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EVENIMENTE

ADR Sud Muntenia, la prima întâlnire interregională
în cadrul proiectului BIOREGIO

» În perioada 24 – 27 aprilie,
directorul ADR Sud Muntenia,
dr ing. Liviu Mușat, a participat în calitate
de stakeholder, la prima întâlnire
interregională din cadrul proiectului
BIOREGIO – „Regional circular economy
models and best available technologies
for biological streams”, ce a avut loc
în Lahti, finlanda.

Invitația a fost lansată de către Institutul național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și
Petrochimie ICECHIM – filiala Călărași, care implementează proiectul BIOREGIO, prin programului Interreg Europe, în calitate de partener, în cadrul unui
consorțiu condus de universitatea de Științe Aplicate din Lahti, finlanda.
În cadrul acestui eveniment s-au realizat schimburi de experiență cu autorități din finlanda, Spania, Grecia, Slovacia și franța și a avut loc o serie
de întâlniri de lucru la care au participat autorități
implicate în gestionarea fondurilor europene și alți
factori interesați.
www.adrmuntenia.ro

Menționăm că prima etapă a proiectului BIOREGIO se desfășoară în perioada ianuarie 2017 – decembrie 2019 și își propune să contribuie la îmbunătățirea politicilor regionale și a transferului tehnologic în ceea ce privește valorificarea fluxurilor
organice, rezultatul vizat fiind valorificarea superioară a acestora și o utilizare mai eficientă a resurselor, în conformitate cu Planul de Acțiune al uE pentru Economia Circulară COM/2015/0614.

http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 321 / 24 aprilie - 1 mai 2017

3

Marți, 9 mai, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia va organiza, împreună cu eleviambasadori din clasele IX - XI de la Liceul „Danubius” din Călărași, îndrumați de profesorii coordonatori implicați în proiectul „Școli Ambasador ale
Parlamentului European”, un eveniment dedicat
Zilei Europei.
Această acțiune va avea loc la sediul Agenției,
având ca scop promovarea unei gândiri europene și
de a populariza fenomenul de „Uniune Europeană”
în rândul elevilor, precum și pentru a-i informa despre investițiile realizate la nivelul regiunii Sud Muntenia, cu ajutorul fondurilor POR.

În data de 1 mai, colegul nostru Constantin
Tudorache, Serviciul Administrativ, a împlinit
18 ani de activitate în cadrul Agenției!
Cu această ocazie dorim să îl felicităm și
să îi mulțumim pentru sprijinul oferit colegilor
și pentru întreaga activitate desfășurată până
în prezent în cadrul ADR Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu succese pe toate planurile!
www.adrmuntenia.ro

foto arhivă

Silviu George Mitrea
• 15 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

La începutul lunii mai, colegul nostru Silviu
George Mitrea, expert Serviciul Monitorizare proiecte POR, împlinește 15 ani de activitate neîntreruptă în cadrul Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia!
Pe această cale dorim să îl felicităm și să îi
mulțumim pentru implicarea dovedită prin activitatea derulată de-a lungul acestor ani în cadrul Biroului județean Teleorman al Agenției!
La Mulți Ani cu împliniri!
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO ADR SUD MUNTENIA

Constantin Tudorache
• 18 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

EVENIMENTE VIITOARE

Ziua Europei, sărbătorită la ADR Sud Muntenia,
alături de elevi ai Liceului Danubius
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În data de 2 mai s-a publicat, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte
având titlul POR/2017/3/3.1/C/1/BI, POR/2017/3/3.1/C/1/7
REGIunI și POR/2017/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea C –
Iluminat Public, apeluri dedicate celor 8 regiuni de
dezvoltare, inclusiv zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării.

www.adrmuntenia.ro

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până în
data de 16 mai 2017.
Ghidului specific poate fi consultat pe website-ul
Agenției - http://regio.adrmuntenia.ro/, secțiunea
POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 3, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3-eficienta-energetica/, precum și pe site-ul programului, www.inforegio.ro.

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

S-a lansat, spre consultare publică,
Ghidul specific aferent Priorităţii de investiţii
3.1 C – Iluminat public!
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» Modelul de aviz privind
oportunitatea investiției, necesar pentru
proiectele de creștere a eficienței
energetice în unitățile de învățământ,
finanțate prin Programul Operațional
Regional (POR), este acum disponibil
pentru potențialii beneficiari.

