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EVENIMENTE

ADR Sud Muntenia, împreună
cu ambasadorii Liceului „Danubius” din Călăraşi
au sărbătorit Ziua Europei
În data de 9 mai, Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia a sărbătorit Ziua europei
împreună cu elevi-ambasadori din clasele IX - XI
de la Liceul „Danubius” din Călăraşi, îndrumaţi de
profesorii coordonatori implicaţi în proiectul „Şcoli
Ambasador ale Parlamentului European”.
evenimentul, denumit simbolic „Repere ale
Diversității Europene”, s-a desfăşurat la sediul Agenţiei şi a avut ca scop promovarea unei gândiri
europene şi popularizarea fenomenului de „Uniune
Europeană” în rândul elevilor, precum şi prezentarea investiţiilor realizate la nivelul regiunii Sud
Muntenia, cu ajutorul fondurilor europene alocate
prin Programul Operaţional Regional.
În deschidere, directorul ADR Sud Muntenia,
dr ing. Liviu Muşat, a mulţumit partenerilor pentru
implicarea în acest proiect şi a vorbit elevilor despre uniunea europeană şi importanţa pe care o are
pentru noi, toţi locuitorii ei:
www.adrmuntenia.ro

„Vă mulțumim că ați ales să fim parteneri în
acest proiect. În definitiv, parteneriatul este întocmai unul din cuvintele-cheie de mare însemnătate
ale acestei construcții, numite Uniunea Europeană, care astăzi sărbătorește 67 de ani.
(continuare în pagina 3)

http://regio.adrmuntenia.ro
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EVENIMENTE

(continuare din pagina 2)
Vreau să vă felicit, cadre didactice, elevi ai Liceului `Danubius`, pentru implicarea și interesul pe
care îl acordați acestui domeniu atât de important.
Ceea ce dumneavoastră ați făcut în cadrul acestui
proiect, prin reliefarea rezultatelor obținute în
urma derulării fondurilor europene reprezintă cel
mai bun demers pentru a promova programele europene care sprijină dezvoltarea comunităților locale. Puterea exemplului este cea mai importantă
pentru a demonstra necesitatea apartenenței noastre la această construcție, numită Uniunea Europeană.”
În acest an am sărbătorit Ziua uniunii europene printr-o colaborare deosebită cu liceeni şi profesori din cadrul Liceului „Danubius”, ce a avut ca
rezultat final cartografierea proiectelor finanţate
din POR de la nivelul judeţului Călăraşi.
Pe parcursul evenimentului, liceenii, organizaţi
pe echipe, au construit un puzzle cu harta judeţului Călăraşi, pe care, ulterior, au încercat să identifice locurile de implementare a cât mai multor
proiecte realizate la nivelul judeţului nostru.
La finalul acţiunii, elevii şi cadrele didactice
de la Liceul „Danubius” au primit, în semn de apreciere pentru implicarea deosebită în acest proiect,
diplome de participare din partea Agenţiei pentru

3

Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
Cadrele didactice – ambasadori seniori care au
fost astăzi alături de noi şi cărora le mulţumim pentru implicarea activă în acest proiect destinat Zilei
europei sunt: Dumitrel toma, Loredana Mira, Roxana Dumitrescu, Mirela Ispir şi Valentina Stanciu.
Această sărbătoare reprezintă o zi a bucuriei
de a fi împreună şi a voinţei de solidaritate a marii
comunităţi din care fac parte cetăţenii europei unite, care s-a construit de-a lungul deceniilor ca o
unitate în diversitate.

http://regio.adrmuntenia.ro
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» În cadrul proiectului INMA – Agenți
pentru managementul inovării în cadrul
IMM-urilor s-a lansat Comunitatea virtuală
INMA, unde se reunesc experţi şi persoane
interesate de managementul inovării din
toată europa.

