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» În data de 23 mai,
directorul agenției pentru
Dezvoltare regională
Sud Muntenia, Liviu Muşat, a
participat la inaugurarea
Şcolii Generale I – VIII „Virgil
Calotescu” din comuna
argeşeană Bascov, ce a fost
reabilitată cu ajutorul
fondurilor nerambursabile
regio.

Unitatea administrativ-teritorială Bascov, în calitate de beneficiar, a obținut finanțare europeană
în luna iulie 2014 pentru proiectul
„Reabilitare Şcoală Generală din
Bascov Centru, judeţul Argeş”, depus în cadrul Programului Operațional regional 2007 – 2013, axa
prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.
Contractul de finanțare a avut o valoare totală
de 4.605.495,39 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului a reprezentat 2.573.366,41 lei
(fonduri feDr - 2.187.361,45 lei; fonduri din bugetul național - 334.537,63 lei, cofinanțarea eligi-

www.adrmuntenia.ro

bilă a beneficiarului - 51.467,33 lei), iar durata de
implementare a acestuia a fost de 23 de luni.
Cu sprijin financiar regio s-au executat lucrări
de reabilitare, extindere şi modernizare la cele două clădiri ale unității şcolare, ce au fost construite
în anii 1938 (corpul a) şi 1987 (corpul B). astfel, s-a
realizat reabilitarea termică şi arhitecturală şi s-a
consolidat structura de rezistență. totodată, prin
acest proiect au fost dotate cu echipamente didactice moderne, laboratoarele de informatică, chimie,
biologie şi fizică. astăzi, la Şcoala Generală cu clasele I – VIII „Virgil Calotescu” sunt înscrişi peste
550 de copii din satele Bascov, Uiasca şi Scheau.

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Luni, 23 mai, la sediul agenției
pentru Dezvoltare regională Sud Muntenia
s-a depus primul proiect în cadrul
Programului Operațional regional 2014 – 2020!
Solicitantul, primul din regiunea
Sud Muntenia, care a depus cea dintâi
aplicație pentru accesarea de fonduri
nerambursabile europene în cadrul
acestui program operațional este
Consiliul Județean Călăraşi.

Cererea cu titlul „Modernizarea şi reabilitarea
drumurilor judeţene DJ 402, tronson DN 4 – Curcani –
Măriuţa – limită judeţ Ialomiţa, km 0+000 – km 53+700
şi DJ 302, tronson DN3 – Belciugatele – Măriuţa – limită judeţ Ialomiţa, km 0+000 – km 15+365” a fost
depusă spre finanțare în cadrul axei prioritare 6 „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă
regională”, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor
secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.
reamintim că începând din data de 16 mai,
până în data de 16 noiembrie a.c., solicitanții eligibili de la nivelul regiunii noastre pot depune cereri de finanțare în cadrul POr 2014 - 2020, pentru
investițiile ce vizează modernizarea şi reabilitarea
drumurilor județene, apelul de proiecte aferent
Priorității 6.1 fiind de tip non-competitiv.
Prin acest apel, Unitățile administrativ-teritoriale județ (definite conform Legii administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) şi parteneriate
dintre acestea, în calitate de aplicanți eligibili, pot
depune proiecte spre finanțare pentru următoarele tipuri de activități: modernizarea şi reabilitarea rețelei de drumuri județene (inclusiv poduri şi
podețe, acces la proprietăți - aflate în domeniul
public), care asigură conectivitatea, directă sau
indirectă cu rețeaua ten-t; construirea unor noi
segmente de drum județean pentru conectarea la
autostrăzi sau drumuri expres; construirea/moderwww.adrmuntenia.ro

nizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum
județean, ce vor face parte din drumul județean
respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii şi alte elemente pentru creşterea siguranței
circulației; precum şi construirea/modernizarea/
reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (doar pentru
asigurarea conectivității directe la autostrăzi tent a drumurilor județene) şi construirea pasarelelor
pietonale.
alocarea financiară la nivelul regiunii Sud Muntenia, pentru reabilitarea şi modernizarea drumurilor județene şi crearea de legături cu rețeaua de
transport europeană, este de peste 125 milioane
de euro (fonduri feDr şi de la bugetul de stat).
Ghidul solicitantului aferent Priorității de investiții 6.1 poate fi consultat pe website-ul nostru
http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea dedicată
POr 2014 – 2020, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/, precum şi pe pagina de Internet
a programului – www.inforegio.ro.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru regio şi are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program. Mai multe detalii
despre posibilitățile de finanțare din regio puteți
obține contactând experții Serviciului Comunicare:
0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax:
0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Comisia europeană a deblocat
rambursările pentru Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea
resurselor Umane 2007-2013, în valoare
de 167 milioane de euro, pentru care au
fost întrerupte plățile în luna februarie
2016, conform unui comunicat al
Ministerului fondurilor europene.

