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EVENIMENTE

S-a finalizat sesiunea de instruire pentru formarea
de „Agenți pentru Managementul Inovării în cadrul
IMM-urilor”, derulată de ADR Sud Muntenia

» Luni, 24 aprilie, s-a derulat ultimul
modul de curs – Noi Tehnologii – din cadrul
sesiunii de instruire pentru formarea de
„Agenți pentru Managementul Inovării în
cadrul IMM-urilor”, organizată de AdR Sud
Muntenia, în calitate de partener în proiectul
„INMA - Agenți pentru Managementul
Inovării în cadrul IMM-urilor”, finanţat de
Comisia europeană. La acest curs s-au
înscris 15 persoane din Călăraşi - studenţi
şi angajaţi din mediul privat şi cel public,
care doresc să se perfecţioneze în
domeniul Inovării.

Cursul pilot de instruire „Agenți pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor”, derulat
de Agenţie, prin Serviciul dezvoltare, a demarat în
data de 27 martie, având ca scop formarea de Manageri de Inovare, ale căror competenţe şi abilităţi
să corespundă cu cerinţele actuale de pe piaţa munwww.adrmuntenia.ro

cii, pentru a realiza audituri de inovare în cadrul
unei întreprinderi.
Cursul, ce s-a derulat la sediul Agenţiei, a fost
gratuit, deschis, de tip interactiv, cu exerciţii practice şi discuţii libere, fiind structurat pe module ce
au vizat următoarele domenii: Managementul Strategic, Managementul Resurselor umane, Managementul Cunoaşterii, Responsabilitatea Socială Corporatistă şi noi tehnologii.
(continuare în pagina 3)

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
Odată finalizată sesiunea de instruire teoretică, cursanţii vor susţine, în data de 3 mai, evaluarea
teoretică a cunoştinţelor acumulate, iar în data de
22 mai va avea loc evaluarea practică, la care participanţii vor susţine lucrările realizate în urma programului de internship derulat în cadrul unei întreprinderi, unde vor efectua audituri de inovare. Stagiile de practică pe care le vor derula cursanţi vor
oferi acestora oportunitatea de a-şi dovedi calităţile şi abilităţile, precum şi ideile de promovare sau
dezvoltare a afacerii.
Reamintim că proiectul „INMA - Agenți pentru
Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor” este
finanţat prin programul european ERASMUS+, Acţiunea cheie 2: Cooperarea pentru inovare şi schimb
de bune practici/ Parteneriate strategice. Obiectivul principal al proiectului, pe care Agenţia îl implementează în perioada noiembrie 2015 – octombrie 2017, este transferarea către partenerii din
alte ţări europene, a profilului ocupaţional european „Agent pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor”, alături de materialele de instruire necesare pentru pregătirea viitorilor manageri
de inovare, care să aducă plus valoare activităţii desfăşurate în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii.
Conceptul de inovare defineşte sintetic introducerea noului. Importanţa şi volumul activităţilor
inovative au crescut odată cu dezvoltarea societă-

ţii, în special în ultimele decenii se constată o creştere semnificativă a interesului pentru inovare, ca
modalitate de a obţine o creştere economică durabilă a organizaţiilor şi a societăţii. Rolul important pe care îl au în prezent activităţile de introducere a noului poate fi explicat din perspectiva
transformărilor din economie şi societate, determinate de creşterea concurenţei, de progresul tehnic şi, mai ales, de dezvoltarea rapidă şi determinantă a tehnologiilor informatice.

Mai multe detalii privind acest curs
de formare pot fi obţinute de la Serviciul
Dezvoltare, tel./ fax: 0342/108.001,
e-mail: programe@adrmuntenia.ro,
persoană de contact: Otilia RADU – expert
Serviciul Dezvoltare.

http://regio.adrmuntenia.ro
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INFO POR 2014 - 2020

A fost completat Ghidul solicitantului
pentru Prioritatea de investiţii 2.2 - IMM

» S-a completat Ghidul specific Apelului
nr. POR/102/2/2 aferent Priorităţii de
investiţii 2.2 „Sprijinirea creării şi extinderea
capacităților avansate de producție şi
dezvoltarea serviciilor”, în sensul clarificării
termenului la care se consideră împlinite
primele două luni de depunere a proiectelor,
pentru care se aplică pragul de calitate
de 85 de puncte.