După finalizarea cursului de instruire pilot „Agenți pentru managementul inovării în cadrul IMMurilor”, urmează etapa în care cursanţii, antreprenorii, furnizorii de formare profesională şi experţi
interesaţi de introducerea inovării în activitatea lor
zilnică să discute, să împărtăşească idei, păreri,
modalităţi de îmbunătăţire a proceselor afacerii.
Discuţiile vor avea loc în comunitatea virtuală InMA
http://www.documenta.es/web/communityinma/. Prin acest tip de colaborare se vor genera
idei care pot duce la o îmbunătăţire ulterioară a
profilului Agentului inovării. De asemenea, prin intermediul acestei platforme se pot crea oportunităţi de afaceri şi de angajare la nivel european.
În cadrul platformei se poate realiza un schimb
de idei, de bune practici sau se pot posta articole,
materiale informative în oricare dintre cele cinci
domenii de cunoaştere ce formează profilul InMA:
• Management Strategic;
• Managementul Resurselor umane;
• Managementul Cunoaşterii;
• Responsabilitate Socială Corporatistă;

• noi tehnologii.
Pentru a putea posta diverse teme de discuţie
cu privire la inovare trebuie să accesaţi http://www.documenta.es/web/community-inma/wplogin.php?action=register, să introduceţi un user
name şi o adresă de e-mail. Apoi, accesaţi e-mail-ul
transmis automat de website şi urmaţi instrucţiunile date.
Detalii despre proiectul InMA puteţi afla accesând http://www.documenta.es/web/inma/?lang=ro
şi pe site-ul http://www.adrmuntenia.ro/static/967/proiectul-inma.html.

Victorina Ligia Dragu
• 13 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 13 mai, colega noastră Victorina Ligia
Dragu, şef Serviciu financiar - contabil, a împlinit
13 ani de activitate în cadrul Agenţiei!
Cu această ocazie dorim să o felicităm şi să îi
mulţumim pentru colegialitate şi, totodată, pentru
expertiza sa profesională dovedită prin activitatea
desfăşurată în cadrul ADR Sud Muntenia!
La Mulţi Ani cu succese pe toate planurile!
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO ADR SUD MUNTENIA

Comunitatea virtuală INMA – Descoperă profilul
Agentului de Inovare, devenind membru!
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La sfârşitul săptămânii trecute s-a publicat în
consultare publică Ghidul solicitantului aferent
Priorităţii de investiţii 1.1, Operaţiunea C - IMM în
parteneriat cu entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) din cadrul Axei 1 „Promovarea transferului tehnologic” a POR.
eventualele observaţii asupra ghidului propus
se vor transmite la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro,
până în data de 28 mai 2017, ora 16:00. La acestea
se va răspunde centralizat odată cu publicarea documentului aprobat sau odată cu o nouă consultare
publică a documentului menţionat, dacă va fi cazul.
nu se va răspunde la solicitările transmise de
către potenţialii solicitanţi care implică analize
privind încadrarea în prevederile Ghidului specific

şi respectarea criterilor de conformitate/eligibilitate. AM POR va realiza respectivele verificări numai pentru solicitanţii la finanţare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.
forma finală a ghidului va fi publicată odată
cu finalizarea analizelor regionale privind identificarea domeniilor regionale de specializare inteligentă.
Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi consultate pe website-ul Agenţiei - http://regio.adrmuntenia.ro/, secţiunea POR 2014-2020 > Program >
Axe > Axa 1 - transfer tehnologic, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1278/axa-1-transfer-tehnologic/, precum şi pe site-ul programului, www.inforegio.ro.

Luni, 15 mai, s-a lansat în consultare publică
Ghidul Solicitantului. Condiţii specifice de accesare
a fondurilor în cadrul Axei 1 „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiţii 1.1, Operaţiunea A - Sprijinirea entităților de transfer tehnologic.
eventualele observaţii asupra ghidului propus
se vor transmite la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro,
până în data de 30 mai 2017, ora 16:00. La acestea
se va răspunde centralizat odată cu publicarea documentului aprobat sau odată cu o nouă consultare
publică a documentului menţionat, dacă va fi cazul.
nu se va răspunde la solicitările transmise de
către potenţialii solicitanţi care implică analize
privind încadrarea în prevederile ghidului specific,
respectiv privind respectarea criterilor de conformitate/eligibilitate. AM POR va realiza respectivele verificări numai pentru solicitanţii la finanţare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.
Ghidul menţionat este în curs de definitivare,
urmând ca forma finală a acestuia să fie publicată
odată cu finalizarea analizelor regionale privind iden-

tificarea domeniilor regionale de specializare inteligentă.
Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi consultate pe website-ul Agenţiei - http://regio.adrmuntenia.ro/, secţiunea POR 2014-2020 > Program > Axe >
Axa 1 - transfer tehnologic, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1278/axa-1--transfer-tehnologic/, precum şi pe site-ul programului, www.inforegio.ro.

