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EVENIMENTE

Resfinţirea Bisericii „Sfânta Vineri” din Piteşti,
restaurată prin programul Regio

duminică, 20 septembrie, a
avut loc slujba de resfinţire a Bisericii „Sfânta Vineri”, cu ocazia
finalizării lucrărilor realizate în
cadrul proiectului „Consolidare,
restaurare şi reabilitare Ansamblul Bisericii <<Sf. Vineri>> – municipiul Piteşti, judeţul Argeş”.
Pentru restaurarea acestui obiectiv turistic de mare importanţă al
patrimoniului cultural argeşean,
Parohia „Sfânta Vineri”, în calitate de beneficiar, a accesat în
luna august 2013 fonduri nerambursabile Regio în cadrul axei
prioritare 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”,
domeniul major de intervenţie
5.1 „Restaurarea şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural,
precum şi crearea/modernizarea
infrastructurilor conexe”.
Valoarea totală a contractului de finanţare a fost de 8.131.281
de lei, din care 6.249.593,52 lei
a reprezentat valoarea eligibilă
nerambursabilă (fonduri nerambursabile fEdR – 5.647.757,66 lei;
fonduri de la bugetul naţional –
476.843,99 lei; cofinanţarea eliwww.adrmuntenia.ro

gibilă a beneficiarului – 124.991,87
lei). Proiectul, ce a avut o durată
de implementare de 24 de luni, a
vizat restaurarea, reabilitarea şi
conservarea monumentului istoric (clădirea bisericii în suprafaţă
de 454 mp şi casa parohială în suprafaţă de 224 mp), precum şi valorificarea şi promovarea potenţialului turistic-cultural local.
Biserica Parohiei „Sfânta Vineri” a fost construită la începutul
secolului al XX-lea după proiectul
arhitectului ioan n. Socolescu,
care s-a inspirat din cele mai autentice tradiţii arhitecturale ale
poporului nostru, realizând cel mai
reprezentativ edificiu al localită-

ţii argeşene. Lăcaşul cu cult monumental de astăzi este o replică
a bijuteriei arhitecturale din vremea lui neagoe Basarab – Biserica
Mânăstirii Curtea de argeş. după
mai mult de o sută de ani de la darea în folosinţă, aceasta rămâne
cea mai importantă clădire bisericească din municipiul reşedinţă
de judeţ şi din zonă, devenind catedrală şi sediul Protopopiatului
Piteşti. Biserica „Sfânta Vineri” a
fost ridicată pe terasa cea mai
joasă a oraşului, fiind una dintre
cele mai frumoase monumente arhitecturale din Piteşti, furând ceva din farmecul ctitoriei legendare a lui neagoe Basarab.

http://regio.adrmuntenia.ro
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agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia implementează, în calitate de lider, proiectul
„MYBUSINESS - ÎMBUNĂTĂȚIREA ABILITĂȚILOR ANTREPRENORIALE ȘI STIMULAREA ȘOMERILOR CONVENȚIONALI”. Proiectul este finanţat în cadrul Programului Erasmus+, acţiunea Cheie 2 – Parteneriate
strategice pentru educaţia adulţilor şi este implementat de un consorţiu din care fac parte şi
organizaţii ce activează în domeniul instruirii pentru adulţi din austria, Belgia, grecia, irlanda şi Spania.
În perioada 16 – 17 septembrie, gilda niculescu, şef Serviciul dezvoltare din cadrul adR SM, a
participat la cea de-a treia întâlnire transnaţională
organizată la sediul institutului tehnologic din Cork
(irlanda), partener în cadrul acestui proiect.
Pe parcursul celor două zile, partenerii au trecut în revistă progresul implementării activităţilor
din proiect, au aprobat formal primul rezultat intelectual din cadrul proiectului – Raportul transnaţional cu privire la necesităţile de instruire ale şomerilor de peste 50 de ani şi au analizat şi agreat
conţinutul principalelor elemente ale Programului
de acţiune, ce va consta într-un program de instruire, o componentă de mentorat şi o secţiune

de recomandări de politici şi prezentare de studii
de caz.
Reamintim că obiectivul principal al proiectului MYBUSINESS este de a promova reintegrarea pe
piaţa muncii a şomerilor cu vastă experienţă, ce
au vârsta de peste 50 de ani, prin educarea şi stimularea acestora pentru a-şi crea propria afacere.
Proiectul îşi propune:
• promovarea antreprenoriatului şi încurajarea
persoanelor în vârstă să rămână active pe piaţa forţei de muncă, cu scopul de a genera diferite avantaje economice şi sociale întregii societăţi;
• studierea în profunzime a situaţiei şi a perspectivelor locurilor de muncă în Europa pentru şomerii
cu vastă experienţă în câmpul muncii;
• cercetarea şi analizarea abilităţilor şomerilor
cu vârsta de peste 50 de ani şi promovarea antreprenoriatului senior, precum şi promovarea efectelor socio-economice benefice care vor apărea ulterior: motivarea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii
acestora, crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea socială;
• elaborarea şi implementarea unei strategii de
comunicare axată pe rolul antreprenoriatului senior în dezvoltarea economică şi socială.

