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EVENIMENTE VIITOARE

ADR Sud Muntenia, în sprijinul
autorităţilor publice locale din Argeş,
pentru accesarea de fonduri POR 2014 – 2020

În data de 13 septembrie, agenția pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia a participat la seminarul de informare destinat unităților administrativ-teritoriale din județul argeș. Evenimentul,
găzduit de Consiliul județean argeș, a avut ca scop
prezentarea oportunităților de finanțare din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, destinate
autorităților publice locale.
Cu această ocazie s-au purtat discuții privind
condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile
POR 2014 – 2020, alocate regiunii Sud Muntenia,
prin liniile de finanțare lansate până în prezent în
cadrul programului operațional.
În deschiderea evenimentului, directorul adR
Sud Muntenia, Liviu Mușat, a declarat următoarele:
„Suntem în plină campanie de promovare a
Programului Operaţional Regional 2014 – 2020.
După cum sunteţi la curent, o serie de priorităţi
de investiţii sunt lansate deja în cadrul programului. Liniile de finanţare vizează investiţii pentru
creșterea eficienţei energetice în clădirile publice
și rezidenţiale, dezvoltarea urbană durabilă, valorificarea patrimoniului cultural, revitalizarea
www.adrmuntenia.ro

orașelor, dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear, precum și dezvoltarea infrastructurii
de sănătate și sociale.
Așteptăm cu mare interes depunerea cât mai
multor proiecte pentru sprijinirea dezvoltării
comunităţilor locale din judeţul Argeș cu ajutorul
fondurilor europene nerambursabile și vă reamintim că suntem la dispoziţia dumneavoastră cu răspunsuri și clarificări la întrebările pe care le aveţi
pe perioada scrierii aplicaţiilor.”
La seminarul de informare, ce a avut loc la
Pitești, au paticipat peste 50 de reprezentanți ai
autorităților publice locale din județul argeș.

http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia

3

Buletin Informativ nr. 293 / 12 - 18 septembrie 2016

ANIVERSĂRI

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

În data de 16 septembrie, colega noastră delia nițu,
expert Serviciul Monitorizare proiecte POR, a împlinit 17
ani de activitate în cadrul agenției!
Cu această ocazie dorim să o felicităm și să îi mulțumim
pentru colegialitate și pentru implicarea dovedită în activitatea desfășurată până în prezent în cadrul Biroului
județean argeș!
La Mulți ani cu succese!

REGIUnEa SUd MUnTEnIa
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• Curs Inforeuro
septembrie 2016: 4,4505 lei
• Valoare totală este
formată din cofinanțare UE
(fEdR) la care se adaugă
cofinanțarea de la bugetul
de stat (BS), contribuția
beneficiarului la cheltuielile
eligibile (CBCHE), precum și
cheltuielile neeligibile ale
proiectului.
• Valoarea eligibilă este
formată din cofinanțare UE
(fEdR) la care se adaugă
cofinanțarea de la bugetul
de stat (BS), contribuția
beneficiarului la cheltuielile
eligibile (CBCHE).
• Valoarea solicitată este
formată din cofinanțare UE
(fEdR) și cofinanțarea de la
bugetul de stat (BS).
• Alocare apel este suma
solicitată confom Ghidului
solicitantului calculată în lei
la cursul Inforeuro din luna
raportării.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020
la nivelul regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire
a alocării financiare disponibile, la data de 16 septembrie 2016
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Masterplanul General de Transport (MPGT) a
fost aprobat, miercuri, printr-o Hotărâre de Guvern, a anunțat ministrul transporturilor, Sorin Buse. „Masterplanul securizează construcţia a peste
6800 km de drum, peste 1.500 km de autostrada
și peste 1.300 kiloemtri de drum expres. Acest document mai securizează modernizarea a 5.000 km
căi ferate, a 15 aeroporturi și a 32 de porturi navale”, a declarat Buse, menționând ca Masterplanul este un document ce a fost impus ca o condiție
esențială pentru primirea de finanțare europeană
nerambursabilă în noul program financiar european POIM.
„Acest Guvern a aprobat prima Strategie de Infrastructură de Transport pe care România o va avea
în următorii ani. Masterplanul analizează obictivele
majore și constituie un instrument strategic pentru
planificarea investiţiilor majore.”, a spus Buse.
„Masterplanul securizează construirea a peste

