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INFO ADR SUD MUNTENIA

Guvernul a aprobat Memorandumul
privind adoptarea Acordului de parteneriat între
unităţi administrativ-teritoriale şi instituţii publice

» Marți, 23 mai, Guvernul României a
aprobat Memorandumul privind adoptarea
acordului de parteneriat între unități
administrativ-teritoriale și instituții publice.

documentul oferă potențialilor beneficiari posibilitatea încheierii acordurilor de parteneriat între Consiliile județene și administrațiile bazinale
de apă, aflate în subordinea administrației naționale apele Române, pentru soluționarea aspectelor
cu referire la Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TENT, inclusiv a nodurilor multimodale”, din cadrul
axei prioritare 6 „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”.
astfel, prin crearea unor parteneriate între adwww.adrmuntenia.ro

ministratorii drumurilor județene și cei ai terenurilor aferente podurilor incluse în acestea, fiecare parte își va putea exercita toate prorogativele care decurg din dreptul de administrare asupra imobilului
deținut. Practic, pentru administrația națională „Apele Române”, singura obligație pe perioada derulării
proiectului, precum și în perioada de durabilitate
va fi reprezentată de menținerea dreptului de administrare asupra terenului dispus în albia râurilor
peste care trec drumurile județene, obiect al proiectelor.
documentul este disponibil pe site-ul dedicat
implementării Programului Operațional Regional în
regiunea Sud Muntenia, http://regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea Program > documente, la
secțiunea Informări, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/4123230517.pdf.
http://regio.adrmuntenia.ro
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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 26 mai 2017
ReGIunea Sud MuntenIa
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7
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totală
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- mil. Lei -
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- mil. Lei -
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32,104
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30,762
0,000
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18,457
0,000

nr. proiecte
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2
2
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totală
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eligibilă
- mil. Lei -
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solicitată
- mil. Lei -
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8,808

5,596

47,411

41,563

15,528

15,098

0,000

0,000
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9,059
0,000
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70
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0,000
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0,000

0,000

0,000
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0,000
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0,000
0,000
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0,000
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1

130,105
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0

0,000

0,000

0,000

0
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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%
175,16%

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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S-a aprobat Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 10 din 27 ianuarie 2017, pentru stimularea înființării
de noi întreprinderi mici și mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie
2017. Ministerul pentru Mediul de afaceri, Comerț și antreprenoriat implementează în perioada 2017-2020 programul pentru stimularea înființării de întreprinderi mici
și mijlocii, denumit în continuare programul Start-up
Nation - Romania. Întreprinderile beneficiare ale programului Start-up nation - Romania sunt întreprinderile înființate după data de 30 ianuarie 2017, în baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 6/2011, pentru stimularea
înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către
întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301 /2011, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005, privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, și care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, criteriile de eligibilitate impuse de legislația în domeniul
ajutoarelor de minimis, condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis care va fi aprobată, precum și condițiile specifice finanțării din fonduri europene.
Întreprinderile beneficiare sunt întreprinderile înființate după data prevăzută la alin. (1) de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau de asociat într-o altă întreprindere mică sau
mijlocie' care desfășoară sau care a desfășurat aceeași
activitate autorizată pentru care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii
până la deschiderea sesiunii de înscriere. Prin Programul
Start-up Nation – Romania se acordă un ajutor de minimis unui număr maxim anual de 10.000 de beneficiari
întreprinderi mici și mijlocii în sensul Legii nr. 346/2004,
privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, în sumă maximă de 200.000 lei/beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.
Sumele necesare implementării Programului Startup Nation - Romania se asigură anual de la bugetul de
stat cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu
această destinație în bugetul Ministerului pentru Mediul
de afaceri, Comerț și antreprenoriat și/sau din fonduri
externe. În procesul de implementare a programului
www.adrmuntenia.ro