Avizul face parte din documentația pentru
proiectele ce vizează unități de învățământ, pe
care o depun solicitanții de fonduri europene,
odată cu cererea de finanțare. Solicitarea avizului
se face la Ministerul Educației naționale și este
prevăzută în Ghidul Solicitantului aferent Axei
prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon” a POR 2014-2020,

Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței
energetice, a gestionării inteligente a energiei și
a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice,
și în sectorul locuințelor”, operațiunea B – Clădiri
publice.
formularul a fost publicat de Ministerul Educației naționale, la solicitarea Autorității de Management a POR, pe site-ul www.edu.ro, la secțiunea „Noutăți”, dar poate fi descărcat și de pe
website-ul Agenției dedicat implementării POR http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR 2014
– 2020 > Program > Axa 3, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica//, precum și pe pagina de internet a programului – www.inforegio.ro.
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 28 aprilie 2017
REGIunEA SuD MunTEnIA

Axă
2
2
3
3
5
5
5
6
6
7
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
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
368
30
7
0

PROIECTE DEPuSE

valoare
totală
- mil. Lei -

valoare
eligibilă
- mil. Lei -

valoare
solicitată
- mil. Lei -

177,480

139,103

90,971

391,428
32,104
0,000

330,284
30,762
0,000

263,951
18,457
0,000

nr. proiecte
respinse
52
0

PROIECTE RESPInSE

valoare
totală
- mil. Lei -

valoare
eligibilă
- mil. Lei -

valoare
solicitată
- mil. Lei -

0,000

0,00

0,000

47,411

41,563

2

15,528

15,098

0

0,000

0,000

33,970
9,059
0,000

EvALuARE
nr. proiecte în
selecție
316
30
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

137,32%
73,54%

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 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 -

568,509

69,626

0,00%
0,00%

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis
Apel închis

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

Ministerul Educaţiei a publicat avizul necesar
investiţiilor în creşterea eficienţei energetice
a unităţilor de învăţământ, prin POR
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Rata curentă a absorbției fondurilor europene pe
cadrul financiar 2007 - 2013 a crescut cu 6,15 puncte
procentuale, la 89,08%, în timp ce absorbția efectivă a rămas la același nivel în luna martie, reiese din
datele autorităților publicate pe fonduri-ue.ro.
Cheltuielile eligibile solicitate Comisiei Europene în limita alocării Programelor Operaționale
se cifrau la peste 16,72 miliarde de euro. În ceea ce
privește absorbția efectivă, aceasta a rămas la același nivel ca și în luna precedentă, respectiv la
79,23% (14,88 miliarde de euro).
Pe Programul Operațional Sectorial „Creșterea
Competitivității Economice” (POSCCE), rata de absorbție curentă era de 100%, pe Programul Operațional Asistență Tehnică — 100%, pe Programul Opera-

țional Sectorial Mediu — 84,48%, pe Programul Operațional Regional — 93,41%, pe Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor umane —
90,81%, pe Programul Operațional Sectorial Transport — 81,07%, iar pe Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative — 100%.
Autoritățile estimează o rată de absorbție a fondurilor europene de 85% din alocarea uniunii Europene pe cadrul financiar 2007 - 2013, reiese dintr-o
prezentare, din 3 martie, a directorului general adjunct Gabriel friptu, din cadrul Direcției Generale Programare, SMIS, Coordonare Sistem și Evaluare Programe Europene a Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și fondurilor Europene.

Începând de miercuri, 3 mai, Agenția pentru finanțarea Investițiilor Rurale (AfIR) deschide sesiunile de primire a proiectelor de investiții, finanțate
prin intermediul a 14 submăsuri din Programul național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PnDR 2020)
pentru teritoriul național, dar și pentru zona ITI
Delta – Dunării.
fondurile totale nerambursabile, disponibile solicitanților care doresc să obțină finanțare europeană, însumează 680,8 milioane de euro, din care 53,5
milioane de euro sunt alocate investițiilor din zona
ITI Delta – Dunării.
În intervalul 3 mai, ora 9:00 – 31 iulie 2017, ora
17:00, AfIR lansează sesiuni de primire a proiectelor pentru următoarele submăsuri (sM):
• sM 4.1 „Investiții în exploatații agricole”;
• sM 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”;
• sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”;
• sM 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”;
• sM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”;
• sM 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de
activități neagricole”;
• sM 9.1 „Înființarea grupurilor de producători
în sectorul agricol”;