Astfel, primele două luni ale apelului se consideră împlinite în data de 30.04.2017, ora 23:59:59.
Modificarea a fost determinată de unele dificultăţi la înregistrarea, în MySMIS2014, a utilizatorilor noi, care se identifică cu datele personale.
Apelul de proiecte nu va fi suspendat (automat) la
www.adrmuntenia.ro

împlinirea primelor 2 luni de depunere (respectiv în
data de 30 aprilie a.c.). eventuala suspendare a depunerii cererilor de finanţare va face obiectul unei
analize la nivelul AM POR (în ceea ce priveşte alocarea
financiară disponibilă, evoluţia procesului de evaluare,
selecţie şi contractare a proiectelor depuse) şi va fi comunicată, din timp, tuturor potenţialilor solicitanţi.
termenul până când pot fi depuse cereri de
finanţare este 30 august 2017 (ora 12:00).
Restul condiţiilor şi prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.
Ghidul modificat poate fi consultat pe website-ul
Agenţiei – http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea
POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 2 – IMM, link:
http://regio.adrmuntenia.ro/por_20142020/s1279/axa-2--imm/, precum şi pe site-ul programului - www.inforegio.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Serviciul Coordonare SMIS din MdRAPfe anunţă
că, împreună cu Serviciul de telecomunicaţii Speciale, a pus la dispoziţia Autorităţilor de Management
(AM) şi viitorilor beneficiari de fonduri europene
modulele de Contractare şi de Achiziţii pentru proiectele depuse şi evaluate în MySMIS2014.
Operaţionalizarea modulului Contractare permite AM şi beneficiarilor să semneze contracte mai
rapid, debirocratizează, standardizează şi transparentizează precontractarea în sistem. Beneficiarul
este informat despre stadiul proiectului său şi nu mai
este nevoit de depună pe hârtie documente suplimentare necesare contractării.
Modulul Achiziţii are scopul de a sprijini managementul proiectelor prin corelarea în cadrul MySMIS2014
a informaţiilor referitoare la achiziţiile realizate de
solicitanţi cu informaţiile din cererile de finanţare.
În acest modul sunt înregistrate date despre etapele achiziţiilor efectuate în cadrul proiectelor (iniţie-

re, derulare, evaluare, atribuire şi modificare prin
acte adiţionale), asigurându-se monitorizarea procedurilor de achiziţii în cadrul proiectului. Ca urmare a operaţionalizării acestui modul, secţiunea Plan
de Achiziţii din cererile de finanţare va avea introduse automat informaţiile completate de către solicitant
în modulul de Achiziţii (similar cu secţiunea Solicitant, unde nu se completează informaţii, ci sunt încărcate automat din meniul aferent entităţii juridice).
Sursa: mdrap.ro

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
în data de 21 aprilie 2017
ReGIuneA Sud MuntenIA

Axă
2
2
3
3
5
5
5
6
6
7
7
8

Prioritate
de investiţii

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
5.2
6.1
6.1
7.1
7.1
8.1

POR/2016/5/5.1/1
POR/2016/5/5.2/2
POR/2016/6/6.1/1
POR 2016/6/6.1/2

POR/2016/7/7.1/1
POR/2017/7/7.1/2

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

data
închidere
apel

04.05.2017,
ora 12.00
30.08.2017,
ora 12.00
16.11.2016,
ora 10.00
04.09.2017,
ora 10.00
25.11.2016,
ora 12.00
25.11.2016,
ora 12.00
15.10.2017,
ora 12.00
16.11.2016,
ora 12.00
13.07.2017,
15.00
05.12.2016,
ora 17.00
21.10.2017,
ora 12:00
29.08.2017,
ora 12.00

