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» agenţia pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia demarează campania de
promovare a oportunităţilor de finanţare
din Programul Operaţional Regional 2014 –
2020 la nivelul regiunii noastre!

astfel, miercuri, 23 martie, începând cu ora 11,
agenţia, în calitate de Organism intermediar pentru POR 2014 – 2020, va organiza un seminar de informare privind oportunităţile de finanţare din
Prioritatea de investiţii 6.1 „Stimularea mobilității
regionale prin conectarea nodurilor secundare şi
terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.
Evenimentul se va desfășura la Călărași, sala
de ședinţe a agenţiei, din str. General Constantin
Pantazi, nr. 7a, mun. Călărași, jud. Călărași.
această întâlnire de informare destinată reprezentanţilor Consiliilor judeţene de la nivelul regiunii Sud Muntenia, solicitanţii eligibili ai acestei

linii de finanţare, are ca scop prezentarea variantei finale a Ghidului Solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul axei 6 „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță
regională”, Prioritatea de investiţii 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor
secundare şi terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale” din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020.

Despre finanţare nerambursabilă
pentru clădirile rezidenţiale din Sud Muntenia, prin POR 2014 - 2020

joi, 24 martie, continuă campania de promovare a Programului Operaţional Regional 2014 –
2020, printr-un eveniment de informare despre finanţările nerambursabile disponibile în cadrul apelului destinat clădirilor rezidenţiale prin Prioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi
în sectorul locuințelor” – operaţiunea 1 „Clădiri
rezidențale”. Seminarul de informare, ce va avea
loc la Călărași, sala de ședinţe a agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, va fi destinat
reprezentanţilor autorităţilor publice locale din
mediul urban de la nivelul regiunii noastre.
Conform Ghidului solicitantului prin Prioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utiwww.adrmuntenia.ro

lizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi
în sectorul locuințelor” – operaţiunea 1 „Clădiri
rezidențale” din cadrul axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute
de carbon”, regiunea Sud Muntenia va avea o alocare financiară de peste 57 milioane de euro.
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE VIITOARE

Seminar de informare privind
oportunităţile de finanţare pentru modernizarea
drumurilor judeţene din Sud Muntenia
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» 15 martie este data în care
Programul Operaţional Regional 2014 –
2020 se aliniază la start alături de celelalte
programe de finanţare europeană!

Primele două ghiduri specifice din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, pentru
tipurile de intervenţii referitoare la drumurile
judeţene (6.1) și la eficienţa energetică a clădirilor
rezidenţiale (3.1 a) au fost lansate, în cadrul conferinţei de presă din data de 15 martie, susţinute
de viceprim-ministrul vasile Dîncu, ministrul dezvoltării regionale și administraţiei publice.
Spre deosebire de precedenta perioadă de
programare, 2007 - 2013, prin care au mai fost finanţate investiţiile locale și regionale în dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, Prioritatea
de investiţii 6.1 „Stimularea mobilității regionale
prin conectarea nodurilor secundare şi terțiare la
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale” din POR 2014 - 2020 va finanţa: modernizarea și reabilitarea reţelei de drumuri judeţene (inclusiv poduri și podeţe, acces la proprietăţi - aflate
în domeniul public), care asigură conectivitatea,
directă sau indirectă, cu reţeaua tEn-t; construirea unor noi segmente de drum judeţean pentru
conectarea la autostrăzi sau drumuri expres; construirea/modernizarea variantelor ocolitoare cu
statut de drum judeţean, ce vor face parte din drumul judeţean respectiv, construirea/realizarea de
sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea
www.adrmuntenia.ro

siguranţei circulaţiei; construirea/ modernizarea/
reabilitarea de pasaje/ noduri rutiere (doar pentru
asigurarea conectivităţii directe la autostrăzi tEnt a drumurilor judeţene) și construirea pasarelelor
pietonale.
alocarea financiară la nivelul regiunii Sud
Muntenia pentru reabilitarea și modernizarea drumurilor judeţene și crearea de legături cu reţeaua
de transport europeană este de peste 125 milioane
de euro (fonduri fEDR și de la bugetul de stat).
În cadrul apelului destinat clădirilor rezidenţiale prin Prioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea
eficienței energetice, a gestionării inteligente a
energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile
publice, şi în sectorul locuințelor” – operaţiunea 1
„Clădiri rezidențale” din cadrul axei prioritare 3
„Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
scăzute de carbon”, regiunea Sud Muntenia va
avea o alocare financiară de peste 57 milioane de
euro.
Conform ghidului solicitantului, aplicanţii eligibili în cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt
unităţile administrativ-teritoriale din mediul urban, definite conform Legii administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
și completările ulterioare. Solicitantul este cel care încheie un contract cu asociaţia/asociaţiile de
proprietari pentru depunerea și derularea proiectelor.
(continuare în pagina 4)
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

S-au lansat primele linii de finanţare
în cadrul POR 2014 – 2020!
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A fost aprobat
Manualul de Identitate Vizuală
pentru Programul Operaţional
Regional 2014 - 2020

Săptămâna trecută, autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional din cadrul
Ministerului Dezvoltării Regionale și administraţiei Publice a anunţat că a fost aprobat noul Manual
de identitate vizuală pentru POR
2014 – 2020.
Manualul a fost elaborat pentru a sprijini autoritatea de Management pentru POR, Organismele
intermediare și beneficiarii de finanţare europeană nerambursabilă prin Programul Operaţional
Regional 2014 - 2020 (autorităţi
locale, iMM-uri, OnG-uri și alte instituţii) în îndeplinirea măsurilor
de informare și publicitate de
care acestea sunt responsabile.
acesta 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.
noul manual conţine un sistem de instrucţiuni, reguli și re-

comandări de aplicare și dezvoltare a elementelor vizuale fundamentale ale programului: semnătură vizuală, culori acceptate,
fonturi, atitudine vizuală și ton.
Scopul acestui sistem este de a
asigura coerenţa, stabilitatea și
dezvoltarea armonioasă în timp
a imaginii POR.
Beneficiarii de finanţare prin
POR, conform prevederilor contractuale, au obligaţia de a promova
faptul că proiectele sunt finanţate de uniunea Europeană și Guvernul României, prin Programul
Operaţional Regional.
Manualul se folosește pentru:
panouri publicitare, plăci permanente, afișe, publicaţii și alte materiale cu caracter informativ, materiale audio-video, site-uri web,
materiale de presă și prezentări.
autoritatea de Management
pentru POR, Organismele intermediare și beneficiarii trebuie să
aloce resursele financiare necesare pentru a aplica regulile de
identitate vizuală.
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

