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Viceprim-ministrul Sevil Shhaideh,
în vizită de lucru în regiunea Sud Muntenia

În această vizită, la invitația autorităților publice locale din județele Argeș, dâmbovița și Prahova, din partea Agenției pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia au participat directorul dr ing.
Liviu Mușat, precum și directorul adjunct dezvoltare și Comunicare, daniela traian.
vineri, 17 februarie, au avut loc întâlniri de lucru cu reprezentanții administrației publice locale
din județele Argeș și dâmbovița, iar sâmbătă, 18 februarie, cu autoritățile publice din Prahova. discuțiile au vizat primele măsuri adoptate din Planul de
Guvernare, precum și prioritățile Ministerului dezvoltării Regionale, Administrației Publice și fondurilor europene (MdRAPfe) pentru anul în curs, ce
au ca scop eficientizarea activității publice locale.
dezbaterile ce au avut loc în cele trei județe ale
regiunii noastre au fost concentrate pe note explicative privind aplicabilitatea adecvată a legislației în vigoare, prin respectarea ghidurilor de finanțare și întocmirea, în mod corespunzător, a documentației specifice obiectivelor de investiții derulate în cadrul Programului Național de dezvoltare Locală. Alte probleme
ridicate de reprezentanții unităților administrativ-teritoriale prezenți la discuții au vizat găsirea celor mai
bune metode de inițiere și dezvoltare a unor proiecte
de succes pentru următoarea perioadă de programare
2014 -2020, cu finanțare din fonduri europene.
Conform MdRAPfe, referitor la fondurile europene, prioritare sunt măsurile ce vor duce la creșterea absorbției pentru cadrul financiar 2014-2020:
lansarea, în acest an, a apelurilor de proiecte pentru toate liniile de finanțare, acreditarea, până la
1 iulie a.c., a tuturor autorităților de management ale
www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

» La sfârșitul săptămânii trecute,
viceprim-ministrul Sevil Shhaideh, ministrul
dezvoltării regionale, administrației publice
și fondurilor europene, și secretarul de stat
Adrian Ionuț Gâdea s-au aflat în vizită de
lucru în regiunea Sud Muntenia, pentru a
analiza împreună cu autoritățile publice
locale strategiile locale de dezvoltare, precum
și oportunitățile de finanțare în cadrul
Programului Național de dezvoltare Locală.
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Pitești, 17 februarie

târgoviște, 17 februarie

Ploiești, 18 februarie

programelor europene și achitarea fără întârzieri a
facturilor depuse de beneficiarii programelor. Pentru
2017 este prevăzută rambursarea, până la sfârșitul
anului, a unei sume de 5,2 miliarde de euro.
http://regio.adrmuntenia.ro
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EVENIMENTE

ADR Sud Muntenia, la reuniunea de lucru
cu reprezentanţii Comisiei Europene, pentru sprijinirea
dezvoltării urbane prin POR 2014 - 2020

AdR Sud Muntenia, prin directorul adjunct dezvoltare și Comunicare, daniela traian, și reprezentanți ai Serviciului dezvoltare urbană, a participat joi,
16 februarie, la reuniunea de lucru pe tema dezvoltării urbane durabile, ce a avut loc la București.
Reuniunea a fost organizată de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului dezvoltării Regionale, Administrației Publice și fondurilor europene, la solicitarea Comisiei europene, fiind adresată structurilor de sprijinire a dezvoltării urbane
din cadrul Agențiilor pentru dezvoltare Regională.
Cu această ocazie s-au purtat discuții pe marginea Articolului 7 fedR: stadiul pregătirii strategiilor de dezvoltare urbană durabilă, provocări, rolul structurilor de sprijinire a dezvoltării urbane
din cadrul Agențiilor pentru dezvoltare Regională,
riscuri etc.. totodată, s-a realizat o planificare de
principiu a vizitelor pe care reprezentanții Comisiei europene intenționează să le efectueze în pewww.adrmuntenia.ro

rioada următoare. Prima vizită este programată a
avea loc în regiunea Sud Muntenia, la începutul lunii aprilie.
Reamintim că prin POR 2014 – 2020, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, regiunii Sud Muntenia îi sunt alocate fonduri nerambursabile de 201,09 milioane de euro, ce pot fi accesate
prin intermediul strategiilor integrate, pentru identificarea și 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 intermediul Serviciului dezvoltare urbană al AdR
Sud Muntenia, experții noștri oferă în permanență consultanță potențialilor beneficiari din regiunea noastră.
http://regio.adrmuntenia.ro
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INFO POR 2014 - 2020

