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Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Regional a lansat cea de-a doua versiune de lucru a Ghidului Solicitantului pentru Prioritatea de investiţii 2.1 – Microîntreprinderi din cadrul POR 2014 - 2020!
Eventuale observaţii/comentarii pentru documentul lansat în consultare publică pot fi transmise în termen de 5 zile, până în data de 1 martie,
ora 16:00, la adresa de e-mail: info@mdrap.ro.
Ghidul Solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Priorităţii de investiţie
2.1 – Microîntreprinderi (draft 2) poate fi consultat
pe website-ul nostru - http://regio.adrmuntenia.ro,
secţiunea dedicată POR 2014 – 2020, link:
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/,
precum și pe pagina de Internet a programului –
www.inforegio.ro.

S-a publicat varianta de lucru
a Programului Operaţional Iniţiativa pentru IMM-uri!

Marţi, 23 februarie, Autoritatea de Management
pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 din
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice a publicat varianta de lucru a Programului Operaţional Iniţiativa pentru IMM-uri (POIIMM)!
Programul, ce va fi finanţat exclusiv din Fondul
European de Dezvoltare Regională (FEDR), va acoperi
toate cele șapte regiuni ale ţării, prin intermediul unei
singure Axe prioritare - Creșterea accesului la finanţare a IMM-urilor din România. Astfel, beneficiarii POIIMM sunt IMM-urile non-agricole din mediul urban și
rural pentru acele activităţi ce nu sunt finanţate prin
Programul naţional de Dezvoltare Rurală.
Versiunea de lucru prevede acordarea de credite
către IMM la nivel naţional, în funcţie de cererea acestora, fără obiective regionale. totodată, în cadrul instrumentului de garanţie neplafonată, plăţile se vor
efectua numai în cazul în care împrumuturile nu sunt
achitate de către IMM-uri, în ordinea primirii cererilor
de plată, nefiind condiţionate de localizarea investiţiei
într-una dintre categoriile de regiuni.
www.adrmuntenia.ro

POIIMM va facilita accesul IMM-urilor la finanţare
prin furnizarea de garanţii printr-un instrument ce va
utiliza resurse HORIZOn 2020, FEI, BEI și FEDR, în cooperare cu BEI/FEI și cu scopul de a genera împrumuturi adiţionale IMM-urilor. Pentru a spijini creșterea
competitivităţii IMM-urilor, în implementarea POIIMM
se va acorda o atenţie specială activităţilor inovative,
inclusiv prin crearea unui sub-portofoliu minim de credite ce corespund criteriilor de eligibilitate HORIZOn
2020. POIIMMM va sprijini accesul IMM-urilor la finanţare prin combinarea fondurilor FEDR cu cele ale altor
programe sprijinite din resursele uE. Scopul este de a
dezvolta IMM-urile prin facilitarea și maximizarea sinergiilor dintre programele existente privind sprijinirea IMM-urilor, la nivel naţional, dar și european.
Programul destinat exclusiv întreprinderilor mici
și mijlocii poate fi consultat pe website-ul nostru
http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea dedicată POR
2014 – 2020, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/
upload/poiimm_20142020_ro_draft.pdf, precum și pe
pagina de Internet a programului – www.inforegio.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

Al doilea draft al Ghidului Solicitantului
pentru Prioritatea de investiţii 2.1 – Microîntreprinderi
din cadrul POR 2014 – 2020, lansat în consultare publică!
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» În perioada 7 – 18 martie, Ministerul
Fondurilor Europene va lansa sistemul
informatic pentru depunerea proiectelor
europene - MySMIS2014+ pentru testare
publică! Astfel, solicitanţii de finanţare
europeană vor putea testa aplicaţia în
condiţii reale.

Pentru semnarea digitală a documentelor încărcate în MySMIS 2014, reprezentantul legal/persoana împuternicită a solicitantului va trebui să
deţină un certificat digital calificat.
Menţionăm că depunerea de proiecte în cadrul
apelurilor lansate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020 se va realiza online, ca

regulă generală, prin utilizarea MySMIS2014, aplicaţie ce va fi pusă la dispoziţia potenţialilor solicitanţi de către Ministerul Fondurilor Europene.
Sistemul MySMIS2014 va fi utilizat de aplicanţii de fonduri europene, pentru a depune proiecte
mai facil online, dar și pentru implementarea mai
ușoră a contractelor de finanţare. Aplicaţia este
unică pentru toate programele operaţionale. Practic, MySMIS 2014 reprezintă un sistem de schimb
electronic de date între aplicanţi și Autorităţile de
management/Organismele intermediare.
Pentru a nu întâmpina probleme în solicitarea
de bani europeni în perioada de programare 2014 2020, prin MySMIS, potenţialii beneficiari au nevoie
de o semnătură electronică pentru a se putea identifica electronic și a înscrie o persoană juridică.