6800 km de drum, peste 1.500 km de autostada și
peste 1.300 kilometri de drum expres. Acest document mai securizează modernizarea a 5.000 km
cai ferate, a 15 aeroporturi și a 32 de porturi navale. Masterplanul se impune că o condiţie exante pentru POIM”, a mai spus Buse.
Potrivit acestuia, Masterplanul vine să acompanieze cu un Plan de Implementare care stabilește o planficiare în timp și pe resurse a proiectelor conținute de MPGT. „Planul de implementare
va lua în calcul maturitatea proiectelor, precum și
gradul de eligibilitate la diferite surse de finanţare”, a explicat Buse.
numai pe rutier, până în 2020, sunt planificate
proiecte în valoare de 13 miliarde de euro, dar
există fonduri disponibile doar pentru o treime.
Pentru 2020-2030, doar jumătate din fondurile necesare pot fi identificate.

» Președintele Comisiei Europene,
jean-Claude juncker, a susținut discursul
despre „Starea Uniunii Europene” 2016,
în plenul Parlamentului European,
la Strasbourg.

domenii unde soluţii comune sunt deosebit de urgente. Prin urmare, propun o agendă pozitivă de
acţiuni europene concrete pentru următoarele 12
luni.”
discursul a fost însoțit de adoptarea unor inițiative în ce privește investițiile, Piață unică digitală, Uniunea piețelor de capital și securitatea, transformând astfel mesajele sale în acțiuni concrete.
Președintele Comisiei Europene, jean-Claude
juncker, și prim-vicepreședintele frans Timmermans au transmis și o scrisoare de intenție adresată președintelui Parlamentului European, Martin
Schulz, și reprezentantului Președinției Consiliului
UE, prim-ministrul slovac Robert fico. aceasta are
scopul de a evidenția inițiativele concrete pe care
Comisia intenționează să le adopte în lunile următoare, conform prevederilor specifice din acordulcadru referitor la relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană (2010).

Sursa: hotnews.ro

Corina Creţu: „Pentru a ușura viaţa IMM-urilor
și a firmelor nou-create,
propunem simplificarea procedurilor pentru beneficiari”

Înaltul oficial european a trecut în revistă realizările din ultimul an și a prezentat prioritățile de
acțiune pentru anul următor. Totodată, el a subliniat modul în care Comisia Europeană va aborda
cele mai presante provocări cu care se confruntă
Uniunea Europeană.
Președintele Comisiei Europene, jean-Claude
juncker, a declarat: „Următoarele 12 luni sunt decisive, dacă dorim să reunim Uniunea noastră. Europa este ca o coardă împletită din mai multe fire
– funcţionează numai atunci când tragem cu toţii
în aceeași direcţie: instituţiile UE, guvernele și
parlamentele naţionale, deopotrivă. Trebuie să arătăm din nou că acest lucru este posibil, în anumite
www.adrmuntenia.ro

Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Masterplanul de Transport
a fost adoptat prin Hotărâre de Guvern
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» Ministerul fondurilor Europene
(MfE) a deschis, în data de 13 septembrie,
apelurile de proiecte „Şcoala pentru
toţi”, cu o alocare de 173,2 milioane de
euro și „Profesori motivaţi în școli
defavorizate”, cu o alocare de 25
milioane de euro din Programul
Operațional Capital Uman (POCU).