S-a publicat Catalogul
surselor de finanţare nerambursabilă active
pentru luna septembrie!

agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin direcţia
dezvoltare şi Comunicare, a editat Catalogul surselor de finanţare
nerambursabilă pentru luna septembrie 2015. Scopul editării acestei
publicaţii este de a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari de fonduri
nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite investiţii. astfel, în acest
document sunt prezentate oportunităţile de finanţare ale celor şapte programe operaţionale ce se
derulează în prezent în România, Programul naţional pentru dezvoltare Rurală 2007 – 2013 şi programele
de cooperare transfrontalieră ce se implementează în zonele de graniţă ale ţării. Pentru oportunităţile de
finanţare disponibile, publicaţia poate fi accesată pe site-ul agenţiei, www.adrmuntenia.ro, secţiunea
Bibliotecă - documente utile, link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf-sept-2015.pdf.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia a participat
la cea de-a treia întâlnire transnaţională
în cadrul proiectului MYBUSINESS
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» adR Sud Muntenia demarează
o caravană de promovare a proiectelor
implementate prin programul
Regio 2007 – 2013 la nivelul regiunii
Sud Muntenia!

acţiunile vor consta în organizarea de vizite
în teren, însoţiţi de reprezentanţii mass-media, la
locurile de implementare a unor proiecte ce au

fost realizate cu finanţare nerambursabilă Regio.
Prima acţiune interactivă de acest gen va avea
loc la giurgiu, marţi, 22 septembrie, în cadrul căreia vom vizita proiectele „Lucrări de intervenţii
pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 1”
şi „Continuarea lucrărilor <<Consolidare clădire
Colegiul Naţional Ion Maiorescu din Giurgiu>>”, al
căror beneficiar este Primăria Municipiului giurgiu.

Info Reţea REGIO

25 de ani de cooperare transfrontalieră –
o poveste de succes

Rezultatele unui sondaj în premieră au
determinat-o pe Corina Creţu să propună
o iniţiativă în sprijinul comunităţilor din
zonele de frontieră din întreaga Europă.
Comisarul european pentru Politica Regională a lansat o consultare publică online deschisă tututor cetăţenilor europeni.
Corina Creţu, comisarul european pentru Politica Regională, a declarat pentru
dcnews.ro următoarele:
„Am participat la Luxemburg la conferinţa ce a marcat aniversarea a 25 de
ani de existenţă a programului INTERREG,
eveniment co-organizat de Preşedinţia
Luxemburgheză a Consiliului Uniunii Europene şi de Comisia Europeană. De 25
de ani deja, regiunile de frontieră din UE
lucrează împreună pentru a găsi soluţii
potrivite pentru provocările comune.
Putem spune cu mândrie că INTERREG
este cu adevărat o poveste europeană
de succes, ce a venit în sprijinul a sute
de mii de cetăţeni ce trăiesc în regiunile
de graniţă, a generat un sentiment real
de apartenenţă şi solidaritate.
Cu toate acestea, ştim că fondurile din
programul INTERREG nu sunt suficiente
pentru a rezolva toate provocările cu
care se confruntă comunităţile din zonele de frontieră. Cetăţenii şi sectorul privat întâmpină încă numeroase obstaco-

www.adrmuntenia.ro

le, de multe ori de natură legală sau administrativă, atunci când desfăşoară activităţi transfrontaliere.
În calitate de comisar european pentru Politica Regională, mi-am propus să
facem şi mai mult în sprijinul comunităţilor din zonele de frontieră din întreaga
Europă. În acest sens, voi lansa consultarea publică online <<Depăşirea obstacolelor în zonele de graniţă>>, deschisă
tuturor cetăţenilor europeni. Astfel, în
perioada 21 septembrie - 21 decembrie,
fiecare cetăţean va avea ocazia să ne
spună care sunt obstacolele şi problemele concrete cu care se confruntă.
Sper să fie o participare într-un număr
cât mai mare la această consultare, atât
a cetăţenilor, cât şi a asociaţiilor şi a firmelor din zonele de frontieră.
În final, vreau să îi felicit pe toţi cei
care au înţeles de-a lungul anilor că doar
lucrând împreună devenim mai puternici.
Vreau să le mulţumesc tuturor celor
care, fie prin intermediul INTERREG, fie
prin intermediul altor iniţiative de cooperare, şi-au adus contribuţia la o Europă mai unită, unde diferenţele dintre
regiuni sunt respectate şi unde diversitatea reprezintă o plusvaloare. La mulţi
ani, INTERREG!”.

Sursa: dcnews.ro

Aniversare ADR Sud Muntenia

Delia Niţu
• 16 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia!

În data de 16 septembrie, colega noastră delia niţu, expert Serviciul Monitorizare proiecte PoR, a împlinit 16 ani de
activitate neîntreruptă în adR Sud Muntenia!
Cu această ocazie dorim să o felicităm
şi să îi mulţumim pentru întreaga activitate desfăşurată până în prezent în
cadrul Biroului judeţean argeş, pentru
colegialitate şi, nu în ultimul rând, pentru expertiza sa profesională!
http://regio.adrmuntenia.ro
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Promovarea rezultatelor
implementării Regio 2007 – 2013:
Vizite cu jurnaliştii la proiectele derulate
în Sud Muntenia
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» Reprezentanţii Comitetului de
Monitorizare (CM PoR) au luat decizii
importante în cursul primei reuniuni,
ce a avut loc joi, 10 septembrie, la Bucureşti.
Întâlnirea a fost prezidată de doamna
Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării
regionale şi administraţiei publice,
care a declarat:

„Astăzi (n.r. 10 septembrie), împreună, facem
deschiderea oficială a Programului Operaţional Regional 2014-2020. Cred că ne aşteaptă o perioadă
frumoasă până în 2020, sunt multe provocări pentru toate regiunile, în special pentru autorităţile
locale, ONG-uri, mediul privat, toţi partenerii noştri, astfel încât acest program să fie un program de
succes. Spre deosebire de 2007-2013, actualul Program Operaţional Regional are o contribuţie de 6,7
miliarde de euro din partea Comisiei Europene. Împreună cu bugetul de stat, cofinanţarea naţională
şi finanţarea beneficiarilor ajungem la 8,2 miliarde
de euro, ceea ce pentru noi reprezintă o valoare
importantă. Aşteptăm de la acest program să aducă mai multă coeziune în teritoriu, dezvoltarea regiunilor noastre, dezvoltarea localităţilor şi o dezvoltare echilibrată a ţării.”
În cadrul reuniunii au fost dezbătute şi aprobate alocările orientative la nivel regional pentru PoR
2014-2020, în special pentru categoria „regiuni mai
puţin dezvoltate”, respectiv pentru cele 7 regiuni:
nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest oltenia,
Vest, nord-Vest şi Centru, având în vedere că alocarea pentru Regiunea Bucureşti-ilfov (categoria
„regiuni mai dezvoltate”) este stabilită la nivelul
uniunii Europene.
În prezent se află în consultare publică patru
ghiduri specifice, pentru care au fost analizate criteriile de eligibilitate şi grilele privind evaluarea
tehnică a proiectelor. Este vorba despre:
• Prioritatea de investiţii 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea
exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – operaţiunea Microîntrewww.adrmuntenia.ro

Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice

prinderi;
• Prioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile
în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor” – operaţiunea a –
clădiri rezidenţiale;
• Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului
natural şi cultural”
• Prioritatea de investiţii 6.1 „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale”.
Pe lângă aceste decizii, CM PoR a discutat despre regulamentul de organizare şi funcţionare, stadiul pregătirii României la iniţiativa pentru iMMuri (România va participa la instrumentul financiar
de tip garanţie în cadrul iniţiativei pentru iMM-uri
cu 100 de milioane de euro, din alocarea Programului operaţional Regional 2014-2020) şi Strategia
generală de comunicare pentru fondurile europene
nerambursabile alocate României în perioada
2014-2020.

Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Noul Program Operaţional Regional 2014-2020
va fi în curând funcţional
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Comisia Europeană a decis,
marţi, să reia plăţile pentru România în cadrul programelor „Competitivitate Economică” şi „Mediu” din perioada de programare
2007 - 2013, urmand ca ţara să primească 120 de milioane de euro
de la Bruxelles în urma cheltuielilor efectuate deja în proiectele
europene, potrivit unui comuncat
al executivului comunitar.
„Mă bucur să pot anunţa deblocarea acestor plăţi şi apreciez
eforturile depuse de autorităţile
române pentru a îmbunătăţi sistemele de gestionare şi control
din cadrul celor două programe.
Este important că autorităţile române s-au implicat în identificarea punctelor slabe şi soluţionarea problemelor. Îmi exprim speranţa că măsurile întreprinse vor
reduce semnificativ riscul erorilor
şi al neregulilor în viitor”, a spus
comisarul european pentru Politica Regională, Corina Creţu, citată în comunicat.
Cei aproximativ 120 de milioane de euro vor fi transferaţi autorităţilor române „în perioada imediat următoare”, a menţionat sursa citată.
În 2 septembrie, ministrul fondurilor europene, Marius nica, a
anunţat că executivul comunitar
a decis şi deblocarea plăţilor pe
Programul operaţional Sectorial
dezvoltarea Resurselor umane
(PoSdRu) 2007-2013, ţara urmând
să primească 480 de milioane de
euro pentru cheltuielile efectuate în proiectele europene.
În mai, ministrul nica declawww.adrmuntenia.ro

ra că absorbţia fondurilor europene era supusă unor întreruperi temporare ale rambursărilor de la Bruxelles către România pe mai multe programe, prin decizii ale Comisiei Europene.
Întreruperile de rambursări
erau la Programul operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii
Economice (PoS CCE), PoS Mediu,
Programul operaţional dezvoltarea Resurselor umane (PoSdRu).
Pe perioada întreruperii deconturilor de la Bruxelles, guvernul
a fost nevoit să asigure plăţile interne către beneficiarii care derulează proiecte europene prin
alocări din împrumuturi temporare din trezoreria Statului, fără
dobandă, dar cu o presiune pe bugetul de stat.
Sursa: economie.hotnews.ro

Comisarul pentru Politica
Regională, Corina Creţu,
s-a întâlnit, la Bucureşti,
cu ministrul fondurilor
europene Marius Nica

