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INFO ADR SUD MUNTENIA

ADR Sud Muntenia, autorizată ca furnizor
de formare profesională
pentru ocupaţia „Manager de inovare”

» Începând cu această lună, Agenția
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
este autorizată ca furnizor de formare
profesională pentru cel de-al patrulea
program de perfecționare a adulților cu
specializarea „Manager de inovare”,
având codul COR 241941, cu număr de
înregistrare în Registrul național al
furnizorilor de formare profesională a
adulților 51/109/03.05.2017.

În urma acestei autorizări, Agenția, în calitate
de furnizor de formare profesională, va putea organiza programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere
națională, conform art. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003.
Cursurile de pregătire profesională organizate
de ADR Sud Muntenia vor fi dedicate angajaților instituțiilor publice locale, precum și publicului larg
interesat. Durata cursurilor va fi de 40 de ore și
www.adrmuntenia.ro

după finalizarea acestora, participanții vor primi
certificat de absolvire, însoțit de anexa supliment
descriptiv al certificatului, recunoscut de Ministerul Educației Naționale și de către Ministerul Muncii și justiției Sociale.
În cadrul programelor de perfecționare, cei interesați să participe la acest curs vor dobândi cunoștințe în elaborarea unei strategii de inovare,
implementarea unui plan pentru realizarea de strategii de inovare, crearea unui sistem de gestiune
a datelor privind ideile de inovare, elaborarea metodelor de valorificare a capitalului intelectual al
unei instituții sau companii, asigurarea continuității procesului de inovare etc..
Până în prezent, Agenția este autorizată ca furnizor de formare profesională a adulților pentru următoarele ocupații: Manager de proiect, Expert Achiziții
Publice, Evaluator de proiecte și Manager de inovare.
Inițiativa ADR de a oferi cele patru programe
de formare profesională vine ca urmare a experienței acumulate de angajații săi de-a lungul celor 18
ani de existență ai Agenției, interesul fiind de a oferi servicii de calitate întregii comunități din regiunea Sud Muntenia.
http://regio.adrmuntenia.ro
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În data de 17 mai s-a publicat spre consultare
publică Ghidul Solicitantului. Condiţii specifice de
accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/6/6.1/SUERD/1, Prioritatea de Investiţii 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și
terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene
privind regiunea Dunării (SUERD), AP 1b - Îmbunătățirea mobilității și a multimodalității - legături
rutiere, feroviare și aeriene. Menționăm că din regiunea Sud Muntenia sunt eligibile Consiliile județene Călărași, Giurgiu, Ialomița și teleorman.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până la
data de 31 mai 2017, ora 16:00.
Ghidul, împreună cu anexele aferente acestuia pot fi consultate pe website-ul nostru: http://re-

gio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR 2014 – 2020 > Program > Axe > Axa 6 – Drumuri, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1283/axa-6--drumuri/,
precum și pe site-ul web al programului: www.inforegio.ro.

Noi modificări la Documentul Cadru de Implementare
a Dezvoltării urbane durabile aferent Axei prioritare 4

» În data de 18 mai s-a emis ordinul
de modificare a Documentului Cadru de
Implementare a Dezvoltării Urbane
Durabile aferent Axei prioritare 4
„Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”.

Principalele prevederi se referă la:
• stabilirea atribuției delegate Autorităților Urbane de către AM POR, respectiv atribuția de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre
finanțare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operațional
Regional 2014-2020;
• derularea unor apeluri de fișe de proiecte la nivelul fiecărei Autorități Urbane și actualizarea metodologiei de lucru prevăzute inițial;
www.adrmuntenia.ro

• actualizarea informațiilor privind modul de constituire al Autorităților Urbane, inclusiv respectarea
principiului de separare a funcțiilor;
• clarificarea unor aspecte procedurale.
forma consolidată a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării urbane durabile pentru Axa
prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” este publicată pe website-ul Agenției dedicat
implementării POR - http://regio.adrmuntenia.ro,
secțiunea POR 2014 – 2020 > Program > Axa 4 – Dezvoltare urbană, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/, precum
și pe pagina de internet a programului – www.inforegio.ro. totodată, beneficiarii pot consulta aici documentul - suport Orientări pentru Axa prioritară 4
„Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”.
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