• sM 9.1a „Înființarea grupurilor de producători
în sectorul pomicol”;
• sM 4.1 „Investiții în exploatații agricole zona ITI - DD”;
• sM 4.1a „Investiții în exploatații pomicole zona ITI - DD”;
• sM 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități
neagricole în zone rurale zona ITI - DD”;
• sM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor
mici zona ITI - DD”;
• sM 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de
activități neagricole ITI - DD”.
De asemenea, în perioada 3 mai – 31 octombrie
2017, AfIR lansează și sesiunea de depunere a proiectelor pentru Schema de minimis „Sprijin pentru
servicii de consultanță în vederea implementării
proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii
de produse neagricole” aferentă sM 4.2.
Depunerea proiectelor se realizează online pe
pagina oficială de internet a Agenției, www.afir.info,
pentru toate submăsurile ce se vor lansa în curând.
Totodată, toți cei interesați să dezvolte investiții în
domeniul agricol, pomicol și în cel non-agricol pot
consulta Ghidul solicitantului pentru submăsurile amintite pe site-ul AfIR, la secțiunea Investiții PNDR.

Sursa: stiripesurse.ro

Peste 680 de milioane de euro disponibile
pentru proiecte finanţate prin PNDR 2020

www.adrmuntenia.ro

Sursa: afir.info

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Rata de absorbţie curentă a fondurilor europene
pe 2007-2013 a crescut la peste 89%, în martie
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Poiana cu narcise din Negraşi comoara naturală a României

» Rezervația naturală „Poiana cu
narcise Negrași” este situată în lunca
râului Dâmbovnic, în comuna negrași,
județul Argeș, și este cea mai sudică
poiană cu narcise a României.

Comuna negrași este situată în partea de sudest a județului Argeș, la o distanță de 45 km de
municipiul Pitești și la 30 km de Costești, orașul cel
mai apropiat, ocupând o suprafață de 76 km2. Relieful este alcătuit din partea nordică a Câmpiei
neajlovului, teritoriul comunei fiind străbătut de
râul Dâmbovnic și pârâul Mozacu.
Poiana cu narcise negrași a fost declarată rezervație naturală în vara anului 1966 și este ocrotită pentru valoarea științifică deosebită a speciei,
dar și pentru valoarea peisagistică a covorului cu
narcise.
Pe o suprafață de 4,1 ha, la fiecare sfârșit de
aprilie și început de mai, florile din specia Narcissus stellaris înfloresc bucurând ochii privitorilor.
narcisele de la negrași sunt numite popular „coprine” de localnici.
Situl rezervației este situat la aproximativ 15
km distanță, spre sud, de autostrada București - Pitești. Este constituit dintr-un mozaic de habitate
www.adrmuntenia.ro

reprezentate de pajiști, coaste ușor urcate, un râu
cu pat de pietriș, repede curgător (râul Dâmbovnic)
și zone băltite. Datorită biotopurilor diverse, situl
este bogat în specii de plante, unele caracteristice
zonei de deal și munte, câteva găsindu-se și pe Lista Roșie a României. În aproprierea acestui paradis al
florilor se află și rezervația faunistică Corbi-Ciungi.
Poiana cu narcise formează un covor imens, iar
cu prilejul înfloririi lor, în prima duminică din luna
mai, se organizează Sărbătoarea narciselor, eveniment celebrat printr-o serie de activități și manifestări cultural-artistice adunate și promovate în
cadrul unui spectacol folcloric și prin organizarea
unei mese câmpenești, care marchează și ziua comunei negrași.
Sursa: dozadebine.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Argeş