Cele două apeluri sprijină Strategia națională
privind reducerea părăsirii timpurii a școlii și au ca
scop reducerea și prevenirea abandonului școlar și
promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate.
„Şcoala pentru toţi” este un apel de proiecte
ce se adresează, în primul rând, copiilor și elevilor,
precum și tinerilor și adulților din programul A
doua șansă. Programul cuprinde măsuri integrate
socio-educaționale și vizează în același timp familia, școala și comunitatea. apelul este deschis tuturor școlilor, dar cele defavorizate au prioritate
în evaluare.
„Profesori motivaţi în școli defavorizate” este
dedicat școlilor cu cel mai ridicat grad de defavorizare, ce au mulți copii aflați în risc de abandon
școlar și nu reușesc să atragă sau să mențină în
școală profesorii calificați. Modelul internațional
de bune practici care a inspirat acest program este
Teach for america, aplicat în țara noastră de către
organizația parteneră Teach for Romania.
„În România există școli de top, elevi performanţi, iniţiative absolut lăudabile de înnoire a
școlii. Şi totuși de ce suntem în fruntea ţărilor europene la abandon școlar? Cum să folosim cel mai
bine fondurile europene ca să ameliorăm aceste
situaţii? Ghidurile lansate sunt răspunsul nostru
la această întrebare. La baza selecţiei școlilor în
situaţie de risc, care vor beneficia de banii europeni, se află un instrument de ierarhizare a școlilor, dezvoltat împreună cu colegii din Ministerul
Educaţiei și din Cancelaria Prim-ministrului, cărora le mulţumesc.”, a declarat Cristian Ghinea,
ministrul fondurilor europene.
Pentru a direcționa intervențiile și fondurile
www.adrmuntenia.ro

în școlile care au cele mai mari probleme cu abandonul școlar, proiectele depuse în cadrul apelului
„Şcoala pentru toţi” vor primi punctaj suplimentar
dacă vizează activități în unitățile școlare defavorizate, conform ierarhizării de la 1 la 5, în care categoria I înseamnă „cel mai defavorizat” și categoria V, „cel mai puţin defavorizat”. Instrumentul
de ierarhizare a școlilor și grădinițelor a fost dezvoltat de specialiști în educație și statisticieni pe
baza corelării bazei de date din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR)
al Ministerului Educației, bazei de date a agenției
Române de asigurare a Calității în Învățământul
Preuniversitar și celor două studii întocmite de
Banca Mondială - „Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării Umane Locale din România” și
„Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din România”. Instrumentul combină indicatori relevanți:
riscul de abandon școlar, nivelul de pregătire al cadrelor didactice, gradul de pregătire al elevilor și
nivelul de dezvoltare socio-economică a localității.
Pentru prima dată în cadrul POCU, apelul
„Şcoala pentru toţi” permite implementarea unui
proiect integrat, ce încurajează combinarea mai
multor obiective specifice (6.2, 6.3, 6.4, 6,6.). astfel, acțiunile destinate preșcolarilor și școlarilor
sunt obligatorii în fiecare proiect și pot fi completate de cele care vizează copiii de doi ani din
învățământul antepreșcolar din creșele și grădinițele din rețeaua publică, și de cele destinate tinerilor și adulților care nu au finalizat învățământul obligatoriu, dar vor să se reîntoarcă la
școală.
deoarece în urma procesului de consultare a
reieșit necesitatea lansării, în paralel, a unei linii
de finanțare dedicate special programelor de tip
A doua șansă, suma alocată acestei intervenții a
fost redusă în cadrul apelului „Şcoala pentru toţi”
și va fi inclusă într-un apel separat dedicat obiectivului specific 6.4, ce urmează să fie lansat în curând. Prin urmare, solicitanții pot opta fie să integreze acest tip de activități în proiectele depuse
în cadrul prezentului apel, fie să le propună separat, în cadrul apelului dedicat.

Sursa: fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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POCU: 198,2 milioane de euro
pentru şcolile defavorizate
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POCU: 47,8 milioane de euro
pentru practică plătită
în cadrul companiilor