(continuare din pagina 3)
valoarea minimă eligibilă
pentru un proiect finanţat în
cadrul acestei priorităţi este de
100.000 de euro, iar valoarea sa
maximă nu poate depăși 5 milioane de euro. Obiectivul specific vizează creșterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale.
În cadrul conferinţei de lansare a celor două ghiduri, ministru vasile Dîncu a declarat următoarele:
„Toată lumea aşteaptă de
mult aceste ghiduri, erau gata,
dar în administrație avem nevoie de timp ca să înlăturăm orice
posibile greşeli; procesul de consultare publică pentru ghidurile
beneficiarilor a durat destul de
mult; în plus, am aşteptat programul MySMIS, care va fi gata
doar zilele acestea. Cele două
axe pe care le deschidem acum
sprijină dezvoltarea locală, care
duce lipsă de resurse; ele se
adresează autorităților publice
locale, care au nevoie de tot mai
mult sprijin şi atenție din partea
noastră. Ghidurile sunt acum mult
mai lizibile, documentele care
trebuie depuse sunt mai puține,
perioada de evaluare şi selecție
va fi, sperăm, mai scurtă şi încercăm să avem un singur tip de
contract standard pentru toate
prioritățile. Rugăm beneficiarii
să ne semnaleze orice urmă de
corupție sau manifestările unor
simpatii politice.”
Ghidurile solicitantului aferente celor două priorităţi de investiţii pot fi consultate 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.
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Primele proiecte finanţate din fonduri europene
alocate României în perioada 2014 - 2020 au fost semnate joi, 17 martie a.c., la Ministerul Dezvoltării Regionale și administraţiei Publice (MDRaP).
Este vorba de 4 contracte de finanţare prin Programul Operaţional Capacitate administrativă - POCa
2014 - 2020, în valoare totală de 91,7 milioane de lei.
acestea vor sprijini îndeplinirea unor măsuri incluse în
Strategia pentru Consolidarea administraţiei Publice
2014 - 2020 și a condiţionalităţilor ex-ante pentru alte
programe operaţionale (de ex. POiM - Programul Operaţional infrastructura Mare). Semnatarii au fost viceprimministrul vasile Dîncu, ministrul dezvoltării regionale și
administraţiei publice, ministrul mediului, apelor și pădurilor, Cristiana Pașca-Palmer, și șeful inspectoratului
General pentru Situaţii de urgenţă, generalul de brigadă Ovidiu vasilică. La ceremonia de semnare a participat
și Raedarafat, secretar de stat în Ministerulafacerilor interne.
„Acesta este debutul semnării contractelor pentru
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014
- 2020, care urmează celui din exercițiul financiar precedent: PODCA 2007 - 2013 este programul cel mai de
succes, cu aproape 98% grad de absorbție, echivalentul
a 204 milioane de euro. În următorii 7 ani, pentru proiectele dedicate administrației avem un buget de 658
de milioane de euro - de 2,7 ori mai mare decât cel
alocat perioadei anterioare, ceea ce înseamnă că s-a
lucrat foarte bine. Ținta noastră este ambițioasă: neam propus să instruim 90.000 de funcționari publici,
să finanțăm 250 de instituții publice şi judiciare pentru
optimizarea activității, să creştem performanțele şi
calitatea serviciilor publice şi să sprijinim alte mii de
instituții care vor beneficia indirect de aceste fonduri”,
a subliniat viceprim-ministrul vasile Dîncu.
Proiectele semnate au ca principal obiectiv
îmbunătăţirea capacităţii administrative privind evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea riscurilor
în situaţii de urgenţă. Scopul final, general, al POCa
este o administraţie mai eficientă, cu costuri mai mici
și servicii de calitate mai bună. „De altfel, zilele acestea
am tot discutat la Guvern despre debirocratizare şi managementul calității în sistemul public. Suntem într-un
adevărat şantier pentru modernizarea administrației
publice, şi asta încercăm să facem prin aceste proiecte.
Vrem să setăm standarde de cost şi standarde de calitate
www.adrmuntenia.ro

pentru serviciile oferite de administrația publică, să
standardizăm relația dintre cetățean şi administrație.
De foarte multe ori, riscul din zona administrației este
mutat în zona cetățeanului, prin costurile pe care acesta
le suportă - timp şi bani. De acum încolo va trebui să
gândim în aşa fel administrația încât să-şi asume propriile costuri, nu să le transfere cetățeanului”, a afirmat
vasile Dîncu.
„Este nevoie de reconstrucția administrației locale, care trebuie regândită, să nu mai fie o administrație centrală în miniatură. Trebuie să formăm funcționarii publici în mod descentralizat, la locul faptei,
astfel vom încerca să sprijinim primarii cu formarea
funcționarilor în achiziții publice, urbanism, planificare urbană şi dezvoltare regională. Ne-am obişnuit să
considerăm că dezvoltarea este realizată doar de mediul privat, dar şi statul este un agent important al
dezvoltării, de aceea încercăm ca administrația locală
să devină mai capabilă, mai performantă. Vrem ca procesele de decizie să se desfăşoare după proceduri
operaționale, şi nu după libera voință a celor care conduc”, a reiterat vicepremierul.
Săptămâna trecută au fost semnate două proiecte
ale Ministerului Mediului, apelor și Pădurilor, cu o valoare totală de 22,8 milioane de lei (aproximativ 5,06
milioane de euro):
• „Elaborarea ghidurilor necesare îmbunătățirii capacității administrative a autorităților pentru protecția mediului în scopul derulării unitare a procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului (EGEIA)”- proiect ce se va desfășura pe o perioadă de 23 de luni, cu
un buget de 4,36 milioane de lei;
• „Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor de a implementa
politica în domeniul biodiversității”, prin care va fi realizat un Ghid de elaborare a Planurilor de management
pentru ariile protejate; se va desfășura timp de 22 de
luni și are un buget de 18,44 milioane de lei.
„Avem în vedere inclusiv crearea uneiAgenții Naționale
aAriilor Protejate, care acoperă 25% din teritoriul României;
în acest moment administrarea acestor arii este foarte fragmentată, din cauza lipsei capacității administrative”, a declarat ministrul mediului, apelor și pădurilor, Cristiana
Pașca-Palmer, care a semnat cele două contracte de finanţare.

Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Debutează primele proiecte europene
din generaţia 2014 – 2020, finanţate prin POCA
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Prima tranșă din cele 150 de milioane de euro
puse la dispoziţia României de Comisia Europeană
pentru proiectul ce vizează construirea a trei spitale regionale, în judeţele Dolj, iași și Cluj, ar putea fi cerută de Guvernul de la București în această
toamnă, a declarat vicepremierul vasile Dîncu, ministru al Dezvoltării Regionale.
„Suntem în graficul pe care l-am stabilit în acest moment, sunt două tipuri de activități ce se
realizează acum. Una se realizează de către Ministerul Sănătății - este acea devenită celebră
hartă a necesităților medicale, fără de care nu se
declanşează procedura la Bruxelles. Este normal
ca aceia care finanțează acest proiect să ceară o
hartă în care să demonstrezi efectul pe care ți-l
propui cu privire la aceste trei spitale regionale.
Este vorba de o sumă de 150 de milioane de euro
care există la Bruxelles şi ne aşteaptă”, a precizat
ministrul dezvoltării regionale.
Potrivit ministrului Dîncu, o altă activitate vizează studiile de fezabilitate ce trebuie actualizate. „Există studii de fezabilitate făcute înainte
şi trebuie actualizate. Am depăşit cred şi faza legată de amplasamentele regionale. Am discutat cu
autoritățile locale. Există aceste amplasamente în
zona județelor, unde sunt acestea în Dolj, Iaşi şi
Cluj. Există aceste amplasamente, urmează ca astăzi să vină şi proiectul de amplasament de la Iaşi şi
cred că avem toate condițiile”, a precizat ministrul.
vasile Dîncu a menţionat că, săptămâna trecută, a verificat stadiul elaborării hărţii necesităţilor medicale. „Spun (Ministerul Sănătății - n.r.)
că sunt cu proiectul undeva la mijloc. Cred că în
luna iulie cel târziu, dar sper în iunie, să avem deja această hartă şi s-o putem depune la Bruxelles.
Actualizarea studiilor de fezabilitate este şi ea în
lucru şi sper ca până în septembrie să fim în timp
cu depunerea proiectelor şi deblocarea primei
tranşe de bani”, a declarat ministrul dezvoltării
regionale.
Dîncu a arătat că, în funcţie de evoluţie, prima tranșă de bani de la Bruxelles pe aceste proiecte ar putea fi cerută în toamna acestui an. „Oriwww.adrmuntenia.ro

vasile Dîncu, vicepremierul României

cum ne aşteaptă de câțiva ani acei bani, dar în această toamnă sperăm că vom fi în timp ca să cerem
prima tranşă de bani pentru cele trei spitale. Am
discutat şi cu Ministerul Sănătății, cu autoritățile
locale. (...) Suma care vine din partea Comisiei
Europene nu este una care să ducă chiar la finalizarea acestor proiecte, sunt proiecte foarte mari,
este vorba de aparatură foarte scumpă pentru medicină modernă, dar restul proiectului va fi asigurat de la bugetul de stat prin bugetare multianuală, probabil. Deocamdată să le vedem construite,
să le vedem ridicate”, a spus vasile Dîncu.

Sursa: administratie.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Vasile Dîncu: „Prima tranşă din banii europeni
pentru spitalele regionale ar putea fi cerută
de România la toamnă”
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Comitetul naţional pentru Coordonarea și implementarea Strategiei pentru Consolidarea administraţiei Publice 2014-2020, întrunit miercuri, 16 martie
a.c., la Palatul victoria, a aprobat două documente
prioritare din domeniul reformei în administraţia publică: Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor și Planul de
acţiuni pentru implementarea etapizată a Managementului Calităţii în autorităţi și instituţii publice. tot
miercuri a fost analizat stadiul proiectului maisimplu.gov.ro – „Comisia de tăiat hârtii”.
La Comitet, condus de prim-ministrul Dacian
Cioloș, au participat miniștrii Cabinetului și reprezentanţi ai instituţiilor subordonate.
Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor vizează
stabilirea unor măsuri concrete de debirocratizare,
cu termene pentru fiecare instituţie în parte. Planul are la bază analiza a peste 188 de procese/etape
din cadrul a 54 de servicii publice din 8 domenii de
activitate cu impact major asupra cetăţenilor.
„Problema în administrație este că s-au creat
anumite reflexe birocratice. Chiar vreau ca în cursul
anului să vedem primele rezultate. Vrem ca la unele acte, taxe sau proceduri să renunțăm pur şi sim-

plu, chiar din acest an. În etapa a doua vom face
ca datele să circule între instituții, printr-o mai
bună interconectare a bazelor de date”, a declarat
prim-ministrul Dacian Cioloș la finalul reuniunii.
În cadrul primei întâlniri, violeta alexandru, ministrul pentru Consultare Publică și Dialog Civic a
prezentat raportul preliminar al celor peste 3.000
de propuneri transmise de cetăţeni pe site.
„Cele mai multe propuneri de debirocratizare au
venit din patea cetățenilor: 74%, restul de 26% sunt din
partea companiilor. Tot oamenii au făcut un top al acestora, iar noi le-am ales pe primele 10, 5 de la cetățeni,
5 de la companii. Eliminarea completă sau comasarea
plăților pentru eliberarea Cărții de Identitate, înlocuirea obligației de procurare a timbrului fiscal cu un alt
sistem de plată mai accesibil sunt doar câteva dintre
cerințele societății civile”, a spus violeta alexandru.
al doilea document aprobat în comitet a fost
Planul de acţiuni pentru implementarea managementului calităţii în administraţia publică centrală
și locală. Documentul prevede implementarea, în
perioada 2016 - 2020, a unor standarde de calitate
în activitatea instituţiilor. Primele vizate sunt cele
din administraţia publică centrală.

Dacă reprezentaţi o autoritate publică locală
care a pus în practică politici sau măsuri de protecţie,
management și/sau amenajare a peisajului, ce au
avut efect de lungă durată și ar putea servi ca exemplu pentru alte autorităţi teritoriale din Europa, sau
o organizaţie non-guvernamentală care are o contribuţie remarcabilă la protecţia, managementul sau
amenajarea peisajului, candidaţi la Premiul European al Peisajului, acordat de Consiliul Europei!
Pentru înscrierea în competiţie este necesară transmiterea dosarului de candidatură, completat în limba
română, engleză sau franceză, atât pe suport electronic, cât și pe hârtie, la registratura Ministerului Dezvoltării Regionale și administraţiei Publice din București,
Str. apolodor nr. 17, Latura nord, sector 5, până cel târziu

1 iulie 2016. fiecare stat poate depune o singură candidatură la Secretariatul General al Consiliului Europei.
În acest sens, MDRaP va organiza un concurs de selecţie
a dosarelor, pe baza procedurilor și criteriilor stabilite
prin Rezoluţia adoptată de Comitetul de Miniștri în data
de 20 februarie 2008 și va înainta rezultatul acestui demers Secretariatului General al Consiliului Europei
până în data de 30 ianuarie 2017. Pentru detalii despre
procedura de selecţie, criteriile de eligibilitate, conţinutul dosarului de candidatură ș.a., vizitaţi pagina de
internet a Consiliului Europei. Persoane de contact din cadrul MDRaP: antonia DuDău și alexandra CHiRiLOaE Direcţia Generală Dezvoltare Regională și infrastructură,
Serviciul pentru amenajarea teritoriului și urbanism.

