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Despre sprijinirea dezvoltării urbane durabile
din Sud Muntenia, prin POR 2014 – 2020, la Ploieşti

În cadrul acestui eveniment, directorul agenției, dr ing. Liviu Mușat, alături de directorul adjunct dezvoltare și Comunicare, daniela traian,
precum și reprezentanții Serviciului dezvoltare Urbană au analizat și dezbătut împreună cu potențialii beneficiari, documentul Cadru de Implementare (dCI) a dezvoltării urbane durabile aferent
axei Prioritare 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane
Durabile”, care a fost aprobat în varianta finală,
în data de 20 ianuarie, prin ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale,
administrației publice și fondurilor europene, și al
ministrului delegat pentru fonduri europene.
Prin axa prioritară 4, regiunii Sud Muntenia îi
sunt alocate fonduri nerambursabile de 201,09 milioane de euro, ce pot fi accesate prin intermediul
strategiilor integrate, pentru rezolvarea problemelor economice, sociale, climatice, demografice
și de mediu din localitățile urbane. din valoarea
totală alocată regiunii noastre sunt disponibile fonduri astfel: pentru mobilitatea urbană (P. I. 4.1) –
163, 33 milioane de euro, pentru revitalizarea urbană (P.I. 4.2) – 18,15 milioane de euro, pentru regenerarea comunităților defavorizate (P.I. 4.3) –
8,53 milioane de euro, pentru educație (P.I. 4.4) –
11,09 milioane de euro.
Prin lansarea acestui document s-a dat startul
apelului de depunere a documentelor strategice,
cu următoarele termene: 20 februarie – 21 august
– perioada de depunere a Strategiilor Integrate de
dezvoltare Urbană și a Planurilor de Mobilitate Urbană durabilă; 29 decembrie – termenul limită de
depunere a documentului justificativ pentru fonduri ESI 2014 – 2020. Principiul conform căruia se
vor realiza verificarea și evaluarea documentelor
strategice este „primul depus, primul evaluat”.
www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

» Luni, 6 februarie, adR Sud Muntenia
a organizat la Ploiești, prima întâlnire de
lucru din acest an privind dezvoltarea
urbană prin POR 2014 – 2020, destinată
reprezentanților celor șapte municipii
reședință de județ de la nivelul regiunii
noastre.

Odată cu publicarea documentului Cadru de
Implementare, autoritatea de Management pentru
POR 2014 – 2020 a realizat un material de informare denumit „Orientări privind Axa Prioritară 4
a POR 2014 - 2020 - Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile”, elaborat în vederea sprijinirii beneficiarilor eligibili. acest document conține informații
importante privind constituirea și funcționarea
autorității Urbane la nivelul municipiilor reședință
de județ (procedura de prioritizare și selecție a
proiectelor, rolul și componența autorităților Urbane etc.).
Reamintim celor interesați că toate aceste documente pot fi consultate pe website-ul agenției,
dedicat implementării POR 2014-2020 în Sud Muntenia: http://regio.adrmuntenia.ro/por_20142020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/, precum și
pe pagina de Internet a programului: http://inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html.
Menționăm că prin intermediul Serviciului dezvoltare Urbană, experții noștri oferă în permanență consultanță potențialilor beneficiari.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Focus grupuri de descoperire antreprenorială,
la Călăraşi