Ministerul fondurilor Europene (MfE) a lansat, în data de 15
septembrie, în consultare publică
Ghidul Solicitantului „Stagii de practică pentru elevi și studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie și
servicii”, cu o alocare totală în valoare de peste 47,8 milioane de
euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU). fondurile europene sunt alocate pentru programe
de învățare la locul de muncă destinate elevilor din învățământul
gimnazial și liceal și persoanelor
din învățământul postliceal, inclusiv școli de maiștri, în vederea
creșterii numărului absolvenților
care își găsesc un loc de muncă.
acțiunile vizate sunt parteneriate între unități de învățământ și companii pentru practică
plătită din fonduri europene.
„Premierul Dacian Cioloș a
anunţat această linie de finanţare după ce a vizitat uzinele Dacia,
atunci când investitorii s-au plâns
de lipsa de pregătire practică a
www.adrmuntenia.ro

absolvenţilor. De atunci am finalizat acest Ghid ce este contribuţia MFE la strategia Guvernului
de revigorare a învăţământului
tehnic. Răspundem astfel unei
nevoi sociale - revigorarea învăţământului profesional și tehnic este una dintre măsurile prevăzute
în Pachetul naţional Anti-Sărăcie și unei nevoi economice. Există iniţiative prin care companii importante și-au propus să investească
direct în pregătirea practică a
absolvenţilor. Banii europeni trebuie să încurajeze aceste practici”, a declarat Cristian Ghinea,
ministrul fondurilor europene.
Un proiect selectat poate primi între 75.000 și 500.000 de euro, iar perioada maximă de implementare este de 24 de luni.
Propunerile și recomandările pe marginea ghidului sunt așteptate până în data de 30 septembrie, la adresa e-mail: stagii.practica@fonduri-ue.ro.
Sursa: fonduri-ue.ro

În data de 9 septembrie, la sediul
Oficiului Mecanismului financiar de
la Bruxelles a avut loc cea de-a doua
rundă de negocieri pentru Mecanismele financiare SEE și norvegiene
2014-2021, care a reunit reprezentanți
ai statelor donatoare, ai Oficiului Mecanismului financiar și ai Ministerului
fondurilor Europene, printr-o delegație condusă de Cristian Ghinea, ministrul fondurilor europene.
Statele donatoare au subliniat faptul că România este printre primele
state beneficiare care urmează să
semneze Memorandumurile de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar SEE și a Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.
de asemenea, pe parcursul reuniunii au fost discutate aspecte privind
proiectele predefinite propuse de partea română, precum și alte aspecte importante menționate în cele două memorandumuri de înțelegere privind
implementarea granturilor SEE și norvegiene în România.
Granturile SEE și norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale și la consoildarea relațiilor bilaterale cu țările beneficiare din Europa. Pentru perioada 2014 2021, România dispune de granturi în
valoare de aproximativ 502 milioane
de euro. Informații cu privire la programele și proiectele finanțate prin Granturile SEE și norvegiene în România pot
fi găsite pe site-ul www.eeagrants.ro.
Sursa: fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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România
este statul beneficiar
cu cel mai avansat
stadiu al negocierilor
privind implementarea
granturilor SEE
şi Norvegiene
2014 - 2021
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S-a inaugurat Şcoala „Matei Basarab”
din Piteşti, modernizată cu sprijin financiar Regio
Argeş

INFO JUDEȚE

În data de 15 septembrie a fost inaugurată
Şcoala „Matei Basarab” nr. 19 din cartierul Găvana,
din municipiul Pitești, care a fost reabilitată printr-un
proiect finanțat, în proporție de 98%, de Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Regional 2007 2013.
despre această investiție, primarul municipiului Pitești, Cornel Ionică, a declarat pe un site de
socializare următoarele: „Dragi piteșteni, unul din
proiectele cu finanţare europeană de mare impact
pentru comunitate îl reprezintă extinderea și modernizarea Şcolii `Matei Basarab` nr. 19 din Găvana. Realizat cu finanţare europeană în proporţie de 98 %, noul
lăcaș de învăţământ a fost inaugurat, joi. Alături de
celelalte mari investiţii realizate în Pitești, dovedește
performanţa administraţiei locale și dezvoltarea
orașului nostru, beneficiind de fonduri nerambursabile consistente”.
Sursa: ziartop.ro