Ghidul privind îmbunătăţirea
infrastructurii rutiere de importanţă regională
pentru sprijinirea obiectivelor SUERD,
în consultare publică!
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Vineri, 19 mai, s-a publicat, spre consultare
publică, Ghidul Solicitantului. Condiţii specifice
de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de
proiecte cu titlul POR/2017/8/8.1/8.2.B/7 REGIUNI şi POR/2017/8/8.1/8.2.B/ITI DD, Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și
sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 „Investiții
în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce
privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la
serviciile prestate de comunități”, Obiectivul
Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței
îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B –
Unități de primiri urgențe.
Eventualele observații, comentarii și propu-

neri pot fi transmise până în data de 5 iunie a.c., la
adresa: regio@mdrap.ro.
Obiectivul specific 8.2 B se adresează unităților-administrativ teritoriale, care au în administrare unitățile sanitare regăsite în lista proiectelor prioritare preidentificate eligibile (Anexa 9).
Valoarea totală eligibilă a cererilor de finanțare, echivalentă în lei la cursul de schimb Inforeuro
aferent lunii depunerii proiectelor, este de minimum 200.000 de euro și de maximum de 1.500.000
de euro.
Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi consultate pe website-ul Agenției dedicat implementării POR - http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea
POR 2014 – 2020 > Program > Axa 8 – Infrastructură
de sănătate și socială, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/, precum și pe pagina
de internet a programului – www.inforegio.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 19 mai 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
460
65
7
0

PROIECtE DEPUSE

Valoare
totală
- mil. Lei -

Valoare
eligibilă
- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

386,564

307,408

198,284

477,130
32,104
0,000

404,765
30,762
0,000

324,115
18,457
0,000

Nr. proiecte
respinse
53
1

PROIECtE RESPINSE

Valoare
totală
- mil. Lei -

Valoare
eligibilă
- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

1,518

1,517

1,080

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
407
64
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%
159,80%

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 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 -

567,133

69,458

0,00%
0,00%

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis
Apel închis

http://regio.adrmuntenia.ro
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Consultare publică pentru Ghidul solicitantului 8.2 B Unităţi de primiri urgenţe
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Săptămâna trecută, Comisia
Europeană a anunțat, la Bruxelles,
că Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) a semnat primele
trei acorduri ale programului Inițiativa pentru pentru întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) cu
băncile Raiffeisen Bank, Banca Comercială Română (BCR) și ProCredit Bank, care ar putea genera o
finanțare totală de 246 milioane
de euro. Această valoare însumează aproape jumătate din bugetul
total de 540 de milioane de euro
al programului Inițiativa pentru
IMM-uri.
Comisarul pentru politică regională, Corina Crețu, consideră că,
prin decizia de a investi 100 de milioane de euro din bugetul Politicii
de coeziune în acest program de
pionierat, România va stimula competitivitatea economiei.
Sursa: profit.ro

Concurs de fotografie
„Europa în regiunea mea”

Vă invităm să fotografiați unul dintre
proiectele europene din regiunea unde
locuiți, călătoriți sau munciți. Înscrieți
fotografia în concurs până pe 28 august,
aici http://bit.ly/1N6v7G5. Autorul celei
mai bune fotografii va câștiga o excursie
de două zile la Bruxelles, în luna octombrie 2017, unde va lua parte la un atelier
specializat.
Mai multe informații despre campania
„Europa în regiunea mea” găsiți aici:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: ec.europa.eu

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

BEI a semnat acorduri cu trei bănci din România
pentru a genera finanţări de 256 milioane de euro
pentru IMM-uri

Info Regional Sud Muntenia
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INFO TURISM SUD MUNTENIA

Peştera Răteiului din comuna Moroeni,
judeţul Dâmboviţa

» Peștera Răteiului se numără printre
cele mai importante atracții naturale
turistice ale județului Dâmbovița. Cunoscută
și sub numele de „Peștera de la Izvorul
Răteiului”, a fost declarată în martie 2000
arie protejată de interes național din
categoria a III-a IUCN. Peștera Răteiului
este menționată pentru prima dată în anul
1904, într-o lucrare scrisă de Al. Orescu,
însă abia în anul 1970 începe să fie cercetată
de către membrii clubului de speologie
focul Viu din București.