Sursa: mdrap.ro

MDRAP: Concurs de selecţie pentru premiul european al peisajului

www.adrmuntenia.ro

Sursa: mdrap.ro
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info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 267 / 14 - 20 martie 2016

Comisia Europeană a deschis o cerere de propuneri de proiecte privind mobilitatea ucenicilor
pe termen lung. titlul cererii este „Proiect-pilot
privind mobilitatea pe termen lung a ucenicilor” –
„Un cadru european pentru mobilitatea ucenicilor: dezvoltarea cetățeniei europene şi a abilităților prin integrarea tinerilor pe piața forței de
muncă”.
Status: aCtiv
Depunere: 15 aprilie 2016
Buget: 1.800.000 €
Obiectivul general al acestui apel este de a
permite tinerilor ucenici să își dezvolte abilităţile
și de a îmbunătăţi capacitatea de inserţie profesională a acestora, consolidând în același timp sentimentul de cetăţenie europeană.
Obiective specifice:
trei obiective principale vor ghida acţiunile
ce urmează să fie dezvoltate prin intermediul proiectelor finanţate:
• acestea vor stabili, pentru a testa, dacă există cerere și absorbţie suficiente între părţile interesate relevante pentru dezvoltarea pe termen
lung (6 - 12 luni) a schemelor de plasament de ucenicie transnaţionale de mobilitate;
• proiectele vor căuta să identifice obstacolele
(juridice, practice, instituţionale, academice), ce
împiedică ucenicii să desfășoare stagii în străinătate pe termen lung;
• în cele din urmă, lecţiile vor fi trase pentru
a disemina bunele practici și factorii de succes în
ceea ce priveṣte plasamentele de muncă pe termen lung pentru ucenici.
www.adrmuntenia.ro

Proiectele ar trebui să pună în aplicare cel
puţin următoarele activităţi:
1. Pregătirea și organizarea de cursuri de formare de ucenicie pentru cei implicaţi în vEt cu o
durată minimă de 6 luni consecutive și un maxim
de 12 luni, ce vor avea loc în străinătate, într-un
stat membru al uniunii Europene;
2. identificarea candidaţilor pentru plasament, în conformitate cu nevoile companiilor gazdă și abilităţile deţinute de ucenici;
3. Organizarea de sesiuni de bun venit și cursuri de limbi străine ca pregătire pentru și o parte
din experienţă de ucenicie în ţara gazdă;
4. Proiectarea și dezvoltarea de acorduri de
învăţare detaliate pentru destinaţiile de plasare
de muncă ale ucenicilor, inclusiv conţinutul curriculum-ului relevant cu rezultate clare ale învăţării;
5. Realizarea de activităţi specifice în vederea facilitării integrării tinerilor în locaţia gazdă,
favorizând astfel sentimentul cetăţeniei europene în rândul ucenicilor;
6. asigurarea că o întreprindere sau un grup
de întreprinderi (iMM-uri sau altele) sunt pregătite să găzduiască și să instruiască ucenicii pentru
toată durata șederii lor;
7. Proiectul ar trebui să efectueze o evaluare
aprofundată în diferite etape ale experienţei de
plasare, care să permită identificarea succesului.
Condiţii generale şi de finanţare:
Cofinanţarea nu va asigura plasarea propriuzisă a ucenicilor în străinătate (cazarea, transportul
și cheltuielile de ședere în străinătate) – acest sprijin
ar putea proveni de la programul Erasmus+, sub rezerva obţinerii unui grant prin acţiunea-cheie 1 „Mobilitatea studenților VET”, sau din alte surse. Deși
implementarea formărilor de ucenicie în străinătate
nu vor fi finanţate prin proiectul-pilot, acestea ar
trebui să fie o parte integrantă a propunerilor.
(continuare în pagina 9)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Cerere de propuneri de proiecte
Eramus+ : „Proiect-pilot privind
mobilitatea pe termen lung a
ucenicilor”
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Sursa: finantare.ro

Comisia Europeană a lansat cererea
de propuneri de proiecte 2016
în domeniul sănătăţii

Status: aCtiv
Depunere până la: 2.06.2016
Buget total: 9.350.000 de euro
Obiectivele generale ale acestui apel sunt
promovarea sănătăţii cetăţenilor uE și reducerea
inegalităţilor în materie de sănătate, prin promovarea sănătăţii, încurajarea inovaţiei în domeniul
sănătăţii, sustenabilitatea sistemelor de sănătate
și de protecţie a cetăţenilor la ameninţările transfrontaliere grave ale uniunii pentru sănătate.
Planul de lucru al Comisiei pentru 2016 în acest domeniu stabileṣte obiectivele specifice ṣi
priorităţile.
www.adrmuntenia.ro

Obiective specifice:
• în vederea promovării sănătăţii ṣi a unui mediu propice pentru un stil de viaţă sănătos și prevenirea bolilor: identificarea, difuzarea și promovarea asimilării practicilor bazate pe dovezi și a bunelor practici rentabile de promovare a sănătăţii
și măsuri de prevenire a boliilor, în special prin abordarea principalilor factori de risc legaţi de stilul de
viaţă, cu accent pe valoarea adăugată pentru uniune;
• în vederea protejării cetăţenilor uniunii de ameninţările transfrontaliere grave pentru sănătate: identificarea ṣi dezvoltarea abordărilor coerente ṣi promovarea implementării acestora pentru o mai bună pregătire ṣi coordonare în situaţii
de urgenţă;
• în vederea sprijinirii capacităţilor în domeniul
sănătăţii publice și contribuţiei la sisteme de sănătate inovatoare, eficiente și durabile: identificarea ṣi dezvoltarea instrumentelor ṣi mecanismelor
la nivelul uniunii pentru a aborda deficitul de resurse, atât umane, cât și financiare, și a facilita asimilarea voluntară a inovaţiei în strategiile de prevenire și de intervenţie în sănătatea publică;
• în vederea facilitării accesului la îngrijiri de
sănătate mai bune și mai sigure pentru cetăţenii
uE: creṣterea accesului la expertiză medicală ṣi
informaţie în condiţii specifice în afara frontierelor ţării, facilitarea aplicării rezultatelor cercetării ṣi a instrumentelor dezvoltate pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale și a siguranţei pacienţilor prin intermediul, printre altele,
acţiunilor ce contribuie la îmbunătăţirea educaţiei în domeniul sănătăţii.
Domenii prioritare pentru actuala cerere de
propuneri:
• starea de sănătate a migranţilor: cele mai bune practici în furnizarea de îngrijire pentru migranţii vulnerabili și refugiaţi – 4.500.000 €;
• colectarea de cunoștinţe și schimbul de bune
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 8)
Eligibilitate pentru mobilitatea persoanelor:
• vârstă mai mare de 17 ani;
• statut de ucenic;
• obţinerea stautului de ucenic cu cel mult 12 luni
înainte de semnarea contractului de cofinanţare.
Solicitanţi și parteneri eligibili: centre vEt ṣi
de competenţe, iMM-uri, federaţii, organizaţii de
tineret, camere de comerţ, agenţii de dezvoltare,
parteneri sociali, ajOfM-uri etc.; ţări/regiuni –
statele membre ale uniunii Europene.
Bugetul total pentru 2015 este de 1.800.000
€; până la 85% cofinanţare; cofinanţarea solicitată
între 100.000 și 200.000 €/proiect.
Întrebările legate de prezenţa cerere de propuneri de proiecte pot fi trimise cel mai târziu 10
zile înainte de data limită de aplicare la adresa:
empl-vp-2016-010@ec.europa.eu, iar pentru orice
dificultăţi întâmpinate în sistemul online de aplicare,
adresati-vă aici: empl-swimsupport@ec.europa.eu.
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Sursa: finantare.ro