Forumul de Mobilitate Metropolitană,
ediţia a VIII-a, la Universitatea Piteşti

investiți în proiecte eligibile pentru finanțare POR
2014-2020 în dezvoltarea unor sisteme de mobilitate metropolitană, iar alte proiecte vor beneficia de
finanțări prin împrumuturi de la bănci internaționale sau
prin investiții private. Toți acești bani vor merge spre:
• proiectarea, modernizarea și construirea infrastructurilor rutiere și feroviare (inclusiv tuneluri și
poduri, zone pietonale);
• vehiculele de transport public ecologice (în tracțiune electrică prin fir sau pe baterii, alimentate cu
hidrogen, gaz și alți combustibili alternativi);
• proiectarea, modernizarea și construirea infrastructurilor pentru asigurarea tracțiunii electrice a
vehiculelor din flotele publice și private;
• alte vehicule de transport public de mare capacitate;
• vehicule de capacitate mai mică de transport
public și sisteme conexe (car și bike-sharing, sisteme pentru asigurarea navetei);
• sistemele și infrastructuri de tehnologia informației și comunicațiilor (sisteme inteligente de transport,
magistrale și legături finale de telecomunicații, sisteme de e-guvernare, monitorizare inteligentă și sisteme de luare a deciziilor);
• creșterea capacității administrative.
Evenimentul a fost completat de o expoziție
de tehnologii și soluții pentru asigurarea mobilității
urbane durabile.
Sursa: bitpress.ro

ADI Ecoaqua a demarat
un proiect european de peste 11,9 milioane de lei
Călăraşi

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua a început implementarea proiectului „Sprijin
pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă
uzată pentru aria de acoperire a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada
2014-2020”.
Prin acest proiect se vor realiza documentațiile necesare obținerii finanțării lucrărilor de investiție în: Călărași, Oltenița, urziceni, Lehliu-Gară, Buwww.adrmuntenia.ro

dești, fundulea, Chirnogi, Chiselet, Crivăț, Dor-Mărunt, Dorobanțu, frumușani, Grădiștea, Independența, Lehliu, Luica, Mitreni, nana, Plătărești, Șoldanu,
Spanțov, ulmu, vasilați, Alexeni, Coșereni, Gârbovi,
Grindu, Ion Roată, Manasia, Reviga.
Proiectul este finanțat din fonduri europene prin
Programul Operațional de Infrastructură Mare și are
o valoare totală de 11.926.222 de lei, pentru care
Asociația, conform contractului de finanțare, asigură o cofinanțare de 119.261 de lei.

Sursa: arenamedia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

Miercuri, 26 aprilie, a avut loc cea de-a 8-a ediție a forumului de Mobilitate Metropolitană, găzduit
de universitatea din Pitești. forumul organizat de
ETL Mobility Cluster și Asociația pentru Mobilitate
Metropolitană, în colaborare cu Consiliul județean
Argeș, Primăria Municipiului Pitești, Publitrans2000
Pitești și universitatea din Pitești a avut ca temă
„Metropola inteligentă”, urmărind să identifice
componentele de mobilitate pe care se fundamentează construirea și funcționarea unui oraș modern.
Evenimentul a fost structurat în jurul a cinci mari
subiecte, analizate în cinci paneluri pe parcursul a
două zile, urmărind să identifice soluții eficiente
de construire a orașelor inteligente, de implementare și exploatare a noilor tehnologii și de identificare și asigurare a finanțării proiectelor.
2017 este un an important, în care s-a anunțat
deja lansarea a zeci de proiecte de mobilitate durabilă și inteligentă, aproape toate țintind accesarea de fonduri europene. În aceste săptămâni, Autoritatea de Management pentru POR 2014 - 2020
a publicat Ghidurile specifice pentru cele două axe
prin care sunt finanțate proiecte de mobilitate urbană și metropolitană.
Acest lucru reprezintă primul pas în ceea ce va fi
cea mai importantă perioadă din ultimele decenii în
dezvoltarea sistemelor de mobilitate metropolitană.
Aproximativ 2,3 miliarde de euro vor putea fi
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CJ Dâmboviţa vrea să modernizeze
Secţia de Primiri urgenţe
a Spitalului judeţean cu bani europeni

9

Dâmboviţa

„Printr-un ordin al ministrului sănătății, județul
Dâmbovița a fost cuprins, prin Unitatea de Primiri
Urgențe de la Spitalul județean din Târgoviște, într-o
listă de eligibilitate privind reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea secției și, de asemenea, reabilitarea platformei heliport. Consiliul Județean Dâmbovița va depune un proiect pe Axa prioritară 8 ‘Dezvoltarea infrastructurii de sănătate
și socială’ – Programul Operațional Regional (POR),
proiect ce vizează Secția de Primiri urgențe a Spi-