Consultare publică pentru Ghidul solicitantului aferent
Priorităţii de investiţii 1.1, Operaţiunea A - Sprijinirea
entităților de transfer tehnologic!

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

S-a lansat în consultare publică Ghidul
solicitantului pentru Prioritatea de investiţii 1.1,
Operaţiunea C - IMM în parteneriat cu ITT
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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 12 mai 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
460
62
7
0

PROIeCte DePuSe

Valoare
totală
- mil. Lei -

Valoare
eligibilă
- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

373,687

298,029

191,843

477,130
32,104
0,000

404,765
30,762
0,000

324,115
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
selecţie
408
62
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

167,071
123,410
259,968
207,240

Procent
acoperire
alocare
regionalăl

173,67%
155,45%

3,62%
0,00%

174,687

189,09%

64,199

0,00%

64,199

45,23%

2

567,133

59,11%

3

69,458

72,18%

19,133

0,00%

0
0
0

• Curs Inforeuro mai 2017: 4,5338 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 -

567,133

69,458

0,00%
0,00%

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis
Apel închis

http://regio.adrmuntenia.ro
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Aproximativ 2.000 de IMM-uri româneşti vor
beneficia de avantajele obţinute prin intermediul
unor noi împrumuturi deblocate prin acordul semnat de fondul european de investiţii cu Raiffeisen
Bank, anunţă Reprezentanţa Comisiei europene.
este vorba de 177 de milioane de euro, bani prin
care Comisia europeană va susţine împrumuturile
pentru întreprinderile mici şi mijlocii din România.
Planul Juncker şi-a propus noi investiţii în valoare de aproximativ 743 milioane de euro, începând cu luna mai 2017.
Corina Creţu, comisar european pentru politică regională, a precizat că „facilitarea accesului la
finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii
este o componentă importantă a Planului [Juncker -

n.r.]. [...] prin reușita Acordului din 11 mai, și mai multe companii românești vor putea investi în extindere, în crearea de locuri de muncă și în inovare”.

Sursa: euractiv.ro

Fondul de Garantare a Creditelor IMM ar putea acorda
finanţări din fonduri europene şi servicii de consultanţă

» fondul naţional de Garantare a
Creditelor pentru întreprinderile Mici şi
Mijlocii (fnGCIMM) ar putea primi atribuţii
noi, urmând a acorda finanţări din fonduri
europene şi servicii de consultanţă
întreprinderilor mici şi mijlocii care vor
să acceseze fonduri europene, conform
Avocatnet.ro.

Implementarea acestor măsuri depinde de aprobarea unui proiect de hotărâre publicat în prezent
pe site-ul Ministerului finanţelor. fnGCIMM ar putea primi atribuţii noi în vederea susţinerii antreprenoriatului, conform unui Proiect de hotărâre de
Guvern pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr.
1.211/2001, privind înfiinţarea fondului naţional
pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii SA – Ifn. Astfel,
fnGCIMM va oferi întreprinzătorilor interesaţi de
accesarea fondurilor europene consultanţă de specialitate, dar şi diverse programe de şcolarizare.
fnGCIMM urmează să primească următoarele
atribuţii noi:
• acordarea de finanţări din fonduri europene;
• acordarea de consultanţă;
www.adrmuntenia.ro

• organizarea unor programe de şcolarizare a antreprenorilor români cu privire la modalităţile de obţinere a finanţărilor şi garanţiilor din diverse programe guvernamentale.
Prin implementarea acestor modificări, se estimează că un număr de peste 3.000 de IMM-uri pe
an va accesa, pentru prima dată, garanţia fnGCIMM
în vederea contractării unor credite bancare.
De asemenea, fnGCIMM va contribui la implementarea optimă a mai multor programe naţionale
de finanţare a antreprenoriatului în domenii sensibile ce vor fi lansate în perioada următoare, precum:
• agricultură, prin programul „Tomate românești”;
• turismul, prin programul „Primul centru de
agrement”;
• asistenţă socială, prin programul „Pensiuni
pentru seniori”;
• construcţiile, prin continuarea programului
„Prima Casă”.
În prezent, două instituţii acordă garanţii în
scopul înlesnirii accesului la creditare: fondul de
Garantare al Creditelor Rurale şi fnGCIMM.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

177 milioane de euro - credite cu susţinere europeană
pentru întreprinderile mici şi mijlocii din România

Info Regional Sud Muntenia
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Vila Florica – Leagănul dinastiei Brătienilor

» Situată în mijlocul unui parc
dendrologic din localitatea argeşeană
Ştefăneştii noi, Vila florica stă ascunsă
printre copaci şi aşteaptă să fie descoperită de orice turist interesat de istoria
locului. Cu ocazia unei astfel de vizite vei
vedea mai mult decât un conac în stil
neoromânesc. Vei află o pagină de istorie
scrisă de familia Brătienilor.