Noi instrucţiuni pentru potenţialii beneficiari
care au proiecte depuse
prin aplicaţia electronică MYSMIS
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» MdRAPfe a publicat două noi
instrucțiuni ce vizează modalitatea de
răspuns la clarificări, precum și modalitatea
de realizare a contestațiilor de către
potențialii beneficiari.

Conform primei instrucțiuni, beneficiarul va
completa atât câmpurile „Răspuns introducere” și
„Răspuns concluzie”, cât și restul de informații cerute în alte secțiuni deblocate ale cererii de
finanțare (Cf). Se face referire la zona de secțiuni
ale Cf din stânga paginii, unde secțiunile editabile
vor fi marcate diferit față de cele needitabile.
În ceea ce privește instrucțiunea pentru modalitatea de realizare a contestațiilor, după respingerea Cf la evaluarea administrativă și de eligibilitate (CAe) sau la evaluare tehnico-financiară (etf),
statusul Cf se va modifica „respinsă la CAE/ETF”.
după acest moment potențialii beneficiari pot face

contestație la decizia luată de comisie.
Cele două instrucțiuni pot fi consultate pe website-ul www.fonduri-ue.ro, secțiunea dedicată exclusiv aplicației electronice MYSMIS > Manuale: link:
http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
în data de 17 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
278
0

PROIeCte dePuSe

valoare
totală
- mil. Lei -

valoare
eligibilă
- mil. Lei -

valoare
solicitată
- mil. Lei -

0,000

0,000

0,000

295,069

247,902

195,965

7

32,104

30,762

26,148

38,53

41

438,483

434,469

125,09

3

473,786

6

83,727

45,71
14,16

125,09

15,32
4,22

0
5
0
0

0,000

34,490
0,000
0,000

Nr. proiecte
respinse
37
0

PROIeCte ReSPINSe

valoare
totală
- mil. Lei -

valoare
eligibilă
- mil. Lei -

valoare
solicitată
- mil. Lei -

0,000

0,00

0,000

35,597

28,707

0,000

evALuARe
Nr. proiecte în
selecție
241
0

2

15,528

15,098

12,833

425,625

14

99,256

97,387

95,401

27

471,929

462,279

1

130,105

129,722

127,022

82,039

80,398

3

31,556

30,879

30,260

0,000

33,790
0,000
0,000

0,000

33,114
0,000
0,000

0
1
0
0

0,000
4,204
0,000
0,000

0,000
4,160
0,000
0,000

0,000
4,077
0,000
0,000

5
0

165,854
122,512
258,076
205,732

Procent
acoperire
alocare
regionalăl

118,15%

0,00%
5,16%
0,00%

173,416

190,42%

2

563,005

59,55%

3

68,952

4
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 -

63,731

563,005

18,993

45,56%
0,00%

72,71%

0,00%

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis
Apel închis

http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 311 / 14 - 19 februarie 2017

Premiile RegioStars identifică bunele practici în
dezvoltarea regională și promovează proiecte inovatoare și originale ce prezintă atractivitate și servesc drept sursă de inspirație pentru alte regiuni.
Credeți că proiectul dumneavoastră merită să
fie cunoscut și recompensat? Atunci înscrieți-l!
Categoriile de premiere pentru 2017 sunt:
• Specializarea inteligentă pentru inovare în
IMM-uri;
• uniunea energetică: schimbările climatice;
• emanciparea femeilor și participarea activă;
• educația și formarea;
• CityStars: orașele în tranziția digitală.
Anul acesta, ceremonia de premiere RegioStars
va avea loc în data de 10 octombrie, în cursul Săptămânii europene a regiunilor și a orașelor 2017.
Sursa: ec.europa.eu