La aceste întâlniri de lucru au participat reprezentanți ai institutelor de cercetare, ai mediului
de afaceri și ai instituțiilor publice de la nivelul regiunii
noastre. adR Sud Muntenia, prin Serviciul dezvoltare,
a prezentat, cu această ocazie, oportunitățile de
finanțare nerambursabilă din cadrul axei prioritare 1
aferente Programului Operațional Regional 2014-2020.
În cadrul acestei linii de finanțare se pot realiza
investiții ce vizează crearea și dezvoltarea infrastructurilor de inovare și transfer tehnologic (Itt), inclusiv
parcuri științifice și tehnologice, dotarea cu echipamente și software necesare, achiziționarea de servicii
tehnologice, investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării. Potențialii beneficiari sunt: entități juridic constituite care gestionează infrastructuri cu rol de Itt, parcuri științifice și
tehnologice, IMM-uri, parteneriate între acestea.
În conformitate cu anexa la POR 2014-2020, care
prezintă modul de implementare al axei prioritare 1,
se prevede necesitatea realizării unui document Cadru
pentru Strategia de Cercetare și Inovare Regională
pentru Specializare Inteligentă – denumit în continuare
document Cadru Regional (Concept Note), agreat în
cadrul procesului de negociere cu Comisia Europeană.
Metodologia pentru elaborarea documentului Cadru,
transmisă de aM POR, reprezintă o bază pentru actualizarea RIS 3, prin reluarea procesului de validare a
domeniilor de specializare identificate.
Strategia Regională pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Muntenia 2014 - 2020 (RIS 3),
elaborată sub coordonarea adR Sud Muntenia, a fost
aprobată prin Hotărâre de Consiliu pentru dezvoltare
Regională în cadrul ședinței din 5 decembrie 2015.
domeniile cu potențial de dezvoltare identificate în
cadrul strategiei, care pot asigura o specializare inteligentă a regiunii Sud Muntenia sunt: Construirea
www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

» În data de 6 februarie, la sediul
Consiliului județean Călărași au avut loc
focus grupuri de descoperire antreprenorială
în domeniile „Agricultura și industria
alimentară” și „Bioeconomia – dezvoltarea
economiei circulare”, în contextul axei
prioritare 1 - Promovarea transferului tehnologic.

de mașini, componente și echipamente de producție,
agricultura și industria alimentară, Bioeconomia –
dezvoltarea economiei circulare, turismul și identitatea culturală și Industria de înaltă tehnologie.
Pentru regiunile care au deja aprobată o Strategie
Regională de Specializare Inteligentă, documentul Cadru va actualiza și va valida Strategia, printr-o fundamentare mai detaliată care să ducă la concluzii privind
sectoarele economice și tipurile de servicii pentru care
s-ar putea obține finanțare de către entitățile de
transfer tehnologic și de către IMM-urile care pot implementa un rezultat al transferului tehnologic, în vederea dezvoltării de idei de proiecte finanțabile prin
axa 1 – Promovarea transferului tehnologic. domeniile
de specializare inteligentă identificate în cadrul RIS 3
trebuie să fie confirmate în cadrul procesului de descoperire antreprenorială pentru a putea fi preluate în
cadrul Strategiei naționale de Cercetare – dezvoltare
și Inovare (în sensul actualizării).
Pentru elaborarea documentului Cadru și validarea domeniilor de specializare identificate prin Strategia Regională pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Muntenia, s-a continuat procesul partenerial
deja demarat pentru elaborarea RIS care a funcționat
în grupuri de lucru specifice pe domenii. focus grupurile de descoperire antreprenorială au avut loc astfel:
• 19 decembrie 2016 – târgoviște, domeniul turism și identitate culturală;
• 12 ianuarie 2017 – Ploiești, domeniul Localități Inteligente;
• 17 ianuarie 2017 – Pitești, domeniile Industria
auto și de înaltă tehnologie;
• 6 februarie 2017 – Călărași, domeniile Industria alimentară și bioeconomie.
http://regio.adrmuntenia.ro
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» Peste 550 de potențiali beneficiari din
mediul public și privat de la nivelul regiunii
Sud Muntenia au participat la Caravana de
informare desfășurată în perioada 25 ianuarie
– 1 februarie, pentru promovarea
oportunităților de investiții ce pot fi finanțate
prin POR 2014 – 2020.