În data de 11 septembrie, comisarulpentru Politica Regională, Corina Creţu, s-a întâlnit, la Bucureşti, cu ministrul fondurilor
europene Marius nica.
În cadrul întâlnirii s-a discutat despre
importanţa gestionării investiţiilor în transport, mediu şi energie printr-un singur program operaţional (Infrastructură Mare 20142020), pentru a fructifica, în primul rând,
complementarităţile între aceste sectoare.
România urmăreşte să asigure atât continuarea şi dezvoltarea, în mod integrat,
a reformelor structurale demarate în sectoarele de transport, mediu şi energie, cât
şi o abordare unitară în ceea ce priveşte
marile proiecte de investiţii şi modul de
gestionare a fondurilor europene.
din acest motiv, autoritatea de Management pentru Programul operaţional infrastructură Mare va integra toate structurile ce au participat la gestionarea fondurilor europene în cele 3 sectoare în ultimii ani, utilizând şi consolidând experienţa acumulată prin primele programe
susţinute din fonduri europene.
Pentru a asigura o legătură directă la
nivelul beneficiarilor şi pentru a urmări şi
sprijini la faţa locului implementarea proiectelor, autoritatea de Management pentru Programul operaţional infrastructură
Mare va fi prezentă la nivel regional prin
structuri descentralizate proprii, acesta
constituind un element de noutate faţă de
perioada anterioară.
Sursa: fonduri-ue.ro

Un nou apel de proiecte pe
POC 2.2.1 – Sprijinirea creşterii
valorii adăugate generate
de sectorul TIC şi a inovării
în domeniu prin dezvoltarea
de clustere 2014-2020

În cadrul acestui apel de proiecte se
urmăreşte ca prin finanţarea acordată
proiectelor să se asigure trecerea de la
outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare, precum şi colaborarea între structurile de tip cluster din industria tiC, inclusiv în cadrul acestora, pentru asigurarea unui acces rapid şi facil la implementarea rezultatelor cercetării/dezvoltării,
în scopul obţinerii de produse inovatoare.

Sursa: fonduri-structurale.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Comisia Europeană reia plăţile
către România în programele
de Mediu şi Competitivitate
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» Reducerea fiscalităţii, îmbunătăţirea
mediului de reglementare, susţinerea
acţiunilor parteneriale între mediul public şi
mediul privat şi dezvoltarea cercetării, în zece
sectoare prioritare, sunt obiectivele principale
ale Strategiei naţionale pentru Competitivitate
2015-2020, aprobată de guvern.

guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, Strategia naţională pentru Competitivitate 2015 2020, document elaborat de Ministerul Economiei,
Comerţului şi turismului în urma consultărilor cu
mediul privat şi cu ministerele de linie, strategie
ce are în vedere corelarea intervenţiilor dedicate
competitivităţii, având în vedere domeniile naţionale de excelenţă.
analizele premergătoare elaborării Strategiei
au determinat identificarea a 10 sectoare economice cu potenţial competitiv, care se corelează cu
domeniile de specializare inteligentă menţionate
în Strategia naţională de Cercetare, dezvoltare şi
inovare 2014-2020. Sectoarele economice cu potenţial competitiv sunt: turism şi ecoturism, textile şi pielărie, lemn şi mobilă, industrii creative,
industria auto şi componente, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, procesarea alimentelor şi
băuturilor, sănătate şi produse farmaceutice, energie şi management de mediu, bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit, acvacultură), biofarmaceutică şi biotehnologii.

Viziunea Strategiei naţionale pentru Competitivitate 2015-2020 cuprinde valorificarea celor mai
bune avantaje de care dispune România, a specializărilor de vârf în producţie şi cercetare, precum
şi a resurselor locale de calificare, iniţiativă antreprenorială şi factori naturali, creşterea atractivităţii
condiţiilor pentru dezvoltarea competitivă a afacerilor prin reglementări transparente şi stimulative
pentru inovare, formularea direcţiilor de politică
publică în jurul iniţiativelor şi realizărilor cu impact
major asupra creării valorii adăugate în mediul de
afaceri şi corelarea iniţiativelor de dezvoltare la nivel sectorial, teritorial şi al societăţii pentru formarea eficientă şi integrate a avantajelor competitive.
Priorităţile Strategiei naţionale pentru Competitivitate 2015-2020 vizează îmbunătăţirea mediului de reglementare, extinderea aplicării scutirii impozitului reinvestit în producţia/achiziţia de
calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de control, de facturare, precum şi în programe informatice, dar şi
reducerea fiscalităţii în general, susţinerea acţiunilor parteneriale între mediul public şi mediul privat, dezvoltarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare proprii ale întreprinderilor, inclusiv
prin promovarea unor măsuri de sprijin finanţate
din fonduri naţionale şi europene, promovarea celor 10 sectoare economice cu potenţial competitiv,
menţionate anterior, pregătirea generaţiei 2050 şi
provocări societale.
Sursa: mediafax.ro

Orizont 2020: Au fost publicate programele
pentru perioada 2016 - 2017, varianta draft

Comisia Europeană a făcut publice proiectele
programelor orizont 2020 pentru 2016-2017, în varianta de lucru. aceste documente au fost făcute
publice chiar înainte de adoptarea lor pentru a
oferi potenţialilor participanţi oportunitatea de a
vedea liniile principale directoare preconizate în
prezent ale programului de lucru pe perioada
www.adrmuntenia.ro

2016-2017.
acestea nu sunt încă aprobate de Comisie,
însă publicarea lor nu afectează în niciun fel decizia finală a Comisiei.
adoptarea şi publicarea programului de lucru
se vor face pe la mijlocul lunii octombrie 2015.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Strategia Naţională
pentru Competitivitate 2015 - 2020
a fost aprobată de Guvern
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» Primul apel de proiecte al
Programului interreg iPa de Cooperare
transfrontalieră România - Serbia
s-a lansat oficial în data de 15 septembrie.