„Ridicarea întreruperii plăţilor este o veste
foarte bună. Vor intra imediat în ţară 167 de milioane de euro. Am trimis deja o sumă şi mai mare.
Vor mai urma veşti bune, acum că procesul a fost
deblocat. Încercăm să aducem cât mai multe fonduri, atât de necesare dezvoltării României”, a
declarat Cristian Ghinea, ministrul de resort.
autoritatea de Management POSDrU din cadrul
Ministerului fondurilor europene a trimis săptămâna
trecută o altă tranşă, de 372 de milioane de euro.
„Estimăm că suma totală, de 539,4 milioane
de euro, se va întoarce la bugetul de stat până la
sfârşitul acestui an. Ceea ce înseamnă o creştere
cu aproximativ 10% a gradului de absorbţie per total program POSDRU”, a subliniat ministrul fondurilor europene.
Michel Servoz, directorul general al Direcției
Generale pentru Ocuparea forței de Muncă, afaceri Sociale şi Incluziune din cadrul Ce, s-a întâlnit,
recent, cu Cristian Ghinea. Potrivit comunicatului,

Cristian Ghinea, ministrul fondurilor europene

Michel Servoz a remarcat că, prin Pachetul antisărăcie lansat în februarie 2016 se vine cu „o abordare integrată foarte necesară, care sper să continue şi în guvernările viitoare”.
Multe dintre măsurile din pachetul anti-sărăcie lansat de Guvern vor putea fi finanțate prin
apelurile de proiecte pe care Ministerul fondurilor
europene le va lansa în 2016 şi include 47 de măsuri
ce țintesc toate categoriile de vârstă, dar se concentrează în special pe măsuri pentru copii.
„CE a întrerupt termenul de plată pentru România pentru POSDRU 2007-2013 în luna februarie
2016. Prin eforturile comune ale Ministerului Fondurilor Europene şi ale Autorităţii de Audit, rata
de eroare a fost adusă sub nivelul acceptabil, permiţând decizia de deblocare anunţată zilele acestea de oficialii europeni”, se mai menționează în
comunicatul Mfe.

Sursa: bursa.ro

Ministerul Fondurilor Europene deschide pe platforma MySMIS
două apeluri pentru proiecte integrate anti-sărăcie

Ministerul fondurilor europene a deschis oficial pe platforma MySMIS primele două apeluri de
proiecte ce îşi propun reducerea sărăciei în comunitățile marginalizate. Suma totală lansată este de
350 milioane de euro. apelurile abordează problema sărăciei în mod integrat, prin măsuri din
toate domeniile cheie pentru incluziunea socială:
ocupare, educație, locuire, sănătate, servicii sociale şi anti-discriminare, adresate atât celor mai
săraci copii, cât şi familiilor lor.
www.adrmuntenia.ro

autoritățile locale, organizațiile neguvernamentale, partenerii sociali şi societățile comerciale care
doresc să aplice au la dispoziție două linii de finanțare separate: Obiectivul Specific 4.1 – Dezvoltare locală integrată (DLI 360o) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii
rome şi Obiectivul Specific 4.2. – Dezvoltare locală
integrată în comunităţile marginalizate (indiferent
de dimensiunea populaţiei de etnie romă).
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Statele Spațiului economic
european şi Uniunea europeană
au semnat la 3 mai acordurile pentru reînnoirea Mecanismului financiar al Spațiului economic european şi a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada
de programare 2014 - 2021. Cele
două mecanisme financiare, cunoscute şi sub denumirea de „Granturi SEE/ Granturi Norvegiene”,
păstrează obiectivele generale
de susținere a coeziunii economice şi sociale în europa, prin
creştere economică şi dezvoltare
durabilă şi îşi propun să contribuie atât la reducerea disparităților economice şi sociale în Spațiul economic european, cât şi la
întărirea relațiilor bilaterale.
românia va beneficia de o alocare financiară sporită, de aproximativ 502 milioane de euro, comparativ cu cea acordată pe perioada 2009-2014, în valoare de aproximativ 306 milioane de euro, în
contextul în care valoarea totală
a granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein şi regatul norvegiei a fost majorată la aproape
3 miliarde de euro pentru o perioadă de 7 ani.
O noutate o reprezintă înființarea unui nou fond pentru cooperare regională, în cadrul căruia o
www.adrmuntenia.ro

mare parte va fi dedicată promovării ocupării forței de muncă în
rândul tinerilor.
finanțările se vor acorda pentru cinci domenii prioritare, anume Inovare, Cercetare, educație
şi Competitivitate, Incluziunea socială, Ocuparea forței de muncă
în rândul tinerilor şi Combaterea
sărăciei, Mediu, energie, Schimbări climatice şi reducerea emisiilor de carbon, Cultură, Societatea Civilă, Bună guvernanță şi
Drepturi şi libertăți fundamentale, Justiție şi afaceri interne.
Ca urmare a semnării acestor
acorduri, statele donatoare vor încheia, cu fiecare dintre cele 15
state beneficiare în parte, în urma
negocierilor bilaterale, câte un Memorandum de Înțelegere pentru
fiecare din cele două mecanisme
financiare, ce vor stabili programele ce urmează a fi implementate.
Sursa: fonduri-ue.ro