Curajoasă şi vizionară, dinastia Brătienilor a fost
una dintre cei mai importante familii de pe scena
politică românească, povestea ei semănând basmelor cu eroi care schimbă destinul ţării şi instituie
legi minune pentru bunăstarea oamenilor.
Domeniul florica – format din conac, fermă, capelă, cramă, gară şi chiar un observator astronomic,
toate amplasate în mijlocul unui vast parc, înconjurat de podgoriile de la Ştefăneşti - este opera primilor doi Brătieni, Ion şi Ionel, tată şi fiu, care – fiind
pasionaţi constructori, în special ultimul – au transformat o cochetă casă de administraţie a moşiei
într-o somptuoasă reşedinţă boierească, în care sau luat importante decizii privind istoria noastră.
Locuinţa este atestată documentar în 1829 şi
era compusă din patru încăperi vechi şi o pivniţă.
Se spune că ar fi aparţinut lui Constantin Brâncowww.adrmuntenia.ro

veanu, „care știa unde pune banul”. Acesta a cumpărat moşii pe dealurile de la Valea Mare şi aici se
adăposteau toamna, când veneau la sărbătoarea culesului viilor. În jurul anului 1800 s-a construit şi pivniţa de vinuri, boltită, cu arce dublouri. Deasupra ei
existau holul şi cele patru odăi.
Prima casă de la florica a fost construită de Ion
C. Brătianu în 1858, pe partea de moşie ce i-a revenit după succesiunea tatălui său. Iniţial, Brătianu optase pentru moşia tigveni, unde îşi petrecuse copilăria, dar – la cererea fratelui său mai mare, teodor –
a primit al treilea lot de moşii, ce cuprindea florica, Mălureni, Galeşul – Brătieni, Lereşti şi Sîmbureşti.
Casa de la tigveni, „mare și frumoasă, cu pridvor,
ziduri groase, și un subteran răspunzând din iatac
în pădurea seculară”, se păstrează şi astăzi.

Sursa: culturabratianu.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Argeş

Reabilitarea termică a Spitalului Brădet
costă peste 3,3 milioane de lei

9

Proiectul, denumit „Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Brădet”, are
o valoare estimată la 3.333.577,50
lei (inclusiv tVA). Contribuţia unităţii sanitare va fi de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în
cuantum de 66.671,55 lei.
Clădirea în care funcţionează Spitalul Brădet se află într-o
stare de uzură fizică avansată din
punct de vedere termo-energetic,
înregistrându-se pierderi de căldură importante atât la nivelul
anvelopei, cât şi la nivelul instalaţiilor aferente.

Călăraşi

INFO JUDEȚE

» joi, 11 mai,
consilierii judeţeni
au aprobat proiectul
ce vizează creşterea
eficienţei energetice
a clădirii Spitalului de
Recuperare Brădet,
aflat în subordinea
Consiliului judeţean Argeş.

Proiectul prevede lucrări de
intervenţie la faţada şi terasa
clădirii, reabilitarea termică a
sistemului de încǎlzire şi lucrări
la instalaţia de preparare a apei

calde de consum, precum şi la instalaţiile de iluminat şi ventilare.
Durata lucrărilor este de cinci
luni.

Sursa: jurnaluldearges.ro

Colegiul „Ştefan Bănulescu”,
la ceas aniversar:
Împlinirea a 60 de ani de existenţă