Cu un buget de 50 milioane de euro, apelul
are termen limită pentru depunerea proiectelor
data de 15 ianuarie 2016. din bugetul acestui apel,
22 de milioane de euro vor fi dedicate proiectelor
strategice, pentru care termenul limită de depunere este 15 martie 2016.
ghidurile aplicantului pot fi consultate pe
site-ul programului: www.romania-serbia.net.
tot cu această ocazie, s-a lansat oficial Programul interreg iPa de Cooperare transfrontalieră
România-Serbia, care continuă finanţarea proiectelor de cooperare transfrontalieră în zona de graniţă româno-sârbă pentru perioada de programare
2014 - 2020, prin intermediul instrumentului de asistenţă pentru Preaderare (iPa ii), cu sprijinul uniunii
Europene şi al guvernelor celor două state.
Bugetul total al programului este de 88.124.999
de euro, din care 74.906.248 de euro reprezintă finanţare nerambursabilă din fondurile uniunii Europene. În perioada 2014 - 2020 vor putea fi finanţate proiecte pe 4 axe prioritare, în domeniile:
• promovarea ocupării forţei de muncă şi serviciilor pentru o creştere favorabilă incluziunii - 18
milioane de euro;
• protecţia mediului şi managementului riscurilor - 21 milioane de euro;
• mobilitate şi accesibilitate sustenabile - 21
milioane de euro;
• atractivitate pentru turism sustenabil - 18 milioane de euro.
aria eligibilă a programului este constituită din
judeţele timiş, Caraş Severin şi Mehedinţi (din România) şi districtele Severno Banatski, Srednje Banatski, južno Banatski, Braničevski, Borski, Podunavski (din Republica Serbia).
România îndeplineşte în continuare rolul de
autoritate de Management (prin Ministerul dezvoltării Regionale şi administraţiei Publice), autoritawww.adrmuntenia.ro

tea naţională fiind stabilită în cadrul Biroului de
integrare Europeană - guvernul Republicii Serbia,
iar Secretariatul Comun este organizat la timişoara, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare
transfrontalieră timişoara, fiind sprijinit de antena
SC stabilită la Vršac, Republica Serbia. auditul la
nivelul programului va fi realizat de către autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Conturi din
România, iar atribuţiile de certificare vor fi îndeplinite de către autoritatea de Management.
Potenţialii beneficiari, precum şi toţi cei interesaţi de cooperarea transfrontalieră românosârbă în cadrul Programului interreg iPa de Cooperare transfrontalieră România - Serbia pot obţine
mai multe informaţii accesând secţiunea 20142020 din cadrul site-urilor: www.brct-timisoara.ro
şi www.romania-serbia.net.
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

S-a lansat primul apel de proiecte
al Programului Interreg IPA de Cooperare
Transfrontalieră România - Serbia
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La începutul lunii septembrie
s-a finalizat proiectul de restaurare, consolidare, punere în valoare şi introducere în circuitul turistic al complexului arhitectural medieval al fostei mănăstiri negoieşti
din comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi, finanţat cu fonduri nerambursabile Regio!
Parohia negoieşti a devenit, la
începutul lunii mai 2011, beneficiara contractului de finanţare pentru proiectul „Restaurare, consolidare, punere în valoare şi introducere în circuitul turistic al complexului arhitectural medieval al fostei mănăstiri Negoieşti - Șoldanu, judeţul Călăraşi”. Proiectul a primit finanţare
din Programul operaţional Regional 2007 - 2013,
axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, domeniul major de intervenţie
5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” şi are o valoare totală de 10.593.303,72 lei. Valoarea totală eligibilă
a proiectului este de peste 6,8 milioane de lei, din
care cofinanţarea beneficiarului este de peste 1,1

milioane de lei, asistenţa financiară nerambursabilă solicitată având
o valoare de peste 5,7 milioane de lei.
Contractul de finanţare a avut
o durată de implementare de 42
de luni şi a avut ca obiectiv specific restaurarea monumentului de
patrimoniu naţional specific secolului al XVii-lea, ce caracterizează
un stil arhitecural reprezentativ
pentru arta şi arhitectura religioasă medievală din ţara noastră.
Mănăstirea negoieşti a fost ctitorită de către
Matei Basarab şi doamna Elena în perioada 1648 1649. Voievodul Matei Basarab şi doamna Elena
aveau aici, la negoieşti, un conac ce era reşedinţa
de vară a familiei domnitoare, locul unde se retrăgeau adeseori, în linişte, şi de unde dirijau treburile ţării. această poziţie privilegiată a făcut ca
Mănăstirea negoieşti să fie înzestrată cu averi considerabile, întinse suprafaţe de pământ, iazuri, păduri, vii etc., pe care le-au întărit şi alţi domnitori.
după secularizarea lui Cuza, mănăstirea devine biserică parohială, deservind credincioşii din satul
negoieşti.

