezentative din lunca Dunării pentru urmărirea
nivelurilor și calității apelor acvifere conectate fluviului Dunărea, dezvoltarea unor tehnologii de neutralizare a reziduurilor radioactive umede provenite de la cele două centrale nucleare din România
și Bulgaria și, nu în ultimul rând, instruiri și schimb
de experți, cercetători științifici și reprezentanți
ai organizațiilor implicate în proiect.
Totodată, prin acest proiect, se va implementa un sistem integrat de utilitate transfrontalieră, prin care va fi sporită capacitatea de cooperare și control în ceea ce privește monitorizarea
calității factorilor de mediu pe Dunăre și fundamentarea răspunsului comun România-Bulgaria la
situații de urgență.
Sursa: agerpres.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» guvernul a aprobat, miercuri,
printr-o hotărâre, Planul Naţional de
Cercetare - Dezvoltare şi Inovare III pentru
perioada 2015 - 2020, unul dintre
instrumentele principale de implementare
a Strategiei naționale în acest domeniu.

Planul Naţional de Cercetare - Dezvoltare şi Inovare III pentru perioada 2015 - 2020 include următoarele programe: Dezvoltarea sistemului naţional de
cercetare - dezvoltare, Creşterea competitivităţii
economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi
inovare, Cooperarea europeană şi internaţională.
Printre programele incluse în cadrul aceluiași Plan
se mai află: Cercetare fundamentală şi de frontieră
(ce are ca obiectiv menținerea și dezvoltarea domeniilor de nișă, în care cercetarea fundamentală românească are avantaj competitiv și masă critică de cercetători) și Cercetare în domenii de interes strategic,
program suport condus de instituții cu rol de coordonare științifică în domenii de interes strategic pentru
formarea și dezvoltarea instituțiilor de cercetare și a
componentelor naționale în domenii de interes strategic pentru România.
fiecare program conține subprograme, în cadrul
cărora se vor organiza competiții de propuneri de proiecte ce pun în practică instrumentele de finanțare
prin tipuri de proiecte destinate anumitor grupuri țintă
și anumitor tipuri de activități. Condițiile de participare, activitățile eligibile și cheltuielile eligibile se vor
stabili prin pachetul de informații specific competiției.
Bugetul total al Planului național de Cercetare - Dezvoltare și Inovare III pentru întreaga perioadă va fi de
maximum 15 miliarde de lei și se va asigura din fonduri
de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile
și contribuții ale partenerilor la proiecte.
Potrivit sursei citate, atribuirea contractelor de
finanțare pentru conducerea și execuția proiectelor
se realizează conform normelor metodologice privind
contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea
programelor, proiectelor de cercetare - dezvoltare și
inovare și a acțiunilor cuprinse în Planul național de
cercetare - dezvoltare și inovare prevăzute de Hg nr.
www.adrmuntenia.ro

1.265/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Prin implementarea Planului național de Cercetare - Dezvoltare și Inovare III se urmărește atingerea unor obiective precum: transformarea sistemului național de CDI într-un sistem național de inovare funcțional, eficient, cu performanțe și impact la nivelul mediei europene pentru sistemele din această categorie.
În acest sens, se urmărește, între altele, stimularea cooperării între instituțiile din sistemul public de CDI și operatorii economici, precum și încurajarea exploatării
comerciale a invențiilor și a altor rezultate științifice,
în special de către persoane juridice române.
aprobarea Planului național 2015 - 2020 permite
lansarea noilor competiții de proiecte și cofinanțarea
programelor și proiectelor internaționale la care România sau entități de cercetare de la noi sunt parte,
inclusiv în cadrul programului orizont 2020, conform
angajamentelor asumate la nivel internațional.
Sursa: agerpres.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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guvernul a aprobat, printr-un Memorandum, deblocarea sumei de 5 milioane de lei, aferentă lunii iulie, pentru derularea, în 2015, a programelor finanțate anual de la bugetul de stat în scopul sprijinirii sectorului întreprinderilor mici și mijlocii. Suma de 5 milioane de lei reprezintă cea de-a cincea tranșă deblocată în 2015, din fondurile ce urmează să fie repartizate de guvern pe o perioadă de șase luni, în mod eșalonat, pentru programele destinate IMM-urilor.
Ministerul energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii
și Mediului de afaceri aplică strategia și programul de
guvernare în domeniile energetic și resurselor energetice, întreprinderilor mici și mijlocii, cooperației și mediului de afaceri, în concordanță cu cerințele economiei de
piață și pentru stimularea inițiativei firmelor.
Programele implementate de minister și finanțate din bugetul de stat pentru înființarea sau dezvoltarea de noi IMM-uri:
• Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitatea accesului
la finanţare START (alocații financiare nerambursabile
de maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile
aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 de
lei/ beneficiar);
• Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii
debutanţi în afaceri - SRL-D (alocații financiare nerambursabile de cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000
de euro, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
aferente planului de afaceri, pentru care beneficiarul
face dovada surselor de cofinanțare);
• Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de
piaţă – COMERȚ (valoarea alocației financiare nerambursabile de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate, dar nu mai mult de 135.000
de lei/beneficiar);
• Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM-urilor - FEMEIA MANAGER (valoarea alocației financiare nerambursabile este de
maximum 90% din cheltuielile eligibile efectuate și
nu poate depăși suma de 50.000 de lei/beneficiar);
• Programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de INCUBATOARE tehnologice şi de afaceri (fonduri alocate pentru achiziționarea de echipament IT&C
și mobilier pentru utilarea fiecărui nou incubator, în liwww.adrmuntenia.ro