Miercuri, 17 mai, la sala „Barbu Ştirbei” a avut loc un eveniment desosebit, menit să marcheze cei 60 de ani de existenţă ai Colegiului tehnic
„Ştefan Bănulescu”. Cu acest prilej a fost prezentat un spectacol festiv omagial, realizat de colectivul de cadre didactice şi elevi ai acestui liceu. În
cadrul aceleiaşi manifestări a fost lansată şi cartea
„Zbor în suflet”, sub semnătura autoarei Petronela
Blebea. Volumul a fost scos de sub tipar la editura „Libris”.
„Această carte este, de fapt, o continuare a blowww.adrmuntenia.ro

gului personal cu același nume, propunându-și să
ofere mesaje de suflet iubitorilor de poezie și proză. Am dorit să lansez cartea în cadrul manifestării
omagiale, pentru că acest moment reprezintă, pentru mine, o reașezare interioară sufletească. Iar
martor al acestei schimbări în viața mea a fost Colegiul ‘Ştefan Bănulescu’, care a contribuit la evoluția mea ca profesor, dar și la dezvoltarea mea ca
om.”, a precizat prof. Petronela Blebea.
Sursa: actualitateacalarasi.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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4 milioane de lei
pentru Spitalul TBC Moroeni
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» Suma alocată de Ministerul Sănătăţii
este de 4 milioane de lei, bani ce vor fi
investiţi până la ultimul leu pentru reabilitarea
corpului central a clădirii Secţiei tBC de la
Moroeni. Proiectul de reabilitare a
corpului-turn de la Sanatoriul Moroeni este
unul multianual, valoarea totală a investiţiei
fiind de 17,9 milioane de lei.

Anul trecut, alocările financiare de la minister
au fost de 1,4 milioane de lei, anul acesta s-au alocat 4
milioane de lei, însă managerul Spitalului judeţean speră ca până la sfârşitul anului să mai fie date de minister şi alte sume pentru investiţia de la Moroeni.
totodată, directorul Spitalului judeţean speră
că din 2018, odată cu îmbunătăţirea condiţiilor de la
Sanatoriul Moroeni, să crească şi numărul medicilor
care să-şi desfăşoare activitatea aici, dar şi numărul pacienţilor, întrucât în momentul de faţă se înregistrează un deficit pe ambele paliere.
www.adrmuntenia.ro

„Am primit o veste bună pentru Spitalul județean. Ministerul Sănătății a alocat anul acesta o
sumă importantă pentru reabilitarea secției exterioare TBC Moroeni. Este vorba despre o alocare de
4 milioane de lei pentru reabilitarea corpului central al clădirii fostului Sanatoriu. Este o investiție
multianuală, absolut necesară, condițiile de cazare
sunt absolut deficitare din punct de vedere calitativ și noi vrem ca, prin această investiție, să creștem
atât calitatea condițiilor de cazare a pacienților, cât
mai ales să atragem personalul medical cu studii superioare, având în momentul de față un deficit marcant de medici la nivelul secției exterioare. Acolo
internăm bolnavi din toată țara, avem 225 de paturi la secția exterioară, dar în momentul de față avem un deficit și de pacienți. Locația Moroeni mai are
un singur rival în Europa, doar Elveția mai are o astfel
de unitate medicală cu asemenea condiții. (...) În paralel,
ne ocupăm și de dotare, aceasta se face din fonduri proprii ale spitalului”, a declarat dr. Claudiu Dumitrescu.
Sursa: jurnaldedambovita.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Giurgiu

joi, 11 mai, Municipiul Giurgiu a devenit partener unui nou proiect european! Săptămâna trecută, primarul nicolae Barbu a fost prezent la Călăraşi pentru a semna contractul de finanţare pentru
un nou proiect transfrontalier Giurgiu - Ruse – „Dezvoltarea regiunii dunărene pentru o mai bună conectivitate a Euroregiunii Ruse - Giurgiu cu coridorul
de transport pan-european nr. 7.”
Proiectul a primit finanţare prin programul InteRReG V-A România - Bulgaria 2014 - 2020. În calitate de partener al proiectului, municipiul Giurgiu va primi suma de 3 milioane de euro. Astfel, vor
fi amenajate pe canalul Sfântul Gheorghe locuri de
acostare pentru ambarcaţiuni de mici dimensiuni,
în scopul creşterii capacităţii de transport pe Dunăre.
tot prin acest proiect vor fi efectuate următoarele lucrări: construire cheu - 230 m, dale beton, construire platformă portuară - 3.377 m2, construire rampă de ridicare ambarcaţiuni - 60 x 6 m,
construcţie clădire administrativă şi împrejmuire

(70 m2 construiţi), zonă reparaţii nave 92 de ateliere – containere, zone/spaţii de acostare pentru
ambarcaţiuni.

