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EVENIMENTE VIITOARE

Internaţionalizarea IMM-urilor,
prin proiectul UpGradeSME, implementat
de ADR Sud Muntenia în calitate de partener

În data de 22 septembrie, la Ploiești a avut loc
prima întâlnire a grupului actorilor interesați de
revizuirea politicii privind internaționalizarea IMMurilor în cadrul proiectului UpGradeSME.
Agenția pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia implementează în calitate de partener proiectul UpGradeSME, finanțat din programul IntERREG
Europe. În actuala perioadă de programare, 2014 –
2020, IntERREG Europe urmărește îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și programelor de dezvoltare regională, în principal a programelor din cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și a locurilor de muncă, prin promovarea schimbului de experiență între diverși actori
naționali și regionali.
În cadrul acestei prime întâlniri, ce a avut loc la
sediul Consiliului județean Prahova, Agenția pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin directorul adjunct
dezvoltare și Comunicare, daniela traian, și șefa Serviciului dezvoltare, Gilda niculescu, a oferit informații importante grupului de actori implicați în politica de
internaționalizare a IMM-urilor despre proiectul UpGradeSME, activitățile, precum și rezultatele acestuia.
Participanții la acest eveniment au aflat detalii despre obiectivul UpGradeSME, care vizează îmwww.adrmuntenia.ro

bunătățirea instrumentelor de politici în domeniul
internaționalizării IMM-urilor din regiunile și țările
partenere, prin intermediul unui mecanism bine
structurat de transfer de cunoștințe și bune practici, în vederea creșterii competitivității firmelor.
Reamintim că proiectul este implementat, în
perioada 1 aprilie 2016 - 31 martie 2021, de un consorțiu format din opt parteneri din Ungaria, Germania, Olanda, Spania, Portugalia și România, iar valoarea totală a acestuia este de 1.534.775 de euro,
din care bugetul Agenției pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia este 170.900 de euro, contribuția proprie a Agenției fiind de 3.418 euro.
UpGradeSME se va implementa în două etape.
Prima etapă, ce are o durată de 3 ani, este dedicată
învățării la nivel regional și schimbului de experiență între parteneri. La finalizarea primei etape de
implementare, partenerii trebuie să realizeze un
Plan Local de Acțiune pentru sprijinirea elaborării
de noi politici pentru domeniile abordate de proiect. Partenerii din proiect trebuie să realizeze un
Plan de acțiune comun cu recomandări pentru nivelul european. În cea de-a doua etapă, partenerii
vor monitoriza modalitatea în care se va implementa Planul de acțiune elaborat în prima etapă.
http://regio.adrmuntenia.ro
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ANIVERSĂRI

Marian Gradea
• 12 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 23 septembrie, colegul nostru Marian Gradea,
expert Serviciul Monitorizare proiecte POR, a împlinit 12 ani
de activitate în cadrul Agenției!
Cu această ocazie dorim să îl felicităm și să îi mulțumim
pentru expertiza sa profesională și, nu în ultimul rând, pentru implicarea dovedită în activitatea desfășurată până în
prezent în cadrul AdR Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu împliniri!

REGIUnEA SUd MUntEnIA

Axă

Prioritate
de investiții

Apel

data
închidere
apel

Alocare
regională
apel
- mil. euro -

nr. proiecte
depuse

27.01.2017,
36,85
ora 12.00
16.11.2016,
3
3.1
POR/2016/3/3.1/A/1
57,34
ora 10.00
25.11.2016,
5
5.1
POR/2016/5/5.1/1
38,53
ora 12.00
25.11.2016,
5
5.2
POR/2016/5/5.2/1
14,16
ora 12.00
16.11.2016,
6
6.1
POR /2016/6/6.1/1
125,09
ora 12.00
02.12.2016,
7
7.1
POR/2016/7/7.1/1
15,32
ora 12.00
Informațiile referitoare la cererile de finanțare depuse în cadrul
începerii evaluării conformității administrative și eligibilității
2