mita maximă de 150.000 de lei; prin program se pot
aloca fonduri în valoare de maxim 6.000 de lei/ciclu 1
de incubare pentru proiectarea și găzduirea unui site
web propriu al incubatorului și, în limita fondurilor
disponibile, 2.000 de lei pentru următoarele cicluri
de incubare pentru îmbunătățirea/dezvoltarea/mentenanța site-ului existent; se acordă alocații financiare
nerambursabile fiecărei firme incubate, la intrarea în
incubatorul de afaceri, pentru achiziționarea de echipamente, site, echipamente IT, soft și licențe, mobilier, aparatura birotică, autoutilitare, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, aparate și instalații
de măsurare, control și reglare în valoare de maxim
20.000 de lei; alocații financiare nerambursabile oferite fiecărei firme incubate, în valoare de maxim 5.000
de lei, pe parcursul perioadei de incubare, pentru servicii de consultanță specializată, alocații financiare
nerambursabile oferite fiecărui incubator, pentru rambursarea în limita a 3.000 de lei/an/IMM, a costurilor
cu utilitățile și serviciile conexe; fonduri pentru plata
serviciilor administratorului incubatorului de afaceri
în valoare de maximum 190.000 de lei/ciclu de incubare și, în plus, 9.000 de lei/an, pentru organizarea de
evenimente;
• Programul naţional multianual pentru susţinerea
meşteşugurilor şi artizanatului;
• Programul de dezvoltare antreprenorială UNCTAD/ EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.
Prin Legea bugetului de stat pentru 2015 este prevăzută suma de 166,8 milioane de lei pentru dezvoltarea și susținerea înființării de noi IMM, a costurilor
cu utilitățile și serviciile conexe, care a inclus și suma
de 70 milioane de lei, plătită beneficiarilor schemei
de ajutor de minimis pentru IMM, a costurilor cu utilitățile și serviciile conexe, derulată în baza Hg nr.
274/2013, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit procedurilor din cadrul programelor susmenționate, etapele de implementare până la plata
beneficiarilor durează minimum șase luni, acestea fiind următoarele: înscriere solicitanți, depunere documente, verificare administrativă și de eligibilitate, semnare contracte de finanțare, efectuare cheltuieli, depunere deconturi, certificare cheltuieli. astfel, beneficiarii se
prezintă la decont începând cu luna octombrie, plățile efectuându-se în perioada octombrie - 15 decembrie.
Sursa: ziarulprofit.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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În Monitorul oficial al României nr. 534, din data de 17 iulie
2015, a fost publicat ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării
rurale nr. 1731/2015, privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici
din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor
economice neagricole”. Scopul acestei scheme de minimis este de
a se acorda sprijin pentru înființarea în satele din România de întreprinderi care realizează activități neagricole pentru prima dată (start-up), în baza unui plan de
afaceri, respectiv pentru întreprinderi existente, în vederea dezvoltării și diversificării activității neagricole în mediul rural. Sunt finanțate
activități neagricole, cum ar fi: activitățile productive, meșteșugărești,
turistice, furnizarea de servicii.
Cuantumul maxim al sprijinului este de:
• 70.000 de euro/proiect în cazul activităților productive, serviciilor medicale, sanitar-veterinare și de agroturism (servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică);
• 50.000 de euro/proiect în cazul altor activități neagricole.
ajutoarele financiare pentru
înființarea de activități neagricowww.adrmuntenia.ro

le în zone rurale se acordă sub formă de sumă forfetară, în două tranșe. astfel, se acordă:
• 70% din cuantumul sprijinului
la emiterea deciziei de finanțare;
• 30% din cuantumul sprijinului
ulterior, cu condiția implementării corecte a planului de afaceri,
fără a depăși 5 ani de la încheierea deciziei de finanțare.
Sătenii, ale căror propuneri de
afaceri vor fi declarate eligibile, pot
primi în avans maximum 50% din
valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. Plata avansului este condiționată de prezentarea unei garanții eliberate de o
instituție financiară bancară sau
nebancară înscrisă în registrul special al Băncii naționale a României.
Plafonul minim al sprijinului
acordat pentru un proiect finanțat prin această schemă de ajutor de minimis este de 10.000 de
euro, această sumă reprezentând
valoarea totală eligibilă a proiectului. Schema de minimis se va
aplica de la data adoptării acesteia până la 31 decembrie 2020.
Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin această schemă
de minimis, solicitanții vor depune online, la afIR, cererile de
finanțare, însoțite de documentele prevăzute în ghidul solicitantului.

Sursa: ziarulmara.ro

Plan de investiţii în UE:
300 de miliarde de euro
pentru ţările membre

Comisia europeană a lansat planul
de investiții ce va pompa în economiile țărilor membre peste 300 de
miliarde de euro. Banii vor fi direcționați, din toamnă, în infrastructură
și crearea de noi locuri de muncă, cu
scopul de a se recupera întârzierile
cauzate de criza economică mondială
de la începutul deceniului.
fondul european pentru investiții
strategice își propune să dinamizeze
un domeniu aflat în declin după criza
din 2009.
„Trebuie să punem în funcţiune acest triunghi, format din consolidarea finanţelor publice, pentru care
nu există alternativă, reformele structurale, ce trebuie implementate, astfel încât să mărim potenţialul de
creştere pe termen mediu şi, în al treilea rând, un sistem care să ducă la
mai multe investiţii”, a explicat președintele Comisiei europene, jeanClaude junker.
Proiectele sunt prefinanțate de
Banca europeană de Investiții și garantate de fondul juncker.
„Asistăm la o schimbare de paradigmă în folosirea bugetului Uniunii,
deoarece se face trecerea de la granturi la garanţii, de la subvenţii la împrumuturi, iar acesta este un pas important”, a spus Werner Hoyer, președintele Băncii europene de Investiții.
Deja nouă state membre ale uniunii europene și-au anunțat contribuția la finanțarea planului de investiții
juncker, care își propune să mobilizeze 315 miliarde de euro în investiții
publice și private.
Sursa: paginaeuropeana.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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O nouă schemă de minimis:
Sătenii pot accesa
până la 70.000 de euro
nerambursabili
pentru înfiinţarea de afaceri
în mediul rural
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» Strategia națională
în Domeniul achizițiilor
Publice a intrat, marți,
în dezbatere publică, iar
până la sfârșitul lunii august
legile ce reglementează
achizițiile publice vor fi
pe masa guvernului
pentru adoptarea și
implementarea lor.