Giurgiu

Depozitul ecologic de deşeuri
din judeţul Giurgiu
va deveni funcţional în curând

Depozitul ecologic de deșeuri din județul Giurgiu va deveni funcțional în două săptămâni, a anunțat președintele Consiliului județean, Marian Mina.
„Vreau să îmi felicit colegii de la CJ – pentru
că în câteva zile se va realiza recepția la terminarea lucrărilor de remediere la groapa de gunoi și,
după atâția ani, în sfârșit, o să avem o groapă de
gunoi funcțională. Urmează să facem o adresă către cei de la Mediu pentru a fi autorizat depozitul
ecologic. Am făcut o inspecție video a conductelor
pentru a ne mai convinge încă o dată că nu avem
scurgeri și că groapa de gunoi este perfect funcțională.”, a declarat Marian Mina, într-o conferință
de presă.
Domnia sa a declarat că în județ există doi opewww.adrmuntenia.ro

talului județean. Urmează ca ghidul să fie prezentat zilele următoare și Consiliul județean să prezinte un proiect în acest sens”, a precizat Caudia Gilia.
La acest moment nu este stabilită suma aferentă proiectului, urmând să fie stabilită după întocmirea documentațiilor. „După ce va fi publicat
ghidul, se va stabili; nu s-a avansat momentan nicio sumă. Legat de spital, este o preocupare pe
care noi am avut-o permanent, ne confruntăm și
cu lipsa medicilor, dar este nevoie totdeauna și de
o modernizare, de o dotare corespunzătoare a Spitalului județean”, a mai spus vicepreședintele Cj
Dâmbovița, Claudia Gilia.
Spitalul județean din Târgoviște a beneficiat de
un proiect european de 83 de milioane de lei, prin
POR, lucrările de reabilitare au început în 2010 și
au durat trei ani. unitatea de Primiri urgențe a rămas însă una dintre secțiile cele mai aglomerate,
cu spații și cadre medicale insuficiente.

Sursa: adevarul.ro

ratori care se ocupă de colectarea deșeurilor, dar,
în urma discuțiilor cu primarii localităților, a reieșit
faptul că tarifele sunt foarte mari și colectarea nu
se va face din poartă în poartă. „Am avut o întâlnire cu toți primarii din județ, din păcate, pentru noi,
pentru județ, doleanțele față de groapa de gunoi
sunt îndreptățite pentru că acele contracte de colectare a deșeurilor au fost încheiate la nivelul anului 2008 (n.r. – când a fost realizat depozitul ecologic din județ) și nu prea mai corespund zilelor noastre, pentru că acum este nevoie de o colectare din
poartă în poartă, iar numărul locuitorilor nu mai
corespunde, pentru că a fost luat din statistica
vremii respective”, a afirmat Mina.

Sursa: stirigiurgiu.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Autoritățile județene vor
să reabiliteze, să modernizeze și să doteze
unitatea de Primiri urgențe (uPu)
a Spitalului județean din Târgoviște
cu fonduri europene, a declarat, joi,
într-o conferință de presă,
vicepreședintele Cj Dâmbovița,
Claudia Gilia.
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Ialomiţa

Se pregăteşte ediţia cu numărul 50
a Festivalului de la Amara

Prahova

selecției vor rămâne în concurs 12 concurenți.
Premiile ce vor fi acordate câștigătorilor sunt
consistente, începând de la 1.500 de lei pentru
mențiuni, până la 10.000 de lei pentru Trofeul
Tinereții.
În ceea ce privește secțiunea dedicată copiilor
și tinerei generații, aceasta se va desfășura pe trei
categorii de vârstă: 7-9 ani, 10 – 12 ani și 13 – 15
ani. Înscrierile pentru preselecție se vor face până
în data de 15 iunie, iar preselecția se va susține pe
20 iunie, la București.
fiecare concurent va interpreta în concurs o
singură melodie de muzică ușoară românească, piesă ce va fi aleasă de către juriu, din cele două prezentate în cadrul preselecției. În urma preselecției
vor rămâne în concurs 24 de concurenți. Concursul
va avea loc pe 3 august, iar pe 4 august va avea
loc Gala Laureaților.