2.1

2.1.A/2016

58
0

PROIECtE dEPUSE

Valoare
totală
- mil. Lei -

Valoare
eligibilă
- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8

106,097

104,669

102,573

1

130,105

129,722

127,022

0
0

0,000
0,000

0,000
0,000

PI 2.1 vor fi disponibile în momentul

0,000
0,000

nr. proiecte
respinse
0
0
0
0
1
0

PROIECtE RESPInSE

Valoare
totală
- mil. Lei -

Valoare
eligibilă
- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

130,105
0,000

0,000
0,000
0,000

129,722
0,000

0,000
0,000
0,000

127,022
0,000

EVALUARE
nr. proiecte în
selecție
33
0
7
0
0
0

Alocare
regională
apel
- mil. Lei -

164,296
255,650

Procent
acoperire
alocare
regionalăl

0,0%
0,0%

171,786

59,82%

557,714

0,0%

63,132
68,304

0,0%
0,0%

• 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 23 septembrie 2016
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Ministerul fondurilor Europene (MfE) și fondul
European de Investiții (fEI) au semnat Acordul de
finanțare pentru crearea fondului-de-fonduri pentru Competitivitate, destinat îmbunătățirii accesului la finanțare sub formă de capital de risc și credite pentru firmele inovative din România.
Instrumentele financiare din cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC), în valoare de
59,3 milioane de euro, răspund nevoii de finanțare
a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), care se confruntă cu un risc crescut de creditare atunci când apelează la credite bancare. Soluțiile oferite de
fondul-de-fonduri sunt fondurile de investiții pentru antreprenoriat (40 milioane de euro) și instrumentul de creditare cu dobândă subvenționată și
partajarea riscului (19,3 milioane de euro), disponibile prin intermediul unor instituții financiare.
„Pregătirea instrumentelor financiare pentru
competitivitate reprezintă un pas important pentru
viitor. Trebuie să ne gândim încă de pe acum la trecerea la următoarea etapă, în care fondurile UE vor
reprezenta mai mult instrumente financiare decât
granturi.”, a declarat Cristian Ghinea, ministrul

fondurilor europene.
„Implementarea cu succes a inițiativei JEREMIE
a încurajat continuarea parteneriatului nostru cu Guvernul României pentru finanțarea întreprinderilor
mici și mijlocii. Pe baza realizărilor din trecut, trecem
acum la lărgirea gamei de instrumente de finanțare,
oferind și ideilor de afaceri suportul necesar pentru
a crește și a inova.”, a declarat Piotr Stolowski, director pentru Europa Centrală și de Est la fondul
European de Investiții.
Semnarea Acordului constituie o continuare firească a succesului înregistrat în implementarea inițiativei JEREMIE (joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), cu finanțare din POS CCE
2007-2013, prin care au fost create trei instrumente financiare (garanție de portofoliu, credite cu dobândă subvenționată și partajarea riscului, capital
de risc).
Prin bugetul JEREMIE de 225 milioane de euro,
s-au acordat până în prezent 6.000 de credite și
investiții pentru IMM, în valoare totală de 600 milioane de euro.

Ministerul Muncii, familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice a publicat un proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
recrutare a personalului, în vederea desfășurării
de activități în echipele de proiect finanțate din fonduri externe nerambursabile și de stimulare financiară a personalului plătit din fonduri publice care
desfășoară activități în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.
Conform notei de fundamentare a propunerii
de hotărâre, prevederile acestui articol au fost interpretate și aplicate în mod neunitar la nivelul autorităților administrației publice centrale, structurilor din subordinea autorităților administrației publice centrale și instituțiilor publice locale, ceea ce
a condus la dificultatea derulării procedurilor în ve-

derea absorbției fondurilor externe nerambursabile și a monitorizării stadiului de implementare a proiectelor finanțate din aceste fonduri.
Potrivit aceleiași note, prezentul proiect de
hotărâre a Guvernului își propune să faciliteze procesul de implementare a proiectelor finanțate din
fonduri externe nerambursabile la nivelul autorităților administrației publice centrale, structurilor
din subordinea autorităților administrației publice
centrale și instituțiilor publice locale și să îmbunătățească rata de absorbție a fondurilor europene.
Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la
acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail:
dezbateri@mmuncii.ro, până în data de 28 septembrie.