„De astăzi, cele două proiecte sunt în dezbatere publică, însă toţi cei prezenţi aici au sarcina ca în ultima săptămână din august să avem practic pe masa guvernului textele, tot pachetul de
legi ca să putem să luăm decizia
referitoare la adoptarea şi implementarea acestora”, a declarat premierul Victor Ponta.
Premierul a precizat că legea
ce reglementează achizițiile publice a fost de multe ori modificată și „de fiecare dată şi-a dovedit
limitele”, în așa fel încât o reformă reală a modului de efectuare
a achizițiilor publice în România
era absolut necesară.
„Am cerut colegilor mei, în diversele poziţii pe care le-au ocupat, Ministerul de Finanţe, Ministerul Fondurilor Europene, Delivery Unit, condus de Ioana Petrescu, să găsească împreună cu Comisia Europeană o soluţie care să
asigure trei lucruri: în primul rând
să avem un sistem de achiziţii publice transparent şi clar pentru
toată lumea, în al doilea rând acest sistem previne nu doar conflicte de interese, corupţie, dar
www.adrmuntenia.ro

eu cred că trebuie să prevină cea
mai mare problemă, şi anume birocraţia – mai dăunătoare achiziţiilor publice decât orice altceva şi în al treilea rând că aceste
reguli sunt în sens european, îndeplinesc standardele europene
şi, în acest fel, nu vom mai avea
niciun fel de problemă în viitor
în achiziţiile efectuate în cadrul
programelor finanţate cu bani europeni”, a subliniat Ponta.
Premierul a mai precizat că
„un nou sistem, o reformă reală
a achiziţiilor publice, alături de
reforma reală a sistemului fiscal
bugetar prin Codul fiscal şi Codul
de procedură fiscală, alături de
reforma instituţională privind accesarea şi folosirea banilor europeni (...) sunt de fapt ca picioarele de la o masă – niciuna nu merge fără cealaltă”, afirmând totodată că „degeaba avem Cod fiscal,
dacă nu avem Cod de procedură
fiscală, degeaba avem Cod fiscal,
Cod de procedură fiscală, reforma instituţională a fondurilor europene, dacă nu avem legea achiziţiilor. Niciuna nu merge fără cealaltă, se blochează undeva şi, din
acest punct de vedere, pachetul legislativ este esenţial pentru obiectivele pe care le-am transmis”, a
spus șeful executivului.
Prim-ministrul a precizat că
s-a lucrat mai bine de un an la Strategia Naţională în Domeniul Achiziţiilor Publice, care se referă în
special la achizițiile publice - legea de bază și proiectul de lege
privind căile de atac.

Sursa: mediafax.ro

Primăriile vor primi
bani europeni pentru
lucrările de infrastructură

Cu ajutorul Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, primarii vor avea la dispoziție două noi linii de finanțare pentru modernizarea
infrastructurii de bază la scară mică, dar
și protejarea patrimoniului cultural.
Prin Submăsura 7.2 se vor finanța lucrări de infrastructură rutieră de interes local, de alimentare cu apă sau canalizare. De asemenea, vor putea fi depuse proiecte privind înființarea, modernizarea și dotarea grădinițelor, creșelor și a infrastructurii de tip afterschool, dar numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, ca și extinderea și modernizarea instituțiilor
de învățământ secundar superior, filieră tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor
profesionale în domeniul agricol.
Prin Submăsura 7.6 se vor finanța
investițiile asociate cu protejarea patrimoniului cultural. astfel, se vor finanța restaurarea, conservarea și dotarea monumentelor istorice de clasa
B, modernizarea drumurilor de acces
spre acestea, restaurarea, conservarea
și dotarea așezămintelor monahale
de clasa B, precum și modernizarea,
renovarea și dotarea căminelor culturale.
Sursa: Ziarul de Iaşi

Program guvernamental
„Termoficare 2006-2015 –
căldură şi confort”

Programul guvernamental „Termoficare 2006-2015 – căldură şi confort”
a fost prelungit cu încă cinci ani. executivul a luat această hotărâre, în condițiile în care sistemul are în continuare nevoie de investiții pe segmentele
infrastructură, transport și distribuție
a energiei termice. Până acum, proiectul a folosit doar o cincime din fondurile alocate inițial de peste două miliarde de lei. Restul banilor urmează
să fie alocați în perioada 2015 - 2020.
Programul are ca obiective modernizarea, retehnologizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică, precum și eficientizarea și îmbunătățirea calității
serviciului public de alimentare cu energie termică a localităților.