Start-up Nation - Romania, indiferent de sursa de finanțare, se utilizează atât mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, cât și cel al decontării cererilor de plată, așa cum sunt reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările
ulterioare, și de normele metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
40/ 2015, privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016.
În afara obligațiilor stabilite prin actele normative
în vigoare, aplicabile oricărui operator economic, întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis în condițiile
programului Start-up Nation - Romania are și obligația
să facă dovada, cel târziu la momentul depunerii ultimei cereri de plată sau de rambursare, a angajării prin
proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată
și cu normă întreagă, a minimum unui loc de muncă pentru care beneficiază de finanțare, precum și obligația
menținerii acestuia pentru cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului.
Înregistrarea pentru obținerea ajutorului de minimis se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:
• solicitantul trebuie să se înregistreze și să completeze online planul de afaceri;
• planul de afaceri corect și integral completat se
transmite și se înregistrează online o singură dată în cadrul unei sesiuni de înscriere, aplicația online nepermițând înscrierea de două ori a aceluiași solicitant în
aceeași sesiune de înscriere;
• aplicația online generează automat solicitantului
un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării planului de afaceri și punctajul obținut.
Plata se face anual în limita creditelor bugetare
evidențiate în bugetul aprobat pentru anul respectiv al
Ministerului pentru Mediul de afaceri, Comerț și antreprenoriat. Pentru contractele semnate într-un an în
baza creditelor de angajament, plata se poate face în
limita creditelor bugetar evidențiate în bugetul aprobat
pentru anul respectiv și a creditelor bugetare aprobate
pentru anii următori până la ultimul contract semnat.
Sursa: Monitorul Oficial

http://regio.adrmuntenia.ro
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S-a aprobat OUG nr. 10/2017, pentru stimularea
înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
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agenția pentru finanțarea Investițiilor Rurale (afIR)
a publicat aplicația online „Date deschise AFIR”, prin
care toți cei interesați pot consulta mult mai ușor informații publice privind beneficiarii și proiectele finanțate prin Programul național de dezvoltare Rurală
2014 – 2020 (PndR 2020). Modulul date deschise afIR
este disponibil pe pagina oficială de internet a agenției, www.afir.info, la secțiunea Rapoarte și Liste, și
pe prima pagină la rubrica utile. Modulul afIR este
disponibil la adresa: http://opendata.afir.info/.
Publicarea datelor deschise este o inițiativă a agenției ce asigură livrarea către public a informațiilor ușor
de folosit, complete, interoperabile, deschise și măsurabile. un avantaj pentru cei care accesează aplicația
îl reprezintă faptul că informațiile pot fi structurate în
forma în care servesc cel mai bine demersului celor interesați prin filtre aplicate pe tipuri de informații.
Prin intermediul aplicației date deschise, toți cei
interesați pot consulta informații referitoare la numele beneficiarilor PndR, titlul proiectului, codul proiectului finanțat, valoarea publică a proiectului de investiții, valoarea plăților efectuate, localitatea unde

se implementează proiectul, județul, structura teritorială a afIR care gestionează proiectul (OjfIR sau
CRfIR). de asemenea, sunt disponibile date privind tipul de beneficiar, codul fiscal, codul aPIa, sesiunea
sau anul când a fost depus proiectul, chiar și coordonatele GPS (longitudine și latitudine) ale locului de
implementare a proiectului. Suplimentar datelor privind beneficiarii programului și cele aferente proiectelor finanțate, prin modulul date deschise sunt disponibile informații cu privire la impactul pe care l-a avut
implementarea unei submăsuri din cadrul PndR 2020.
astfel, în acest moment sunt disponibili, spre consultare, indicatorii de monitorizare privind implementarea submăsurii (sM) 7.2 „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”.
dintre indicatorii de monitorizare disponibili prin
aplicația date deschise amintim: numărul de locuitori
deserviți de investiția respectivă, lungimea drumurilor
construite sau modernizate, lungimea conductelor de
alimentare cu apă sau de canalizare, precum și numărul
obiectivelor educaționale finanțate prin intermediul sM 7.2.