PNDR: S-au deschis
liniile de finanţare
pentru producţia
şi industria pomicolă
şi pentru procesarea
produselor agricole

Ministerul agriculturii şi Dezvoltării
rurale anunță că agenția pentru finanțarea Investițiilor rurale primeşte, cereri pentru finanțarea proiectelor de
investiții în cadrul submăsurilor 4.1a –
„Sprijin pentru investiţii în exploataţii pomicole”, 4.2a – „Sprijin pentru
investiţii în procesarea/marketingul
produselor din sectorul pomicol” şi
4.2 – „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor din
sectorul agricol” din PnDr 2014-2020.
Pentru toate aceste submăsuri, sesiunea anuală continuă de primire a
proiectelor este deschisă până pe 31
octombrie 2016, ora 16:00.
Solicitanții de fonduri europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală au
în 2016 la dispoziție peste 172 milioane de euro prin finanțările lansate.
Modalitatea de depunere a proiectelor este cea online pe pagina oficială a agenției - www.afir.info, pentru toate cele trei submăsuri.
„Deschiderea acestor sesiuni vine
să completeze fondurile disponibile
pentru investiţiile în agricultură şi
dezvoltare rurală din 2016. În sesiunea din 2015, solicitarea de fonduri
pentru cele trei submăsuri a depăşit
95 milioane de euro. Având în vedere
simplificările procedurale implementate de AFIR care facilitează semnificativ implementarea Programului,
sunt convins că pe parcursul acestui
an vom epuiza toate sumele alocate”, a declarat eugen Popescu, directorul general afIr.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Proiectul ro-net este în derulare,
iar până la finele lunii noiembrie lucrările
vor fi terminate în 700 de localități,
a declarat, marți, ministrul comunicațiilor
şi pentru societatea informațională,
Marius Bostan.

„Vedem nişte rezultate, dar important e să vedem care este sursa lor. Când am venit în minister,
un grup de funcţionari mi-a adus la cunoştinţă despre proiectul Ro-Net, că trebuie închis pentru că
nu se poate face, e complicat. Atunci am avut o discuţie cu ministrul fondurilor europene şi cu premierul. Am reuşit acum să intrăm cu puncte de inserţie şi puncte de acces local în 100 de localităţi. S-au
acordat peste 10.000 de avize, deci undeva la peste 10 avize pentru fiecare locaţie”, a spus Bostan.
De asemenea, acesta a spus că s-a reuşit atragerea
unei sume „importante” anul trecut, pentru acest
proiect. „Se va reuşi fazarea, deci banii ajung în România. Sper să avem un avantaj şi să negociem alte lucruri cu cei de la Comisia Europeană. Avem
în plan ca, până la finele lui noiembrie, să finalizăm lucrările în 700 din cele 784 de localităţi incluse în proiect”, a adăugat el.
Oficialul a mai că, în acelaşi timp, are loc un

proces de identificare de proiecte retrospective
pentru care se poate mări absorbția fondurilor europene. „Am identificat deja proiecte de peste
100 de milioane de euro. Practic, banii cheltuiţi
din bugetul public pe care Comisia ni-i va rambursa. Acum avem undeva la 102% absorbţie fonduri europene pentru sectorul IT&C'”, a susținut
ministrul comunicațiilor. Demararea proiectului
ro-net, cofinanțat prin fondul european de Dezvoltare regională, în valoare totală de 377,8 milioane de lei, din care asistența financiară nerambursabilă de 252,28 milioane de lei, a fost anunțată la jumătatea lunii ianuarie 2015, de către ministerul de resort. rețeaua de distribuție ar urma
să aibă o lungime de aproape 4.900 de kilometri şi
ar fi trebuit să se finalizeze în decembrie 2015. Cei
doi operatori desemnați să implementeze proiectul până la 31 decembrie 2015, în urma licitației
organizate de MSI, sunt telekom Communications
şi telekom Mobile. La începutul lunii noiembrie
2014, Comisia europeană a aprobat contribuția financiară pentru proiectul ro-net, în valoare de
aproximativ 85,6 milioane de euro, prin care 783
de localități identificate ca „zone albe” vor beneficia de internet broadband.

Sursa: capital.ro

Preşedintele Iohannis
a promulgat pachetul de legi
privind achiziţiile publice

» Preşedintele Iohannis a promulgat
pachetul de legi privind achizițiile publice,
după ce fusese adoptat de plenul Camerei
Deputaților (camera decizională), în
prezența premierului Dacian Cioloş, în
data de 10 mai 2016.