Alocare
regională
apel
- mil. euro -

36,85
27,22
57,34
45,71

nr. proiecte
depuse
353
14
7
0

PROIeCte dePuSe

Valoare
totală
- mil. Lei -

Valoare
eligibilă
- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

67,323

55,056

37,306

376,538

32,104
0,000

317,097
30,762
0,000

252,648
18,457
0,000

nr. proiecte
respinse
49
0

PROIeCte ReSPInSe

Valoare
totală
- mil. Lei -

Valoare
eligibilă
- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

0,000

0,00

0,000

44,166

38,674

2

15,528

15,098

0

0,000

0,000

31,481
9,059
0,000

eVALuARe
nr. proiecte în
selecţie
304
14
5
0

38,53

41

438,483

434,469

425,712

14

99,256

97,387

95,401

27

14,16

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

14,16
125,09
125,09

15,32
15,32

4,22

5

34,490

33,790

33,114

3

473,786

471,929

462,280

6

83,727

82,039

80,433

0

0,000

0,000

0,000

0
0

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

1

4,204

4,160

4,077

1

130,105

129,722

127,022

3

31,556

30,879

30,296

0

0,000

0,000

0,000

0
0

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

4

167,476
123,709
260,599
207,743

Procent
acoperire
alocare
regionalăl

132,06%
30,16%

3,61%
0,00%

175,111

188,63%

64,354

0,00%

63,354

45,12%

2

568,509

58,97%

3

69,626

72,01%

19,179

0,00%

0
0
0

• Curs Inforeuro aprilie 2017: 4,5448 lei
• Valoare totală este formată din cofinanţare ue (fedR) la care se adaugă cofinanţarea de la bugetul de stat (BS), contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile
(CBCHe), precum şi cheltuielile neeligibile ale proiectului.
• Valoarea eligibilă este formată din cofinanţare ue (fedR) la care se adaugă cofinanţarea de la bugetul de stat (BS), contribuţia beneficiarului la cheltuielile
eligibile (CBCHe).
• Valoarea solicitată este formată din cofinanţare ue (fedR) şi cofinanţarea 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 -

568,509

69,626

0,00%
0,00%

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis
Apel închis

http://regio.adrmuntenia.ro
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Autorităţile de Management au posibilitatea
să contracteze proiecte în MySMIS2014
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OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Până la 200.000 de euro nerambursabili
pentru proiecte de investiţii în agricultură
şi infrastructura din mediul rural

» Agenţia pentru finanţarea Investiţiilor
Rurale (AfIR) anunţă lansarea sesiunii
continue de depunere a cererilor de
finanţare începând din 20 aprilie pentru
implementarea Strategiei de dezvoltare
locală a Grupurilor de Acţiune Locală (GAL),
până la epuizarea fondurilor alocate.

finanţare nerambursabilă se acordă solicitanţilor selectaţi de Grupul de Acţiune Locală în cadrul
unui apel de selecţie, lansat conform prevederilor din
Strategia de dezvoltare Locală a respectivului GAL.
„Un proiect depus în cadrul apelurilor de selecție lansate de GAL-uri poate beneficia de o sursă de finanțare alternativă față de fondurile puse
la dispoziție direct de AFIR, în funcție de ceea ce
a fost prevăzut în Strategia fiecărui GAL în parte.
Este o oportunitate deosebită mai ales pentru
solicitanții care au depus proiecte eligibile direct
la AFIR şi care nu au mai reuşit să obțină finanțare
din cauza epuizării fondurilor. Astfel, cei care dowww.adrmuntenia.ro

resc să primească finanțare nerambursabilă trebuie să se informeze şi să propună proiecte în momentul în care GAL-ul lansează anunțul pentru selectarea acestora”, a declarat Adrian-Ionuţ Chesnoiu, directorul general al AfIR.
În general, Strategiile de dezvoltare Locală au
inclus multe dintre submăsurile ce susţin dezvoltarea rurală în funcţie de specificul şi de nevoile
concrete ale teritoriului GAL, corespondente ale
celor prevăzute în PndR 2020. Astfel, de exemplu,
un solicitant poate obţine finanţare prin submăsuri
similare cu 6.1 „Instalarea tânărului fermier”, 4.1
„Investiții în exploatațiile agricole” sau 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole”.
fondurile totale disponibile pentru finanţarea
proiectelor depuse la GAL prin submăsura (sM) 19.2
„Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul
strategiei de dezvoltare locală” sunt de 440.116.655
de euro pentru întreaga perioadă de programare. Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 200.000 de euro.