În cadrul acestor întâlniri au fost prezentate
și analizate condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile, precum și tipurile de activități și beneficiari eligibili, conform ghidurilor specifice ale
programului, pentru a realiza următoarele tipuri
de investiții: reabilitarea termică a clădirilor publice (Prioritatea de investiții 3.1 B); dezvoltarea
infrastructurii serviciilor sociale pentru persoanele
vârstnice (Prioritatea de investiții 8.1 – Obiectivul
specific 8.3); sprijinirea dezvoltării IMM-urilor
(Prioritatea de investiții 2.2), precum și a microîntreprinderilor (Prioritatea de investiții 2.1 a).
Potențialii beneficiari pot depune proiecte în
cadrul acestor linii de finanțare, respectând următoarele termene limită: Prioritatea de investiții 3.1
B – termen de închidere a apelului: 28 august/ alocare regională: 45,71 milioane de euro; Prioritatea
de investiții 8.1.3 (Grup vulnerabil: Persoane vârstnice) – termen de închidere a apelului: 29 august/ alocare regională: 4,22 milioane de euro;
Prioritatea de investiții 2.1 a – termen de închidere
a apelului: 27 aprilie/ alocare regională: 36,85 milioane de euro; Prioritatea de investiții 2.2 a – termen de deschidere a apelului: 23 februarie/ termen de închidere a apelului: 23 august/ alocare
regională: 27,22 milioane de euro.
Caravana de informare, cea de-a patra realizată pentru promovarea POR 2014 – 2020, a fost
organizată de această dată mult mai concentrat,
desfășurându-se în două etape, pe grupuri țintă de
aplicanți – reprezentanți ai mediului public (autorități publice locale, direcții deconcentrate, OnGuri și unități de cult) și reprezentanți ai mediului
privat (IMM-uri).
www.adrmuntenia.ro

Seminariile de informare s-au desfășurat astfel:
• 25 ianuarie, mun. Călăraşi, ora 11:00 – Seminar de informare destinat autorităților publice locale/ ora 14:00 – Seminar de informare destinat
mediului privat;
• 26 ianuarie, mun. Alexandria, ora 11:00 – Seminar de informare destinat autorităților publice
locale/ ora 14:00 – Seminar de informare destinat
mediului privat;
• 30 ianuarie, mun. Târgovişte, ora 11:00 – Seminar de informare destinat autorităților publice
locale / ora 14:00 – Seminar de informare destinat
mediului privat;
• 31 ianuarie, mun. Piteşti, ora 11:00 – Seminar
de informare destinat autorităților publice locale /
ora 14:00 – Seminar de informare destinat mediului
privat;
• 1 februarie, mun. Ploieşti, ora 11:00 – Seminar de informare destinat autorităților publice locale/ ora 14:00 – Seminar de informare destinat mediului privat.
Până în prezent, la nivelul regiunii noastre s-au depus 327 de proiecte în cadrul POR 2014 - 2020, prin care
aplicanții au solicitat fonduri nerambursabile europene în valoare totală de peste 1,209 miliarde de lei.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Peste 550 de potenţiali beneficiari
din Sud Muntenia, la Caravana de promovare
POR 2014 – 2020!
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» La începutul lunii februarie,
colegul nostru Liviu Mușat, directorul
agenției pentru dezvoltare Regională
Sud Muntenia, a susținut teza de doctorat
cu tema „Turismul religios în nordul
regiunii de dezvoltare Sud Muntenia”,
la Universitatea „Babeș Bolyai”
din Cluj-napoca.