Sursa: rador.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Pachetul de legi
privind achiziţiile publice,
în dezbatere publică

7
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OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Ministerul Transporturilor: Comisia Europeană
a aprobat planul de autostrăzi al României

» Ministerul Transporturilor a anunțat că
în data de 10 iulie Comisia europeană (Ce)
a aprobat Programul Operaţional
Infrastructură Mare. Măsura s-a datorat și
elaborării documentului final al Master Planului General de Transport (MPgT), față de
care forul european nu a mai avut comentarii.

www.adrmuntenia.ro

foto: www.wall-street.ro

Comisia europeană a aprobat Programul Operaţional Infrastructură Mare, documentul programatic
pentru utilizarea fondurilor europene nerambursabile în perioada 2014 - 2020 în sectoarele de transport, mediu și energie, se precizează pe site-ul Ministerului Transporturilor.
aprobarea Programului Operaţional Infrastructură Mare s-a datorat și elaborării documentului final al Master Planului General de Transport față de
care Comisia europeană nu a mai avut comentarii. În
prima parte a lunii iulie, experții Ministerului Transporturilor au avut o ultimă întâlnire cu cei ai Ce, în
cadrul căreia au fost discutate și soluționate ultimele puncte metodologice referitoare la ierarhizarea proiectelor, strategia de implementare a acestora
și condițiile de activare a clauzei de reformă structurală. ulterior, reprezentanții Ce au apreciat calitatea
Master Planului general de Transport și nu au mai avut
niciun comentariu sau observație pe marginea acestuia.
În prezent, la Comisia europeană se află forma
acceptată a MPgT. „Master Planul General de Transport reprezintă principalul document strategic pentru dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de transport în România pe perioada 2015 – 2030”, a declarat
Iulian Matache, ministrul transporturilor.
Conform documentului strategic, în intervalul
2015 - 2030 este prevăzut pentru sectorul rutier,
construirea a peste 1.200 km de autostradă, 1.900 km
de drum expres, drumuri Transregio și Transeuro, precum și variante ocolitoare, valoarea estimată a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii rutiere fiind
de peste 26 de miliarde de euro.
Pentru sectorul feroviar, proiectele, a căror valoare se ridică la aproximativ 14 miliarde de euro, vizează modernizarea a peste 4.000 km de cale ferată, achiziția de material rulant nou și introducerea de servicii

Iulian Matache, ministrul transporturilor

feroviare pentru creșterea atractivității acestui sector.
Pentru sectorul naval au fost identificate proiecte de îmbunătățire a navigației pe Dunăre și pe
canalele navigabile pe o lungime de 670 km și modernizarea infrastructurii portuare pentru 32 de porturi. Valoarea totală a investițiilor pentru acest sector este de 2 miliarde de euro.
Pentru sectoarele aerian și multimodal au fost
identificate 15 aeroporturi ce vor beneficia de proiecte de modernizare și creștere a capacității aeroportuare, respectiv dezvoltarea a 11 terminale multimodale amplasate în ariile de conectivitate și
potențial economic ridicat, cu o valoare estimată de
1,6 miliarde de euro.
„Master Planul General de Transport prevede
pentru perioada 2015 - 2030 proiecte în valoare totală de 43,5 mld. euro pentru toate sectoarele de
transport, ce vor valorifica potenţialul economic al
României”, a mai spus ministrul Iulian Matache.
Versiunea finală a Master Planului general de
Transport este disponibilă pe pagina de internet a
Ministerului Transporturilor (www.mt.ro), la secțiunea special dedicată acestuia.
Sursa: dcnews.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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brie 2015;
• IP3/2015 – Sprijin pentru susținerea măsurilor
din SCaP, SMBR, documente strategice naționale –
lansare septembrie 2015;
• IP4/2015 – Sprijin pentru dezvoltarea și implementarea de metode unitare de management
în domeniul resurselor umane – lansare septembrie
2015;
• IP5/2015 – Sprijin pentru creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice, în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu – lansare septembrie 2015;
• IP6/2015 – Sprijin pentru acțiunile de consolidare a unui management integrat strategic la nivelul sistemului judiciar – lansare octombrie 2015.
Sursa: AM PODCA

Proiecte depuse

Plăţi interne beneficiari
(/alocat 2007-2013)

58,94%

www.adrmuntenia.ro

Contracte semnate

Plăţi rambursate de CE (total)
(/alocat 2007-2013)

62,17%

15.534

Rata de absorbţie curentă
(/alocat 2007-2013)

54,82%

http://regio.adrmuntenia.ro

Sursa: Ministerul fondurilor europene

Stadiul absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune
la nivelul ţării / 31 ianuarie 2015
45.174

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Ministerul Dezvoltării Regionale și administrației Publice, prin autoritatea de Management
pentru Programul operațional Capacitate administrativă, a publicat Calendarul orientativ privind
lansările de apeluri de proiecte pentru anul 2015.
următoarele apeluri de proiecte vor fi lansate
în lunile august - octombrie:
• IP2/2015 – Sprijin pentru creșterea transparenței în administrația publică, pentru susținerea mecanismelor administrative, precum și pentru prevenirea și combaterea corupției – lansare august 2015;
• CP1/2015 – Sprijin pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul administrației publice
locale – lansare august 2015;
• CP2/2015 – Creșterea capacității ong-urilor
și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, în cadrul oS 1.1 – lansare septem-

foto: www.finantare.ro

POCA 2014 - 2020: Calendar orientativ
privind lansările de apeluri de proiecte

Info Regional Sud Muntenia
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INFO REGIO

Concurs Parlamentul European:
Fotografia câştigătoare în iunie

Concursul de fotografie organizat de Parlamentul european, încă în desfășurare, are câte o
temă lunară inspirată de anul european pentru
dezvoltare – 2015.
Cea mai bună fotografie în luna iunie - cu tema „Creştere verde şi durabilă, locuri de muncă
decente şi afaceri” - este „Cadru” , ce a fost realizată de portughezul natividad esmel Campos.
Tema verii este „Copii şi tineri”, iar data limită până la care pot fi trimise fotografii este 30 august, la miezul nopții - CeT.
www.adrmuntenia.ro