Programul Transnaţional Dunărea: Anunţ de constituire
a bazei de date cu potenţiali beneficiari eligibili

» În perioada 2014 - 2020, Ministerul
dezvoltării Regionale, Administrației Publice
și fondurilor europene îndeplinește rolul de
Autoritate Națională și Punct Național de
Contact pentru Programul transnațional
dunărea, succesorul Programului de
Cooperare transnațională Sud-estul europei.

Acest program susține integrarea politicilor din
domeniile selectate (inovare și responsabilitate socială, mediu și cultură, conectivitate și responsabilitate energetică, guvernanță) în macroregiunea dunării, prin finanțarea de proiecte, având un parteneriat transnațional extins, în conformitate cu prevederile comunitare și în strânsă legătură cu obiectivele Strategiei ue pentru Regiunea dunării (SueRd).
În acest context, Autoritatea Națională/Punctul Național de Contact din cadrul MdRAPfe se află
în plin proces de elaborare a unei baze de date cu
organizații din România - potențiali beneficiari eligibili în cadrul acestor proiecte. Acest instrument
are scopul de a fi utilizat în transmiterea de informații relevante cu privire la program și la apelurile
de propuneri de proiecte viitoare, atât din partea
www.adrmuntenia.ro

MdRAPfe (în calitate de AN/PNC), cât și din partea
Autorității de Management/Secretariatului Comun
care funcționează în cadrul Ministerului economiei
Naționale din ungaria.
Baza de date va fi structurată pe domenii,
după cum urmează: Agricultură, silvicultură și pescuit, Administrație, Comerț, Construcții, Consultanță, Cultură și arte, educație, energie, Mediu,
Sănătate, ICt, Meșteșugărie, Media, Știință și tehnologie, Securitate, turism și recreere, transport
și altele.
Organizațiile interesate din domeniile enumerate, care doresc să facă parte din această bază
de date sunt invitate să transmită datele de contact (nume organizație, persoană de contact, domeniu de activitate - dintre cele mai sus enumerate, website, adresă e-mail și număr de telefon)
până în data de 28 februarie 2017, către AN/PNC,
tel.: 0372/111.305, persoane de contact: Alina Mihalache: alina.mihalache@mdrap.ro; Andreea Pena: andreea.pena@mdrap.ro; Simona Arghire: simona.arghire@mdrap.ro. detalii cu privire la Programul transnațional dunărea sunt disponibile pe
site-ul programului.

Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Lansarea premiilor RegioStars 2017
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Arii protejate ale României:
Parcul Natural Comana

Parcul Natural Comana este
o arie protejată aflată pe teritoriul județului Giurgiu, în suprafață de aproape 25.000 de hectare. Parcul a fost declarat arie
protejată în anul 2005 și reprezintă o zonă specială de conservare cu regim de protecție pentru mai multe specii de floră spontană și faună sălbatică din Câmpia Burnazului.
În acest parc întâlnim Balta
Comana, care este a treia zonă umedă a României după Balta Mică
a Brăilei și delta dunării și a doua
ca biodiversitate după delta dunării. Balta Comana găzduiește
141 de specii de păsări și 13 specii de pești, dintre care două, țigănușul și cleanul de Comana, se
găsesc doar în acest areal natural.
tot aici, turiștii pot vizita de
asemenea mănăstirea ce poartă
același nume al parcului. Mănăstirea Comana a fost ridicată pe
vremea lui Radu Șerban, în 1588,
și refăcută de Șerban Cantacuzino. A fost construită pe ruinele
unei mănăstiri ctitorite de domnitorul vlad țepeș.
vizitatorii parcului se pot relaxa pe traseele special amenajate prin pădure, se pot plimba cu
barca sau pot merge la Cabana
fântâna cu Nuc.
Sursa: jurnalul.ro

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO TURISM SUD MUNTENIA

Începând cu această ediție, newsletter-ul electronic are o nouă
rubrică destinată exclusiv promovării potențialului turistic al regiunii noastre de dezvoltare, prin a informa cititorii despre zonele mai mult sau mai puțin cunoscute din Sud Muntenia, pentru
frumusețile și unicitatea lor.