Cerere de propuneri de proiecte
2016 – „Exerciții ale Mecanismului
european de protecție civilă al UE”

Comisia Europeană a lansat cererea de propuneri de proiecte 2016 „Exerciții ale Mecanismului de
protecție civilă al Uniunii 2014 - 2020”. autorităţile
publice locale și judeţene din România sunt eligibile.
Status: aCtiv
Depunere până la: 20.05.2016
Buget total: 4.800.000 de euro
Prezenta cerere propune să sprijine exerciţii
de simulare a situaţiei și a condiţiilor în caz de urgenţe majore (datorate catastrofelor naturale și
provocate de om). acestea vor necesita activarea
Mecanismului european de protecţie civilă, prewww.adrmuntenia.ro

cum și implicarea statelor participante, ţărilor
candidate la extindere ce nu participă la mecanism sau ţărilor înscrise în Politica europeană de
vecinătate, prin intermediul Centrelor de Coordonare a intervenţiilor de urgenţă (ERCC), în principal cu desfășurarea de echipe de intervenţie (inclusiv module), echipe de experţi, personal-cheie
al punctului naţional de contact, funcţionari ai
instituţiilor și alte mijloace de intervenţie.
Obiectivele definite în Programul anual de lucru al Comisiei pentru 2016, la capitolul 9, articolul 32, alineatul (3), sunt:
(a) îmbunătăţirea capacităţii de reacţie a
statelor membre, în special în ceea ce privește
echipele și alte active prevăzute în intervenţiile
de asistenţă în cadrul mecanismului uniunii;
(b) îmbunătăţirea și verificarea procedurilor
și stabilirea unei abordări comune pentru coordonarea intervenţiilor de asistenţă în cadrul mecanismului uniunii și reducerea timpului de răspuns
în caz de dezastre majore;
(c) consolidarea cooperării între serviciile de
protecţie civilă ale statelor membre și Comisie;
(d) identificarea și schimbul de lecţii învăţate;
(e) testarea prin punerea în aplicare a lecţiilor învăţate.
Priorităţi:
aspecte prioritare ce trebuie abordate de proiectele de exerciţiu sunt:
• sprijinul ţării gazdă, desfășurarea de active
și de echipe ale Capacităţii europene de răspuns
în situaţii de urgenţă;
• testarea procedurilor ERCC;
• schimbul de informaţii între ţările afectate
și statele participante;
• comunicare de criză;
• folosirea transportului și procedurilor logistice ale mecanismului.
(continuare în pagina 11)
http://regio.adrmuntenia.ro
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practici cu privire la măsurile de reducere a consumului de alcool la minori ṣi consumului excesiv de
alcool – 1.500.000 €;
• colectarea de cunoștinţe și schimbul de bune
practici privind măsurile de prevenire a consumului ilicit de droguri, în conformitate cu normele
de calitate minimale de reducere a cererii de droguri – 600.000 €;
• sprijinirea statelor membre și a părţilor interesate pentru abordarea problemelor bolilor
cronice – 2.500.000 €;
• selectarea și protecţia donatorilor – 550.000 €.
Solicitanţi eligibili: autorităţi ṣi entităţi publice, institute de cercetare, universităţi, instituţii de sănătate, colegii etc.
țări/Regiuni: uniunea Europeană, norvegia,
islanda (alte ţări care au acorduri bilaterale cu uE,
de verificat la CHafEa).
Bugetul total al cererii: 9.350.000 €; cofinanţare de până la 60%; în cazuri excepţionale se
poate ajunge la 80% cofinanţare.
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Erasmus+, acţiunea-cheie 3: Sprijin
pentru reformarea politicilor. incluziune
socială prin intermediul educaţiei,
a formării și a tineretului

Prezenta cerere de propuneri va sprijini proiecte în domeniile educaţiei, formării și tineretului, ce vizează extinderea și diseminarea bunelor
practici inovatoare.
Status: aCtiv
Depunere: 30 mai 2016
Buget: 13.000.000 €
Propunerile depuse în urma prezenţei cereri
trebuie să urmărească în principal îndeplinirea