Sursa: primariagiurgiu.ro

Platformele industriale din Slobozia,
înscrise în evidenţele Ministerului
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România

Ialomiţa

Cele două platforme industriale de pe raza municipiului Slobozia au fost înglobate în Departamentul Guvernamental InVeSt România din cadrul
Ministerului IMM-urilor, astfel încât să existe în portofoliul de referinţe pentru investiţiile externe.
Demersul a fost comunicat la întâlnirea de constituire a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Ialomiţa. „Astfel, vom fi contactați la orice posibilă investiție care se va potrivi indicatorilor, în primul rând din punct de vedere geografic, al zonei de
sud. Deja am transmis câtorva primari caracteristicile unei investiții dorite și sper să fim cât mai
operativi. În acest sens doresc să demarez înființarea unei carte a județului, ceea ce va cuprinde în
www.adrmuntenia.ro

mare parte informații despre unitățile administrativ-teritoriale și mă refer la terenuri disponibile,
investiții sau clădiri disponibile, atât de ordin public, cât și privat, forța de muncă existentă, astfel
încât atunci când un investitor vine să aibă deja o
imagine clară a posibilităților de dezvoltare, dar
și dezvoltarea unui lanț de furnizori locali”, a declarat parlamentarul Andrei Pop, cel care a iniţiat
acest demers.
În ceea ce priveşte înfiinţarea şi funcţionarea ADI
Ialomiţa, structura trebuie să fie compactă pentru a
fi cât mai atractivă, inclusiv pe indicatorii ce vor sta la
baza accesării de fonduri europene prin acest mecanism.

Sursa: guraialomitei.com

http://regio.adrmuntenia.ro
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Municipiul Giurgiu, partener
într-un nou proiect european
pentru dezvoltarea regiunii Dunării
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Şoselele de centură
pentru Comarnic şi Buşteni ar putea fi gata în 2018
Prahova

INFO JUDEȚE

Autorităţile din Prahova anunţă că proiectele
pentru realizarea şoselelor de centură pentru oraşele Comarnic şi Buşteni ar putea fi demarate în
acest an şi finalizate în primul semstru al anului
viitor. În urma discuţiilor cu reprezentanţii Companiei naţionale de Administrare a Infrastructurii
Rutiere, conducerea Consiliului judeţean Prahova
anunţă că sunt şanse ca lucrările să înceapă până
la finele acestui an.
Obiectivul de investiţii este derulat de CnAIR,
fosta CnADnR, şi fusese anunţat de luni bune. „Coridoarele au fost gândite astfel încât aceste două
șosele ocolitoare să traverseze preponderent terenuri publice și să fie nevoie de foarte puține exproprieri. Singurul obiectiv mai complex va fi realizarea unui pasaj peste calea ferată. Ne așteptăm
ca în a doua jumătate a acestui an să înceapă lucrările, iar în primul semstru din 2018 să fie gata”,
a declarat Bogdan toader, preşedintele Consiliului
judeţean Prahova.

Sursa: telegrama.ro

Teleorman

La Alexandria s-a inaugurat
noua Sală polivalentă

» noua Sală polivalentă din Alexandria,
modernizată printr-un proiect finanţat de
Compania naţională de Investiţii, a fost
inaugurată luni, 15 mai.

Modernizarea Sălii polivalente din Alexandria
a început la finalul anului 2015. Valoarea investiţiei
se ridică la 20,5 milioane de lei, din care 13,3 milioane de lei au fost alocaţi în 2015, iar alte 7,2 milioane de lei în 2016. termenul iniţial de execuţie
a fost de 12 luni.
Potrivit proiectului de modernizare în Sala Polivalentă, tribuna a fost reamenajată cu 1.350 de
locuri pentru public general, 100 de locuri VIP, iar
50 de locuri pentru presă. terenul de joc cu dimensiunea de 44*24 metri va fi pretabil pentru meciuri
indoor de handbal, baschet, volei, tenis, judo şi badminton. Vor fi amenajate săli de sport pentru actiwww.adrmuntenia.ro

vităţi conexe: antrenamente pentru judo, sală pentru dezvoltarea forţei şi sală de antrenamente pentru scrimă.
Sala polivalentă va fi dotată cu sistem de nocturnă pentru meciuri televizate, sistem de sonorizare, sistem de afişaj cu tabele de scor electronice, precum şi sistem de climatizare.

Sursa: adevarul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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REVISTA PRESEI

Observator de Călăraşi / 11 mai 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 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 / 15 mai 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.