Sursa: afir.info

http://regio.adrmuntenia.ro
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INFO TURISM SUD MUNTENIA

Lacul Jgheburoasa - monument al naturii
din judeţul Argeş

» Lacul jgheburoasa (monument al
naturii) este o arie protejată de interes
naţional ce corespunde categoriei a III-a IuCn
(rezervaţie naturală de tip mixt), situată
în judeţul Argeş, pe teritoriul administrativ
al comunei Rucăr.

Rezervaţia naturală declarată arie protejată
prin Legea nr.5 din 6 martie 2000, se află în partea
sudică a Munţilor făgăraş, în bazinul văii Zarna, la
o altitudine de 2.150 m, şi se întinde pe o suprafaţă
de 2 hectare.
Aria naturală reprezintă lacul de origine glaciară (luciu de apă) şi zona împrejmuitoare, situat
la obârşia văii jgheburoasa, cu maluri acoperite de
vegetaţie alcatuită în cea mai mare parte din arbuşti mici de afin negru de munte, o plantă din specia Vaccinum myrtillus.
Lacul jgheburoasa, de origine glaciară, a cărui
www.adrmuntenia.ro

adâncime este de aproximativ 2 m, are formă de
pară şi în apele sale poate fi întâlnit păstrăvul. este
în afara traseelor montane marcate şi face parte
din Rezervaţia naturală din Munţii făgăraş.
Sursa: turism.bzi.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Autorităţile publice locale din Băiculeşti au anunţat că anul 2017 va fi unul foarte important pentru dezvoltarea şi modernizarea comunei argeşene, în condiţiile în care mai multe proiecte de impact vor fi derulate. unul dintre acestea vizează reabilitarea şi modernizarea drumului Comunal 213,
care trece prin satele Argeşani, Băiculeşti şi Zigoneni, paralel cu drumul naţional. Acesta are o lungime de 5,4 km, iar proiectul a fost inclus pe lista
investiţiilor prin Măsura 72 (fonduri europene). „O
veste neaşteptat de bună este că s-a obținut un milion de euro pentru acest drum. Vom semna contractul de finanțare imediat după finalizarea proiectului tehnic”, a declarat primarul din Băiculeşti.
În comuna argeşeană se lucrează şi la proiecte pentru canalizare în satele Zigoneni, Băiculeşti, Argeşani şi Măniceşti, dar şi pentru continuarea asfaltării drumului judeţean 704H pe o lungime de 3,7
km, realizate cu sprijinul Consiliului judeţean Argeş.
Sursa: ziarulargesul.ro

Pasajul
de la Drajna, adus
în atenţia ministrului
transporturilor
Călăraşi

Autorităţile judeţene au adus în atenţia reprezentanţilor Ministerului transporturilor necesitatea construirii unui pasaj la trecere de cale ferată din zona drajna. Acolo se formează cozi interminabile de autoturisme, în momentul în care
se lasă bariera pentru trecerea trenului. Astfel, în
lista de investiţii pe anul 2017 au fost introduse lucrări şi în infrastructura rutieră a judeţului Călăraşi. Preşedintele Consiliului judeţean,Vasile Iliuţă,
s-a întâlnit cu ministrul transporturilor, Răzvan
Cuc, şi cu secretarul de stat, Ovidiu Aurelian flori,
pentru a puncta priorităţile judeţului Călăraşi în
domeniul infrastructurii rutiere. Subiectul principal a fost reprezentat de oportunitatea construirii
pasajului de la drajna. Investiţia ar decongestiona
traficul rutier în zonă, mai ales în perioada sezonului estival.