Dintre fotografiile primite, o comisie editorială va selecta cele mai bune 10, alegând și cea
mai bună fotografie a lunii (ce va deveni și finalist
pentru Premiul juriului). Cele 10 fotografii ale fiecărei luni vor fi publicate pe platformele noastre
sociale, unde publicul își va putea vota fotografia
favorită (fotografia cu cele mai multe voturi va
primi Premiul Publicului). Cei doi câștigători vor
fi invitați la Strasbourg în cadrul sesiunii plenare,
în noiembrie.
Sursa: euractiv.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Domeniul/Subdomeniul

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană centre urbane

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Axa poli de creștere
1 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană poli de dezvoltare
1.2 Sprijinirea investițiilor în eficiența
energetică a blocurilor de locuințe

PID-ul Polului de Creștere Ploiești și Planuri Integrate
de Dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane. Până
în această dată au fost semnate 757 de contracte de
finanțare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de
3.382.033.376,10 lei. Din cele 757 de contracte
semnate, 60 de proiecte au fost reziliate.

Nr.
Nr.
Nr.
proPID-uri proiecte
iecte Resdepuse depuse
retrase pinse

Stadiul proiectelor
În
evaluare

Precontractate

În
rezervă

0

0

12

35

0

10

0

1

20

2

2

0

0

1

15

3

0

0

0

0

9 cereri

Suma aloValoare
cată /
asistenţă
disponibilă
financiară
Con- neranbursabilă Regiunii
Sud
tracsolicitată
tate - mil. Euro - Muntenia
- mil. Euro 25

86,55

58,20

0

16

108,10

97

0

0

12

33,69

38,80

0

0

0

9

2,71

22,80

2.1 Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri
Axa
județene, străzi urbane - inclusiv construcția/reabilitarea
2
șoselelor de centură

39

3

10

0

0

7

19

231,68

122,26

3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea insfrastructurii
serviciilor de sănătate

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale

12

1

1

0

0

0

10

40,53

35,7

3.3 Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor
operaționale pentru intervenții în situații de urgență

60

11

14

0

0

4

31

22,25

13,88

3

0

0

0

0

0

3

13,81

15,43

100

7

3

0

0

31

59

99,00

39,73

67

7

6

0

0

0

54

43,52

24,62

26

7

7

0

0

0

12

48,77

37,11

0

0

0

0

0

0

0

-

fonduri
realocate

168

0

0

0

53,75

13,55

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

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea
infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare
și a infrastructurii pentru formare profesională continuă apel de proiecte pentru fondurile realocate PoR conform
Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013
4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire
a afacerilor de importanță regională și locală

Axa 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate
4 și pregătirea pentru noi activități
4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - martie 2012

5.1 Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea / modernizarea infrastructurilor conexe

520

41

110

30

1

5

317

5

0
0

0
0

0

336

61,22

9

15

90,23

144

52,54
30,80

5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii
de turism pentru valorificarea resurselor naturale și
32
14
6
0
0
0
12
61,20
35,64
Axa creșterea calității serviciilor turistice
5
Pentru Domeniul major de intervenție 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”,
5.3 Promovarea potențialului turistic și crearea
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel național.
infrastructurii necesare, în scopul creșterii
oRganISMuL InTeRMeDIaR PenTRu TuRISM: Ministerul economiei, Direcția gestionare fonduri
atractivității României ca destinație turistică
Comunitare pentru Turism - B-dul Dinicu golescu, nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poștal 010873,
București, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

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

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIO

Până în data de 27 iulie 2015, la sediul agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost
depuse 1.285 de proiecte, prin care se solicită finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul operațional Regional), Planul Integrat de Dezvoltare urbană
pentru Polul de Dezvoltare (PIDu) – Municipiul Pitești,
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabil
între 1.065.000 - 6.375.000 lei pentru
întreprinderi mici și Mijlocii
1.1.1.a.2 - Sprijin financiar
nerambursabil de până la 1.065.000
lei pentru întreprinderile mici și
Mijlocii

Axa
1.1 - operațiunea „Sprijin pentru
1
consolidarea şi modernizarea sectorului
productiv prin investiţii tangibile şi
intangibile” pentru întreprinderi
1.1.2 - Sprijin pentru implementarea
standardelor internaționale

1.3.2 - Sprijin pentru consultanță
acordat întreprinderilor mici și mijlocii

Axa 3.1.1 - Sprijinirea accesului la
3 Internet și la serviciile conexe
TOTAL

Valoare totală
ELIGIBILĂ
- Lei -

Stadiul contractelor
Retrase Respinse

Contractate

Valoare
asistenţă
financiară
nerambursabilă
CONTRACTATĂ
- Lei -

Nr. contracte
reziliate

Subdomeniu/Domeniul

Nr. proiecte
preluate

POS CCE 2007-2013

proiecte este de 267 milioane de lei (contravaloarea a 60 de milioane de euro). Cursul valutar va fi
cel aferent momentului estimat pentru efectuarea
cheltuielii, respectiv 4,45 lei (conform previziunii
de curs de schimb mediu anual al Comisiei naționale de Prognoză, valabil în 2015).
Toate proiectele depuse în cadrul acestui apel
de proiecte au fost evaluate din punctul de vedere
al conformității administrative, eligibilității, tehnicoeconomic, au fost selectate și propuse spre finanțare
în cadrul aM PoS CCe. După publicarea listelor aferente proiectelor acceptate spre finanțare, începând
cu data de 20.02.2015, oI PoS CCe din cadrul aDR
Sud Muntenia a primit spre întocmirea contractului
de finanțare un număr de 31 de proiecte cu o valoare
totală de 142.789.765,12 lei. Dintre acestea, 29 au
contracte semnate și sunt în etapa de implementare,
2 s-au retras în etapa de contractare.
Până în prezent, la nivelul aDR Sud Muntenia au
fost semnate 342 de contracte de finanțare, cu o valoare nerambursabilă aprobată de 363.738.459,26 lei.
Din cele 342 de contracte semnate, 90 de proiecte au fost reziliate - asistență financiară nerambursabilă solicitată în valoare de 100.418.374,91 lei.
Valoare
asistenţă
financiară
nerambursabilă
REZILIATĂ
- Lei -