„Avem un pachet de patru legi care reglementează achiziţiile publice, un pachet ce a fost recent aprobat în Parlament şi astăzi am promulgat
aceste patru legi.
(continuare în pagina 7)
www.adrmuntenia.ro

Klaus Iohannis, preşedintele româniei

http://regio.adrmuntenia.ro
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Sursa: fonduri-structurale.ro

www.adrmuntenia.ro

Comisia Europeană a publicat
recomandările specifice
de ţară pentru România

Comisia europeană a publicat,
la 18 mai, pachetul referitor la Semestrul european 2016, care include propunerile de recomandări specifice de țară adresate statelor membre Ue, inclusiv româniei.
Comisia europeană a adresat
româniei, în acest an, un set de patru recomandări. acestea se bazează pe raportul de țară publicat de
Comisia europeană în februarie 2016
şi pe răspunsul oferit de românia în
aprilie 2016, prin intermediul Programului național de reformă şi a
Programului de Convergență.
Comisia europeană confirmă,
în textul de prezentare a recomandărilor, o serie de progrese realizate
de românia, precum îmbunătățirea
colectării taxelor şi impozitelor, îmbunătățirea condițiilor pe piața muncii, propunerea unui plan integrat
anti-sărăcie, susținerea participării
în învățământul preşcolar a copiilor
proveniți din familii defavorizate,
îmbunătățirea accesului la sistemul
de sănătate pentru pensionarii cu
venituri mici şi persoanele din comunitățile izolate, creşterea transparenței şi a eficienței administrației publice sau adoptarea legii privind guvernanța corporativă.
recomandările specifice făcute
româniei de Comisia europeană vizează politica fiscal-bugetară, stabilitatea financiară, politica socială
şi ocuparea forței de muncă, educația, sănătatea, administrația publică şi infrastructura. acestea sunt
orientate către domeniile în care se
impune în continuare luarea de măsuri destinate asigurării stabilității
fiscal-bugetare, creşterii competiti-

vității economice, a atractivității
pentru investiții sau ocupării forței
de muncă. Prioritățile Guvernului
româniei converg cu recomandările
propuse de Comisia europeană. Programul național de reformă şi Programul de Convergență prezentate
de românia cuprind măsuri de răspuns la aceste provocări, aliniate cu
programul de guvernare şi prioritățile strategice asumate la nivel guvernamental. Guvernul româniei va
participa la reuniunile ministeriale
ale Uniunii europene destinate finalizării şi adoptării, de către Consiliul
Ue, a recomandărilor specifice de
țară. În cea de-a doua jumătate a anului, în procesul național de punere
în aplicare a recomandărilor, monitorizarea implementării va fi realizată pe baza unui plan de acțiune şi a
unor rapoarte periodice de progres.
Prezentarea de către Comisia
europeană, în fiecare an, de propuneri de recomandări specifice de
țară face parte din procesul Semestrului european, un instrument de
coordonare a politicilor economice
şi a reformelor structurale în Ue.
acesta are scopul să orienteze acțiunea statelor membre în sensul implementării anumitor reforme la nivel național în următoarele 12 - 18
luni şi să sprijine atingerea obiectivelor Strategiei europa 2020.
recomandările Comisiei europene pentru fiecare stat membru
vor fi discutate la nivel ministerial
în luna iunie, în cadrul Consiliului
Ue, vor fi andosate politic la reuniunea Consiliului european din iunie şi
apoi adoptate formal în iulie a.c..
Sursa: stiripesurse.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 6)
Este vorba de Legea privind achiziţiile publice, Legea
privind achiziţiile sectoriale,
care înlocuieşte vechea Ordonanţă nr. 34/2006, pe care o abrogă. Este Legea privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, care înlocuieşte şi abrogă vechea Lege a parteneriatului public privat din
2010. Aceste prime trei legi,
printre altele, transpun şi trei
directive europene, care au fost
scadente la implementare în
această primăvară.
Şi, în fine, Legea privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, o lege
care reglementează această chestiune şi înlocuieşte un capitol
din vechea Ordonanţă nr. 34/
2006. Faptul că acest pachet a
fost aprobat, cu certitudine,
(este) un pas înainte în zona
achiziţiilor publice. Vechea reglementare, Ordonanţa nr. 34/2006,
a suferit nenumărate modificări,
au fost nenumărate nemulţumiri în legătură cu acel act normativ, şi, având acum un sistem de evaluare a achiziţiilor
mai complex un pic, dar care
combină criteriul preţului cu
elemente de calitate, este o chestiune pe care o găsesc bună.
Trebuie să apreciez în sens pozitiv faptul că Parlamentul a
înţeles importanţa acestui pachet de acte normative şi a trecut prin toate procedurile acest
pachet în aproximativ jumătate de an, ceea ce este o viteză notabilă pentru Parlamentul nostru.”, a menționat preşedintele româniei într-o declarație de presă.
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Prin intermediul Enterprise Europe Network,
ADR Sud Muntenia vine în sprijinul mediului de
afaceri din regiunea Sud Muntenia, în vederea
creşterii competitivităţii şi dezvoltării inteligente
şi durabile a acestora pe piaţa internaţională.
Enterprise Europe Network este o reţea europeană care are ca principal obiectiv sprijinirea
întreprinderilor mici şi mijlocii, a universităţilor
şi centrelor de cercetare, precum şi a asociaţiilor
de afaceri, în vederea dezvoltării potenţialul inovativ şi de afaceri pentru creşterea competitivităţii şi dezvoltarea inteligentă şi durabilă a acestora. Reţeaua este prezentă în peste 50 de ţări
şi funcţionează pe bază de structuri parteneriale
care implementează servicii ample de suport,
utilizând un set comun de instrumente creat de
Agenţia Executivă pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii (EASME), coordonator al Reţelei.
Începând cu această ediţie a buletinului informativ vă vom prezenta în fiecare săptămână
oportunităţi de colaborare ale unor firme din Uniunea Europeană, dar nu numai:

firmă germană specializată în sisteme
electronice pentru industria
de transport oferă servicii
de intermediere (BrDe20140512001)