În studiul său este analizat potențialul atractiv
religios al județelor din nordul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, cu accent pe obiectivele turistice de cult, de la mănăstiri, catedrale și schituri
până la locurile sacre și tămăduitoare din această
zonă. județele argeș, dâmbovița și Prahova, unde
a fost realizată cercetarea științifică, dispun de o
zestre istorică impresionantă pentru identitatea
națională, pe care noi, românii, avem obligația să
o valorificăm și să o protejăm pentru a păstra vie
conștiința poporului nostru, prin credință, istorie
și tradiție.
după susținerea tezei de doctorat, dr ing. Liviu Mușat a declarat următoarele:
„Am ajuns cu bine la capătul unui demers
știinţific, dar și de suflet, care s-a întins de-a lungul a trei ani, dar care își trage seva din cei aproape 18 ani de când sunt parte a acestei minunate
echipe care este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia: susţinerea publică a tezei de
doctorat.

www.adrmuntenia.ro

Liviu Mușat, directorul adR Sud Muntenia, la susținerea tezei
de doctorat

Studiul meu este și un mic gest de recunoștinţă pentru acest binecuvântat colţ de ţară, regiunea Sud Muntenia, precum și pentru oamenii care
îl însufleţesc.
Mulţumesc tuturor celor care m-aţi sprijinit,
încurajat sau susţinut!
Gratitudine perenă domnului prof. univ. dr Pompei Cocean, conducătorul meu de doctorat, de a
cărui expertiză, anvergură academică și probitate
profesională am beneficiat pe tot parcursul studiilor doctorale și care, prin nevăzute căi, ce ţin
mai mult de har, a reușit să îmi augmenteze dragostea de Românism și de tot ce ţine de acesta: credinţă, istorie, tradiţie!”

http://regio.adrmuntenia.ro

EXCELENȚĂ ÎN SUD MUNTENIA

Colegul nostru Liviu Muşat,
doctor în geografie
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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,
în data de 3 februarie 2016
REGIUnEa SUd MUntEnIa

axă
2
2
3
3
5
5
6
6
7
8

Prioritate
de investiții

apel

2.1

POR/2016/2/2.1/a/1

3.1

POR/2016/3/3.1/a/1

2.2

POR/102/2/2

3.1

POR/2016/3/3.1/
B/1/7REGIUnI

5.2

POR/2016/5/5.2/1

5.1
6.1
6.1
7.1
8.1

POR/2016/5/5.1/1
POR/2016/6/6.1/1
POR 2016/6/6.1/2

POR/2016/7/7.1/1

P.O.R./8/8.1/8.3/a
/1

data
închidere
apel

27.01.2017,
ora 12.00
23.08.2017,
ora 12.00
16.11.2016,
ora 10.00
28.08.2016,
ora 10.00
25.11.2016,
ora 12.00
25.11.2016,
ora 12.00
16.11.2016,
ora 12.00
06.07.2017,
15.00
05.12.2016,
ora 17.00
29.08.2017,
ora 12.00

alocare
regională
apel
- mil. euro -

36,85
27,22
57,34

nr. proiecte
depuse
265
0

PROIECtE dEPUSE

valoare
totală
- mil. Lei -

valoare
eligibilă
- mil. Lei -

valoare
solicitată
- mil. Lei -

0,000

0,000

0,000

274,968

229,657

181,794

7

32,104

30,762

26,148

38,53

41

438,483

434,469

425,625

125,09

3

473,786

471,929

462,279

6

83,727

82,039

80,398

45,71
14,16

125,09

15,32
4,22

0
5
0
0

0,000

34,490
0,000
0,000

0,000

33,790
0,000
0,000

0,000

33,114
0,000
0,000

nr. proiecte
respinse
0
0
0

PROIECtE RESPInSE

valoare
totală
- mil. Lei -

valoare
eligibilă
- mil. Lei -

valoare
solicitată
- mil. Lei -

0,000

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

nr. proiecte în
selecție
265
0

0,000

0,000

2

29,498

28,519

27,949

39

1

130,105

129,722

127,022

0

0,000

0,000

0,000

0
0
0
0

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

EvaLUaRE

0,000
0,000
0,000
0,000

7

165,854
122,512

Procent
acoperire
alocare
regionalăl

109,61%

0,00%

258,076

10,13%

173,416

229,32%

2

563,005

59,55%

6

68,952

0
5
0
0

• Curs Inforeuro februarie 2017: 4,5008 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