Este o rezervație naturală de tip speologic ce
face parte din Parcul Natural Bucegi, alături de
alte frumuseți naturale de interes științific, precum Peștera Ialomiței, Cheile Zănoagei, Cheile Orzei, Cheile Urșilor, Cheile tătarului, Canionul Horoabei etc..
Până în prezent sunt identificate în Masivul
Bucegi 97 de peșteri și avenuri superioare, cele mai
remarcabile fiind Peștera Răteiului și Peștera Ialomiței.
Ceea ce face ca peștera Răteiului să fie de interes științific sunt depunerile sedimentare de calwww.adrmuntenia.ro

cite, gips și aragonite, care se găsesc mai rar în alte peșteri din țara noastră.
Peștera Răteiului este situată la o altitudine
de 1.080 m, în versantul stâng al pârâului Rătei, în
partea de sud a Munților Leaota și se întinde pe o
suprafață de 1,50 ha.
Este o peșteră de dimensiuni gigantice, având
o lungime de aproximativ 7.300 m, cu galerii dispuse pe trei etaje, cu o diferență de nivel ascendentă
de 69 m. A fost creată de acțiunea apelor de suprafață, precum și de infiltrația precipitațiilor.
La etajul superior se află Galeria Nouă și porțiunile superioare ale Sălii cu Prăbușiri și Sălii titanilor, care este și cea mai mare sală a peșterii, unde se găsesc oase fosile, chiar și de Ursus Spelaeus.
Etajul de mijloc este format din Galeria Dreaptă,
Galeria cu Gururi, Galeria cu Argilă și Galeria Marianne. La etajul inferior se pot observa Galeria cu
Meandre, Galeria cu Cascade, care impresionează
prin cascadele sale și Galeria de Acces.
Peștera Răteiului este o peșteră complexă, formată din multe galerii labirintice, existând șanse
mari să te rătăcești, în special dacă nu ești un speolog experimentat. De aceea, în peșteră se intră cu
aprobare și însoțit de un ghid.
Sursa: cesavezi.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Argeş

Reabilitarea Colegiului „Brătianu”,
finalizată mai devreme
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INFO JUDEȚE

Începute în ianuarie 2016, lucrările de la Colegiul „I.C. Brătianu” din Pitești s-ar putea încheia
în toamna acestui an. Deși perioada contractuală
pentru executarea lucrărilor expiră abia în ianuarie
anul viitor, constructorul dă asigurări că elevii vor
începe noul an școlar 2017 - 2018 în unitatea de învățământ proaspăt reabilitată.
Lucrările de reabilitare sunt executate de asocierea Star trading și SC AND Secom SA. Până acum a
fost finalizat corpul din spate al liceului, compus
din 15 săli de clasă, sală multimedia și trei mari laboratoare - fizică, Biologie și Chimie.
În prezent se lucrează la corpul A, care cuprinde cancelaria, cabinetele directorilor, biblioteca,
amfiteatrul și 11 săli de clasă. În cadrul proiectului
de reabilitare și consolidare a Colegiului „Brătianu” s-au înlocuit instalațiile electrice și sanitare,
pardoseala, zugrăvelile, ferestrele, iar sălile de clasă au fost dotate cu mobilier nou și table interactive.
Sursa: jurnaluldearges.ro

Călăraşi

Primăria Călăraşi are în lucru
proiecte europene
pentru dezvoltarea municipalităţii

» La sfârșitul săptămânii trecute,
Primăria Municipiului Călărași a prezentat
proiectele aflate în pregătire cu ajutorul
cărora instituția vrea să atragă fonduri
europene nerambursabile, pe diferite
programe operaționale.