Proiectul „Reabilitare şi modernizare clădire
Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Curcani, judeţul Călăraşi”, al cărui beneficiar este parteneriatul dintre unitatea administrativ-teritorială Curcani
şi Şcoala gimnazială nr. 1 Curcani se apropie de final.
Vineri, 18 septembrie, a avut loc recepţia lucrărilor de reabilitare şi modernizare a clădirii şcolii gimnaziale. Contractul de finanţare a fost semnat la sfârşitul lunii octombrie 2014, urmând a se
finaliza luna viitoare. Valoarea totală a acestuia
este de 689.980,95 lei, din care valoarea eligibilă
este de 622.781,95 lei (fonduri fEdR – 529.364,66

lei; fonduri de la bugetul naţional – 80.961,65 lei;
cofinanţarea eligibilă a beneficiarului – 12.455,64 lei).
Proiectul realizat cu finanţare nerambursabilă
Regio a vizat îmbunătăţirea calităţii procesului
educaţional şi creşterea gradului de confort pentru
cei 225 de elevi înscrişi la Şcoala gimnazială nr. 1
din comuna Curcani, judeţul Călăraşi. Cu ajutorul
fondurilor nerambursabile Regio s-au executat lucrări de anvelopare a clădirii şcolii, de realizare a
trotuarului de gardă, de realizare a treptelor şi
rampelor de acces, a rigolei perimetrale şi a puţului absorbant, izolarea termică a podului şi înlocuirea acoperişului tip şarpantă.

Şcoala Gimnazială nr. 1 din comuna Curcani,
reabilitată şi modernizată pentru elevii de clasele V - VIII

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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S-a finalizat proiectul de reabilitare
a Complexului Arhitectural Medieval
al fostei Mănăstiri Negoieşti
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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 creştere
1 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană poli de dezvoltare
1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe

Piteşti, Pid-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
integrate de dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane. Până în această dată au fost semnate 757 de
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.356.571.741,55 lei. din cele 757 de
contracte semnate, 73 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 şi modernizarea reţelei de drumuri
Axa
judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea
2
şoselelor 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 şi echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale

12

1

1

0

0

0

10

40,53

35,7

3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

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 şi echiparea
3 infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

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

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

5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 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 şi
32
14
6
0
0
0
12
61,20
35,64
Axa creşterea calităţii serviciilor turistice
5
Pentru domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”,
5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel naţional.
infrastructurii necesare, în scopul creşterii
oRganiSMuL intERMEdiaR PEntRu tuRiSM: Ministerul Economiei, direcţia gestionare fonduri
atractivităţii României ca destinaţie turistică
Comunitare pentru turism - B-dul dinicu golescu, nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal 010873,
Bucureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

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

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIO

Până în data de 21 septembrie 2015, la sediul
agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 1.285 de proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul
operaţional Regional), Planul integrat de dezvoltare
urbană pentru Polul de dezvoltare (Pidu) – Municipiul

info Regional Sud Muntenia
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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 şi Mijlocii
1.1.1.a.2 - Sprijin financiar
nerambursabil de până la 1.065.000
lei pentru întreprinderile mici şi
Mijlocii

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

1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă
acordat întreprinderilor mici şi mijlocii

Axa 3.1.1 - Sprijinirea accesului la
3 internet şi 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

cel aferent momentului estimat pentru efectuarea
cheltuielii, respectiv 4,45 lei (conform previziunii
de curs de schimb mediu anual al Comisiei naţionale de Prognoză, valabil în 2015).
toate proiectele depuse în cadrul acestui apel de
proiecte au fost evaluate din punctul de vedere al
conformităţii administrative, eligibilităţii, tehnico-economic, au fost selectate şi propuse spre finanţare în
cadrul aM PoS CCE. după publicarea listelor aferente
proiectelor acceptate spre finanţare, începând cu data
de 20.02.2015, oi PoS CCE din cadrul adR Sud Muntenia
a primit spre întocmirea contractului de finanţare un
număr de 62de proiectecuovaloaretotalăde142.789.765,12
lei. dintre acestea, 52 au contracte semnate şi sunt în
etapa de implementare, 7 s-au retras în etapa de contractare, 1 contract este semnat de beneficiar şi aflat
în etapa de avizare la aM PoS CCE, iar 1 este în etapa
de întocmire a contractului de precontractare.
Până în prezent, la nivelul adR Sud Muntenia au
fost semnate 365 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă aprobată de 404.432.439,61 lei.
din cele 365 de contracte semnate, 90 de proiecte au fost reziliate - asistenţă 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

62

219.724.431,16

7

0

48 + 7
în lucru

97.443.575,95

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

782.381.206,70

38

76

481

365 + 2
404.432.439,61
în lucru

90

100.418.374,91

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

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Până în data de 21 septembrie 2015, la sediul
agenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost primite spre contractare 481 de proiecte, cu
o valoare totală eligibilă de 782.381.206,70 lei, prin
care se solicită finanţare nerambursabilă prin Programul operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice” 2007-2013. din totalul proiectelor primite de adR Sud Muntenia pentru întocmirea contractelor de finanţare, au fost respinse 75 şi retrase 38.
La finele anului 2014 a fost lansată o altă cerere
de propuneri de proiecte pentru sprijin nerambursabil
cofinanţat din fondul European pentru dezvoltare Regională. acest apel de proiecte a fost deschis pentru
operaţiunea 1.1.1 - Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile pentru întreprinderi. depunerea
aplicaţiilor s-a desfăşurat în perioada 27 octombrie
2014 - 25 noiembrie 2014. transmiterea dosarului cererii de finanţare s-a efectuat online, pe platforma
destinată depunerii aplicaţiei - disponibilă pe pagina
web a MSi oiPSi, la adresa http://fonduri.mcsi.ro.
Bugetul total al acestei cereri de propuneri de
proiecte este de 267 milioane de lei (contravaloarea a 60 de milioane de euro). Cursul valutar va fi

info Regional Sud Muntenia
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Chinezii sunt interesaţi
să investească în Argeş