alocare
regională
apel
- mil. Lei -

205,732
63,731

563,005

18,993

0,00%

51,96%
0,00%

116,60%

0,00%

LEGENDĂ

apel lansat

apel deschis
apel închis

http://regio.adrmuntenia.ro
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Executivul a aprobat vineri, 27 ianuarie, ordonanța de urgență pentru stimularea înființării de
noi întreprinderi mici și mijlocii, program ce încurajează dezvoltarea spiritului antreprenorial.
Prin programul „Start-up Nation – România” se
acordă ajutor de minimis în sumă maximă de 200.000
de lei pentru un beneficiar, reprezentând 100% din
valoarea cheltuielilor eligibile, unui număr maxim
estimat de 10.000 de întreprinderi mici și mijlocii.
Întreprinderile care beneficiază de acest aju-

tor de minimis sunt cele înființate de persoane fizice, după intrarea în vigoare a acestui act normativ. În afara obligațiilor stabilite prin actele normative în vigoare, beneficiarii ajutorului de minimis au obligația să facă dovada, la momentul depunerii cererii, de decont, a angajării cu contract
pe perioada nedeterminată și cu normă întreagă a
minimum 2 salariați, precum și obligația menținerii
celor două locuri de muncă pentru minim 3 ani.

» Comisia Europeană (CE) a lansat
un proiect de 8 milioane de euro pentru
interconectarea administrațiilor publice
din 21 de state UE, cu privire la
transmiterea de către companiile
transfrontaliere a informațiilor
o singură dată.

lor sisteme. Construirea de punți comune între
aplicații de consum de date și surse de date, cum
ar fi Registre ale comerțului, fără a interfera cu
infrastructurile naționale existente, necesită o arhitectură federalizată inovatoare la o scară transfrontalieră, colaborativă, pan-europeană. dezvoltarea unei astfel de arhitecturi – pentru a conecta
registre și arhitecturi de e-Guvernare în diferite
țări – este principalul obiectiv al proiectului tOOP.
tOOP va lua în considerare cadrele legislative existente ale UE, precum și reutilizarea componentelor It comune, dezvoltate de proiectul e-SEnS și
exploatate ca infrastructuri de servicii digitale (digital Service Infrastructures) ale Connecting Europe facility.
Proiectul tOOP va testa principiul „Once Only”
pentru întreprinderile care desfășoară activități
transfrontaliere. tOOP are ca scop promovarea cooperării transfrontaliere între autorități și oferirea
posibilității de control și de transparență în ceea
ce privește operațiunile de afaceri la nivel transfrontalier.
tOOP are un buget de 8 milioane de euro, finanțat prin programul Orizont 2020 al Uniunii Europene. România este reprezentată în cadrul proiectului de către Institutul național de Cercetare –
dezvoltare în Informatică – ICI București – coordonator național și Oficiul național al Registrului
Comerțului – partener.

Sursa: radiovocescampi.ro

Proiect de 8 milioane de euro pentru interconectarea
administraţiilor publice din 21 de state UE

„Comisia Europeană a lansat la 1 ianuarie
2017 proiectul intitulat ‘The Once-Only Principle –
TOOP’. Acest proiect face parte din Planul de acţiune al Uniunii Europene de e–Guvernare 2016 –
2020 și va contribui la creșterea eficienţei pieţei
unice digitale. Proiectul va garanta că informaţiile
sunt furnizate către administraţiile publice, o singură dată, indiferent de ţara de origine a companiei, eliminând astfel obstacolele inutile pentru
întreprinderile europene care sunt nevoite să prezinte în mod repetat aceleași date și documente”,
se arată în document.
Potrivit acestuia, în conformitate cu principiul
„Once Only” (o singură dată), organismele publice
ar trebui să ia măsuri pentru a face schimb de date
între ele, cu respectarea normelor privind confidențialitatea și protecția datelor, atât la nivel
național (trans-sectorial), cât și la nivel transfrontalier.
această stare de fapt necesită o soluție generică și măsurabilă pentru interconectarea diferitewww.adrmuntenia.ro