Proiectele inovatoare finanţate din fondurile Politicii de Coeziune a uniunii Europene pot fi înscrise în cadrul ediţiei din acest an
a premiilor RegioStars. Înscrierile
pentru premiile RegioStars - ediţia
2016 sunt deschise până pe 15
aprilie 2016. Regiunile pot deja să
își transmită aplicaţiile online.
În acest an, juriul va selecta
premiile finanţate de uniunea Europeană care pot fi înregistrate în
cinci categorii:
• Categoria 1: Creştere inteligență – oportunităţi emergente în economia globală
• Categoria 2: Creştere sustenabilă – economie
circulară
• Categoria 3: Creştere inclusivă – trai integrat
– constituirea comunităţilor inclusive și nesegregate
• Categoria 4: CityStar – Soluţii inovatoare pentru dezvoltare urbană durabilă
• Categoria 5: Management eficace – a face diferenţa printr-un management diferit
Obiectivul competiţiei RegioStars este să idenwww.adrmuntenia.ro

tifice bunele practici în dezvoltare
regională și să promoveze proiecte
originale și inovatoare ce ar putea
servi că sursă de inspiraţie pentru
alte regiuni. După selecţia juriului, reprezentanţii proiectelor finaliste vor fi invitaţi să participe la ceremonia de decernare a premiilor
și vor primi certificate și medalii
din partea comisarului european
pentru politică regională și președintele juriului, Corina Creţu. Proiectele câștigătoare vor fi incluse
într-o broșură publicată de Comisia Europeană și în cadrul unei baze de date online
cu cele mai bune practici pe website-ul Inforegio.ro.
De asemenea, fiecare câștigător va beneficia de
un scurt material video ce va fi publicat online și
de o campanie promoţională în social media.
Aplicaţiile pot fi transmise de Autorităţile de
management sau de către managerul de proiect cu
aprobarea Autorităţii de management responsabile. Ediţia din acest an a ceremoniei de premiere
va avea loc pe 11 octombrie, în cadrul Săptămânii
Europene a Regiunilor și Orașelor 2016.
Sursa: fonduri-structurale.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

S-a lansat competiţia RegioStars 2016!

INFO POR 2014 - 2020

În perioada 7 – 18 martie se va lansa sistemul
MySMIS2014+
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» Data de 15 martie 2016 este ultima zi
pentru depunerea de proiecte ce vizează
forţa de muncă sau cooperarea dintre
instituţiile publice în regiunea de graniţă
România - Bulgaria.

Este vorba de al doilea apel de proiecte, cu o
alocare financiară de 30.448.192 milioane de euro,
al programului Interreg V A România - Bulgaria 2014 2020 Axa prioritară 4 („O regiune calificată şi incluzivă”) și Axa prioritară 5 („O regiune eficientă”). Apelul a fost deschis pe 15 octombrie 2015,
iar cererile pot fi depuse la sediul Secretariatului
Comun din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare transfrontalieră Călărași (SC BRCt).
Potenţialii aplicanţi interesaţi au putut beneficia
de o sesiune de informare marţi, 23 februarie, la București. Sesiunea a fost organizată de reprezentanţii
Autorităţii de Management a programului (Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice din România) și ai Autorităţii naţionale a programului (Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice din
Bulgaria), împreună cu SC BRCt Călărași.
Scopul întâlnirii a fost să sprijine viitorii beneficiari în depunerea unor proiecte care să fie viabile,
să contribuie la atingerea obiectivelor programului,
să aibă impact pe termen lung și să obţină finanţarea
necesară. Participanţii au putut urmări prezentarea
generală a programului, descrierea detaliată a erorilor întâlnite frecvent în timpul evaluării proiectelor
și informaţii la zi despre cel de-al doilea apel.
unul dintre cele mai importante criterii de evaluare a cererilor de finanţare este măsura în care proiectele vor contribui la atingerea indicatorilor programului, au subliniat reprezentanţii Autorităţii de Management la începutul secţiunii de întrebări și răspunsuri.
Proiectele depuse pot fi de tip „soft” – studii,
strategii, seminarii etc. – sau „hard” – incluzând o
componentă de infrastructură sau de investiţie – și trebuie să se concentreze pe piaţa forţei de muncă și pe
mobilitatea acesteia (Axa 4) sau pe creșterea capacităţii de cooperare între instituţiile publice (Axa 5).
Proiectele sunt finanţate în proporţie de 85%,
www.adrmuntenia.ro