Argeş

Călăraşi

struction Engineering Corporation; Wang Bo - CEo ZtE Romania SRL; Huang Weiting - manager regional şi Vlad doicaru - şeful diviziei de afaceri de la
Huawei technologies SRL; Hu Zhuo - director general adjunct - China general nuclear Power Corporation - Romania Project team.
Reprezentanţii locali s-au arătat deschişi pentru
a întreprinde diverse colaborări pe mai multe zone
economice. totodată, delegaţia chineză şi-a exprimat interesul de a investi în proiectele argeşului,
conducerea Cj prezentând cu această ocazie Master
Planul de turism pentru zona montană a judeţului.
Cu această ocazie, s-a convenit ca Cj argeş şi
Camera de comerţ să transmită o scrisoare de intenţie către ambasada Chinei, împreună cu un portofoliu de proiecte viabile cu date exacte în care
chinezii s-ar putea asocia.

Distincţie acordată ADR Sud Muntenia,
cu ocazia „Zilelor Călăraşiului”

Vineri, 18 septembrie, în deschiderea manifestărilor dedicate sărbătoririi „Zilelor Călăraşiului”, ce a avut
loc în foaierul Centrului judeţean de
Cultură „Barbu Știrbei”, directorul adR
Sud Muntenia, Liviu Muşat, a primit din
partea Primăriei Municipiului Călăraşi
diploma aniversară pentru sprijinul pe
care agenţia l-a oferit de-a lungul anilor în dezvoltarea comunităţii locale.
În acest weekend au avut loc evenimentele dedicate „Zilelor Călăraşiului - 420 de ani de atestare documentară”. Pentru marcarea acestei aniversări, municipalitatea a organizat o serie de manifestări culturale cu ocazia
sărbătoririi oraşului de pe malul Borcei,
printre care amintim piese de teatru,
concerte şi spectacole, parada ştafetarilor, traseul motocicliştilor, precum şi
o serie de concursuri sportive.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: curier.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

Chinezii sunt interesaţi să investească în argeş.
asta este una dintre concluziile vizitei de săptămâna trecută a unei delegaţii de oameni de afaceri din
China. Printre reprezentanţii companiilor chineze ale
momentului, amintim ZtE, Huawei şi China general
nuclear Power Corporation.
Întâlnirea ce a avut loc la sediul Cj argeş, săptămâna trecută, a fost generată de vizitele în argeş
ale ambasadorului Chinei la Bucureşti, Xu feihong,
şi de relaţiile de prietenie demarate cu ani în
urmă. din delegaţia chineză venită au făcut parte
reprezentanţi ai unora dintre cele mai mari companii chineze ale momentului, şi anume: Si Haiyang - reprezentantul oficial în România, şi Qi Haifeng - manager China Civil Engineering Construction Corporation; Le Xiangpeng - manager China
tobacco international Europe Company SRL; tang
Yufei - senior marketing manager China State Con-

info Regional Sud Muntenia
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Colegiul Naţional
„Ienăchiţă Văcărescu” – început de an şcolar
după reabilitare

Dâmboviţa

La deschidere au fost prezenţi alături de profesori şi elevi, inspectorii şcolari generali ion Sorin
şi gabriela istrate, primarul şi viceprimarul municipiului, Cristian Stan şi Cosmin Bozieru, preşedintele Cjd, adrian țuţuianu, prefectul judeţului,
ioan Marinescu, senatorul Leonardo Badea, deputatul ionuţ Săvoiu, dar şi alţi lideri politici.
Colegiul din municipiul târgovişte a fost reabilitat în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea infrastructurii educaţionale – Colegiul Naţional <<Ienăchiţă Văcărescu>> din municipiul Târgovişte, jud. Dâmboviţa”,
pentru care uat târgovişte a primit finanţare nerambursabilă Regio în cadrul axei prioritare 3 „Îm-

Giurgiu

bunătăţirea infrastructurii sociale”,domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Sursa: gazetadambovitei.ro

Săptămâna Mobilităţii Europene,
la Giurgiu

Săptămâna Mobilităţii Europene s-a lansat în
anul 2002 ca urmare a iniţiativei d-nei Margot Wallstrom, comisar pe probleme de mediu al uniunii
Europene, datorită succesului Zilei Europene fără
maşini, celebrată pentru prima dată în anul 1998.
Săptămâna Mobilităţii Europene a devenit o
campanie anuală privind mobilitatea urbană durabilă. Scopul campaniei, ce se desfăşoară în fiecare
an între 16 şi 22 septembrie, este de a încuraja autorităţile locale europene să introducă şi să promoveze măsuri durabile de transport şi de a invita
cetăţenii să încerce alternative la utilizarea automobilului. iniţiativa este sprijinită de Comisia Europeană, prin directoratul general de Mediu.
www.adrmuntenia.ro