Sursa: administratie.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Un nou program care încurajează
dezvoltarea spiritului antreprenorial
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Argeş

Strategia de sănătate,
discutată la Consiliul Judeţean Argeş

țului 2014-2020, cu accent pe 2017. această completare este necesară pentru adaptarea strategiei
la noile axe de finanțare europeană. de altfel, alături de președintele dan Manu s-a aflat și aparatul
tehnic al Consiliului județean argeș, care a prezentat invitaților care sunt la această oră liniile de finanțare europeană deschise până în acest moment
și ce poate fi accesat în viitorul apropiat.

Sursa: argesexpres.ro

Masă rotundă cu tema „Patrimoniul
natural protejat în cadrul ariei transfrontaliere
România - Bulgaria”, organizată la Călăraşi

Călăraşi

fundația „Natura Vie” Călărași, în parteneriat
cu asociația Municipiilor dunării „Dunărea” din Ruse (Bulgaria) au organizat la sfârșitul lunii ianuarie,
la Călărași, o masă rotundă cu tema „Patrimoniul
natural protejat în cadrul ariei transfrontaliere
România - Bulgaria”. acest traseu face parte din
proiectul „Dezvoltarea și promovarea unui produs
turistic de patrimoniu natural comun”. Obiectivul
proiectului este de a spori utilizarea durabilă a resurselor naturale comune din zona de graniță România - Bulgaria, prin dezvoltarea unui produs turistic comun de patrimoniu natural: traseul „Patrimoniul natural protejat în cadrul ariei transfrontaliere România-Bulgaria” și campania privind conservarea, promovarea și dezvoltarea comună a acestuia.
În interiorul regiunii de graniță există o serie
de situri naturale protejate - parcuri și rezervații
naturale. aceste zone sunt incluse într-o rețea de
parcuri ale dunării și toate au planuri de management, în care se integrează secțiuni de management al turismului. Este necesară o abordare mai
orientată în regiunea transfrontalieră pentru a atrage turiști, pentru a promova și a spori patrimoniul
natural comun, prin gestionarea durabilă a ecosistemelor. Elaborarea unei strategii comune privind
dezvoltarea, inovarea și punerea în valoare unui
produs turistic realizată în cadrul proiectului va
www.adrmuntenia.ro

oferi o imagine de ansamblu a zonei de graniță propusă spre promovare. Etapele ce se vor desfășura
în cadrul acestei strategii vizează: analiza situației
actuale a dezvoltării turismului natural, obiective
strategice, misiune, viziune pentru dezvoltarea durabilă a turismului natural în regiunea transfrontalieră România - Bulgaria. Rezultatele proiectului
sunt următoarele: 2 strategii comune, creșterea numărului de vizitatori cu 40.000 și creșterea numărului de turiști care înnoptează cu 40.000 în zona
transfrontalieră România - Bulgaria. Perioada de
derulare a proiectului este de 24 de luni (februarie
2016 - februarie 2018), iar valoarea totală a acestuia este de 754.518 euro.
Sursa: radiovocescampi.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Miercuri, președintele Consiliului județean,
dan Manu, s-a întâlnit cu reprezentanții sistemului
de sănătate din argeș. Întâlnirea a avut ca temă
principală de discuții Strategia pe sănătate, cu accent pe anul 2017. astfel, fiecare și-a putut prezenta proiectele ce vor fi cuprinse în Strategia de dezvoltare a județului argeș pentru perioada 2014-2020.
În prezent, la Consiliul județean argeș se lucrează
la reactualizarea Strategiei de dezvoltare a jude-
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Reabilitarea
Cinematografului „Independenţa”, reavizată