36

264.573.922,13

1

7

28

132.329.097,97

12

54.582.968,38

206

274.348.157,32

11

22

173

157.008.213,97

51

42.848.474,86

31

111.406.425,48

2

0

29

49.976.476,43

0

0.00

9

2.150.053,87

0

5

4

583.756,49

3

556.650,68

102

15.924.711,33

3

21

78

7.968.637,42

24

2.430.280,99

66

5.659.930,89

16

20

30

2.297.904,46

0

0,00

674.063.201,02

32

75

342

450

350.164.086,74

90

100.418.374,91

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

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Până în data de 27 iulie 2015, la sediul agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au
fost primite spre contractare 450 de proiecte, cu
o valoare totală eligibilă de 674.063.201,02 lei,
prin care se solicită finanțare nerambursabilă prin
Programul operațional Sectorial „Creşterea
Competitivităţii Economice” 2007-2013. Din totalul proiectelor primite de aDR Sud Muntenia pentru
întocmirea contractelor de finanțare, au fost respinse 75 și retrase 33.
La finele anului 2014 a fost lansată o altă cerere de propuneri de proiecte pentru sprijin nerambursabil cofinanțat din fondul european pentru
Dezvoltare Regională. acest apel de proiecte a fost
deschis pentru operațiunea 1.1.1 - Sprijin pentru
consolidarea şi modernizarea sectorului productiv
prin investiţii tangibile şi intangibile pentru întreprinderi. Depunerea aplicațiilor s-a desfășurat în
perioada 27 octombrie 2014 - 25 noiembrie 2014.
Transmiterea dosarului cererii de finanțare s-a
efectuat online, pe platforma destinată depunerii
aplicației - disponibilă pe pagina web a MSI oIPSI,
la adresa http://fonduri.mcsi.ro.
Bugetul total al acestei cereri de propuneri de
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Biserica „Sfânta Vineri”,
o splendoare

Argeş

Călăraşi

de lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 6.249.593,52 lei (fonduri nerambursabile feDR –
5.647.757,66 lei; fonduri de la bugetul național –
476.843,99 lei; cofinanțarea eligibilă a beneficiarului – 124.991,87 lei).
Biserica poartă hramul „Sfânta Vineri” și a fost
ridicată în 1903 – 1908, după ruinarea lăcașului anterior. În acest nou lăcaș s-au păstrat portretele votive pe pereții laterali din pronaos, respectiv sudic și
nordic, pictați într-un stil neoclasic, al anicăi enghel
și al lui Drăghici Budișteanu (PL.VIII), ca fondatori.
Sursa: ziarulargesul.ro

Școala din comuna Ștefan cel Mare
va fi modernizată

Primăria comunei Ștefan cel Mare a mai adăugat în palmaresul proiectelor desfășurate în localitate pe cel privind „Extinderea şi modernizarea la
Şcoala cu clasele I-VIII, din comuna Ştefan cel Mare, judeţul Călăraşi”, finanțat prin Programul operațional Regional 2007 – 2013.
obiectivul principal al proiectului îl reprezintă
îmbunătățirea calității infrastructurii socio-educaționale pentru sprijinirea/dezvoltarea învățământului la nivel local și regional, prin extinderea și
modernizarea Școlii cu clasele I – VIII, din comuna
Ștefan cel Mare, județul Călărași, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene
și creșterea participării populației școlare și a
adulților la procesul educațional.
Primarul comunei, nicolae Pandea, a declarat
că dorința de a putea moderniza școala în care învață cei 350 de copii este pusă în practică abia acum, după șase ani de la depunerea proiectului, care
a obținut finanțare datorită economiilor făcute în cadrul programului Regio, primind asistență financiară
din axa 3, Domeniul major de interventie 3.4 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.
Prin acest proiect vor fi executate mai multe
lucrări de reparații și modernizare a școlii: consowww.adrmuntenia.ro