13% reprezintă cofinanţarea naţională, iar 2% contribuţia proprie a beneficiarului.
Pentru a fi eligibili, aplicanţii trebuie:
• să fie organisme/organizaţii non-profit române sau bulgare, constituite în mod legal în conformitate cu legislaţia naţională;
• să aibă surse de finanţare stabile și suficiente
pentru a asigura continuitatea funcţionării pe toată durata proiectului;
• să poată demonstra capacitatea de a gestiona
activităţile din cadrul proiectului;
• să fie organismul/instituţia cu competenţă de a
lua măsuri în domeniul/domeniile abordate de proiect;
• să aibă sediul în aria eligibilă transfrontalieră;
sau să aibă sucursale locale/regionale cu statut juridic (persoană juridică) stabilite în aria eligibilă;
sau să fie autorităţi publice naţionale a căror arie
de competenţă, stabilită prin acte juridice, se extinde în zona eligibilă a programului; pot participa
și parteneri care nu îndeplinesc aceste condiţii,
dar bugetul lor trebuie să nu depășească 20% din
bugetul total al proiectului.
Proiectele pot fi realizate de cel mult cinci
parteneri din România și Bulgaria, iar durata maximă a unui proiect nu poate depăși 24 de luni.
Acesta a fost ultimul din suita de evenimente
organizate pentru promovarea celui de-al doilea
apel de proiecte pentru Programul Interreg V-A România - Bulgaria, la care au participat mai mult de
300 de persoane.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Programul România - Bulgaria:
15 martie este termenul limită
pentru al doilea apel de proiecte
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Pentru a se conforma iniţiativelor europene, România va înfiinţa un organism pentru a crește gradul
de competitivitate economică. un proiect vechi de
peste cinci ani este reactivat în speranţa că va contribui, printre altele, la atragerea fondurilor uE.
Practic, guvernul încearcă să impună o viziune economică pe termen lung, a spus joi, în cadrul unei dezbateri, Costin Borc, vicepremier și ministru al economiei în cabinetul condus de Dacian Cioloș. „Vrem să integrăm un set de strategii structurale complexe şi lipsite uneori de elan pentru implementare”, a spus ministrul. Strategia va fi curând supusă dezbaterii publice, iar accentul va cădea pe lucrurile care fac România competitivă.
În dezbaterea Parlamentului se află un proiect privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru Competitivitate (ConaCo), ce ar avea ca scop analizarea politicilor generale cu impact asupra competitivităţii economiei românești. Ideea unui astfel de organism a fost
susţinută de deputata Andreea Paul încă din 2011.
„Guvernul susține legea inițiată de doamna Andreea Paul. Pentru a operaționaliza unele lucruri până
în iunie 2016, am dezbătut în guvern un proiect de hotărâre prin care se înființează un comitet interministerial de competitivitate care să implementeze strategia națională de competitivitate”, a declarat Costin
Borc. Ministrul a spus că acest comitet va fi forul de