Sursa: observatorcl.info

Staţiunea Pucioasa
va face parte din Masterplanul de Turism

Dâmboviţa

Ministrul turismului a anunţat că staţiunea Pucioasa va fi prinsă în Masterplanul de turism. Ministerul turismului a iniţiat un Masterplan pentru investiţii în domeniu, ce va fi legiferat până la 1 iulie
2017: „Am avut o discuție cu ministrul turismului şi
ne-a asigurat că, în baza solicitărilor pe care le-am
trimis prin intermediul Consiliului județean, stațiunea Pucioasa va fi prinsă în Masterplanul de Turism, ce va fi definitivat până în luna iulie a anului
curent şi trebuie să pregătim nişte investiții serioase ca să avem un motiv pentru a se veni cu adevărat
la Pucioasa.”, a declarat primarul Constantin Ana.
totodată, edilul Constantin Ana a mers şi cu propuneri clare de investiţii privind oraşul Pucioasa în
domeniul turismului, declarând următoarele: „Dacă Pucioasa va fi cuprinsă în Masterplanul de Turism,
în primul rând vom putea realiza nişte obiective prin
www.adrmuntenia.ro

care să devenim atractivi. Propunerea pe care i-am
făcut-o domnului ministru este să facem o bază de
agrement, un centru spa, cu o piscină indoor - outdoor,
cu toate dotările necesare pentru cei care vor să vină
nu numai la tratament, ci şi la o relaxare de două - trei
zile, pentru că pentru moment cred că target-ul oraşului Pucioasa trebuie să fie acela de a deveni atractiv pentru turismul de weekend. (...). Vrem să facem
aceste investiții prin fonduri guvernamentale, pentru că fonduri europene avem prin POR, Axa 7, numai că prin această sursă de finanțare, orice investiție generatoare de venit îți impune o contribuție de
până la 50%”, a mai spus primarul Constantin Ana.
turismul trebuie să fie o ramură prioritară, românii trebuie să redescopere România. Multe obiective turistice nu sunt puse în valoare.

Sursa: ziardambovita.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Drum
de un milion de euro
la Băiculeşti

Argeş
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Reabilitarea DJ 601, un vis
tot mai aproape de realizare, în nordul judeţului
Giurgiu

Prin licitaţie publică, în anul 2012 au fost stabiliţi proiectantul, SC Consitrans SRL, şi executantul, SC Construct Romstrade Consitrans SRL.
Ordinul de începere a fost emis a doua zi după
aprobarea bugetului de către Consiliul judeţean
Giurgiu.
fondurile din care se realizează investiţia sunt
puse la dispoziţie de Guvernul României, prin Ministerul dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi fondurilor europene, prin Programul naţional de dezvoltare Locală. Valoarea totală a lucrărilor, cu tVA 19% inclus, este de 13.802.443,71 lei.
Soluţia tehnică adoptată prin proiectul tehnic pentru modernizarea şi rebilitarea tehnică a dj 601
(principalele categorii de lucrări), este următoarea:
• reparaţii la structura existentă, unde sunt gropi
superficiale;
• refacerea completă a sistemului rutier în zonele cu deteriorări profunde;
• după reparaţii şi refaceri ale sistemului rutier,
se vor aşterne un strat de legătură din binder (cu
grosimea de 5 cm) şi un strat de uzură din beton
asfaltic (cu grosimea de 4 cm);
• realizarea de şanţuri din pamant şi rigole betonate, pentru colectarea şi dirijarea apelor pluviale.
La solicitarea Primăriei Oraşului Bolintin Vale,
adresată Consiliului judeţean Giurgiu, se studiază
posibilitatea schimbării soluţiei privind sistemul de
colectare şi dirijare a apelor pluviale, în intravilanul oraşului, prin construirea unor rigole carosabile
www.adrmuntenia.ro
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» Primăria Bolintin Vale anunţă
începrea lucrărilor de reabilitare la unul
din cele mai importante drumuri din zona
de nord a judeţului Giurgiu. Începând cu
data de 12 aprilie au fost demarate
lucrările de construire la obiectivul de
investiţii „Reabilitare DJ 601 Bolintin Deal
– Bolintin-Vale – Malu Spart, Km 9+500 ÷
12+500, Km 13+000 ÷ 21+000, L=11,00
Km”. Investitorul este Consiliul judeţean
Giurgiu.