lidarea și reabilitarea corpurilor C1 și C2 și extinderea corpului C2 al școlii cu două corpuri, unul
amplasat în zona din față, spre stradă, și unul amplasat în spatele clădirii existente, spre curte. astfel,
prima extindere va cuprinde spații pentru două săli
de clasă, în timp ce a doua va cuprinde spații pentru trei săli de clasă, grupuri sanitare și camera centralei termice. Se va asigura, totodată, și dotarea
școlii cu 45 de monitoare, 45 de unități PC, 45 de tastaturi, 45 de mouse-uri, 45 de licențe, șase multifuncționale, două servere, două videoproiectoare,
două scanere, două laptopuri, o rețea informatică.
Valoarea totală a proiectului „Extindere şi modernizare Şcoala cu clasele I – VIII, din comuna Ştefan
cel Mare, judeţul Călăraşi” este de 4.414.399,44
lei ( un milion de euro), cofinanțarea eligibilă a beneficiarului fiind de 67.615,85 lei.
„În urma acestei reabilitări, toţi copiii vor
învăţa într-un singur schimb, fiind singura şcoală
pe care o avem în comună. Vor fi construite cinci
săli de clasă şi am putea implementa şi programul
after-school, la capacitate maximă. Totodată, cadrele didactice îşi vor putea întregi norma, pentru
că numărul copiilor în scădere a dus şi la reducerea
orelor predate de profesori şi învăţători.”, a concluzionat primarul.
Sursa: actualitateacalarasi.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Lucrările de reabilitare a Bisericii „Sfânta Vineri” din Pitești s-au terminat. Muncitorii mai au
treabă doar cu finisajele de la sediul eparhiei, aflat
în aceeași curte, dar lăcașul de cult arată minunat.
Lucrările au demarat în urma obținerii finanțării
europene pentru proiectul Regio depus în cadrul
Programului operațional Regional, pentru valorificarea și promovarea potențialului turistic-cultural local în cadrul axei 5, DMI 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum
şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe”.
Valoarea totală a contractului este de 8.131.281
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La Voineşti, reţeaua de canalizare
şi staţia de epurare, finalizate
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În data de 30 iulie se va face recepția finală
a investiției atât de necesare celor peste 600 de
familii. astfel, joi, autoritățile publice locale din
comuna Voinești vor face recepția finală a sistemului centralizat de canalizare din satul Voinești și a
stației de epurare. Realizată cu fonduri de la administrația fondului de Mediu (95%), dar și de la uaT
Voinești (5%), rețeaua de canalizare se întinde pe
o lungime de 7,8 km.
Potrivit edilului-șef al comunei Voinești, Sandu
gabriel Dănuț, „de avantajele noii reţele de canalizare urmează să beneficieze tot satul Voineşti,
respectiv toate cele 600 de familii, care au aşteptat cu nerăbdare finalizarea acestei investiţii deosebit de utile pentru comunitatea locală”.
Sursa: jurnaldedambovita.ro

Primăria Călugăreni îşi conservă
şi îşi promovează valorile istorice în paralel
cu proiectele de dezvoltare a comunei

Giurgiu

De curând, la nivelul
comunei Călugăreni a demarat lucrările de restaurare a unui monument reprezentativ al localității,
și anume ansamblul comemorativ „Şerban Cantacuzino”, aflat în satul
Crucea de Piatră, pe Dn5,
vizavi de biserica cu hramul Ilie Tesviteanul. un monument alcătuit din capelă și crucea lui Șerban Cantacuzino.
ansamblul a fost construit în anul 1682, pe locul în care armata română a biruit armata păgânilor. aici, domnitorul Șerban Cantacuzino a ridicat
o impunătoare cruce din piatră, înaltă de peste
trei metri. Pe lateralele interioare ale crucii este
descrisă lupta măreață purtată de Mihai Viteazul
la Călugăreni, cu turcii. Crucea monumentală înălțată de credinciosul domnitor a fost încadrată ulwww.adrmuntenia.ro

terior într-o capelă, cu
geamuri laterale și acoperiș din tablă de plumb.
Pavilionul, ce adăpostește crucea, a fost ridicat în
vremea lui gheorghe Bibescu.
Lucrările de restaurare vor fi efectuate și în
cimitirul de cruci spre satul Hulubești. Interesul autorităților pentru păstrarea identității și valorilor istorice, culturale și educaționale, este lăudabil, mai ales în contextul
preocupărilor acestuia pentru conservarea și promovarea valorilor istorice, dar și în sensul promovării și demarării unor proiecte ce vizează partea
administrativă, și aici ne referim la demararea lucrărilor de apă și canalizare în comună, ce vor începe până în data de 30 iulie.
Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Oraşul de Floci – un muzeu în aer liber
şi nu numai!

a împiedica domnia lui Radu cel frumos, favoritul
sultanului. După pârjol, Târgul renaște și înregistrează cea mai înfloritoare perioadă a existenței
sale, între anii 1740 și 1750, numai că domniile fanariote îi alungă pe meșteșugari prin birurile și simbriile mari pe care le impun. așa se face că, la 1831,
deși este atesatat într-un document de stat, orașul
de floci este doar o ruină, nelocuită.
Relicvele și planurile refăcute ale așezării ce documentează istoria orașului dispărut, singurul peste care nu s-a mai suprapus o altă locuire, pot fi consultate în sala de expoziții. orașul medieval dispărut se întindea pe 100 de hectare. În urma cercetărilor arheologice au fost descoperite trei biserici mari,
cinci necropole și numeroase ateliere de meșteșugari.
Cercetările arheologice de la orașul de floci
se desfășoară din 1975, iar vara aceasta vor fi reluate în luna august.
Sursa: guraialomitei.com

Finanţare guvernamentală
pentru construirea unei noi şcoli, la Ploieşti

Prahova

Consiliul județean Prahova a primit o finanțare de
la Ministerul Dezvoltării pentru un proiect ce vizează
construirea unei școli moderne în Ploiești. Imobilul urmează să fie ridicat în zona de vest a municipiului, pe
un teren deținut de Cj Prahova, pe Șoseaua Vestului, în
curtea Direcției generale de asistență socială și protecția
copilului, aici urmând să funcționeze Școala Specială nr.
1. Proiectarea pentru noul imobil a fost realizată, iar
obiectivul se află în prezent în faza obținerii tuturor avizelor necesare, urmând ca după îndeplinirea acestei
etape să fie semnat contractul de finanțare cu Ministerul
Dezvoltării. Specialiștii susțin că un proiect de asemenea
anvergură va costa aproximativ un milion de euro. Într-o
primă fază, Consiliul județean va primi 500.000 de lei
de la guvern, având la dispoziție și suma de 100.000 de
lei, din surse proprii, pentru începerea lucrărilor.
„Am fost informaţi că ni s-a alocat suma de 500.000
de lei, prin Ordonanţa nr. 28, pentru începerea lucrărilor. După obţinerea tuturor avizelor vom semna contractul de finanţare între Consiliul judeţean şi Miniswww.adrmuntenia.ro