Compania germană dispune de o rețea importantă de contacte din industria de transport (companii feroviare, întreprinderi de transport, institute şi birouri de inginerie etc.), dar şi de o cliwww.adrmuntenia.ro

entelă extinsă. Mai mult, compania are peste 20
de ani de experiență în procesul de fabricare a echipamentului de măsurare, echipamente de transport
feroviar, instrumente de testare, tehnologie medicală, dezvoltarea de software etc.
Partenerul căutat: Partenerii ar trebui să
ofere sisteme de măsurare excepționale pentru
industria transporturilor.
Tip de parteneriat: contract de prestări servicii de distribuție
această ofertă expiră în data de 06.06.2016.

Companie de logistică din Belgia
este interesată să achiziționeze
partener logistic din românia

Societatea belgiană are o experiență de mai
mult de 25 de ani şi o rețea operațională de încredere în europa.
Partenerul căutat: Companie de logistică activă în transportul de mărfuri convenționale, situată în românia, care doreşte să-şi vândă societatea. În mod ideal, compania dispune de o flotă
de între 35 şi 60 de camioane şi are deja unele
contracte internaționale (europene). De asemenea, trebuie să fie solidă din punct de vedere financiar.
Tip de parteneriat: Contract de achiziții
această ofertă expiră în data de 17.02.2017.

Pentru mai multe informații
vă rugăm să contactați experții
Serviciului Dezvoltare –
Maria nuțu, consultant een 0728/026.717, Mirela tiberiu,
consultant een - 0725/723.797,
e-mail: programe@adrmuntenia.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO PARTENERIATE

Oportunităţi
de colaborare
pentru mediul privat
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20 milioane de euro
pentru reabilitarea străzii Trivale din Piteşti

Argeş

INFO JUDEȚE

20 milioane de euro, la atât se ridică devizul estimativ al lucrărilor de readucere a străzii trivale la
vechea înfățişare, respectiv reabilitarea în stil retro.
Licitația pentru proiectare va fi lansată în curând, conform declarațiilor autorităților publice locale. Viceprimarul munipiului Piteşti, Cornel Ionică, a anunțat
că 98% din sumă va fi asigurată de Uniunea europeană,
iar restul de la bugetul local: „Vom amenaja şi două
parcări, dintre care una cu un nivel. Vor fi piste de
biciclete, lampadare, piatră cubică. Ne vom întinde
cu lucrările de la strada General Cristescu până la Cornul Vânătorului. S-ar putea să intrăm într-un parteneriat cu Primăria Băbana şi să ne ducem cu piste de
biciclete până la Releu. Este un proiect la care ţinem
foarte mult şi credem că va ieşi ceva deosebit”.

Sursa: ziarulargesul.ro

Peste 30 milioane de euro
pentru trei drumuri judeţene din Călăraşi

Călăraşi

» În județul Călăraşi, 95% dintre
drumurile județene au depăşit perioada
de funcționare, iar timp de mai bine de 20
de ani nu au fost reabilitate. Din totalul
drumurilor județene ce măsoară 650 km,
peste 145 km sunt drumuri de pământ, ce
nu au fost niciodată betonate şi asfaltate.

În județul Călăraşi există mai multe artere cu
o stare precară, printre care şi: DJ 100 fundeni frumuşani; DJ 201B Lehliu-Gară - Valea argovei Ulmeni; DJ 213a Iezeru - Perişoru; DJ 305 Coțofanca - n.Bălcescu - Lehliu - Săpunari; DJ 307a Independența - Vlad țepeş - Vâlcelele; DJ 308a Borcea - Bărăganu; DJ 309 Bogata - al.Odobescu - Zimbru; DJ 313 Dor Mărunt - Ogoru - Săpunari; DJ 315
Plevna - Înfrățirea; DJ 402 Luica - nana - fundulea Măriuța ; DJ 403 Luica - Şoldanu - radovanu.
Conform declarațiilor reprezentanților Instituției prefectului, pentru creşterea viabilității drumurilor de la nivelul județului Călăraşi sunt necesare pentru următorii ani programe coerente de fiwww.adrmuntenia.ro