Venind în sprijinul beneficiarilor de fonduri europene, Ministerul dezvoltării Regionale, administrației
Publice și fondurilor europene (MdRaPfe) recomandă
solicitanților/ beneficiarilor să consulte Ghidul achizițiilor Publice și Biblioteca de Spețe, disponibile pe
site-ul agenției naționale pentru achiziții Publice (anaP).
Cele două documente, elaborate pentru a sprijini beneficiarii și instituțiile interesate, reprezintă instrumente utile în derularea, verificarea și controlul achizițiilor publice.
Ghidul achizițiilor publice este o aplicație online
ce oferă informații despre achizițiile publice realizate
de toate autoritățile contractante. acest instrument
monitorizează întregul parcurs al derulării activităților aferente achizițiilor, de la momentul identificării
necesităților până la cel al analizei îndeplinirii indicatorilor de performanță. de asemenea, aplicația oferă informații cu privire la rezultatele obținute și la mă-

surile de îmbunătățire a proceselor de achiziții publice.
anaP a dezvoltat primul modul al acestui instrument și, până la jumătatea anului 2019, continuă dezvoltarea prin completarea cu alte componente operaționale, cum ar fi documentații standard, forum colaborativ sau un modul interactiv dedicat noii legislații
a achizițiilor publice.
Biblioteca de spețe este actualizată periodic și
reprezintă o culegere de spețe rezultată din prelucrarea celor mai frecvente întrebări adresate anaP,
prin intermediul serviciului HeLPdeSK sau în cadrul
unor întâlniri regionale.
Cele două facilități au fost elaborate în contextul
acțiunilor prevăzute în Strategia națională în domeniul achizițiilor publice (aprobată prin HG nr. 901 din
2015), pentru îndeplinirea condiționalității ex-ante
referitoare la achizițiile publice.

Sursa: finantare.ro

În atenţia beneficiarilor de fonduri europene:
Ghidul achiziţiilor publice şi biblioteca de speţe, pe site-ul ANAP

www.adrmuntenia.ro

Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Modul online privind datele deschise
aferente proiectelor finanţate prin PNDR
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INFO TURISM SUD MUNTENIA

Biserica de la Inuri – kilometrul 0 al Topoloveniului

În cartierul Inuri din topolovenii județului argeș,
o bisericuță de țară și-a recăpătat vechea strălucire. Ctitorie a jupânului Gheorghe de la Ianina, Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”
Inuri datează de la începutul secolului al XVIII-lea,
din vremea lui Constantin Brâncoveanu. Simplă, gen
navă, cu plan dreptunghiular și pridvor deschis, fără turlă, biserica seamănă cu o casă țărănească, peste care timpul trecuse neiertător. În 1995, direcția Monumentelor Istorice a restaurat-o, iar acum, printr-un
proiect finanțat cu bani europeni din Regio, a fost pusă în valoare și pictura murală. astfel, frescele zugravilor Mihai, Iordache și Sava renasc în fața ochiului călătorului uimit. așadar, pregătiți-vă de călătorie, pentru că merită - a fost refăcut și drumul comunal, din dn7,
iar o parcare decentă stă chiar lângă biserică.
Povestea bisericii de la Inuri pornește de la anii
1680 -1690, când unul dintre fiii familiei comisului
Manole - preotul daniel -, care rămas văduv, cu o fetiță, s-a călugărit, iar fata lui s-a căsătorit cu un preot
adus din Grecia - Gheorghe de la anina. Cel din urmă, mai târziu, împrumuta deja numele socrului său
www.adrmuntenia.ro