(şanţuri betonate acoperite cu dale carosabile), în
locul şanţurilor din pământ. Acest lucru va fi posibil
în limita constrangerilor legale, rigolele carosabile
putând fi construite doar pe o porţiune din lungimea drumului, restul urmând a face obiectul altui
proiect.
Pentru rezolvarea problemelor privind circulaţia autovehiculelor în intersecţiile importante,
Primăria Oraşului Bolintin Vale şi Consiliul judeţean Giurgiu, în asociere, fac demersuri pentru realizarea de sensuri giratorii, acolo unde există spaţiul necesar construirii acestora. Astfel, se va renunţa la lucrările de modernizare ale dj 601 în
intersecţiile respective şi se vor întocmi documentaţii noi pentru realizarea sensurilor giratorii. Intersecţiile vizate în acest sens sunt: dj 601 cu Str.
Republicii (în zona târgului), dj 601 cu str. Poenari
şi dj 401A, dj 601 cu Str. Republicii în proximitatea
zonei comerciale centrale, dj 601 cu dj 412 A şi
412 d la intrare în Malu Spart.
Lungimea totală a tronsonului de drum judeţean ce va fi supus modernizării şi reabilitării, este
de 11 km, dintre care aproximativ 8,40 km sunt în
interiorul uAt Bolintin Vale şi 2,60 km sunt în interiorul uAt Bolintin deal.
Sursa: stirigiurgiu.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Parcul IMM Slobozia
a schimbat indicatorii de performanţă
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Ialomiţa

Prahova

lei şi este gestionat printr-o firmă susţinută din bani
publici. Șansa de redresare a firmei o reprezintă atragerea investitorilor privaţi. Potrivit unor surse administrative, există până în prezent cereri din partea unor microîntreprinderi, respectiv o tipografie, o
croitorie şi un service auto.
Sursa: independentonline.ro

Autorităţile se pregătesc
pentru Zilele Oraşului Ploieşti

evenimentul va avea loc în perioada 19 - 21
mai, cu participarea inclusiv a instituţiilor de cultură din municipiul Ploieşti.
Primăria Ploieşti a anunţat organizarea unei
licitaţii pentru desemnarea firmei care se va ocupa
de tradiţionalul concert pe durata celor trei zile de
eveniment (19 - 21 mai).
Astfel, Primăria Ploieşti va achiziţiona servicii
artistice pentru evenimentul Zilele Oraşului Ploieşti.
Valoarea estimativă a contractului este de 143.400
de lei, fără tVA, din care 32.400 de lei (fără tVA) pentru închirierea scenei şi a instalaţiilor de sunet, lumini, video, conform caietului de sarcini, iar 111.000
de lei (fără tVA) pentru achiziţia serviciilor prestate de artişti.
Sursa de finanţare este bugetul local al muniwww.adrmuntenia.ro
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Indicatorii de performanţă ai Parcului Industrial IMM Slobozia au fost modificaţi. Ritmul lent de
atragere a investitorilor a determinat autorităţile
locale să solicite Ministerului dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi fondurilor europene modificarea indicatorilor de performanţă ai proiectului. Astfel, oficialii ministerului au acceptat ca din
cele 13 firme care ar trebuit să-şi desfăşoare activitatea în Parcul Industrial, numai una singură să fie
firmă mijlocie, restul urmând să fie microîntreprinderi. de asemenea, gradul de ocupare al platformei
a scăzut la 65%, autorităţile urmând să permită redimensionarea loturilor de 4 mii de mp în 4 loturi
egale. Autorităţile locale au identificat o soluţie şi
pentru evitarea rambursării integrale a sumei de
17,5 milioane de lei în cazul fericit al îndeplinirii celor două condiţii enunţate mai sus. Astfel, potrivit
corespondenţei purtate cu oficialii MdRAPfe, neatigerea celui de-al treilea indicator va genera „doar
o corecție financiară de 25% din valoarea proiectului”. termenul final de monitorizare al acestui proiect este luna august a anului 2019.
Parcul IMM Slobozia a costat 17,5 milioane de