Parc fotovoltaic la Bărcăneşti,
cu fonduri europene

Sursa: obiectiv.net

» Consiliul județean Prahova
analizează posibilitatea accesării de fonduri
europene pentru realizarea unui parc
fotovoltaic, care să permită acoperirea
consumurilor tuturor clădirilor aflate în
proprietatea sau administrarea instituției.

Parcul fotovoltaic ar urma să fie realizat în satul Tătărani, comuna Bărcănești. Subiectul legat
de realizarea parcului fotovoltaic a fost abordat și
în ședința Adunării Generale a Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile „AE3R
Ploiesti-Prahova”.
Special pentru acest proiect a fost realizat un
studiu de prefezabilitate. Parcul fotovoltaic ar urma să aibă o capacitate de 5.2 MW. Proiectul va fi
posibil prin accesarea de fonduri europene, prin
Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM)Axa Prioritară 6 „Promovarea energiei curate și
eficienței energetice în vederea susținerii unei ecowww.adrmuntenia.ro

nomii cu emisii scăzute de carbon”.
În cadrul ședinței Consiliului județean Prahova, reprezentanții Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile „AE3R Ploiești-Prahova” au susținut că acest proiect ar permite acoperirea consumurile tuturor clădirilor aflate în proprietatea/administrarea Consiliului județean Prahova.
Sursa: primarph.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Ediția cu numărul 50 a festivalului concurs de
interpretare a muzicii ușoare românești, susținut
an de an la Amara, se preconizează a fi diferită
față de alte ediții. va fi o ediție jubiliară, cu cel puțin trei zile de festival, cu mult mai multe fonduri
alocate, dar și cu o primă secțiune dedicată copiilor – Amara junior.
festivalul concurs este deschis participării tinerilor între 16 și 26 de ani, dar și copiilor și adolescenților cu vârste între 7 și 15 ani.
festivalul se va desfășura în perioada 3 – 6 august. Secțiunea dedicată categoriei de vârstă 7 –
15 ani va avea loc în perioada 3 – 4 august, iar secțiunea dedicată categoriei de vârstă 16 – 26 ani, în
perioada 5 – 6 august.
Pentru „cei mari”, preselecția va avea loc în data de 3 iunie, la București, fiecare participant urmând
să interpreteze două piese, din creația românească, de preferat cu o structură ritmică. În urma pre-
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Teleorman

Noua Sală polivalentă din Alexandria,
la un pas de inaugurare

» Sala polivalentă din Alexandria,
obiectiv finanțat prin Compania națională
de Investiții, este aproape finalizată.

Până luna trecută fuseseră efectuate 99% dintre lucrările prevăzute în proiect și se așteaptă ca
sala să fie inaugurată în scurt timp. Conform declarațiilor primarului victor Drăgușin, „sala este gata, aproape. În proporție de 99% este gata. Am avut o discuție cu șeful de șantier, dânsul estimează
că la sfârșitul lunii ar putea convoca comisia de
recepție. Urmează o perioadă birocratică, de procese-verbale, de predare, dacă or mai fi remedieri, depinde ce va constata comisia la amănunt”.
Modernizarea Sălii polivalente din Alexandria
a început în urmă cu doi ani, investiția ridicându-se
la 20 de milioane de lei. După doi ani de ample luwww.adrmuntenia.ro

crări la noul obiectiv, alexăndrenii vor putea asista
la competiții sportive în noua sală chiar începând
de luna viitoare. Potrivit proiectului de modernizare, în Sala polivalentă, tribuna a fost reamenajată cu 1.350 de locuri pentru public general, 100
locuri vIP, 50 de locuri presă. Terenul de joc cu dimensiunea de 44 x 24 metri este, conform proiectului, pretabil pentru meciuri indoor de handbal,
baschet, volei, tenis, judo, badminton. vor fi amenajate săli de sport pentru activități conexe: antrenamente pentru judo, sală pentru dezvoltarea
forței, sală de antrenamente pentru scrimă. noua
Sală polivalentă este dotată cu sistem de nocturnă
pentru meciuri televizate, sistem de sonorizare,
sistem de afișaj cu tabele de scor electronice, precum și sistem de climatizare.
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, 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 / 2 mai 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.