și devenea Gheorghe topoloveanu. Pe vechea temelie a bisericii din lemn, care a fost construită cu alte secole înainte, se construia, la începutul anului
1702, biserica de la Inuri.
Biserica de la Inuri are hramul „Sfinților apostoli Mihail și Gavriil” și „Sfinții 3 ierarhi”, fiind leagănul de cultură al familiei topoloveanu și al topolovenilor. topoloveniul, ca amplasare, pornește de aici,
din satul acesta – Inuri, kilometrul 0 al localității.
Biserica datează din anul 1706, iar astăzi mai păstrează cele trei pisanii: una în pridvor, deasupra ușii
la intrare, a doua în interior, pe zidul dintre naos și
pronaos, iar a treia se află deasupra ușii de la intrarea în pronaos, pusă de un nepot al ctitorului după
61 de ani; câteva fresce din pictura de la 1767, dar și
acestea șterse, și o frumoasă catapeteasmă sculptată în lemn, aceasta din urmă fiind podoaba acestei
biserici. tâmpla, sculptată artistic în lemn, este reprezentativă. Învelișul bisericii a fost întotdeauna de
lemn, iar temelia și zidurile, din piatră și cărămidă.
Biserica este declarată monument istoric al epocii
medievale târzii, fiind inclusă în patrimoniul național.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Proiect tehnic pentru modernizarea
cu bani europeni a Bazinului Olimpic din Piteşti
Argeş

Călăraşi

de la data semnării contractului (contractul va fi semnat de municipalitate după parcurgerea procedurilor legale de achiziție publică prevăzute de lege,
ce vor desemna constructorul). Proiectul a fost realizat de firma avensa Consulting din Iași.

Sursa: epitesti.ro

Proiect privind reabilitarea termică
şi creşterea eficienţei energetice
a Spitalului Judeţean Călăraşi

În ședința Consiliului județean din 24 mai a.c. a
fost aprobat proiectul de hotărâre privind „Creșterea
eficienței energetice la corpurile A, B, C și D la Spitalul Județean de Urgență ‘Dr. Pompei Samarian’ Călărași” – faza documentație de avizare a lucrărilor de
intervenții – revizuită, în valoare totală de 5.572.391,39
lei, la care se adaugă tVa, din care C + M în valoare de
3.127.138 de lei, la care se adaugă tVa. durata estimată de realizare a investiției: 24 de luni.
Proiectul beneficiază de oportunitate de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,
axa prioritară 3, Prioritate de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice și este în concordanță cu obiectivul strategic POR 2014-2020: creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață
ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea
îmbunătățirii condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să
valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. acesta vizează creșterea eficienței
energetice a corpurilor a, B, C și d din cadrul Spitalului
județean de urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași.
necesitatea obiectivului de investiție derivă din
obligativitatea de a finaliza lucrările de finisare a fațadelor corpurilor a, B, C și d, întrucât la ora actuală
modul de exploatare a spațiilor spitalicești din aceste
corpuri prezintă deficiențe din cauza neetanșeităților
existente între părțile vitrate și cele opace, precum și
a izolării neperformante a părților opace. deficiențele în exploatare se completează și cu inexistența
www.adrmuntenia.ro

posibilității de umbrire a fațadelor însorite. acestea
conduc la o desfășurare improprie a actului medical,
precum și la costuri ridicate cu încălzirea spațiilor.
Prin proiect se vor realiza:
• îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirilor (pereți exteriori, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel);
• utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie electrică pentru
tot spitalul prin implementarea unui sistem de panouri fotovoltaice;
• montarea de parasolare pe fațadele însorite;
• înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, neperformantă, acolo unde nu a fost deja înlocuită în
baza amenajărilor interioare deja realizate.
Lucrările/suprafețele supuse intervențiilor, în vederea eficientizării energetice la corpurile a, B, C și d:
• fațadă-zona plină (fără parte vitrată) – realizare
de termoizolație: S aprox.= 4.820 mp;
• lucrări izolare soclu și demisol: S aprox. = 799 mp;
• tâmplărie neperformantă energetic care se înlocuiește cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte
termică și geam termopan: S aprox. = 450 mp;
• refacerea teraselor neperformante de la corpurile B și d, precum și reparații în urma montării panourilor fotovoltaice pe terasa de la corpul C, cu polistiren extrudat de 15 cm grosime: S aprox. = 1.501 mp;
• montarea unui sistem de panouri fotovoltaice,
cu scopul reducerii costurilor cu energia electrică cu
minim 10%.
Sursa: obiectiv-online.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Schimbări majore la Bazinul Olimpic! Proiectul
tehnic pentru modernizarea cu bani europeni a Bazinului Olimpic din Pitești este gata. Potrivit devizului general estimativ, valoarea totală a investiției se
ridică la 15.770.000 de lei.
durata de execuție a lucrărilor va fi de 21 de luni
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Noi investiţii în Târgovişte
pentru crearea de spaţii de recreere