terul Dezvoltării. După obţinerea finanţării vom lansa
licitaţia pentru desemnarea constructorului. Contractul de finanţare va fi valabil trei ani, însă noi sperăm
să terminăm toate procedurile şi lucrările propriuzise mult mai rapid”, a declarat Radu Ionescu, vicepreședintele Consiliului județean Prahova.
Proiectantul a estimat că durata lucrărilor va fi de
12 luni. În varianta optimistă, dacă nu apar întârzieri la
licitație și nici pe durata lucrărilor, noul imobil ar putea
fi inaugurat în toamna anului viitor. noua școală va avea
o suprafață construită de 1.094 de metri pătrați, 13 săli
de clasă, laboratoare, cabinet medical, sală de sport cu
vestiare, bibliotecă, sală de mese, sală pentru relaxare
și o sală pentru terapie ocupațională. aici ar putea învăța
156 de elevi. În prezent, Școala Specială nr. 1 își ține cursurile în clădirea unei vechi unități de învățământ din
zona Bariera unirii, desființată în urmă cu mai mulți ani.
Respectivul imobil a fost predat de Primăria Ploiești, după
ce fostul sediu al Școlii Speciale nr. 1 a fost retrocedat.

Sursa: ziarulprahova.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Baza de cercetare și expunere muzeală de
lângă giurgeni, Ialomița, a fost înființată în 2009 și
este așezată la șosea, pe drumul Slobozia - Constanța, la 8 km de giurgeni.
Complexul este alcătuit dintr-o sală de expoziție, lapidariu și sală de conferințe, unde se află
macheta orașului și un parc arheologic. aici s-a născut Mihai Viteazul și a trăit multă vreme mama sa,
Tudora, motive pentru care nicolae Iorga cercetează, la 1935, ruinele Târgului și descoperă o piatră
funerară a lui arion, negustorul de la orașul de
floci, expusă acum la intrarea în muzeu.
Baza de cercetare și expunere muzeală de lângă giurgeni, Ialomița, se află pe ruinele primei capitale de județ, atestată la 1470! Târgul medieval,
așezat la confluența Ialomiței cu Dunărea, era periodic inundat și s-a aflat pe axa războaielor rusoaustriece-turce, ceea ce periclita viața locuitorilor.
Mai mult, Ștefan cel Mare incendiază orașul pentru
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Teleorman

Concursuri, expoziţii
şi spectacole organizate
de Zilele Municipiului Alexandria

Zilele Municipiului alexandria sunt întotdeauna un bun prilej pentru ca atât locuitorii orașului,
cât și oamenii din localitățile limitrofe să se relaxeze și să se bucure de o serie de concerte deosebite. așa cum se întâmplă anual, și de această dată, Municipiul alexandria organizează o serie de
manifestări cultural-artistice și sportive cu ocazia
zilelor localității – „Alexandria 2015”, programate
să aibă loc în perioada 27 - 30 august 2015.
Programul propus pentru a marca evenimentul
cuprinde acțiuni pentru toate categoriile de cetățeni, de la concursuri de fotbal, fotbal-tenis, șah,
tenis de masă, table, rummy, biliard, skandenberg,
street-ball, cros ori fIfa. Totodată, în cadrul manifestărilor vor fi oferite premii în bani și produse
pentru elevii cu rezultate bune la olimpiadele școlare naționale și internaționale, precum și profewww.adrmuntenia.ro

sorilor îndrumători. De asemenea, alexăndrenii se
vor bucura, și în acest an, de cursa cutiilor, concurs
pe echipe cu un număr de probe de cultură generală, orientare, descoperit indicii, dezlegări de cuvinte încrucișate și activități sportive, dar și de
concursul de fotografii vechi „Arc peste timp –
Amintiri din Alexandria cu familia mea”.
Concertul fanfarei, târgul meșteșugarilor, procesiunea religioasă, precum și parada portului și
dansului popular sunt activități incluse în programul oferit de municipalitate, în timp ce expoziția
de mașini de epocă, parada sportivilor legitimați
la cluburile alexăndrene, spectacolul de muzică
populară, spectacolele de muzică ușoară, dar și
tradiționalul foc de artificii vor încânta locuitorii
și în acest an.
Sursa: ziarulteleormanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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agerpres / 25 iulie 2015

gazeta Dâmboviței / 25 iulie 2015

actualitatea de Călărași / 23 iulie 2015

REVISTA PRESEI

adevărul / 22 iulie 2015

www.adrmuntenia.ro
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAȘI
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 Pol de Creştere Ploieşti
Adresă / Str. Romana nr. 28-30, etaj 1, Ploiești,
jud. Prahova (în spatele Palatului administrativ)
Tel. / 031/824.94.71; Fax / 031/824.94.70
E-mail / polploiesti@adrmuntenia.ro

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

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

Biroul Judeţean ARGEȘ
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 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
newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către
agenție și de către Ministerul Dezvoltării Regionale și administrației Publice,
în vederea promovării Programului operațional Regional 2007 – 2013.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale
Rețelei de Informare RegIo Sud Muntenia
și despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în județele regiunii.

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU, Alexandra
GHERASIM, Andreea PLOEȘTEANU, Marius CHIRCĂ,
Florentin GEORGESCU, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 27 iulie 2015
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care
dumneavoastră le desfășurați. Dacă sunteți interesați
să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne
transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500
de caractere 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.