nanțare care să cuprindă modernizări.
Într-o stare necorespunzătoare sunt şi drumurile comunale, aflate în gestionarea Consiliilor locale. De asemenea, gradul ridicat de degradare a
părții carosbile, a podurilor şi podețelor permite accesul cu greutate în unele comune din județ. toamna şi iarna, multe localități din județ, cum este şi
cazul şi comunelor Progresu, Solacolu, Măriuța, Sohatu, sunt izolate din cauza vremii nefavorabile.
În planul autorităților județene, din acest an sunt
cuprinse urmăroarele lucrări: modernizarea şi reabilitarea drumurilor județene DJ 402, tronson Dn 4 Curcani - Măriuța - limita județului Ialomița, şi DJ
302, tronson Dn3 - Belciugatele - Măriuța - limita
județ Ialomița, 61 de km, cu suma de 29,3 milioane
de euro. De asemenea, vor începe lucrările şi pentru reabilitarea DJ 306, tronson Cuza-Vodă (Dn3) Socoalele - limită județ Ialomița, 32 de km - 14 milioane de euro; DJ 211D, tronson Ştefan-Vodă Dn3B (Dichiseni), 25 km, 10,8 milioane de euro şi
DJ 401C-412, tronson Cucuieți - Progresu - Sohatu DJ402, 16 km, 9,8 milioane de euro.
Sursa: adevarul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Primul after-school de la Târgovişte,
cu 200.000 de euro de la Banca Europeană de Dezvoltare
Dâmboviţa

Giurgiu

tul cu aproape 10 mii de euro, iar Banca europeană
de Dezvoltare asigură restul de bani necesari pentru realizarea investiției. După ce va fi finalizat,
Centrul de tip after-school va găzdui în fiecare zi
30 de copii din târgovişte, care provin din familii
defavorizate, iar aceştia vor beneficia, după terminarea orelor de curs, de toate condițiile pentru
a-şi face temele sub stricta supraveghere a unui
personal specializat, dar vor primi de asemenea şi
o masă caldă.
Sursa: jurnaldedambovita.ro

Proiecte europene depuse spre finanţare
de Consiliul Judeţean Giurgiu

În cadrul celui de-al doilea apel de proiecte din
cadrul programului Interreg V-a românia - Bulgaria 2014
- 2020, având ca termen limită data de 30.09.2015,
Consiliul Județean Giurgiu a pregătit şi depus ca beneficiar lider sau beneficiar (partener), împreună cu partenerii săi din districtul ruse, următoarele proiecte:
1. Îmbunătaţirea conectivităţii între Judeţul
Giurgiu şi Municipalitatea Slivo Pole (Improving
connectivity between Giurgiu County and Slivo pole).
Obiectivul de investiții: „Reabilitare şi modernizare
DJ 503 A Halta CFR Onceşti – Radu Vodă – Izvoarele – Chiriacu – Răsuceni – Limită judeţ Teleorman, km 1+530 –
3+500, km 9+608 – 12+383, km 13+630 – 17+007, km
24+260 – 30+100, 13,962 km), iar pentru beneficiarul
bulgar: RSE 1171 – km 9+134 – km 16+739”. Parteneri:
Consiliul Județean Giurgiua – beneficiar lider, Municipalitatea Slivo Pole, Bulgaria – beneficiar.
2. Investiţii pentru o regiune conectată (Investments for a connected region). Obiectivul de investiții: „Reabilitare şi modernizare DJ 505, halta Chiriacu-Izvoarele-Chiriacu-Valea Bujorului DN 5 B, km
30+800- 34+70, km 38+000 – 47+870, 13,770 km”, iar
pentru beneficiarul bulgar :rSe – km 1173 0+020 – km
9+084. Parteneri: Municipalitatea Slivo Pole, Bulgaria –
beneficiar lider, Consiliul Județean Giurgiu – beneficiar.
3. Accesibilitate către TEN-T în regiunea transfrontalieră Giurgiu-Ruse (accessibility to ten-t in
Giurgiu-ruse cross-border region). Obiectivul de inwww.adrmuntenia.ro

vestiții: „Reabilitare DJ 507, Giurgiu – Oinacu – Braniştea – Gostinu, km 3+424 – 19+050, 15,626 km”.
Parteneri: Consiliul Județean Giurgiu – beneficiar
lider, Municipalitatea Byala, Bulgaria – beneficiar.
4. Construirea unei estacade deasupra punctului de control Podul Dunării: un punct de trecere între reţeaua de transport a regiunii de graniţă RuseGiurgiu şi reţeaua TEN-T în Europa (Building an overhead road to the checkpoint Danube Bridge: a crossing
point between the transport network of the border
region ruse-Giurgiu and ten-t network in europe).
Obiectivul de investiții: reabilitare DJ 412 C,
Ogrezeni (DJ 412 a) – Podişoru – Bucşani – Obedeni –
Uieşti – Goleasca – DJ 601, km 13+301 – 17+436, 4,135
km. Parteneri: Prefectura ruse, Bulgaria – beneficiar
lider, Consiliul Județean Giurgiu – beneficiar.
5. Improving the transport access in Polski
Trambesh Municipality, Municipality Maglavit and
localities in Giurgiu County (Îmbunătățirea căilor
de acces în localitatea Polski trambesh, localitatea
Maglavit şi localități din județul Giurgiu). Obiectivul
de investiții: reabilitare DJ 411, Comana – Budeni – Călugăreni – Iepureşti – Stâlpu –Bulbucata, km 43+000 – 46+100,
69+947 – 74+922; 8,075 km). Parteneri: Municipalitatea Polschi trambesh, Bulgaria – beneficiar lider,
Consiliul Local Maglavit, județul Dolj – beneficiar,
Consiliul Județean Giurgiu, romania – beneficiar
Sursa: stirigiurgiu.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