cipiului Ploieşti. detaliile tehnice şi oferta financiară vor fi postate în catalogul electronic SeAP (elicitatii.ro) până în data de 28.04.2017. după această dată vor fi analizate ofertele postate în SeAP.
evenimentul se va desfăşura în parcarea situată între Palatul Culturii şi Palatul Administrativ Ploieşti.
Conform caietului de sarcini, municipalitatea
îşi doreşte ca sâmbătă, pe 20 mai, pe scenă să susţină concerte trei sau patru artişti, pe lista preferinţelor fiind Smiley, Andra, Connect-R, Andreea Bălan, nicoleta nucă, Sore, CRBL, Adda, Randi, feli, Marius nedelcu, Lora, Corina, Bere Gratis, Mandinga.
Valoarea estimativă a achiziţiei pentru artişti este
de 111.000 de lei, fără tVA.

Sursa: observatorulph.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Opt şcoli din Teleorman,
înscrise în proiectul Eco Junior 2017!

Teleorman

» Anul acesta, 591 de instituţii de
învăţământ din România vor participa
la proiectul Eco Junior 2017, în care
aproximativ 3.000 de cadre didactice,
împreună cu voluntarii Asociaţiei drumeţii
Montane, vor organiza acţiuni de promovare
a mediului înconjurător şi a unui stil
de viaţă sănătos în rândul copiilor.

Copiii implicaţi în Eco Junior 2017 vor participa, pe echipe, la activităţi specifice, în funcţie de
vârsta lor, şi vor învăţa lucrul în echipă, să se spriwww.adrmuntenia.ro

jine unul pe altul, să socializeze şi să dobândească
abilităţi caracteristice. Proiectul Eco Junior este organizat, ca în fiecare an, de voluntari.
Opt unităţi şcolare din judeţul teleorman s-au
înscris în proiect, este vorba de Grădiniţele cu program prelungit nr. 6 şi 7 din Alexandria, Grădiniţa
cu program normal din Mavrodin, Școla Gimnazială
„Mircea cel Bătrân” – turnu Măgurele, Școla Gimnazială drăgăneşti de Vede, Școala Gimnazială „Zaharia Stancu” din Roşiorii de Vede, Școala Gimnazială din Peretu, şcolile gimnaziale din drăcşănei, Bogdana şi Vedea, precum şi Colegiul tehnic „A. Saligny”.
Sursa: infotr.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: Piaţa
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Piteşti,
jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
dâmboviţa: Piaţa tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.
90, 100 şi 101, mun. târgovişte, jud. dâmboviţa
Tel./fax / 0345/100.018,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
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 judeţean
Ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam.
626/627, mun. Ploieşti, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către
Agenţie şi de către Ministerul dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice
şi fondurilor europene, în vederea promovării
Programului Operaţional Regional.
Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale Reţelei de Informare
ReGIO Sud Muntenia şi despre cele mai importante evenimente
organizate de acestea în judeţele regiunii.

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
teleorman, sediul Consiliului judeţean
teleorman: Str. dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro
Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud.
Călăraşi, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN director adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 24 aprilie 2017
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia şi activităţile pe care
dumneavoastră le desfăşuraţi. dacă sunteţi interesaţi
să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm
să ne transmiteţi un scurt material de informare
(maxim 1.500 de caractere cu tot cu spaţii), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediţie
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 Agenţiei
(http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit
electronic săptămânal tuturor membrilor Reţelei de
Informare ReGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor
judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării Regionale, Administraţiei
Publice şi fondurilor europene, reprezentanţilor mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor
dedicate (portalurilor de ştiri economice), precum
şi publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,
fax: 0242/313.167.