Munca și eforturile Direcției de Programe și
Dezvoltare Locală au început încă din 2012, prin pregătirea unor documente strategice obligatorii pentru accesarea de fonduri europene, în acest moment
fiind definitivate, prin Planul de Mobilitate Urbană
Durabilă, fișe de proiect estimate la circa 25 de milioane de euro, bani ce sunt disponibili municipiului reședință de județ pe Axa 4 a Programului Operațional Regional. Vor fi finanțate proiecte ce se pliawww.adrmuntenia.ro

ză pe cerințele Uniunii Europene, dar și pe nevoile
cetățenilor municipiului Călărași. Vorbim de modernizarea căii de rulare și a trotuarelor pe strada București și Prelungirea București, pe modernizarea platoului pietonal din centrul orașului, pe înființarea
unor rețele de piste de biciclete funcționale, pe construirea unei creșe și multe alte proiecte.
Pe alte programe operaționale, municipalitatea țintește modernizarea altor străzi, construirea
de locuințe sociale sau reabilitarea termică a unor
instituții de învățământ sau a Căminului de bătrâni. O parte din aceste proiecte vor fi depuse până la 31 decembrie 2017 și altele până la 31 martie
2018, în funcție de termenele impuse de Autoritățile de management.

Sursa: primariacalarasi.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Dâmboviţa

Investiţii în forţă
la Universitatea „Valahia”

fi mutate două facultăți, respectiv facultatea de
teologie și Ştiințele Educației și facultatea de Ştiințe și Arte. Așadar se anunță un an cu lucrări în
forță la Universitatea „Valahia”, investiții ce vor
contribui la dezvoltarea și modernizarea instituției
universitare, dar și la creșterea confortului studenților și cadrelor didactice.
„În acest an vom începe lucrările pe Compania
Națională de Investiții la sala sporturilor din Campus. Este vorba despre o sală de sport, proiect care
se află în finalizare la Compania Națională de Investiții și s-ar putea ca în curând să înceapă lucrul
și la acest obiectiv. Mai avem pregătit proiectul
pentru Corpul D din campus. Corpul D ne propunem să-l facem pe POR, Axa 10 - Extindere spații
de învățământ pentru învățământul superior. De
asemenea, suntem pe o listă de așteptare la Compania Națională de Investiții pentru a mai construi
un campus.”, a declarat rectorul Universității „Valahia” din târgoviște, Călin Oros.
Sursa: jurnaldedambovita.ro

Proiect transfrontalier
pentru valorificarea zonei adiacente Cetăţii Giurgiu
Giurgiu

Consilierii locali au aprobat în ședința extraordinară de vineri, 12 mai, depunerea a cinci proiecte transfrontaliere pe programul INtERREG V-A
România - Bulgaria 2014-2020.
Primul dintre acestea este „Reconstruirea și
punerea în valoare a siturilor cultural reprezentative din Euroregiunea Ruse - Giurgiu” (obiectivul
de investiții - Valorificarea zonei adiacente Cetății
Giurgiu și integrarea acesteia într-un circuit turistic). Proiectul a fost depus în parteneriat cu Primăria Ruse, care este lider de proiect.
Rezultatele proiectului:
• accesul în locație se va concepe având în vedere căile de acces existente (dig, strada Digului,
șoseaua Portului), cât și proximitatea parcului Alei
și a schitului Sfântul Nicolae;
• se vor crea zone de relaxare, definite prin trasee pietonale;
www.adrmuntenia.ro

• includerea Cetății Giurgiu în cadrul unor trasee pietonale;
• amenajarea spațiilor publice propuse cu mobilier urban, pavaje, instalație de iluminat;
• amenajarea peisageră ținându-se cont de precizările din Studiul de fundamentare istorico-urbanistică pentru întocmirea PUZ-CP Cetatea Giurgiu.
Bugetul estimat al proiectului alocat municipiului Giurgiu este de 500.000 de euro (tVA inclus),
din care:
• 425.000 de euro (85%) – finanțare prin fondul
European pentru Dezvoltare Regională (fEDR);
• 65.000 de euro (13%) – finanțare de la bugetul
de stat;
• 10.000 de euro (2%) – contribuția proprie a
municipiului Giurgiu.