discuţie pentru implementarea strategiei. „Nu este o
dublare, o birocratizare, consiliul (CoNaCo) va avea o
viziune globală, de analiză asupra competitivității României, iar guvernul va avea un organism suplu interministerial care să rezolve problemele tehnice de
funcționare şi implementare”.
La nivelul uniunii Europene, în special în zona euro, înfiinţarea unor organisme de creștere a competitivităţii a devenit o necesitate. În condiţiile în care indicatorul de competivitate este o condiţie de accesare
a fondurilor europene, se speră că ConaCo ar putea ajuta la creșterea gradului de accesare a banilor de la uE.
„Dacă se poate, am dori să evităm experiența perioadei 2007 - 2013. Există o îngrijorare mare la CE în
ceea ce priveşte perioada 2014 - 2020 pentru că suntem deja în 25 februarie. Și în perioada trecută de
finanțare, România a pornit târziu”, a spus Angela Filote, șefa reprezentanţei Comisiei Europene la București. În același timp, prin strategia de competitivitate
se urmărește creșterea adaptabilităţii întreprinderilor
din sectoarele prioritare, spune ministrul muncii, Claudia-Ana Costea. „Nu putem vorbi despre competitivitate
fără o abordare multisectorială. Înseamnă şi educație şi
sănătate şi diversitate de politici sectoriale, care să fie
asigurată cu fonduri de la bugetul de stat, precum şi cu
fonduri structurale europene”, a declarat Costea.

Investiţiile sunt elementul cheie în strategia de
competitivitate, potrivit afirmaţiilor doamnei Angela
Filote, șeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România, care susţine că, odată ce avem șansa de a beneficia de fonduri europene nerambursabile, „ar fi
ideal să vedem mult mai puține cazuri de fraudă şi mult
mai multe situații în care aceste fonduri şi-au atins scopul”. Domnia sa a declarat, în cadrul unei dezbateri
pe tema competitivităţii, că o mai bună coordonare
inter-instituţională în privinţa punerii în practică a strategiei de competitivitate este o condiţionalitate „exante” pentru finanţările din perioada 2014-2020.
totodată, Angela Filote a adus în atenţie creșterea

nivelului de trai, ca o componentă importantă a competitivităţii. „Dacă avem creştere economică, dar nu
avem o creştere a nivelului de trai, nu am făcut nimic”,
a subliniat reprezentantul CE.
Ministerul Economiei vrea să înfiinţeze un Comitet Interministerial de Competitivitate, care să
se ocupe cu implementarea Strategiei naţionale de
Competitivitate, hotărârea de Guvern în acest sens
urmând să fie adoptată în două săptămâni, a anunţat vicepremierul Costin Borc. Domnia sa a adăugat
că strategia are rolul să coordoneze politicile publice cu impact asupra competitivităţii economice.

Sursa: euractiv.ro

Angela Filote, reprezentant CE în România: Investiţiile,
elementul cheie în strategia de competitivitate

www.adrmuntenia.ro

Sursa: bursa.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Despre competitivitate şi rolul ei în economie.
Faza pe legislaţie
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Organizaţia Vilnius VšĮ „Sveikatingumo idėjos” din Marijampolė (Lithuania) caută parteneri
eligibili pentru un proiect cu titlul „Jews – their
former role in economic, social and political life
of the region and tragic fate” la Componenta 1
Memorie istorică europeană a programului Europa
pentru cetățeni.
Posibilii parteneri interesaţi de cooperare sunt
rugaţi să contacteze direct organizaţiile indicate
cât mai curând.
Mai multe detalii despre proiect aflaţi contactând Punctul Europa pentru cetăţeni, la email: info@europapentrucetateni.eu sau tel./
fax: 021/316.60.60.
Sursa: europapentrucetateni.eu

Propunere de parteneriat pentru un
proiect în domeniul serviciilor sociale
de îngrijire destinate seniorilor

Asociaţia ProEthica din Rudă Śląska, regiunea
Silezia, Polonia, caută parteneri europeni pentru
un proiect în domeniul social și al serviciilor de sănătate dedicate persoanelor de peste 50 de ani. Cofinanţarea va fi asigurată prin Programul Operaţional Cunoaștere, Educaţie, Dezvoltare 2014-2020,
Axa 2.3 „Cooperare transnațională”. Data limită
pentru manifestarea interesului este 4 martie 2016,
iar data limită pentru depunerea aplicaţiei este 1
aprilie 2016. Parteneri eligibili: autorităţi publice
sau organizaţii non-profit din uE care desfășoară
activităţi în domeniul social și/sau al serviciilor de
sănătate pentru persoane de peste 50 de ani.
Contact pentru manifestarea interesului și
detalii: Ireneusz tomeczek, irek.tomeczek@gmail.com,
tel.:+48 605 649 240.