Sursa: fonduri-ue.ro

Consultare publică: Principiile de recrutare a personalului plătit
din fonduri publice în echipele de proiect cu finanţare externă

www.adrmuntenia.ro

Sursa: fonduri-structurale.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

59 de milioane de euro în instrumente
financiare pentru IMM-uri

4

Info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 294 / 19 - 25 septembrie 2016

» În perioada 1 - 4
octombrie, la București,
Reprezentanța Comisiei
Europene în România,
împreună cu Ministerul
dezvoltării Regionale și
Administrației Publice,
Primăria Municipiului
București și Comisia
Europeană – dG REGIO
(direcția Generală de
Politică Regională) vor
organiza cea de-a doua ediție
a festivalului UrbanFEST.

UrbanFEST este un festival
al culturii urbane și al dezvoltării
urbane durabile, care își propune
promovarea valorilor europene
în acest domeniu. Anul acesta, festivalul are ca temă centrală Agenda Urbană Europeană, cu accent
pe economia circulară – un model
ce pune în echilibru dezvoltarea
durabilă cu eco-design-ul de calitate, protejând, în același timp,
resursele naturale și favorizând recuperările creative.
În cadrul acestei ediții a festivalului se dorește familiarizarea
publicului cu economia circulară,
particularitățile și beneficiile acesteia pentru cetățeni și societate.
Ca urmare, evenimentul se adresează publicului larg printr-o „agoră a consumului responsabil”, în
aer liber, la Piața Enescu, în perioada 1 – 3 octombrie, unde vor fi prezentate activități ce se pliază pe
conceptul de economie circulară, iar publicului specializat printr-o
conferință, schimburi de bune practici și ateliere de lucru.
www.adrmuntenia.ro

Pentru publicul specializat (specialiști din administrație, consultanți fonduri europene, lideri de
opinie), va fi organizată luni, 3 octombrie (la hotel Hilton), conferința „Orașul meu în Europa noastră”, la care vor participa comisarul european pentru dezvoltare
regională, Corina Crețu, ministrul
dezvoltării regionale, Vasile dâncu, ministrul fondurilor europene, Cristian Ghinea, șefa Reprezentanței Comisiei Europene, Angela
Cristea, primarul municipiului București, Gabriela firea, precum și
primari din orașe europene: primarul orașului Sofia, Yordanka fandakova, viceprimarul orașului Bordeaux, florence forzy, și viceprimarul orașului Mannheim, Christian Specht.
Luni și marți vor avea loc, tot
la Hilton, workshopuri ale Rețelei
europene de dezvoltare urbană.
Agora va fi amplasată în Piața George Enescu, în fața Ateneului Român, unde vor fi prezente 15
entități care activează în domeniul organizațiilor non-guvernamentale, care vor expune și vor informa publicul cu privire la modalitățile optime de a pune în aplicare principiile economiei circulare. Se dorește ca agora să acopere cât mai mult din ciclul complet al economiei circulare, ca
urmare au fost invitate entități
din zonele de: eco-design de produs și eco-design urban, producție sustenabilă, consum sustenabil, reparare și mici meșteșuguri,
refolosire (minerit urban), managementul deșeurilor din construcții, separarea și colectarea deșeurilor, permacultură, reciclare și

reciclare creativă, cercetare și
design de produs.
Sâmbătă și duminică vor avea
loc dezbateri pe teme propuse de
aceste entități, dedicate, de asemenea, publicului specializat. Organizatorii doresc ca acest demers
să ducă la consolidarea comunității interesate de economia circulară, astfel încât după Urbanfest aceasta să aibă capacitatea
să inițieze și să ducă la bun sfârșit proiecte comune.
În plus, în cele două zile și jumătate, va fi construită, împreună
cu publicul prezent, o casă realizată
din materiale de construire neconvenționale: cărămizi din hârtie reciclată, pereți din cânepă și argilă
cu paie, pe o structură de lemn cu
plăcuțe multicui, cu termoizolație
naturală din fibră vegetală și acoperiș verde, din gazon.
Cu această ocazie, va proiecta filmul Trashed (100 min., SUA,
2012, documentar), în care jeremy Irons dezvăluie amploarea și
efectele problemei deșeurilor, în
timpul unei călătorii în jurul lumii.
Sursa: ec.europa.eu