Info Regional Sud Muntenia
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INFO JUDEȚE

Trei noi proiecte
de investiţii importante pentru municipiul Piteşti
Argeş

În această lună, Primăria Pitești va supune dezbaterii și votului Consiliului local studiile de fezabilitate pentru alte trei proiecte de anvergură, după
ce luna trecută forul decizional al municipiului a
aprobat studiile de fezabilitate pentru viitoarea
Sală Polivalentă și pentru reabilitarea Colegiului
tehnic „Armand Călinescu”.
de această dată este vorba de modernizarea și
extinderea stadionului „Nicolae Dobrin” și de construirea unor pasaje rutiere pe strada Lânăriei și în
cartierul Craiovei. În ceea ce privește stadionul, primăria are în vedere demolarea tribunei a doua și construirea uneia noi, acoperită, cu 6.000 de locuri, pre-

cum și consolidarea și modernizarea celorlalte tribune. Pe de altă parte, pasajul de pe strada Lânăriei
ar urma să treacă peste calea ferată din zonă, pentru a
elimina timpii de așteptare de la barieră, iar pasajul din
Craiovei ar urma să fie construit din pantă, până în târgul din vale, peste toate intersecțiile din zonă. Sub
pasaj, potrivit primăriei, vor fi amenajate parcări.
Pentru concretizarea acestor proiecte, autoritățile
din Pitești speră să obțină fonduri de la Guvern sau de la
uniunea europeană. În funcție de obținerea finanțării, vor
fi organizate licitațiile pentru desemnarea firmelor constructoare și, ulterior, vor fi stabilite termenele de execuție.
Sursa: epitesti.ro

Sondaj de opinie pentru realizarea
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă
al Municipiului Călăraşi

Călăraşi

Primăria Municipiului Călărași anunță realizarea „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Călărași” – document strategic menit să planifice în mod durabil satisfacerea nevoilor
de mobilitate ale locuitorilor și sectorului economic din oraș și împrejurimi.
În vederea elaborării studiului, în perioada următoare se va desfășura un sondaj de opinie în rândul populației municipiului Călărași, prin aplicarea
unor chestionare.
Întrucât completarea acestora se va realiza la
www.adrmuntenia.ro

domiciliul persoanei, Primăria Municipiului Călărași
roagă cetățenii orașului să sprijine acest demers
și să colaboreze în vederea furnizării datelor. Întrebările fac referire, în special, la modalitatea de
deplasare în interiorul localității.
Chestionarul poate fi completat în maxim 15
minute și reprezintă o componentă importantă a
viitorului studiu – element fundamental pentru
pregătirea de către primărie a proiectelor adresate
dezvoltării urbane a municipiului.

Sursa: actualitateacalarasi.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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350 de obiective din Dâmboviţa,
propuse la finanţare pe Ordonanţa nr. 28

8

Dâmboviţa

Giurgiu

Lucrări de investiţii
pentru municipiul Giurgiu

trei șantiere de lucru are deschise în acest moment municipalitatea pentru realizarea obiectivelor de investiții demarate anul trecut. este vorba despre proiectul Portul verde și de Înaltă Performanță,
din Zona Liberă Giurgiu, recompartimentarea Blocului C2 - dunăreana din cartierul tineretului și construirea a 20 de locuințe sociale în cartierul Istru.
În ceea ce privește Portul trimodal, firma de
construcții care a câștigat licitația pentru demolarea feribotului lucrează încă la extragerea elementelor de construcție aflate sub pământ. Având în vedere că radierele vechii structuri feribot au fost de
dimensiuni mult mai mari decât s-a estimat în proiectul tehnic (chiar și de trei ori mai mari), este newww.adrmuntenia.ro