Sursa: europapentrucetateni.eu

Stadiul absorbţiei fondurilor europene / 29 februarie 2016

63,47%

Rata de obsorbţie curentă
în 8 februarie 2016

www.adrmuntenia.ro

Rata de absorbţie efectivă
(sume rambursate de CE)

58,86%

Plăţi rambursate
de Comisia Europeană

69,94%

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO PARTENERIATE

O organizaţie din Lituania
caută parteneri
la Componenta 1
Memorie istorică europeană
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Două străzi
din Călăraşi
vor fi reabilitate
cu bani
din excedentul bugetar
Călăraşi

Sală
Polivalentă,
la Piteşti

Conform autorităţilor publice, municipalitatea a demarat procedurile pentru realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru
construirea viitoarei Săli Polivalente din Pitești.
„Am demarat procedurile, dar aşteptăm lămuriri privind axele de finanțare pentru a vedea
cum putem obține bani europeni pentru proiect.
Ne-am documentat şi este posibil să mergem să
vedem şi sala polivalentă din Budapesta, pentru
că ne dorim să avem o sală după ultimele standarde. Cred că vom reuşi să facem ceva foarte
frumos, mai ales că o astfel de sală o construieşti doar o dată la 50 de ani.”, a declarat viceprimarul Cornel Ionică.
Sursa: epitesti.ro

Dâmboviţa

La finele anului 2015, Primăria Călărași a înregistrat un excedent bugetar ce se ridică la suma de
8,139 milioane de lei. În ședinţa de Consiliu Local
ce a avut loc în data de 25 februarie, a fost pus în
dezbatere un proiect de hotărâre prin care se dispune utilizarea sumei de peste 8 milioane de lei,
ce va fi alocată derulării unor investiţii edilitare în
municipiul Călărași, în cursul acestui an. Conform
proiectului de hotărâre ce va fi pus în dezbatere,
executivul primăriei propune „asigurarea resurselor financiare necesare obiectivului <<Proiectare
şi execuție str. Cornişei şi Progresul, inclusiv dirigenție de şantier’>>, care, inițial, era prevăzut să
se finanțeze din împrumutul bancar. Acest obiectiv
este introdus în lista investițiilor finanțate din excedentul anului 2015, cu suma de 2.000 mii de lei,
prin diminuarea cu 500 mii de lei a sumei alocate
obiectivului <<Reparații alei Parc Central>> şi cu
1.500 mii de lei a obiectivului <<Modernizare Piață
Centrală>>.”
Sursa: actualitateacalarasi.ro

Investiţii noi pentru dezvoltarea
mediului privat din Dâmboviţa

Grupul turc Arcelik, din care face parte firma
Arctic, va dezvolta lângă târgoviște, la ulmi, cea
mai mare fabrică din Europa destinată producţiei
de mașini de spălat! Investiţia va fi una foarte
mare, desfășurându-se pe o suprafaţă de peste 70
de hectare, deja cumpărate. Până în anul 2019,
fabrica va crea 2.500 de locuri de muncă!
Conform declaraţiilor reprezentanţilor Cj, sa aprobat certificatul de urbanism pentru construirea unei fabrici de mașini de spălat, cea mai mare
din Europa, la ulmi. Firma Arcelik din turcia a achiziţionat 76 de hectare de teren. Investiţia va înwww.adrmuntenia.ro

cepe anul acesta și va avea, în 2017, undeva la 500
de locuri de muncă, iar în 2019, 2.500 de locuri de
muncă.
Societatea Comercială Sun Garden, ce desfășoară la Pucioasa activităţi în producţia de textile,
vrea să dezvolte o capacitate economică destinată
producţiei și prelucrării de spumă poliuretanică.
Locaţia aleasă este Parcul Industrial de la Priboiu.
În acest sens, societatea a înaintat o cerere (aprobată la ultima ședinţă Cj) pentru concesionarea a
10 ha de teren.
Sursa: politica-broastei.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

Argeş
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Aproximativ 32 de milioane de euro
pentru municipiul Giurgiu, prin POR 2014 - 2020
Giurgiu