Dâmboviţa

» administrația locală de la târgoviște a
susținut o conferință de presă în data de
24 mai, în cadrul căreia a anunțat demararea
unor lucrări pentru crearea de noi spații de
joacă și recreere. În zona aleea trandafirilor,
unde se amenajază un spațiu de joacă
pentru cei mici, este unul ditre cele 13
destinate copiilor și aflate pe lista de proiecte
de execuție pentru acest an, cu susținere
financiară de la bugetul propriu al primăriei.

de altfel, la acest moment sunt în amenajare
patru locuri de joacă: pe strada Vlad ţepeș din Micro XI, în cartierul CfR, pe Str. Păcii, în Microraionul
VI pe Str. arcașilor și cel din aleea trandafirilor.
„Până la sfârșitul acestui an vom finaliza toate
cele 13 locuri de joacă”, a subliniat primarul Cristian Stan, menționându-le și pe cele din str. dr. Marinescu - Micro VI, str. Benone Georgescu - Micro
VI, în spatele blocurilor „H”, pe Calea București, în
Micro III - în spatele blocurilor „C”, Micro XII - intersecția străzii Pandurilor cu Mihai Popescu, intersecția străzii Vlad ţepeș cu I.e. florescu, în Micro V - în
spatele bloculu nr. 72 și tot în Micro VI - pe Str. transilvaniei. Referitor la locul de joacă din aleea trandafiwww.adrmuntenia.ro

rilor, edilul a menționat că în amenajare este o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați, mai exact,
996 de metri pătrați. „Peste 260 de metri pătrați reprezintă suprafața din proiect care va fi acoperită cu tartan și cu echipamentele de joacă și de fitness”, a spus
edilul. totodată, proiectul din aleea trandafirilor va
fi completat cu încă un set de echipamente de joacă,
pentru a da o imagine unitară la ceea ce se construiește.
„Ne aflăm în momentul de față în zona echipamentelor de joacă pentru copii. Avem deja fixate balansoarele, cel destinat persoanelor cu dizabilități și cel obișnuit. Vrem să intervenim și pe cele
două zone din vecinătate prin amenajare ca spații
verzi, să schimbăm pavajul, băncile, să facem niște amenajări de peisagistică, astfel încât întreaga
zonă să fie schimbată și să arate foatre bine”, a
mai spus Cristian Stan.
așteptat ani în șir de locuitorii de aici, locul de
joacă din aleea trandafirilor este aproape de finalizare. În luna iunie vor debuta lucrările de amenajare la alte locuri de joacă: la intersecția străzii
Pandurilor cu Mihai Popescu (unde nu există un astfel de spațiu), în Micro III și la unul din locurile de
joacă din Micro VI. Valoarea lucrării din aleea trandafirilor este de aproximativ 120 mii de lei.
Sursa: jurnaldedambovita.ro
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Proiectul „Prevenirea eficientă a inundațiilor
în zona transfrontalieră România-Bulgaria” este
depus în parteneriat cu Primăria Bregovo – districtul Vidin, Municipiul Giurgiu fiind lider de proiect și
având ca obiectiv îmbunătățirea gestionării comune a riscurilor în zona transfrontalieră.
Implementarea proiectului va conduce la o abordare integrată a standardelor comune de gestionare a riscurilor în regiunea transfrontalieră. Prin
acest proiect se va achiziționa echipament modern
de monitorizare a apei, care va permite autorităților locale să întreprindă acțiuni adecvate pentru
prevenirea inundațiilor pe teritoriul lor, având un impact direct asupra zonei transfrontaliere. Realizarea
unei abordări transfrontaliere va reuni comunitățile și
economiile regiunii de graniță România - Bulgaria să