http://regio.adrmuntenia.ro
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UrbanFest 2016 - Vorbim despre economia
circulară şi Agenda urbană pentru UE
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Executivul a adoptat o ordonanță de urgență
ce modifică și completează unele acte normative
cu impact asupra domeniului achizițiilor publice,
în contextul îndeplinirii condiționalităților ex-ante, ce îi revin României în calitate de stat membru
al Uniunii Europene.
Este vorba despre modificări aduse Legii nr.
346/2004, privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, Legii nr. 51/2006,
a serviciilor comunitare de utilități publice, și Legii
101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților.
Ordonanța de urgență abrogă, din Legea nr. 346/
2004, prevederea prin care IMM-urile beneficiau de
reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de
afaceri, de garanția pentru participare și de garanția de bună execuție, cerute în achizițiile publice
de bunuri, servicii și lucrări. Astfel, prin eliminarea
acestor facilități considerate de către Comisia Europeană ca fiind măsuri ce creează o discriminare
pozitivă față de operatorii economici care nu au
acest statut, IMM-urile vor participa în aceleași condiții ca și ceilalți operatori economici la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice
și a contractelor de concesiune de lucrări și servicii.
Măsura modificării legislative a fost decisă de Guvern, având în vedere că în cazul declanșării de către Comisia Europeană împotriva României a procedurii de infringement în baza celor semnalate în acest dosar, este posibil ca auditul Comisiei să aplice
corecții financiare în toate proiectele cu finanțare
nerambursabilă în care s-au derulat proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică în care IMMurile din România au beneficiat de facilitățile anunțate.
de menționat este faptul că noul cadru legal
în domeniul achizițiilor publice, adoptat pe parcursul acestui an, conține o serie de prevederi ce
promovează accesul IMM-urilor la această piață,
cum ar fi faptul că împărțirea pe loturi a contractului de achiziție publică devine regulă, autoritățile contractante având obligația de a justifica decizia de a nu recurge la atribuirea contractului pe
loturi. de asemenea, introducerea unui mecanism
care să permită plăti directe către subcontractanți –
www.adrmuntenia.ro

facilitează, indirect, accesul IMM-urilor la piața achizițiilor publice, având în vedere că, în multe situații, subcontractanții sunt IMM-uri.
totodată, actul normativ vizează modificarea și
abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 51/2006, a
serviciilor comunitare de utilități publice, introduse
în cursul anului 2012, astfel încât prevederile acestei
legi să fie corelate cu noile legi privind achizițiile
publice, adoptate de Parlament în cursul acestui an.
Se clarifică faptul că un contract de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice poate fi contract
de concesiune de servicii sau contract de achiziție
publică. de asemenea, se reglementează gestiunea
directă, în sensul conformării cu reglementările din
directiva 2014/24/UE, privind achizițiile publice. În
acest sens se menționează că gestiunea directă se
realizează atât prin intermediul operatorilor de
drept public, cât și a operatorilor de drept privat,
eliminându-se referirea doar la operatorii de drept
public. Similar, se elimină distincția dintre operatorii
economici de drept public sau privat la acordarea
accesului la atribuirea contractelor de delegare.
În ceea ce privește faptul că participarea operatorilor la procedurile pentru delegarea gestiunii
serviciilor de utilități publice este permisă numai
pe baza licenței emise sau recunoscute, după caz,
de autoritățile de reglementare competente, această condiționare este eliminată.
Una din modificări se referă și la măsurile de
natura ajutorului de stat, vizavi de atribuirea serviciilor de utilități publice, care nu pot fi acordate
decât după avizarea acestora de către Consiliul
Concurenței în condițiile legii.
de asemenea, prevederile referitoare la durata contractelor de delegare de gestiune se corelează cu prevederile Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016, privind achizițiile sectoriale, și Legii nr. 100/2016, privind concesiunile
de lucrări și concesiunile de servicii. În acest sens
se abrogă din Legea nr. 101/2006, a serviciului de
salubrizare a localităților, prevederile referitoare
la durata contractelor de delegare a gestiunii.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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IMM-urile nu vor mai beneficia de reducerile
de 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri
şi garanţiile pentru participare şi de bună execuţie
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Argeş