Ialomiţa

tivă de case, care va intra în acest proiect. Pe măsură
ce finalizăm aducțiunea de gaze pe anumite străzi vom
veni cu asfaltarea”, a precizat primarul nicolae Barbu.
În SIDu vor fi incluse toate posibilele intervenţii
sau proiecte ce pot fi realizate în Giurgiu, atât de municipalitate, cât și de mediul privat sau alţi actori, iar
acestea vor fi propuse spre finanţare. În elaborarea SIDu
se ţine seama și de alte documente de planificare strategică, precum PMuD (Plan de Mobilitate urbană Durabilă), care este deja realizat, urmând a fi adaptat cerinţelor ghidului final al Axei 4. Odată realizate PMuD
și SIDu, vor intra în procesul de verificare, apoi se va
întocmi un document justificativ ce va include propunerile de proiecte ale municipiului Giurgiu pentru finanţare prin POR. Acest document va include proiecte
a căror valoare însumată nu trebuie să depășească alocarea financiară. Și celelalte proiecte vor fi depuse pentru finanţare, însă prin alte axe ale POR sau alte programe și vor câștiga punctaj superior la evaluare pentru
că se află în SIDu.
Sursa: administratie.ro

Școlile din Ialomiţa
promovează excelenţa în educaţie

Rezultate îmbucurătoare pentru școlile din Ialomiţa
la ultima evaluare externă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. Oficialii
din cadrul instituţiei au oferit calificativul „Excelent”
unui număr de 3 instituţii de învăţământ din judeţ. „Este
un aspect destul de important, care nu poate decât să
ne bucure!”, a precizat Luminiţa Barcari, inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar judeţean Ialomiţa.
Evaluare în sistem ARACIP (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Preuniversitar) se află
în subordinea Ministerului Educaţiei și a fost înfiinţată
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.
75/2005. ARACIP se ocupă de evaluarea calităţii actului
didactic din orice școală. Evaluatorii din cadrul acestei
entităţi verifică în primul rând dacă unităţile deţin
condiţii suficient de bune pentru a desfășura procesul de
învăţământ. Principalii indicatori vizaţi sunt baza materială, resursa umană, precum și resursele financiare diswww.adrmuntenia.ro

ponibile. De asemenea, tot ARACIP conferă o certificare
privind desfășurarea de activităţi educative, după ce, în
prealabil, școlile au beneficiat de toate autorizaţiile necesare funcţionării. Fiecare control se realizează în baza
unor planificări bine stabilite. Raportat la nivelul judeţului Ialomiţa, ultimul control demarat de oficialii ARACIP
a angrenat 64 de unităţi de învăţămînt din judeţ și s-a
desfășurat în baza unui proiect evaluativ, denumit „Eautocalitate”, lansat încă din anul 2014. Proiectul a fost
iniţiat de judeţul Brăila, iar Ialomiţa a fost unul dintre
parteneri. Rezultatele finale ale proiectului și evaluării
au fost făcute publice în primele săptămâni ale anului în
curs. Conform ARACIP, trei școli din judeţul Ialomiţa au
primit calificativul „Excelent”. Este vorba despre Școala
Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu”, din urziceni, Liceul
de Arte „Ionel Perlea”, din Slobozia, și Grupul Școlar Industrie Alimentară din Fetești.
Sursa: independentonline.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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În cadrul unei conferinţe de presă, autorităţile publice locale au anunţat că municipiul Giurgiu are o alocare orientativă predeterminată de 31,7 mil. euro pe
Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
a Programului Operaţional Regional 2014-2020.
Condiţia principală de acordare a finanţării o constituie elaborarea unei strategii integrate de dezvoltare
urbană (SIDu), pe care municipalitatea o are în curs de
realizare, prin actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Giurgiu.
Proiectele propuse în SIDu Giurgiu, pentru care
există deja studii sunt asfaltarea sau betonarea străzilor
de pământ, modernizarea și asfaltarea străzilor betonate, modernizarea parcurilor tineretului și Elevilor și
monitorizarea video a punctelor cheie din orașul Giurgiu.
„În acest proiect intră reasfaltarea tuturor străzilor din oraş. În acest moment se recartografiază, se
verifică şi se dau numere cadastrale pentru toate străzile din oraş. S-au finalizat cei 34 km de străzi din zona
Ramadan, însemnând de la Șos. Sloboziei şi până la Negru Vodă, mărginit de calea ferată, toată zona respec-
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1,46 milioane de lei
pentru repararea DJ 102B, la Drajna