Potenţialul turistic al Dunării,
promovat printr-un proiect transfrontalier

Călăraşi

Miercuri, 14 septembrie, la Călărași a avut loc
evenimentul de deschidere a proiectului „Realizarea și promovarea unui produs turistic natural comun: Traseul ‘Moștenirea naturală protejată în regiunea transfrontalieră România – Bulgaria’”.
Liderul de proiect, asociația municipalităților
dunărene „Dunav”, și-a ales ca partener fundația
„Natura Vie” din Călărași, care a implementat mai
multe proiecte transfrontaliere.
Gabriel Şebe, reprezentantul OnG-ului „Natura
Vie”, a declarat la deschiderea conferinței: „Prin acest
proiect vom intra în arealele Natura 2000. Există
foarte multe lucruri care nu sunt cunoscute, potenţialul pe care îl are Dunărea, iar una dintre ţintele
noastre este să promovăm aceste zone, să facem cunoscute posibilităţile de cazare, aflate în jurul acestora. (...) sperăm că proiectul va avea un real impact
asupra populaţiei, fiind incluse opt raioane, din Bulgaria, și șapte judeţe, din România. Oricine va putea
să verifice care sunt locurile de cazare, în fiecare lowww.adrmuntenia.ro

calitate riverană Dunării, va exista și o aplicaţie pe
telefon, în acest sens, dar și o pagină web. Din păcate, nici măcar cei care sunt din Călărași nu știu ce
obiective pot vizita pe Dunăre. O ţintă este și mărirea numărului de turiști care se cazează, pe ambele
maluri ale Dunării: 40.000, în doi ani.”.
Totodată, va fi realizat un studiu preliminar al
obiectivelor moștenirii naturale în regiunea transfrontalieră, cu diferite regimuri de administrare,
o strategie de dezvoltare și utilizare a produsului,
precum și o strategie de marketing, pentru produsul turistic. Proiectul este realizat în contextul strategiei „Europa 2020” , obiectivul principal fiind dezvoltarea și promovarea unui produs turistic integrat,
în domeniul bogățiilor naturale: Traseul „Moștenire naturală protejată pe teritoriul regiunii transfrontaliere România-Bulgaria”.
Perioada de implementare a proiectului este
de doi ani, iar valoarea acestuia este 754.518 euro.

Sursa: actualitateacalarasi.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Dâmboviţa

Săptămâna Europeană a Mobilităţii,
sărbătorită în Dâmboviţa

INFO JUDEȚE

În perioada 16 - 22 septembrie, județul dâmbovița celebrează Săptămâna Europeană a Mobilităţii,
având ca temă „Mobilitatea inteligentă și eficientă. O investiţie pentru Europa!”
Obiectivul acestei campanii este promovarea
formelor alternative de transport ecologic și subliniază faptul că mobilitatea sporește în mod clar
calitatea vieții în orașe, ajutând la reducerea poluării aerului, a poluării fonice, a accidentelor și la
reducerea numărului persoanelor obeze. Renunțând
pentru o săptămână sau numai pentru o zi la mașina personală, se aduc beneficii imense atât mediului, cât și sănătății personale.
Pentru a deveni o economie care consumă puțină energie și poluează puțin, UE a adoptat o serie
de obiective ambițioase referitoare la climă și energie pentru a fi atinse până în anul 2020. acestea includ: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect
de seră; creșterea cu 20% a eficienței energetice; o
cotă de 20% din consumul total de energie să fie energii regenerabile; conștientizarea publicului cu privire la necesitatea de a acționa împotriva poluării
cauzate de creșterea traficului în mediul urban.

8

Campania este derulată în dâmbovița, la inițiativa direcției de sănătate publică, în parteneriat
cu Inspectoratul școlar județean, Societatea națională de Crucea Roșie - filiala dâmbovița, avon
Cosmetics și Salonul Selena Gym Beauty and Spa.
Cu această ocazie au loc următoarele tipuri
de acțiuni în dâmbovița: activități sportive (concurs de biciclete), activitate stradală (aerobic în
aer liber), postarea pe site-ul direcției de Sănătate
Publică dâmbovița a materialelor informative, transmiterea analizei de situație către medicii de familie și medicii școlari din județ.
Sursa: dambovitanews.ro