Sursa: primariagiurgiu.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Mai multe investiții din campusul Universității
„Valahia” din târgoviște vor începe să prindă contur fie cu bani guvernamentali, fie cu fonduri europene, iar odată cu finalizarea obiectivelor investiționale, multe dintre problemele de spațiu ale
instituției universitare își vor găsi rezolvarea. În
momentul de față se lucrează la mai multe clădiri
din campus, precum Rectoratul, Corpul C, care
după ce va fi finalizat va găzdui facultatea de
Drept și Ştiințe Administrative și facultatea de Ştiințe Umaniste, dar și la Aula Magna.
Conducerea Universității „Valahia” susține că
până la sfârșitul anului vor demara mai multe investiții finanțate prin Compania Națională de Investiții. Potrivit rectorului Universității „Valahia”,
Călin Oros, în campus se va construi o sală de
sport, iar universitatea se află la CNI și pe lista de
așteptare pentru construirea de noi cămine pentru
studenți. totodată, cu fonduri europene, conducerea UVt are în plan să realizeze și proiectul de
construire a Corpului D, unde după finalizare vor
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Dezbatere publică privind
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană
a municipiului Slobozia

9

Ialomiţa

Prahova

bană a Municipiului Slobozia a fost concepută pentru
a răspunde nevoilor reprezentanților autorității locale și comunității în procesul de îmbunătățire a calității și diversității locurilor de muncă disponibile,
precum și în procesul de îmbunătățire a calității
vieții cetățenilor și mediului economic local.
Strategia se adresează unei game largi de probleme economice, sociale și de mediu ale comunității, care sunt relevante pentru a defini și furniza
obiectivele necesare obținerii dezvoltării durabile
și creșterii coeziunii economice și sociale în municipiul Slobozia.
Sursa: guraialomitei.com

Finanţare de 300 de milioane de euro
pentru proiecte de apă şi canalizare

Autoritățile din Prahova au la dispoziție, în următorii ani, un buget total de 300 de milioane de euro
alocat de Uniunea Europeană pentru realizarea unor
proiecte în domeniul alimentării cu apă și canalizărilor. finanțarea este nerambursabilă, iar proiectele
propuse urmează să fie incluse în al doilea Masterplan județean de apă și canalizare din Prahova, pentru sesiunea de finanțare 2014 - 2020 și cu posibilitatea ca lucrările să se întindă până în 2023, masterplan care vine după cel din precedenta sesiune
de finanțare UE, 2007-2013, când Prahova a atras câteva zeci de milioane de euro în acest domeniu.
De această dată, bugetul alocat este mai mare,
de 300 de milioane de euro, a anunțat președintele
Consiliului județean Prahova, Bogdan toader, care
a precizat că sunt pregătite mai multe proiecte,
însă o prioritizare va fi făcută în urma unor verificări pe teren, efectuate în această perioadă de o
comisie din care fac parte reprezentanți ai firmei
de consultanță contractate de instituție pentru
elaborarea masterplanului și ai operatorului regional, Hidro Prahova, societate deținută de Cj. Această comisie are rolul de a verifica pe teren situația actuală a rețelelor existente pentru alimentare cu apă
www.adrmuntenia.ro