coopereze în domeniul prevenirii rapide și a răspunsului în situații de urgență folosind resursele și avantajele sale umane, naturale și de mediu într-un mod durabil.
Principalele beneficii sunt:
• creșterea eficienței și a reacției de urgență
în caz de inundații;
• reducerea impactului negativ al inundațiilor;
• protejarea vieții locuitorilor.
Bugetul estimativ al proiectului pentru Municipiul Giurgiu este de 600.000 de euro.
Ca și în cazul celorlalte patru proiecte depuse de
municipalitate pe InteRReG V-a România - Bulgaria
2014 - 2020, acest proiect se află în prima etapă, cea a
depunerii Scrisorii de intenție, în care se argumentează
de ce este necesar proiectul în context transfrontalier.

Festivalul
„Ionel Perlea”,
la Slobozia

Ialomiţa

Săptămâna trecută, începând de joi, 25 mai, timp
de trei zile la Slobozia au fost organizate mai multe manifestări în cadrul festivalului și Concursului național de
Interpretare a Liedului și dirijat „Ionel Perlea”.
Clementina tudor, directorul Centrului Cultural „Ionel
Perlea” din Slobozia, a anunțat că această ediție, cea de-a
XXVI-a, a adus o noutate față de celelalte festivaluri concurs,
și anume pe lângă secțiunea de interpretare lied, a fost introdusă și cea de dirijat. aceasta pentru că Ionel Perlea a
fost întâi de toate dirijor. acest concurs rezervat lied-ului
este o tradiție, este o confirmare a profesionalismului concursului în cei două zeci și cinci de ani de la inițierea sa. toți
laureații festivalului „Ionel Perlea” sunt consacrați, sunt angajați și au contracte, în țară și pe scenele lirice din europa.
Președintele festivalului de anul acesta a fost maestrul Sabin Păutza, care a fost totodată compozitorul lied-urilor obligatorii din concursul ediției. festivalul a avut
loc în sala de spectacole a Consiliului județean Ialomița.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: ziarulialomita.ro

Sursa: primariagiurgiu.ro

Lucrări
de reabilitare la
Colegiul „I.L. Caragiale”
şi la Colegiul
„Mihai Viteazul”
Prahova

Primăria Ploiești a lansat licitații pentru
realizarea documentațiilor necesare în vederea demarării lucrărilor de reabilitare la cele
două colegii importante din Ploiești.
Prima licitație vizează realizarea documentației pentru restaurarea parțială a fațadei și acoperișului la clădirea Colegiului național „Ion Luca Caragiale”. Valoarea estimată
pentru realizarea documentației este de 60.504
lei, fără tVa.
O a doua licitație vizează realizarea documentațiilor pentru restaurarea fațadei și
înlocuirea tâmplăriei la Colegiul național „Mihai Viteazul”.

Sursa: prahovabusiness.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Proiect pentru prevenirea eficientă
a inundaţiilor în zona transfrontalieră
România - Bulgaria