Dezbatere publică
privind documentele strategice
pentru dezvoltarea municipiului Giurgiu

Giurgiu

Şedința deschisă de consultare publică privind
cele două documente strategice de importanță majoră
pentru dezvoltarea viitoare a municipiului Giurgiu Strategia Integrată de dezvoltare Urbană (SIdU) și Planul de Mobilitate Urbană durabilă (PMUd) – a avut loc
miercuri, 14 septembrie, în sala Centrului Cultural Local „Ion Vinea”, cu participarea reprezentanților primăriei, ai instituțiilor publice din Giurgiu, ai mediului
privat și, nu în ultimul rând, a cetățenilor.
În deschiderea ședinței, atât Planul de Mobilitate
Urbană durabilă, cât și Strategia Integrată de dezvoltare
Urbană au fost prezentate publicului aflat în sală de către reprezentanți ai firmei de consultanță, apoi a fost
făcută o trecere în revistă a celor 129 de proiecte cuwww.adrmuntenia.ro

prinse în SIdU, pe domenii de intervenție, valori și surse
de finanțare. Cei din sală au fost invitați apoi să adreseze
întrebări, să-și exprime punctul de vedere sau să vină
cu idei de proiecte pentru a fi incluse în Strategie.
PMUd și SIdU pot fi consultate de toți cetățenii
interesați pe site-ul Primăriei Municipiului Giurgiu www.primariagiurgiu.ro la secțiunea INFORMAŢII
DE INTERES LOCAL/PROIECTE EUROPENE/STRATEGII ŞI PLANURI DE DEZVOLTARE, precum și pe pagina de facebook a Primăriei - facebook.com/Primaria Municipiului Giurgiu/, iar comentariile pot
fi transmise la adresele de e-mail: primarie@primariagiurgiu.ro; sesizari@primariagiurgiu.ro.
Sursa: primariagiurgiu.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia
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Ialomiţa

Consiliul Local Slobozia a aprobat
un nou împrumut: 25,4 milioane de lei
pentru Piaţa Revoluţiei

» Luni, 12 septembrie, Consiliul Local
Slobozia a aprobat un nou împrumut,
acordat de Trezoreria Statului, în valoare
de 25,4 milioane de lei.

noul împrumut este pentru finalizarea investiției „Reabilitare funcţională a Pieţei Revoluţiei”,
ce s-a derulat prin proiectul ce s-a implementat
prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013.
justificarea acestui împrumut este legată de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 8 din 2016,
privind unele măsuri financiare, în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene. documentul impune un termen scadent la
30 septembrie, fapt ce a permis convocarea unei
ședinte „de îndată”. Potrivit expunerii de motive care a însoțit proiectul, valoarea împrumutului este
www.adrmuntenia.ro

de 25,4 milioane de lei, bani ce vor fi împrumutați
de către Trezoreria Statului cu o dobândă de
3%/an. Perioada de rambursare a împrumutului este de 20 de ani, iar banii vor fi folosiți exclusiv pentru finalizarea investiției, în condițiile în care, precizează edilii locali, investiția de la Slobozia se
regăsește pe lista proiectelor „cu grad ridicat de
risc”. nefinanțarea investiției, susțin aceleași surse, „implică riscul major de pierdere a finanţării
nerambursabile, de 18,9 milioane de lei”, bani cheltuiți pentru lucrările executate până în prezent.
de asemenea, se mai susține în expunerea de motive, împrumutul este necesar și pentru „menţinerea unui echilibru bugetar” al municipiului Slobozia, în caz contrar existând riscul declarării falimentului administrativ.
Sursa: independentonline.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Prahova