9

Dâmboviţa

nanțare și să demareze lucrările de execuție. Clădirea Cinematografului „Independenţa”, aflată în
centrul municipiului târgoviște, se află de ani buni
într-o stare avansată de degradare, iar autoritățile
târgoviștene speră ca acum proiectul de reabilitare
și modernizare să fie cât mai curând pus în aplicare. Potrivit primarului Cristian Stan, doar Ministerul dezvoltării mai trebuie să se pronunțe legat
de această investiție de la târgoviște, iar după primirea avizului și de la MdRaP, teoretic, nimic nu
mai poate sta în calea demarării investiției.
Sursa: jurnaldedambovita.ro

Reabilitare termică
a blocurilor din Giurgiu, pentru reducerea
costurilor de întreţinere

Giurgiu

Primăria Municipiului Giurgiu a depus cereri
de finanțare în cadrul POR 2014 – 2020, pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, în vederea îmbunătățirii eficienței energetice a clădirilor
rezidențiale, cu scopul reducerii pierderilor energetice și, implicit, diminuarea costurilor de întreținere pentru locatari.
Ratele de cofinanțare aplicabile conform Ghidului specific aferent Priorității de investiții 3.1 a
sunt astfel: 60% din totalul cheltuielilor eligibile
ale proiectelor (fEdR + buget de stat); 40% din towww.adrmuntenia.ro

talul cheltuielilor eligibile ale proiectelor (Solicitant și asociația de proprietari). Costurile suportate de locatari vor fi în funcție de devizul din documentația tehnico-economică.
În prezent, trei cereri de finanțare ce includ 23
de blocuri din cartierele tineretului, București, 1
decembrie 1918, Policlinică se află în evaluare la
Organismul Intermediar. Pentru anul 2017 se află în
pregătire documentațiile tehnico-economice pentru 20 de blocuri din municipiul Giurgiu.
Sursa: primariagiurgiu.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Compania națională de Investiții a reanalizat
documentația depusă de Primăria târgoviște pentru reabilitarea și modernizarea Cinematografului
„Independenţa”, pentru care a primit un nou aviz favorabil. această investiție are o valoare de aproape 9 milioane de euro, bani pe care CnI îi va investi
la târgoviște pentru revigorarea artei cinematografice dâmbovițene. Primarul municipiului târgoviște, Cristian Stan, susține că după primirea acestei reavizări de la Compania națională de Investiții proiectul intră în sfârșit pe un drum drept și speră ca
în maxim două luni să se semneze contractul de fi-
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Ialomiţa

Expoziţie de fotografie,
la Centrul Cultural „Ionel Perlea”

din totalul celor 19 situri Ramsar, din România,
Ialomița figurează cu două, și anume Brațul Borcea,
în colaborare cu județul Călărași, și Canararele de
la Hârșova, în parteneriat cu județul Constanța. de
asemenea, în județ au fost declarate 13 situri de interes european, adevărate oaze naturale pentru
păsări.
Expoziția de fotografie poate fi vizitată la Centrul Cultural „Ionel Perlea” până în data de 24 februarie.
Sursa: guraialomitei.com

Seminar cu tema
„Contracte de Performanţă Energetică”,
la Ploieşti

Prahova

» agenția pentru Eficiență Energetică
și Energii Regenerabile „AE3R Ploiești Prahova” a organizat, săptămâna trecută,
seminarul cu tema „Contracte de
Performanţă Energetică”. acest eveniment
a fost organizat în cadrul proiectului
european „EnPC - INTRANS - Consolidarea
capacităţilor de implementare a
Contractelor de Performanţă Energetică
pentru pieţele europene în tranziţie”.