a apelor uzate;
c) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților de învățământ preuniversitar;
d) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților sanitare din mediul rural;
e) reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale
și/sau drumuri publice din interiorul localităților;
f) realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podețe sau punți pietonale;
g) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local,
respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncționale, teatre;
h) realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi;
i) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a piețelor publice, comerciale, târguri,
oboare, după caz;
j) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive.
Sursa: gazetadambovitei.ro

voie de eforturi suplimentare pentru spargerea și
extragerea acestora de la adâncimi considerabile.
Pentru cele două blocuri de locuințe sociale
se lucrează la interior. La blocul din cartierul Istru
au fost executate rețelele de apă și agent termic
și se lucrează acum la partea de faianță și gresie,
în timp ce la blocul C2 din tineretului se lucrează
la mansardă (instalații termice, sanitare, faianță,
gresie). din martie se va trece la partea de exterior
pentru finisaje.
tot în primăvară se vor relua și celelalte lucrări de investiții ale municipalității, întrerupte pe
perioada iernii.
Sursa: primariagiurgiu.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Conform administrației publice locale, 350 de
obiective din județul dâmbovița sunt propuse la
finanțare prin Ordonanța de urgență nr. 28, pentru
aprobarea Programului Național de dezvoltare Locală. La acest moment doar 83 au documentația completă și ar putea fi depuse.
„Până la această dată, deși nu avem publicată
Legea bugetului, avem nu mai puțin de 350 de obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Pentru 83 avem documentația, iar
valoarea lor este de 3.900 de miliarde de lei. Este
de trei ori suma luată de Dâmbovița în 2016. Pentru toate 350 suma este enormă”, a precizat președintele Cj dâmbovița, Alexandru Oprea.
vineri, primarii din județ s-au întâlnit la sediul
Cj dâmbovița cu ministrul dezvoltării, Sevil Shhaideh, pentru a discuta despre prioritizarea proiectelor care vor fi depuse spre finanțare.
Conform Ordonanței nr. 28, pot primi bani de
la buget proiectele pentru:
a) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă și stații de
tratare a apei;
b) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare și stații de epurare
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Ion Sălișteanu (1929 - 2011)

INFO JUDEȚE

Ialomiţa

Expoziţie In Memoriam
„Ion Sălișteanu”

» Marți, 21 februarie, începând cu ora
14:00, uniunea Artiștilor Plastici – filiala
Ialomița organizează, în sala „Arcadia” a
Centrului Cultural uNeSCO „Ionel Perlea”,
un eveniment expozițional de excepție –
expoziția In Memoriam „Ion Sălișteanu”.

Cei interesați au ocazia să cunoască opera
maestrului Ion Sălișteanu în varietatea, complexitatea, spontaneitatea și profunzimea gesturilor
sale plastice, într-o efervescență grafică și cromatică.
Ion Sălișteanu a fost o personalitate artistică
atipică, prin modul său de exprimare. Maestrul era
atent cu fiecare artist, curios să-i cunoască creația, generos când descoperea calitatea, având totdeauna un cuvânt de încurajare pentru orice artist
tânăr. Cuvântul-cheie al omului, dar și al artistului
Ion Sălișteanu, era iubire. Considera arta ca pe o
„răscumpărare și forma cea mai înaltă de expresie
a iubirii și nonviolenței, ce nu acceptă altă victimă, alt sacrificiu în afara celui de sine”. trata
publicul cu deferență, în numele aceluiași principiu, și nu separa omul cultivat de cel necultivat.
În egoismul și egotismul ce devorează lumea artei
și societatea, Ion Sălișteanu a fost o fericită exwww.adrmuntenia.ro