Consiliul județean Prahova a finalizat licitația
pentru atribuirea contractului de lucrări de modernizare la două corpuri ale Spitalului județean
de Urgență Ploiești. Potrivit reprezentanților Consiliului județean Prahova, 17 ofertanți s-au înscris
în cursa pentru încheierea contractului de lucrări,
fiind selectată firma care a avut prețul cel mai
mic, respectiv SC Hidro Salt B92 SRL București. Lucrările se vor efectua la corpurile a și B de pe strada Găgeni ale Spitalului județean de Urgență Ploiești, lucrarea fiind finanțată pentru o perioadă de
trei ani de către Consiliul județean Prahova, valoa-

rea fiind de 15 milioane de lei. Lucrările vor începe
în luna octombrie a acestui an și se vor întinde pe o
perioadă de 36 de luni de la emiterea ordinului de
începere.
Conform contractului, vor fi realizate lucrări
de refacere și înlocuire instalații de gaze medicale,
lucrări de refacere și înlocuire instalații electrice
și curenți slabi, lucrări de înlocuire tâmplărie interioară și tavane suspendate, precum și lucrări de
zugrăveli și vopsiri interioare și lucrări de refacere
pardoseli.
Sursa: ziarulprahova.ro

S-a finalizat proiectul Regio
de modernizare a fermei Liceului Tehnologic
„Nicolae Bălcescu” din Alexandria

Teleorman

ferma Liceului Tehnologic „Nicolae Bălcescu”
a trecut printr-un amplu proces de reabilitare și
modernizare, investiția fiind realizată cu bani europeni.15,5 milioane de lei s-au investit în singura
fermă didactică ecologică din județ de care vor beneficia cei 833 de elevi ai liceului și 130 de studenți
de la Universitatea Valahia.
Liceul tehnologic „Nicolae Bălcescu”, unitate
școlară cu profil agricol, are o istorie de mai bine
de 100 de ani. Înființat în anul 1903 ca Şcoală inferioară de agricultură și Comerț, liceul și-a păstrat specificul și tradiția, chiar dacă în timp a funcționat sub diverse denumiri. Unitatea școlară, aflată în centrul unei zone preponderent agricole, este
cel mai important liceu de profil unde, anual, sunt
formați aproximativ 800 de elevi în domenii precum: agricultură, Protecția Mediului, Comerț, Economic sau Mecanică. Pe lângă teoria predată de
dascăli în sălile de clasă, liceenii de aici beneficiază
și de practică la cea mai mare fermă didactică din
sudul țării, certificată ecologic. Elevii de la Mecanică învață din școală ce înseamnă munca la strung
direct în atelier, iar cei de la alimentație Publică
www.adrmuntenia.ro

prepară produse cu propriile mâini în laboratoarele
de patiserie. Liceenii fac practică în agricultură direct pe câmp, pe terenurile ce aparțin fermei, iar
cei care se pregătesc pentru Medicina Veterinară
fac practică cu animalele din fermă. de anul
acesta, condițiile de practică ale elevilor s-au îmbunătățit, în urma proiectului european de modernizare a fermei, ce a putut fi dus la bun sfârșit cu
ajutorul fondurilor nerambursabile obținute prin
Programul Operațional Regional 2007 - 2013.
Sursa: adevarul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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În octombrie încep
lucrările de modernizare
la Spitalul Judeţean Prahova
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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 județean
argeș, sediul Consiliului județean argeș: Piața
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești,
jud. argeș; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul județean
dâmbovița, sediul Consiliului județean
dâmbovița: Piața Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.
90, 100 și 101, mun. Târgoviște, 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. Ploiești, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către
agenție și de către Ministerul dezvoltării Regionale și administrației Publice,
în vederea promovării Programului Operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale
Rețelei de Informare REGIO Sud Muntenia
și despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în județele regiunii.

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul județean
Teleorman, sediul Consiliului județean
Teleorman: Str. dunării, nr. 178, parter,
mun. alexandria, jud. Teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro
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 / 19 septembrie 2016
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care
dumneavoastră le desfășurați. dacă sunteți interesați
să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm
să ne transmiteți un scurt material de informare
(maxim 1.500 de caractere cu tot cu spații), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție
a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa
de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
newsletter-ul va fi publicat pe site-ul agenției
(http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit
electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor
județene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării Regionale și administrației
Publice, reprezentanților mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor
dedicate (portalurilor de știri economice), precum
și publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,
fax: 0242/313.167.