și canalizare și de a se asigura că nu vor exista probleme în timpul proiectării lucrărilor.
În lista proiectelor finanțate de Uniunea Europeană în noul masterplan intră și cele începute în precedenta sesiune, dar care nu s-au finalizat la timp, din
cauza întârzierii lucrărilor sau inclusiv a unor probleme penale întâmpinate, aceste proiecte nefinalizate la 31 decembrie 2015 fiind „fazate”, ceea ce înseamnă că s-a acceptat continuarea lor în actuala sesiune.
„Acum se fac evaluări în localități, mai ales că unele
primării au derulat în ultima perioadă, din fonduri proprii
sau bani de la Ministerul Dezvoltării, lucrări în acest sector, însă încă nu au predat rețelele către operatorul Hidro
Prahova, așa cum stabilesc prevederile contractuale. Este
o comisie formată din reprezentanți de la Hidro și de la
noua firmă de consultanță contractată, care merg pe teren, astfel încât să ne asigurăm că proiectarea nu se va
executa deficitar, ne-am propus să lucrăm pe baza datelor reale din teren, nu după hărți. În funcție de verificările acestei comisii vom stabili și proiectele prioritare
pe care le vom propune pentru finanțare, pe lângă cele
fazate, desigur”, ne-a declarat Bogdan toader, președintele Consiliului județean Prahova.
Sursa: telegrama.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Luni, 22 mai, la Casa Municipală de Cultură Slobozia a avut loc dezbaterea publică privind Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Slobozia, în cadrul căreia cetățenii interesați,
precum și reprezentanții mass-media au avut oportunitatea de a-și exprima observațiile și sugestiile
cu privire la acest document de programare.
Strategia privind dezvoltarea durabilă a Municipiului Slobozia reprezintă instrumentul de planificare a viitorului localității, ce va susține acțiunile autorităților locale pentru a transforma orașul în promotorul dezvoltării omogene integrate la nivelul județului Ialomița. Strategia Integrată de Dezvoltare Ur-
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Au fost reluate demersurile
pentru reabilitarea Stadionului municipal Alexandria
Teleorman

» Demersurile privind reabilitarea
și modernizarea Stadionului municipal
Alexandria au fost demarate în aceeași
perioadă cu cele pentru modernizarea
Sălii polivalente. Printr-o hotărâre a
Consiliului Local Alexandria, din martie
2016, Stadionul municipal a fost predat
către Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și fondurilor
Europene, prin Compania Națională de
Investiții CNI SA, în vederea realizării
proiectului cu o valoare de aproximativ
15 milioane de euro.

Cu prilejul inaugurării Sălii Polivalente din Alexandria, Sevil Shhaideh, viceprim-minstru și ministru al dezvoltării regionale, administrației publice
și fondurilor europene, a dat o veste bună alexăndrenilor: „Proiectul privind reabilitarea și modernizarea Stadionului municipal Alexandria este în circuitul de avizare la nivelul Ministerului, în comitetul tehnic de avizare. Urmează să fie aprobați indicatorii tehnico-economici și în cel mai scurt timp să
înceapă procesul de achiziție”.
Conform proiectului, Stadionul municipal Alexandria va fi modernizat printr-un proiect de anvergură finanțat de Compania Națională de Investiții
www.adrmuntenia.ro

din cadrul MDRAPfE. Valoarea investiției se ridică
la 15 milioane de euro, termenul de finalizare fiind
de doi ani de la data începerii lucrărilor.
terenul de fotbal va fi refăcut, dimensiunile acestuia urmând să fie 105×68 de metri, va fi înierbat și
va fi dotat cu sisteme de drenare și de degivrare. Pista de atletism cu suprafață sintetică va avea cinci
culoare regulamentare, iar capacitatea tribunelor
va avea 6.790 de locuri acoperite, din care 6.004 vor
fi locuri pentru public, 702 locuri VIP, 84 de locuri VIP
O în Sky-Box-uri cu loje a câte 12 locuri, 138 de locuri pentru presă. Va exista și o masă a presei cu 48
de locuri, 2 studiouri tV și o sală de conferințe cu 75
de locuri. Vor fi amenajate două vestiare complet
echipate, două săli de încălzire indoor, vestiar pentru arbitri și cameră pentru oficiali, vestiare pentru alți participanți la organizarea evenimentelor,
cameră de control cu vedere directă asupra tribunelor, cameră comandament securitate. De asemenea, stadionul va fi dotat cu sistem de nocturnă, dispus pe copertinele celor două tribune, cu nivel de
iluminare pentru transmiterea în direct a meciurilor televizate, sistem de sonorizare și adresare public, tabele multimedia.
Stadionul municipal va avea și un hotel pentru
sportivi cu 40 de camere, cu paturi duble și baie
proprie, zonă de recepție, restaurant, spații de recuperare pentru sportivi/ SPA.
Sursa: ziarulteleormanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Călărași 24 / 18 mai 2017

Argument / 18 mai 2017

REVISTA PRESEI

Călărași News / 19 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 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 / 22 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.