www.adrmuntenia.ro

unuia dintre următoarele două obiective generale, acesta trebuind să fie indicat în formularul de
cerere:
1. prevenirea radicalizării violente și promovarea valorilor democratice, a drepturilor fundamentale, a înţelegerii interculturale și a cetăţeniei active;
2. promovarea incluziunii cursanţilor din categorii defavorizate, inclusiv a persoanelor din familii de migranţi, simultan cu prevenirea și combaterea practicilor discriminatorii.
De asemenea, fiecare propunere trebuie să urmărească îndeplinirea a cel puţin unuia și a cel mult
trei dintre următoarele obiective specifice:
1. îmbunătăţirea dobândirii de competenţe
sociale și civice, promovarea cunoașterii, a înţelegerii și a asumării valorilor democratice și a
drepturilor fundamentale;
2. prevenirea și combaterea oricăror forme
de discriminare și de segregare în învăţământ;
3. promovarea egalităţii de gen în mediul educaţional, prin combaterea stereotipurilor de gen
și prevenirea violenţei bazate pe gen;
4. îmbunătăţirea accesului la un sistem general de educaţie și formare de calitate și favorabil incluziunii, acordând o atenţie deosebită nevoilor cursanţilor din categorii defavorizate;
5. promovarea înţelegerii și a respectului reciproc între persoane cu credinţe sau convingeri,
origini etnice sau religioase diferite, inclusiv prin
combaterea stereotipurilor și prin promovarea
dialogului intercultural;
6. stimularea gândirii critice și a educaţiei în
domeniul informaticii și al mass-mediei în rândul
copiilor, al tinerilor, al lucrătorilor de tineret și al
personalului didactic;
7. crearea unor medii educaţionale democratice și favorabile incluziunii;
(continuare în pagina 12)
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 10)
Buget total/suma acordată pe proiect – 4.800.000 €;
rata de cofinanţare este de 85%.
Proiectele pot fi finanţate din două posturi bugetare distincte, intern și extern. Bugetul intern este 3.600.000 €, iar cel extern 1.200.000 €.
fondurile postului bugetar intern pot fi alocate doar dacă proiectele au ca beneficiari statele
membre participante la Mecanism, iar fondurile postului bugetar extern pot fi alocate proiectelor ce includ ṣi parteneri din ţările terţe menţionate în ghid.
Beneficiari sunt entităţile private, publice și
OnG internaţionale, iar eligibile sunt cele 33 de state participante la mecanism (statele membre ale uE,
norvegia, islanda, Serbia, Macedonia, Muntenegru),
ţări ale politicii de vecinătate – PEv, ţări iPa ii.
Data limită de depunere a aplicaţiilor: 20 mai
2016. implementarea trebuie să înceapă în perioada 01.01 - 30.06 2017.
E-mail pentru detalii privind această cerere
(nu mai târziu de 10 mai) la adresa: ECHO-CiviLPROtECtiOn-CaLLS@ec.europa.eu
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este deschisă participării următoarelor entităţi
eligibile:
• instituţii de învăţământ și alţi prestatori de
servicii din domeniul învăţământului;
• autorităţi publice de la nivel naţional/regional/local responsabile pentru educaţie, formare
și tineret;
• organizaţii fără scop lucrativ (OnG-uri);
• instituţii de cercetare;
• organizaţii comerciale și parteneri sociali;
• centre de orientare și de recunoaștere;
• organizaţii internaţionale;
• întreprinderi private;
• reţele ale organizaţiilor enumerate mai sus,
care sunt eligibile cu condiţia să aibă personalitate juridică;
• agenţii naţionale Erasmus+ din domeniul tineretului.
Sunt eligibile numai cererile venite din partea
entităţilor juridice stabilite în una din următoarele ţări:
• cele 28 de state membre ale uniunii Europene;
• ţările membre ale aELS/SEE: islanda, Liechtenstein, norvegia;
• ţări candidate pentru aderarea la uE: turcia,
fosta Republica iugoslavă a Macedoniei.
Cerinţe minime pentru structura parteneriatului:
• Componenta 1: patru organizaţii reprezentând patru ţări eligibile. În cazul în care în proiect
sunt implicate reţele, parteneriatul trebuie să includă cel puţin două organizaţii care nu sunt
membre ale reţelei (adică doi parteneri din cadrul
reţelei și două organizaţii care nu sunt membre);
• Componenta 2: trei organizaţii reprezentând
trei ţări eligibile;
• Componenta 3: patru agenţii naţionale Erasmus+ din domeniul tineretului, reprezentând patru ţări eligibile.
(continuare în pagina 13)
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO PARTENERIATE

(continuare din pagina 11)
8. sprijinirea profesorilor și a educatorilor în
gestionarea conflictelor și abordarea cu succes a
diversităţii;
9. prevenirea radicalizării în centrele de detenţie și în instituţiile închise;
10. încurajarea participării tinerilor la viaţă
socială și civică și realizarea de practici de incluziune și de sensibilizare orientate către tineri;
11. facilitarea învăţării limbii (limbilor) de
predare pentru migranţii sosiţi recent;
12. evaluarea cunoștinţelor și validarea studiilor anterioare ale migranţilor sosiţi recent;
13. creșterea calităţii activităţilor de învăţare nonformală, a practicilor din domeniul activităţilor pentru tineret și a voluntariatului.
Prezenta cerere de propuneri cuprinde două
loturi:
• Lotul 1: Educaţie și formare;
• Lotul 2: tineret - solicitanţii trebuie să se
orienteze numai către unul dintre cele două loturi
de mai sus și să indice alegerea făcută în formularul de cerere.
Prezenta cerere sprijină trei componente ale
proiectului:
• Componenta 1: Proiecte de cooperare transnaţională (lotul 1 și lotul 2);
• Componenta 2: Proiecte de voluntariat la
scară largă (lotul 2);
• Componenta 3: activităţi de interconectare
organizate de agenţiile naţionale Erasmus+ (1)
(lotul 2).
Solicitanţii trebuie să se orienteze numai către una dintre componentele de mai sus și să indice alegerea făcută în formularul de cerere. Se
consideră solicitanţi eligibili organizaţiile publice
și private active în sectoarele educaţiei, formării
și tineretului în domeniile care fac obiectul Declaraţiei de la Paris. Prezenta cerere de propuneri
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Componenta 1: Proiecte de cooperare transnaţională – total: 10.500.000 EuR, de aici pentru
Lotul 1 bugetul este de 10.000.000 EuR, iar pentru Lotul 2 este 500.000 EuR
Componenta 2: Proiecte de voluntariat la
scară largă – Lotul 2: 1.000.000 EuR
Componenta 3: activităţi de interconectare
organizate de agenţiile naţionale Erasmus+ Lotul
2: 1.500.000 EuR.
Contribuţia financiară a uE nu poate depăși 90%
din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Se pot
acorda granturi de maximum 500.000 EuR pe proiect.
agenţia își rezervă dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile pentru prezenta cerere. Înainte să depună cererea electronică, solicitanţii trebuie să își înregistreze organizaţia pe Portalul participanţilor la activităţi din domeniile educaţiei, audiovizualului, culturii, cetăţeniei și voluntariatului și să primească un cod
de identificare (Participant identification Code – PiC).
Codul PiC trebuie să figureze pe formularul de cerere.
Sursa: finantare.ro
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(continuare din pagina 12)
activităţile trebuie să fie iniţiate între 1 și 31
decembrie 2016. Durata proiectului este fie de 24,
fie de 36 de luni. Dacă însă, ulterior semnării acordului și iniţierii proiectului, devine imposibil ca beneficiarii să încheie proiectul în perioada planificată,
din motive complet justificate pe care nu le pot controla, se poate acorda o prelungire a perioadei de
eligibilitate.
numai propunerile care au obţinut:
• un punctaj de minimum 60 % din total (adică din punctajul cumulat al tuturor celor patru criterii de atribuire);
• un punctaj de minimum 50 % pentru fiecare criteriu
vor fi luate în considerare pentru finanţare din partea uE.
Bugetul total disponibil pentru cofinanţarea
proiectelor în baza prezentei cereri de propuneri
este de 13.000.000 EuR, alocaţi astfel:
Lotul 1 – Educaţie şi formare: 10.000.000 EuR;
Lotul 2 – Tineret: 3.000.000 EuR.
Bugetul alocat fiecărui lot și suma orientativă pe componente:
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arabesque, cel mai mare furnizor de materiale de construcţii și finisaje din România, deschide, pe 24 martie, la Pitești cel mai mare magazin arabesque orientat către clienţii persoane fizice, cu o suprafaţă totală de 9.000 mp. investiţia va crea peste 100 de noi locuri de muncă și are
o valoare de aproximativ 10 milioane de euro.
„Investiția este 100% românească şi ne mândrim
să susținem dezvoltarea capitalului românesc în
segmentul construcțiilor, care are potențialul de
a atrage afaceri conexe şi de a crea noi locuri
de muncă”, a declarat Marinela Bujor, directorul
de marketing arabesque. noul centru comercial
este amenajat pe Calea Craiovei, în spaţiul în care a funcţionat magazinul Mr. Bricolage, închis
deja ceva timp, după ce s-a dovedit nerentabil și
după ce preluarea sa, ca și restul reţelei din România, a fost ratată de cei de la Kingfisher. După
preluarea de către arabesque, bordul de conducere al companiei românești a decis închiderea Mr.
Bricolage Pitești, modernizarea spaţiului și deschiderea în locul său a unui nou magazin arabesque.
Sursa: jurnaluldearges.ro