cepție care a dat cel mai înalt înțeles numelui de
om. Înainte de a fi un mare pictor, a fost un mare om.
Perfecta simbioză talent - omenie, etic - estetic este
un har divin din care nu se împărtășesc prea mulți.
Ion Sălișteanu a fost până la capăt un pictor
tânăr, tot atât de vioi în pictură pe cât îi era și felul
de a fi. În arta lui, prospețimea gândului este exprimată prin prospețimea picturii. În timp ce mulți
artiști stagnează sau involuează cu vârsta, el era
tot mai liber și mai spontan. Mijloace de expresie
voit simplificate, decurse dintr-o nevoie de joc și
din prea plinul bucuriei care îi inunda sufletul îi
caracterizează pictura. universul său creator se
alimenta din realitate, însă fără a o copia. Metoda
realismului socialist impusă de ideologia comunistă
i-a fost străină. față de imixtiunea politicului în
artă avea o adevărată repulsie și nu picta decât
ce-i dicta sensibilitatea și afectul. Ion Sălișteanu
a fost printre puținii pictori care au refuzat alinierea la sloganurile jdanoviste ale epocii proletcultiste a anilor ’50, ca și la „omagialele” anilor ’70’80. În perioada dublului limbaj – una erau lucrările
zise „de atelier” și alta erau „comenzile”, un fel
de lozinci pictate, pictorul n-a avut decât un singur
limbaj, cel artistic, propriu.

Sursa: obiectiv.net

http://regio.adrmuntenia.ro
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Compania Naţională de Investiţii,
interesată de realizarea unui bazin olimpic
la Ploieşti

Prahova

Sursa: observatorulph.ro

Infrastructură şi utilităţi
pentru cartierul care se ridică pe terenurile
fostei unităţi militare din Alexandria

Teleorman

Consiliul Local al Municipiului Alexandria a aprobat în ședința extraordinară devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții „Infrastructură și utilități pe Şoseaua Turnu Măgurele – incinta fostei U.M. în Municipiul Alexandria, județul Teleorman”, finanțat în cea mai mare parte prin Programul Național de dezvoltare Locală.
Obiectivul de investiții vizează canalizare pluvială, canalizare menajeră, alimentare cu apă, două stații de pompare pluvială și menajeră, iluminat
public, străzi, trotuare. valoarea investiției este de
9.548.969,72 lei.
terenul propus pentru amenajarea infrastructurii și utilităților în incinta fostei unități Militare
din municipiul Alexandria are o suprafață totală de
154.000 mp, din care 29.685 mp reprezintă suprafața străzilor și aleilor propuse, 3.500 mp - suprawww.adrmuntenia.ro

față spații verzi, suprafață spații servicii – 17.500
mp, suprafață terenuri pentru construcții – 44.100
mp și suprafață campus – 59.215 mp.
Pe terenurile fostei unități, în vecinătatea campusului valahia, edilii au trasat străzile încă din 2011,
acesta fiind primul pas în conturarea unui cartier
rezidențial. Străzile au fost botezate după numele
unor domnitori precum Mihai viteazul, Ștefan cel
Mare sau vlad țepeș. tot aici au fost scoase la licitație și atribuite 86 de locuri de casă care au între
370 și 572 mp. În același cartier se vor construi, prin
ANL, 16 case în regim de credit ipotecar.
În noul cartier se va ridica și Palatul de justiție
Alexandria, unde se vor muta tribunalul teleorman
și judecătoria Alexandria, obiectivul urmând a fi
finanțat cu fonduri de la Guvern.
Sursa: teleorman24.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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CNI a transmis o adresă către Primăria Ploiești prin care
solicită municipalității identificarea de terenuri pentru realizarea unui bazin olimpic de înot.
viceprimarul Cristian Ganea a anunțat de curând că direcția tehnic Investiții a identificat un teren de circa 15 hectare lângă Hipodromul Ploiești,
unde, pe 2 hectare, ar putea fi
realizat și bazinul olimpic, precum și mai multe locuințe. În
ceea ce privește bazinul de înot
de la vega, în prezent aici se realizează o nouă expertiză, a treia realizată în ultimii doi ani.
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REVISTA PRESEI

ph-online.ro / 16 februarie 2017

Observator de Călărași / 1 februarie 2017
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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, Administrației Publice
și fondurilor europene, 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 PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 20 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, Administrației
Publice și fondurilor europene, 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.