Se înfiinţează
Parcul Naţional Munţii Făgăraş

Potrivit documentului semnat, etapele necesare pentru constituirea acestui nou parc național
se vor derula în perioada octombrie 2016 - 2020.
În acest fel, defrișările din munții noștri ar putea
fi stopate, nu s-ar mai construi oriunde în munți,
iar potecile montane nu ar mai fi distruse. Pe de
altă parte, flora și fauna din făgăraș ar fi protejate. Responsabil cu activitățile de analiză, aprobare și planificare a acestui demers este un grup
de lucru interministerial, sub coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP).
Munții făgăraș constituie cel mai reprezentativ și mai valoros sector al lanțului Carpatic, iar
prin declararea lor drept Parc național se va asigura conservarea celor 27 de tipuri de habitate naturale.
noul statut va asigura în cazul Munților făgăraș conservarea și punerea sub protecție a unui capital natural extraordinar de valoros. Parcul națio-

Călăraşi

nal Munții făgăraș va constitui cel mai important
rezervor de biodiversitate din Munții Carpați, cu
27 de tipuri de habitate naturale, 6 specii de mamifere, 3 amfibieni, 4 pești, 13 nevertebrate și 66
de plante endemice, toate de interes european,
rezervor de apă curată cu debit constant și cel mai
mare bazin forestier al României. Sub raportul suprafață/bogăția biodiversității, această arie va deveni un veritabil „Yellowstone European”, conform
MMAP. Şeful Serviciul Salvamont Argeș, Ion Sănduloiu, a declarat: „Este un lucru benefic înființarea
Parcului Național și, dacă procedura a început, se
va și concretiza. La ora actuală, în munții noștri
sunt versanți întregi rași, prin defrișări, și ne-au
dispărut marcajele. Animalele sălbatice, în special
urșii, au ajuns să vină în gospodăriile oamenilor și
pe Transfăgărășan din cauză că li s-a redus habitatul, în urma defrișărilor. O astfel de măsură de
declarare ca Parc Național în Piatra Craiului a făcut ca, în prezent, caprele negre să se apropie de
oameni la câteva zeci de metri, fiindcă nu-i mai percep ca vânători. În Făgăraș, la noi, fug când văd oamenii. Dacă se va crea Parcul Național, ar exista restricții la vânătoare, restricții de exploatare a pădurilor.”.

Lucrările de modernizare
pentru Varianta Nord a municipiului
s-ar putea finaliza anul viitor

Executivul supraveghează îndeaproape lucrările de modernizare a Variantei nord a municipiului
Călărași, obiectiv finanțat în cadrul Programului
național de dezvoltare Locală și realizat în cadrul
campaniei Strabag România. Primarul daniel drăgulin a declarat că a purtat discuții cu cei de la Strabag „pentru că există unele întârzieri vizavi de lucrarea de pe str. Rocada. Ei mi-au dat asigurări că
anul acesta vor da în folosință banda stângă în sensul de mers către Prefab, la stratul de nivelare,
urmând ca în primăvară să se treacă pe partea cealaltă”. Conform declarațiilor primarului municipiuwww.adrmuntenia.ro

lui Călărași, lucrarea este una foarte complexă, termenul de execuție fiind de 3 ani, în acest sens autoritățile sperând ca în anul viitor să se finalizeze
și să fie dată în folosință Varianta nord a municipiului Călărași.
Valoarea obiectivului de investiții „Modernizare stradă Varianta Nord, tronson DN 21 – strada București, municipiul Călărași” este de 7.594.659,13
lei, fiind finanțat de Ministerul dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform contractului nr. 11.511/25.06.2015.

Sursa: arenamedia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Guvernul a aprobat, printr-un
memorandum semnat de curând, inițierea
procesului de înființare a Parcului național
Munții făgăraș ca un parc emblematic
al României și Europei.
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Dâmboviţa