Giurgiu
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Teleorman

Medalie de aur la Infomatrix
pentru doi elevi din Alexandria

10

La competiția organizată la București în luna
mai au participat peste 500 de elevi din 45 de țări.
Cei doi elevi de clasa a XII-a din alexandria au obținut recunoaștere mondială cu un proiect informatic
unicat, prezentat în cadrul competiției Infomatrix
2017. Creația lor, o plimbare virtuală printr-o grădină
japoneză, a impresionat juriul care le-a acordat medalia de aur în finala mondială. Cătălin anghel (19 ani)
de la Colegiul național „Al I. Cuza” și alexandru Ioan
Vulpescu (19 ani) de la Colegiul național „Al D. Ghica”
din alexandria sunt pasionați de informatică de mici
copii. Cu pasiune și multă muncă, au reușit să ajungă
să creeze o aplicație care ar putea fi folosită în curând
de orice posesor de telefon mobil conectat la internet. Proiectul „Akatsuki”, construit de la zero, invită
la o călătorie virtuală într-o grădină japoneză. „Am
prezentat proiectul în fața unui juriul internațional. La
festivitatea de premiere am avut plăcuta surpriză să
obținem medalia de aur. Este al doilea an consecutiv
când aducem aur la Infomatrix pentru România. Anul
trecut am luat aur la secțiunea Programing. Anul acesta,
la secțiunea Computer Art. Proiectul a fost realizat de
elevi în trei luni cu multă ore de muncă în fața calculatorului. Numai pentru realizarea pliantelor de prezentare au lucrat 12 ore pe zi, timp de două zile”, spune
dana tătaru, profesoara de informatică coordonatoarea echipei celor doi elevi.
elevii au reușit să convingă juriul internațional prin
faptul că au ales să facă ceva diferit față de ceilalți
participanți veniți din 45 de țări. „În finala mondială,
desfășurată la București în perioada 28 aprilie - 1 mai,
au intrat 60 de proiecte pe Computer Art. Foarte mulți
au făcut modelare în Maia, toate proiectele fiind gen
desene animate. Ei au făcut altfel decât ceilalți. Au
folosit tehnologie modernă. Juriul a fost foarte încântat de ideea elevilor”, mai spune profesoara.
Cei doi elevi de la colegiile naționale „Al. D. Ghica”
și, respectiv, „Al. I. Cuza” susțin că ideea proiectului le-a
www.adrmuntenia.ro
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» doi liceeni din alexandria, care
au reușit să reproducă un tur virtual într-o
grădină japoneză cu cireși, alei și cascade,
proiect denumit Akatsuki, au obținut
medalia de aur la concursul internațional
Infomatrix 2017.

venit din dorința de a vizita japonia. amândoi sunt pasionați de această țară și și-ar fi dorit să poată vizita
o grădină autentică japoneză. din cauza posibilităților
financiare reduse, elevii nu și-au putut îndeplini dorința până acum. au adus însă japonia mai aproape de ei,
prin intermediul calculatorului. elevii au lucrat la proiectul Akatsuki aproape zi și noapte, timp de patru luni.
Planurile celor doi elevi în ceea ce privește proiectul Akatsuki nu se opresc aici, conform acestora proiectul poate fi perfecționat și intenționează să facă
acest lucru în perioada următoare. după promisiunea
celor doi elevi, turul virtual în grădina japoneză cu cireși ar putea fi făcut, în curând, gratuit, de toți utilizatorii unui telefon mobil. Pentru realizarea proiectului
Akatsuki, cei doi elevi au strâns sponsorizări și au beneficiat de sprijin financiar din partea Primăriei alexandria, pentru transport și cazare la București.
Medalia de aur obținută anul acesta la Infomatrix
nu este prima pentru profesoara dana tătaru, inspector școlar de specialitate Informatică, care anul trecut a obținut același rezultat cu alți doi elevi. În 2016,
diana Marin și Mugurel enache, elevi în clasa a XI-a la
Colegiul național „Al. D. Ghica“ din alexandria, au
reprezentat România la Concursul Internațional Infomatrix și au câștigat medalia de aur cu aplicația „Journey“, o călătorie virtuală în corpul uman. jocul educațional „Journey“, în care utilizatorul este invitat virtual,
într-o navă, pentru a străbate de la un capăt la altul
corpul uman, de la neuroni, celule, până la organele vitale, jocul adresându-se în primul rând elevilor. aplicația conține, pe lângă imaginile video, și informații despre fiecare organ, sistem sau celulă din corpul uman.
Sursa: teleorman24.ro
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Obiectiv / 24 mai 2017

jurnalul de Călărași / 24 mai 2017

Călărași24 / 23 mai 2017

REVISTA PRESEI

ziarulmara.ro / 22 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 / 29 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.