A demarat
proiectul „Modernizare
străzi în comuna
Grădiştea”, în valoare
de 9,4 milioane de lei
Călăraşi

autorităţile locale din comuna Grădiștea au
anunţat de curând demararea proiectului „Modernizare străzi în comuna Grădiştea”. acest proiect, ce
are o valoare de 9,4 milioane de lei, vizează asfaltarea cu rigole a 7 kilometri de străzi în toate cele patru
sate ale comunei. finanţarea este asigurată din fonduri guvernamentale, în cadrul Programului naţional
de Dezvoltare Locală (PnDL). În momentul de faţă se
lucrează în satul Cunești, primarul Constantin Corbu
apreciind că strada ion Corvin va deveni una din cele
mai importante străzi din localitate. Proiectul, de asfaltare are o perioadă de derulare de trei ani, până
în 2018, cu eșalonare graduală a fondurilor din PnDL.
Până în prezent, din suma totală alocată acestui proiect, primarul comunei a afirmat că „s-au consumat
900 de mii de lei. Mai avem o sumă foarte mare de
utilizat. Se lucrează din data de 12 februarie la drumuri, se pregătesc cu balast şi piatră. Suntem în satul Cuneşti, pe strada Ion Corvin, care va fi cea mai
importantă stradă din localitate”.
Sursa: arenamedia.ro

Complexul de nataţie din Târgovişte,
una dintre cele mai moderne baze de nataţie
şi agrement din ţară

Dâmboviţa

În scurt timp, târgoviștenii se vor putea bucura de
una dintre cele mai moderne baze de nataţie și agrement din ţară, conform declaraţiilor făcute de autorităţile publice locale în cadrul vizitei de lucru pe șantier.
valoarea totală a investiţiei se ridică la 88,35 milioane
de lei, jumătate din cheltuielile eligibile fiind fonduri
europene nerambursabile. Municipiul târgoviște a obţinut finanţare Regio în cadrul axei prioritare 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul
major de intervenţie 5.2 „Crearea, dezvoltarea, mowww.adrmuntenia.ro

dernizarea infrastructurii de turism”, pentru proiectul
„Complex turistic de natație Târgovişte”. În linii mari,
complexul de nataţie și agrement va avea în dotare un
bazin acoperit de dimensiuni olimpice, terenuri de tenis, baschet, minifotbal, un aqua-park cu ștrand, tobogane, plajă și tot ce mai trebuie pentru ca vizitatorii
să se simtă bine. nu vor lipsi parcările și nici unităţile
de alimentaţie publică, suprafaţa totală amenajată urmând să depășească 105.000 mp.
Sursa: ziardambovita.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Investiţie
de aproximativ
10 milioane de euro,
la Piteşti

Argeş
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Giurgiu

„În câteva luni, cele 90 de locuințe sociale la care
se lucrează în prezent în municipiul Giurgiu vor fi gata,
şi asta după ce, în urmă cu puțin timp, Ministerul Dezvoltării Regionale a alocat alte 11 miliarde de lei vechi
pentru finalizarea acestor două proiecte”, a anunţat
primarul nicolae Barbu, recent, în cadrul unei conferinţe de presă. Edilul-șef a precizat că stadiul lucrărilor
este în grafic și la finalul lucrărilor, 90 de familii cu posibilităţi materiale reduse își vor găsi un cămin.
„La blocul din cartierul Tineretului se lucrează
intens, aici deja s-a făcut recompartimentarea, iar
în cartierul Istru, acolo unde se construieşte de la
zero un bloc, lucrările sunt în termen. Deşi ambele

Ialomiţa

investiții au termen până la sfârşitul anului, am speranța că cele 90 de locuințe vor fi gata mai devreme,
adică în această toamnă”, a declarat nicolae Barbu.
„La blocul din cartierul Tineretului, pe 12 februarie a fost dat startul lucrării ‘Recompartimentare şi modernizare bloc C2 – locuințe sociale’ şi astăzi, la nici o lună, rezultatele sunt vizibile. Acolo
vor fi amenajate 70 de apartamente sociale, din
care 49 cu o cameră, 20 cu două camere şi unul cu
trei camere. În cartierul Istru, alte 20 de apartamente se construiesc, după ce în octombrie a fost
dat ordinul de începere”, a precizat edilul-șef.