Proiecte europene îndrăzneţe
pentru Târgovişte

Giurgiu

zează reabilitarea și consolidarea Liceului Tehnologic ‘Constantin Brâncoveanu’, un altul care vizează Liceul Tehnologic ‘Nicolae Mihăiescu’, eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea
Școlii Gimnaziale ‘Ioan Alexandru Brătescu Voinești’. De asemenea, avem un proiect similar pe Grădinița cu program normal ‘Carmen Silva’ și pentru
Grădinița cu program prelungit nr. 1 Târgoviște”,
a precizat edilul de la târgoviște.
Şi pentru că târgoviștenii au nevoie și de alternative pentru petrecerea timpului liber, primarul
Cristian Stan a anunțat că în vecinătatea Complexului turistic de natație vor fi amenajate un teren
pentru carting și un patinoar:
„Pe Prioritatea de investiții 4.2, tot pe Axa 4,
reconversia și refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație, pentru că
la Complexul de Natație vrem să dezvoltăm un proiect de natură să formeze o unitate funcțională cu
Complexul de Natație și cu Cartodromul, deja am
demarat procedurile de achiziție, în vecinătatea
Complexului de Natație vom avea un Cartodrom. De
asemenea urmează să se construiască și un Skate
Park în Târgoviște”, a anunțat primarul Cristian Stan.
toate aceste sunt proiecte trecute în Strategia
Integrată de dezvoltare Urbană a municipiului târgoviște și reprezintă proiectele prioritizate, valoarea totală a acestora fiind de 108 milioane de euro.
Sursa: jurnaldedambovita.ro

Fonduri de la Ministerul Dezvoltării
pentru municipiul Giurgiu

Ministerul dezvoltării a alocat municipiului Giurgiu, la începutul acestei luni, suma de 555.320 de
lei. Banii au fost acordați pentru modernizarea rețelei de transport agent termic și instalațiilor de
alimentare cu energie termică pe rețeaua nicolae
titulescu - Liceul de Marină - Ramadan și în zona
parc Alei - Bulevardul 1907.
Contractul de finanțare aferent investițiilor
destinate reabilitării sistemului centralizat de alimentare cu energie termică a fost semnat între
www.adrmuntenia.ro

municipiul Giurgiu și Ministerul dezvoltării la începutul acestei luni, conform „Programului de termoficare 2006 - 2020 căldură și confort”.
fondurile au fost aprobate de consilierii municipali, vineri, 16 septembrie, printr-un proiect de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
Municipalitatea trebuie să cheltuie această sumă destinată reabilitării rețelei de termoficare până la finele acestui an.
Sursa: giurgiuveanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Echipa administrativă a municipiului reședință de
județ a gândit proiecte în valoare de 108 milioane de
euro și este pregătită să atragă fonduri importante prin
Programul Operațional Regional 2014 - 2020 și să rezolve problemele existente atât pe linia de eficientizare energetică, cât și pe cea de infrastructură educațională și transport public ecologic. Potrivit primarului municipiului târgoviște, Cristian Stan, unul dintre
cele mai importante proiecte pe care îl va implementa
în localitate, imediat ce va fi posibil, este cel privind
achiziționarea de autovehicule ecologice și construirea
infrastructurii necesare transportului public ecologic.
Acesta presupune achiziționarea, cu ajutorul fondurilor europene, a 35 de mijloace de transport în comun, construirea de stații de alimentare a mașinilor
din 10 în 10 kilometri și construirea a cel puțin două depouri pentru aceste autovehicule electrice.
Pe lângă acest proiect îndrăzneț, municipalitatea va reabilita, moderniza și extinde cu fonduri europene mai multe instituții de învățământ din târgoviște, de la Colegii naționale, licee, școli gimnaziale, grădinițe până la creșe care au nevoie de intervenție pentru ca cei mai mici dintre locuitorii municipiului să beneficieze de condiții moderne de studiu.
„Pe Axa 3, pe zona de eficiență energetică, prin
reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale,
discutăm de blocurile de locuințe, noi avem un proiect ce vizează eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public în Târgoviște, proiect care vi-
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Se doreşte restaurarea şi conservarea
Bisericii de lemn din Slobozia şi punerea în valoare
a Oraşului de Floci
Ialomiţa

Prahova

cum și Conacul Bolomey reprezintă mărturii ale
evoluției noastre prin acest județ. Este destul de
greu să refacem Conacul Bolomey, care a ajuns în
situația actuală, este destul de greu să reabilităm
ceea ce este aproape distrus, însă vă garantăm că
avem intenția asta. (...) Este o finanțare europeană prin care aceste obiective pot fi reabilitate. La
acest moment, din banii noștri nu se vor realiza
decât studiile și cererile de finanțare. Dacă reușim
să obținem finanțarea, acestea reprezintă cheltuieli eligibile și se vor deconta.”
Sursa: obiectiv.net

Ploieştiul a fost, timp de trei zile,
plin de poveşti, magie şi feerie

» Mii de prahoveni au participat,
timp de trei zile, la festivalul „Ploiești,
feerie, magie și povești”, în cadrul
căruia au fost organizate spectacole
de teatru, concerte, ateliere pentru
copii, show-uri cu foc, demonstrații
ecvestre și multe alte evenimente.