Săptămâna trecută, autoritățile locale au
inspectat şantierul din microraionul IV, zona Piața
aurora, acolo unde în trecut a funcționat un centru
de noapte destinat târgoviştenilor fără adăpost,
iar acum se lucrează la transformarea spațiului
într-un after-school pentru copii defavorizați. Centrul de zi „Arlechino” este realizat de Primăria târgovişte, în colaborare cu Banca europeană de Dezvoltare şi are o valoare de 210 mii de euro. Potrivit
primarului interimar, Cristian Stan, Municipalitatea
pune la dispoziție clădirea şi cofinanțează proiec-
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Ialomiţa

Staţie de epurare modernă
la Țăndărei
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La inaugurare, directorul general SC raJa Sa i-a felicitat pe
constructori şi pe toți cei care au
contribuit la punerea în funcțiune
a acestei investiții.
„Staţia de epurare de la Ţăndărei este un obiectiv modern, care asigură ca apa
care este deversată în râul Ialomiţa să fie curată
ca lacrima. În judeţul Ialomiţa RAJA are un program ambiţios pe care l-a finalizat la timp şi de
calitate, însumând aproape 60 milioane de euro.
Această staţie de epurare este realizată de un
grup francez cu experienţă”, a precizat felix
Stroe.
Oraşul țăndărei a beneficiat nu numai de această stație de epurare, ci şi de alte investiții în
domeniul furnizării apelor potabile şi al preluării
apelor uzate. În domenul apelor uzate s-a extins sistemul cu aproximativ 40 km, deci 40.000 de metri
de conducte de canalizare au fost instalate pentru
a prelua apele uzate. De asemenea, aceste sisteme
de canalizare beneficiază şi de două stații de pompare noi. În ceea ce priveşte apa potabilă, s-au
reabilitat şapte puțuri de apă, la o adâncime considerabilă. În plus, s-au realizat 16 km de conducte
de distribuție, conducte principale pe străzile oraşului plus 3 km de aducțiuni de la puțuri spre oraş.
În oraşul țăndărei, valoarea investiției totale
a fost de aproape 17 milioane de euro, din care
aproximativ 2 milioane de euro reprezintă contribuția raJa. Din cadrul proiectului „reabilitarea şi
modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi
www.adrmuntenia.ro
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» Compania de apă SC
raJa Sa a pus în funcțiune
un nou obiectiv. este vorba
de o nouă stație de epurare
ape uzate ce a fost
inaugurată la țăndărei.
Stația de epurare ape uzate
este prevăzută cu treaptă
terțiară şi funcționează pe
baza unei tehnologii de
ultimă generație.

canalizare în regiunea Constanța şi Ialomița” fac
parte şi investițiile din județul Ialomița, derulate
în localitățile feteşti, țăndărei, fierbinți şi Dridu,
în valoare de peste 58.000.000 de euro, ceea ce
reprezintă 24% din valoarea proiectului.
treapta mecanică de epurare a apei uzate include grătare plane rare cu curățire mecanică, instalație compactă de epurare mecanică, cameră de
distribuție apă uzată şi stație de pompare apă uzată.
Procesele utilizate în treapta de epurare mecanică
au scopul de a reține corpurile, suspensiile mari şi
grăsimile şi de a prelucra deşeurile rezultate.
treapta biologică de epurare a apei uzate cuprinde bazine epurare biologică, coaxiale cu decantoare secundare, stație de suflante, stație de
pompare apă epurată în emisar, de pompare apă
epurată pentru spălare.
treapta de tratare a nămolului este formată
din bazine de stabilizare nămol primar şi în exces,
stație de pompare nămol primar şi în exces, stație
de îngroşare şi deshidratare mecanică nămol, instalație de tratare cu var şi hală de depozitare a
nămolului deshidratat. Valoarea investiției este de
patru milioane de euro, din care raJa a contribuit
cu 1.143.783 euro.