Sursa: opiniagiurgiu.ro

Proiecte pentru comuna Ion Roată

alei pietonale, canalizare și un Cămin cultural
nou în satul Broșteni sunt doar câteva dintre proiectele pe care autorităţile locale le au „în vizor”
în perioada următoare. Primarul Mihai Ghiţă a declarat privitor la aceste investiţii că „toate sunt
priorități pentru noi, însă lucrările la aleile pietonale trebuie finalizate. Avem un contract multianual cu o firmă cu care am amenajat deja circa 2
km de trotuare din 4,5 km şi pe care încă se lucrează”. Lucrările de amenajare a trotuarelor dea lungul șoselei naţionale, atât pe partea stângă,
cât și pe partea dreaptă a localităţii, se ridică la
valoarea de 400 mii de lei, iar finanţarea provine
de la bugetul local.
Locuitorii din Broșteni, sat aparţinător comunei ion Roată, vor beneficia de acest proiect imediat ce se finalizează racordarea cetăţenilor la
reţeaua de alimentare cu apă, despre care edilul
a anunţat că „am obținut toate avizele şi urmează
să depunem proiectul de alimentare cu apă pentru
finanțare la Minister (...) Un sistem de canalizare
în secolul al XXI-lea nu mai este un moft, este o
necesitate şi sperăm că factorii de decizie vor ține
cont de doleanțele noastre şi ne vor sprijini în demersul nostru”. Proiectul privind reţeaua de canalizare va fi implementat doar în satul ion Roată,
www.adrmuntenia.ro

ulterior urmând a se face o extindere și pentru satul Broșteni. valoarea proiectului se ridică la suma
de 1,5 milioane de euro, iar după aprobarea și semnarea contractului de finanţare se va ști exact și
care va fi partea de cofinanţare cu care trebuie să
vină autoritatea locală pentru această investiţie.
totodată, un alt proiect de investiţii vizează
Căminul cultural din satul Broșteni, ce are aproape
60 de ani și a funcţionat într-un fost grajd de animale renovat și care acum este aproape în paragină. Pentru că reabilitarea sa nu ar fi valabilă,
edilii au făcut un proiect pentru construirea unuia
nou care va fi dotat la standarde europene.
„Acesta este deteriorat rău, are fisuri şi, în
loc să fac o reabilitare, am hotărât cu membrii
Consiliului local să-l demolăm. Am obținut toate
avizele, inclusiv cele de la Ministerul Culturii, în
patrimoniul căruia se află. Am făcut un proiect
nou pentru un Cămin cultural modern, ținând cont
şi de faptul că la Broşteni avem ansambluri populare. Sursa de finanțare este Compania Națională
de Investiții, însă dacă apare o altă oportunitate
pe fonduri europene, voi merge în acea direcție”,
a conchis primarul comunei ion Roată. valoarea
proiectului se va ridica la suma de 700 mii de lei.

Sursa: realitatea-ialomiteana.blogspot.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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11 miliarde de lei vechi de la MDRAP
pentru finalizarea lucrărilor
de construire de locuinţe sociale
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Staţia de sortare
a deşeurilor reciclabile de la Boldeşti-Scăeni
va intra în funcţiune

Prahova

Teleorman

Cinematograful 3D
din incinta Casei de cultură,
amenajat în aprilie

Reprezentanţii Primăriei Municipiului alexandria au efectuat, luni, 14 martie, o vizită pentru
evaluarea stadiului lucrărilor la această investiţie.
„Este un proiect la care eu am ținut foarte mult,
oraşul ține foarte mult, dar, din păcate, acesta a
fost extrem de greu de pus în practică. Din păcate,
proiectantul a plecat din țară şi a trebuit să-şi însuşească altcineva partea de proiectare. Au fost
găsite soluțiile tehnice necesare pentru a avea o
ventilație corespunzătoare şi acum termenul va fi
puțin decalat, probabil la jumătatea lunii aprilie.
Nouă ne mai trebuie două – trei săptămâni pentru
a perfecta documentele cu furnizorii de filme, aici
este o adevărată industrie, aşa că sper ca de Paşte,
anul acesta, să inaugurăm Cinematograful. Asigur
pe toată lumea de bunăvoință. Din păcate, nu a
www.adrmuntenia.ro

gestiunii, procedură de achiziţie lansată de către
Consiliul judeţean Prahova. Potrivit documentaţiei
de atribuire, valoarea contractului a fost estimată
la suma de 1,69 de milioane de lei, fiind calculată
la tariful pe tonă de deșeuri sortate.
Delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de operare a staţiei de sortare de la BoldeștiScăeni, care are o capacitate de 51.175 to/an, vizează – tot estimativ – sortarea a 21.015 to/an
deșeuri de hârtie și carton, 22.098 to/an deșeuri
de plastic, 8.061 to/an deșeuri de metale feroase
și neferoase și alte 11.639 to/an deșeuri de sticlă.
Potrivit documentaţiei de atribuire, valoarea
anuală minimă a redevenţei este de 199.065 de lei.
Populaţia care va fi deservită de această staţie
de sortare a deșeurilor reciclabile este de aproximativ 570.000 de locuitori, din care circa 400.000
de locuitori provin din zonele urbane.
Sursa: ziarulprahova.ro

fost vorba numai de proiectare, formele birocratice sunt din ce în ce mai greu de realizat”, a explicat primarul victor Drăgușin. acesta a mai precizat că imediat ce constructorul va finaliza lucrările
vor fi amplasate fotoliile și echipamentele de proiecţie ce au fost achiziţionate în urmă cu aproximativ trei ani. Cinematograful va avea 80 de locuri. „Sper să fie suficiente, oricum putem mări numărul de proiecții, dacă vor fi spectatori mai mulți.
Majoritatea proiecțiilor vor fi în 2D, pentru că nu
există foarte multe proiecții 3D, dar vor fi şi 3D”,
a adăugat primarul Drăgușin. Chiar dacă cinematograful nu este încă gata, regulamentul de funcţionare a acestuia a fost aprobat de ceva vreme în
Consiliul local.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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unul dintre obiectivele ce fac parte din Sistemul integrat de Management al Deșeurilor al judeţului Prahova – staţia de sortare a deșeurilor reciclabile de la Boldești-Scăeni - va fi dat în folosinţă
în curând, deși delegarea concesiunii ar fi trebuit
să fie făcută la pachet cu staţia de tratare mecanobiologică de la Ploiești, o altă componentă a master-planului de deșeuri al judeţului Prahova.
Consiliul judeţean Prahova va delega prin concesiune, în urma unei licitaţii, gestiunea activităţii
de operare a staţiei de sortare a deșeurilor de la
Boldești- Scăeni. Contractul va fi încheiat cu o clauză suspensivă, respectiv concesiunea va fi considerată încheiată odată cu finalizarea staţiei de tratare mecano-biologică de la Ploiești, pentru ca de
ambele să se ocupe un singur operator. Obiectiv
recepţionat, staţia de sortare a deșeurilor reciclabile de la Boldești-Scăeni va începe să funcţioneze
după ce va fi încheiat contractul de concesiune a
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7a,
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / aDR Sud Muntenia, Biroul 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.
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
PLOEŞTEANU, Şerban GEORGESCU, Florentin
GEORGESCU, Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 21 martie 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.