tema din acest an a Săptămânii Mobilităţii Europene este „Choose. Change. Combine” şi se constituie într-un îndemn la adresa autorităţilor publice locale de a trece la o planificare durabilă a mobilităţii urbane incitând societatea civilă la sport
şi recreere în aer liber, la renunţarea deplasării cu
automobilul personal în favoarea mersului pe jos,
transportului în comun sau transportului pe două
roţi (bicicletă, role, scuter etc.), cel puţin o zi pe
saptămână.
Săptămâna Mobilităţii Europene se sărbătoreşte la giurgiu prin anumite iniţiative şi manifestări încă din anul 2004.
Sursa: primariagiurgiu.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Elevii şi profesorii Colegiului
Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” târgovişte
au început în data de 14 septembrie noul
an şcolar într-o unitate de învăţământ
recent reabilitată cu fonduri europene, în
cadrul proiectului derulat de administraţia
locală prin programul Regio.
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după renunţarea la sistemul centralizat de
încălzire, în oraş au rămas opt spaţii dezafectate,
care au fost concesionate de Primăria feteşti
pentru diverse investiţii, cum ar fi piaţă, depozit,
atelier de tâmplărie termopane, croitorie, iar acum o sală de teatru cu lojă şi 250 de locuri.
iniţiativa aparţine unui tânăr din municipiul
feteşti, care a încercat apetitul localnicilor pentru teatru, anul trecut, când a adus în municipiu
o reprezentaţie pusă în scenă într-o sală de sport.
Cum primul actor adevărat care a jucat la feteşti
a fost Horaţiu Mălăele, sala de teatru a fost numită
după numele lui. inaugurarea s-a făcut cu piesa
„Sunt un orb”, interpretată de Horaţiu Mălăele.
Sursa: guraialomitei.com

Lucrările
la prima etapă
a liniei de tramvai 101
au fost recepţionate
la Ploieşti
Prahova

Lucrările primei etape a liniei de tramvai 101,
pe B-dul Republicii de la intersecţia Şoseaua nordului
şi Şoseaua Vestului continuându-se pe strada gheorghe doja până la intersecţia cu strada Candiano Popescu, au fost recepţionate joi. Este vorba despre o
lungime de 3,32 km – cale simplă, precum şi un număr
de şase peroane cu o lungime utilă de 30 de metri.
Lucrările de modernizare a liniilor de tramvai au
vizat reconstrucţia integrală a tramei stradale aferente
căilor de rulare existente, incluzând: refacerea infrastructurii şi a suprastructurii căii de rulare propriu-zise,
refacerea liniei aeriene de contact şi înlocuirea stâlpilor
de susţinere a reţelei electrice, precum şi refacerea infrastructurii şi a suprastructurii rutiere şi pietonale.
Sursa: ziarulprahova.ro

Începe reabilitarea
Stadionului Municipal din Alexandria

Teleorman

Stadionul Municipal din alexandria îşi schimbă
faţa. În doar doi ani, acesta va putea găzdui meciuri
din prima ligă, şi asta pentru că va fi modernizat radical. Printr-un proiect finanţat de Compania naţională de investiţii din cadrul Ministerului dezvoltării
Regionale şi administraţiei, conducerea Primăriei alexandria doreşte să ofere fotbalului teleormănean, dar
şi suporterilor o arenă demnă de echipe din primul
eşalon al fotbalului românesc. de la gazon, la tribune,
de la vestiare moderne şi până la copertine şi nocturnă. de toate acestea, dar şi multe alte facilităţi
vor beneficia atât jucătorii, cât şi suporterii care vor
asista la meciurile disputate pe Stadionul Municipal.
Potrivit proiectului, terenul de fotbal va fi refăcut, dimensiunile acestuia urmând să fie 105×68 m.
Mai mult decât atât, gazonul va fi înierbat şi dotat cu
sisteme de drenare şi de degivrare pentru a nu îngheţa pe timpul iernii. de asemenea, stadionul va fi
www.adrmuntenia.ro

dotat cu sistem de nocturnă, dispus pe copertinele celor două tribune, cu nivel de iluminare pentru transmiterea în direct a meciurilor televizate, sistem de sonorizare şi adresare public, dar şi tabele multimedia.
Proiectul presupune o schimbare radicală şi în
privinţa tribunelor. Potrivit proiectului, capacitatea
tribunelor va avea 6.790 de locuri acoperite. dintre
acestea, peste 6.000 vor fi locuri pentru public, 702
locuri ViP, 84 locuri ViP o în Sky-Box-uri cu loje a câte
12 locuri şi 138 de locuri pentru presă.
o altă serie de investiţii va fi realizată pentru
odihna şi recreerea fotbaliştilor. Pentru aceştia, dar
şi pentru oaspeţii lor, va fi construit un hotel cu 40 de
camere cu paturi duble şi dotate cu baie proprie, şi
cu restaurant. nu în ultimul rând, după un meci stresant sau chiar înaintea acestuia, jucătorii se vor putea
relaxa la SPa sau în spaţiile de recuperare.
Sursa: ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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La Feteşti
s-a inaugurat
o sală de teatru,
amenajată într-o
fostă centrală termică
Ialomiţa
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REVISTA PRESEI

adevărul / 14 septembrie 2015

Ziarul Prahova / 14 septembrie 2015
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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 DÂMBOVIȚA
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul judeţean
dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
dâmboviţa: Piaţa tricolorului, et. iV, cam. 90,
100 şi 101, mun. târgovişte, jud. dâmboviţa
Tel./fax / 0345/100.018,
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
Vasile Milea, nr. 1, et. iii, cam. 117, 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 IALOMIȚA
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul judeţean
ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. iV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. ialomiţa
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. Vi, cam.
626/627, mun. Ploieşti, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
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,
Florentin GEORGESCU, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 21 septembrie 2015
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.