Seminarul a dezbătut acest subiect de real interes pentru autoritățile publice și a reunit principalii actori și factori de decizie din partea autorităților publice locale din județul Prahova. Un alt
punct de pe ordinea de zi l-a reprezentat Legea nr.
121/2014, cu privire la eficiența energetică, care
transpune directiva nr. 27/2012 și introduce noi
elemente pentru susținerea eficienței energetice
la nivel local: obligativitatea existenței unui manager energetic autorizat pentru localitățile cu mai
mult de 20.000 de locuitori; extinderea obligativității realizării planului de creștere a eficienței
energetice până la nivelul localităților cu peste
5.000 de locuitori.
www.adrmuntenia.ro

agenția pentru Eficiență Energetică și Energii
Regenerabile „AE3R Ploiești-Prahova” va asista primăriile din județul Prahova în întocmirea programelor de îmbunătățire a eficienței energetice.
acest eveniment a avut ca obiectiv sprijinirea
creșterii gradului de informare a autorităților locale privind contractele de performanță energetică și să aducă în prim plan măsurile asumate de
acestea, în scopul atingerii obiectivelor europene.
Sursa: prahovabusiness.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Calendarul evenimentelor ecologice se deschide în fiecare an cu „Ziua zonelor umede”, datată la 2 februarie, printr-o convenție internațională privind conservarea patrimoniului natural.
Cu această ocazie, agenția județeană pentru
Protecția Mediului Ialomița a organizat două simpozioane la Seminarul teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”
din Slobozia și Liceul tehnologic de Industrie alimentară fetești, iar la Centrul Cultural „Ionel Perlea” a
fost vernisată o expoziție de fotografie cu imagini surprinse în arii protejate, habitate ale păsărilor de apă.
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Manifestări culturale la Alexandria:
165 de ani de la naşterea scriitorului
Ion Luca Caragiale

Teleorman

» La Biblioteca județeană „Marin
Preda” din alexandria s-au desfășurat o
serie manifestări culturale prilejuite de
împlinirea a 165 de ani de la nașterea
scriitorului Ion Luca Caragiale.

Ion Luca Caragiale a fost dramaturg, nuvelist,
pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist român. Este considerat a fi cel
mai mare dramaturg român și unul dintre cei mai importanți scriitori români. așa cum au subliniat organizatorii evenimentului, opera lui Ion Luca Caragiale cuprinde teatru (opt comedii și o dramă), nuvele
și povestiri, momente și schițe, publicistică, parodii, poezii. Operele sale, în special comediile, sunt
exemple excelente ale realismului critic românesc.
La sala de lectură a Bibliotecii județene a fost
vernisată expoziția de carte intitulată „Viaţa și owww.adrmuntenia.ro

pera lui I.L. Caragiale”. au fost expuse volumele
cuprinzând comediile: „O noapte furtunoasă”,
„Conu Leonida faţă cu reacţiunea”, „O scrisoare
pierdută”, „D-ale carnavalului”, „O soacră”, „Hatmanul Baltag”, „Începem, 1 Aprilie”; drama „Năpasta”; nuvelele și povestirile: „O făclie de Paște”,
„În vreme de război”, „Kir Ianulea”, „Două loturi”.
nu lipsesc nici momente și schițe precum: „Mitică”, „Dl. Goe”, „Bubico”, „Vizită”, „La Paști”, „Emulaţiune”, „Dascăl prost”, „Premiul întâi”, „Cum stăm”
și „Bacalaureat”, apărute în volum sau în diferite
publicații. Expoziția cuprinde și următoarele volume de critică literară: „Caragialiana” de Șerban
Cioculescu, „Fenomenul Caragiale și reîncarnările
virtuale” de aureliu Goci, „O biografie a lui I.L. Caragiale”, de Marin Bucur, „Opera lui I.L. Caragiale”, de Mircea tomuș.
Sursa: ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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adevărul / 5 februarie 2017

Ziarul Mara / 4 februarie 2017

REVISTA PRESEI

Curierul Zilei / 1 februarie 2017

radiovocescampi.ro / 1 februarie 2017

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 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 / 6 februarie 2017
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.