Sursa: romanialibera.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Prahova

Muzeul Ceasului din Ploieşti,
restaurat cu fonduri europene

12

Înființat în anul 1963 de „părintele“ muzeelor
prahovene, profesorul nicolae Simache, Muzeul Ceasului din Ploieşti revine în peisajul cultural prahovean şi național începând de joi, 19 mai, prin vernisarea noii expoziții permanente, în edificiul emblematic pentru municipiul Ploieşti, din apropierea Bulevardului Castanilor din oraş. Clădirea muzeului,
monument istoric de la sfârşitul secolului al XIX-lea,
a fost restaurată cu fonduri europene nerambursabile prin programul regio 2007 - 2013. Lucrările au
durat 39 de luni, dintre care doi ani de execuție
efectivă: restaurare, consolidare, recompartimentare, transformarea parțială a podului în mansardă,
precum şi refacerea împrejmuirii imobilului. La capătul lucrărilor, încheiate în 2015, monumentul de
arhitectură are recuperat întreg repertoriul de fini-

Teleorman

INFO JUDEȚE

» După doi ani de lucrări efective,
finalizate în 2015, colecția unică în țară
a Muzeului Ceasului din Ploieşti, se mută
înapoi, în sediul reabilitat. Orologiile vor fi
puse în valoare de tehnicile moderne.

saje şi decorațiuni, redându-se în acest fel edificiului
valoarea arhitecturală originală. tematica expoziției
va valorifica, într-o manieră modernă, o mare parte
a patrimoniului de excepție al muzeului.
Publicul va putea admira principalele tipuri de
ceasuri, care ilustrează evoluția secolului al XX-lea
şi incită la descoperirea de informații noi ale acestui domeniu, prin intermediul sistemelor şi aplicațiilor interactive care întregesc tematica muzeului.
Începând cu data de 20 mai, muzeul va fi deschis
de marți până duminică, între orele 9:00 şi 17:00.

Lucrările la amenajarea
Cinematografului 2D-3D
au intrat pe ultima sută de metri

Proiectul privind amenajarea unui cinematograf 2D-3D în incinta Casei de cultură din alexandria se apropie de sfârşit. Lucrările la amenajarea
cinematografului din incinta Casei de Cultură sunt
aproape de finalizare, constructorul a terminat lucrările, fotoliile şi echipamentele achiziționate
deja de municipalitate au fost amplasate, iar, în
prezent, sunt efectuate probele tehnice şi de calibrare. „Este un proiect la care eu am ţinut foarte
mult, oraşul ţine foarte mult, dar, din păcate, a
fost extrem de greu de pus în practică. (…) Asigur
pe toată lumea de bunăvoinţă, din păcate, nu a
fost vorba numai de proiectare, formele birocratice sunt din ce în ce mai greu de realizat”, a precizat primarul Victor Drăguşin, referitor la întârziewww.adrmuntenia.ro

Sursa: adevarul.ro

rea finalizării proiectului.
Cinematograful va avea 80 de locuri şi, potrivit regulamentului de funcționare adoptat deja de
consilierii locali, sala de cinema va fi deschisă de
luni până vineri, de la ora 18:00, şi va avea o singură proiecție, iar în zilele de sâmbătă şi duminică,
sala va avea două proiecții, de la ora 9:00 şi de la
ora 17:00.
„Sper să fie suficient numărul de locuri, oricum putem mări numărul de proiecţii dacă vor fi
spectatori mai mulţi. Majoritatea proiecţiilor vor
fi în 2D, pentru că nu există foarte multe proiecţii
3D, dar vor fi şi 3D”, a precizat primarul munucipiului alexandria, Victor Drăguşin.
Sursa: ziarulteleormanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Ziarul Prahova / 20 mai 2016
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argeş focus / 19 mai 2016

REVISTA PRESEI

Ziarul argeşul / 19 mai 2016

max-media.ro/ 16 mai 2016

adevărul / 17 mai 2016

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

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 Judeţean ARGEŞ
Adresă / aDr Sud Muntenia, Biroul Județean
argeş, sediul Consiliului Județean argeş: Piața
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Piteşti,
jud. argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / aDr Sud Muntenia, Biroul Județean
Dâmbovița, sediul Consiliului Județean
Dâmbovița: Piața tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.
90, 100 şi 101, mun. târgovişte, jud. Dâmbovița
Tel./fax / 0345/100.018,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / aDr Sud Muntenia, Biroul Județean
Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean IALOMIȚA
Adresă / aDr Sud Muntenia, Biroul Județean
Ialomița, Piața revoluției, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomița
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / aDr Sud Muntenia, Biroul Județean
Prahova, B-dul republicii, nr. 2-4, et. VI, cam.
626/627, mun. 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 informații despre activitățile derulate de către
agenție şi de către Ministerul Dezvoltării regionale şi administrației Publice,
în vederea promovării Programului Operațional regional.
Pe lângă aceste noutăți, se doreşte informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale
rețelei de Informare reGIO Sud Muntenia
şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în județele regiunii.

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / aDr Sud Muntenia, Biroul Județean
teleorman, sediul Consiliului Județean
teleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter,
mun. alexandria, jud. teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro
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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN director adjunct, Cristina RADU - şef 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 / 23 mai 2016
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția şi activitățile pe care
dumneavoastră le desfăşurați. Dacă sunteți interesați
să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm
să ne transmiteți un scurt material de informare
(maxim 1.500 de caractere cu tot cu spații), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție
a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa
de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
newsletter-ul va fi publicat pe site-ul agenției
(http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit
electronic săptămânal tuturor membrilor rețelei de
Informare reGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare regională Sud Muntenia, consiliilor
județene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării regionale şi administrației
Publice, reprezentanților 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.