9

Prahova
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Pe Dj 102 B, km 5+200 din localitatea Drajna au
început lucrările de consolidare a platformei drumului, zona fiind cunoscută pentru gravele probleme
pe care le are din cauza alunecărilor de teren.
În ultimii ani, pentru a se menţine stadiul de
viabilitate, s-au făcut intervenţii cu mixturi astfaltice sau balast, dar acestea nu au rezolvat problema decât pe termen scurt.
Din acest motiv s-a luat decizia realizării unei lucrări definitive, soluţia tehnică constând în executarea
a 54 de coloane forate cu diametrul 88 cm și lungime
de 20 m, precum și ziduri de beton pentru consolidarea coloanelor. totodată, lucrarea mai presupune șanţuri de beton, drenuri și refacerea sistemului rutier.
Valoarea contractului este de 1.465.501,90 lei
(cu tVA), iar termenul de execuţie este de 10 luni.

Sursa: prahovabusiness.ro

Peste 3,6 milioane de lei
pentru construirea sălii de sport a Școlii nr. 7
din Alexandria

Teleorman

Sala de sport de la Școala Gimnazială nr. 7,
obiectiv a cărui construcţie a fost demarată în urmă
cu doi ani, va fi finalizată în câteva zile. Primarul
Victor Drăgușin a declarat că „s-a obținut finanțarea
prin Compania Națională de Investiții acum doi ani,
investiție ce se ridică la 3.683.000 de lei partea primită de la Ministerul Dezvoltării, şi o contribuție proprie de 340.000 de lei reprezentând utilitățile aduse
în vecinătatea sălii de sport. Recepția preliminară
a fost făcută în luna noiembrie 2015, când au fost
constatate anumite deficiențe, ce urmau să fie remediate de constructor. Acestea au fost făcute până
în momentul acestei discuții, astfel că în aceste zile,
o echipă din partea constructorului se află la sala
de sport pentru a regla, pentru a pune în funcțiune,
aşa cum spune în caietul de sarcini, instalația de climatizare”, a precizat primarul.
Sala preluată de municipalitate pe perioada investiţiei nu a fost predată încă unităţii de învăţământ.
„Nu am vrut să o predăm unității de învățământ până
www.adrmuntenia.ro

când ea nu corespunde din toate punctele de vedere ale
unei funcționări normale, mai ales că este vorba de instalația de climatizare, care la probele din noiembrie
nu îndeplinea criteriile optime”, a mai spus primarul.
După spusele edilului-șef al Alexandriei, finalizarea sălii de sport și darea ei în folosinţă este o
chestiune de câteva zile.
„În două zile, conform discuției avute cu constructorul, echipa care se ocupă de recepția acestei săli, se
va întruni, va constata conformitatea funcționării,
după care, în perioada imediat următoare vom încheia
procesul-verbal de predare-primire către administrația Școlii Generale nr. 7”, a mai spus Victor Drăgușin.
Sala Polivalentă, singura în care se puteau
desfășura evenimente sportive mai ample, a intrat
într-un proces de modernizare și nu mai este
funcţională de ceva vreme. Odată deschisă sala de
sport de la Școala Gimnazială nr. 7, spun autorităţile, problema va fi rezolvată.

Sursa: teleorman24.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Radio Voces Campi / 24 februarie 2016

Opinia Giurgiuveanului / 25 februarie 2016

Dâmboviţa news / 26 februarie 2016

REVISTA PRESEI

Prahova Business / 26 februarie 2016
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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 Judeţean ARGEȘ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeș, sediul Consiliului judeţean Argeș: Piaţa
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești,
jud. Argeș; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
Dâmboviţa: Piaţa tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.
90, 100 și 101, mun. târgoviște, jud. Dâmboviţa
Tel./fax / 0345/100.018,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam.
626/627, mun. 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 informaţii despre activităţile derulate de către
Agenţie și de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013.
Pe lângă aceste noutăţi, se dorește informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia
și 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
Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud.
Călărași, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN director adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea DOBRESCU
PLOEȘTEANU, Șerban GEORGESCU, Florentin
GEORGESCU, Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 29 februarie 2016
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia și activităţile pe care
dumneavoastră le desfășuraţi. 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) și va fi distribuit
electronic săptămânal tuturor membrilor Reţelei de
Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor
judeţene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei
Publice, reprezentanţilor 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.