Manifestarea s-a deschis vineri după-amiază, în
Centrul Civic al Ploieștiului, cu o paradă la care au
participat actori mergând pe catalige - întruchipând prinți, prințese și arlechini, păpuși gigantice
reprezentând personaje din diferite spectacole
pentru copii, statui vivante, actori de la teatrul
„Toma Caragiu”, în fruntea alaiului fiind fanfara
Consiliului județean Prahova. Sute de copii s-au bucurat de acest moment, micuții mergând în urma
artiștilor. Însoțiți de părinți, aceștia au admirat
costumele colorate, au încercat să ghicească din
ce povești sunt desprinse personajele, au comunicat cu actorii și au făcut zeci de fotografii. Vineri
și sâmbătă, în centrul orașului au susținut concerte
artiști români.
Sâmbătă, marea atracție a festivalului a fost
www.adrmuntenia.ro

la turnul de Parașutiști, unde, într-un spațiu special amenajat, a avut loc evenimentul „Ploiești
Horse Show”.
A fost vorba despre un spectacol ecvestru, dedicat atât copiilor, cât și adulților, organizat în parteneriat cu Equestrian Adventures și Clubul de
Echitație Westerndream. Pe lângă lecțiile de călărie și plimbările cu caii, oferite copiilor din public,
cei prezenți au putut participa și la un adevărat
spectacol ecvestru. Iar reprezentația a fost una cu
totul deosebită, un adevărat spectacol, care a inclus demonstrații de dresaj pe muzică ambientală,
cel mai aplaudat fiind finalul - turul de onoare sub acordurile Marșului lui Radetzky, demonstrațiile fiind susținute sub atenta îndrumare a antrenorilor atestați de federația Ecvestră Română.
festivalul „Ploiești, feerie, magie și povești” s-a
încheiat în data de 25 septembrie, cu ateliere pentru copii, dar și organizarea unor spectacole susținute de actori ai teatrului ploieștean, dar și ale
unor trupe din târgoviște și București.
festivalul a fost organizat de Primăria Ploiești,
teatrul „Toma Caragiu” și filarmonica „Paul Constantinescu”.
Sursa: ziarulprahova.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Consiliul județean Ialomița dorește să achiziționeze servicii de consultanță pentru întocmirea și depunerea cererii de finanțare și a documentației pentru proiectul de restaurare și conservare a Bisericii de
lemn din municipiul Slobozia, ce au o valoare de 156
de mii de lei, dar și pentru reabilitarea și punerea în
valoare a monumentului istoric Orașul de floci, acesta
din urmă fiind în valoare de 157 de mii de lei.
Președintele Consiliului județean Ialomița, Victor Moraru, a declarat privitor la aceste obiective
turistice de mare importanță pentru istoria județului, următoarele: „(...) cele două obiective, pre-
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Teleorman

Bucureşti - Alexandria
va fi drum expres, până în 2031

Ruta București - Alexandria va deveni drum expres, potrivit Masterulplanului General de transport, aprobat de curând de Guvern. Masterplanul
General de transport prevede construirea a 6.800
de kilometri de artere rutiere, dintre care 1.220
de kilometri de autostradă și 1.900 de kilometri de
drumuri expres. toate, până în anul 2036. Conform
Masterplanului, până în 2036, românii ar putea circula pe 11 noi autostrăzi. În document figurează 19
drumuri expres, printre care și șoseaua București Craiova, din care va face parte și drumul expres cawww.adrmuntenia.ro

re va trece prin Alexandria. Suma estimată pentru
construirea celor 195 de kilometri de drum expres
de la București, până la Craiova, se ridică la 764 de
milioane de euro, iar perioada de implementare
prevăzută în Masterplan este 2026 - 2031. Potrivit
acestuia, până în 202 sunt planificate proiecte în
valoare de 13 miliarde de euro, existând fonduri
doar pentru o parte dintre ele. Pentru proiectele
prevăzute între anii 2020 și 2030 au fost identificate doar jumătate dintre fondurile necesare.
Sursa: adevarul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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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 / 26 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.

