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EVENIMENTE

Revizuirea politicii de internaţionalizare
a IMM-urilor, la întâlnirea stakeholderilor
din cadrul proiectului UpGradeSME

» În data de 5 iulie, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în
calitate de partener în cadrul proiectului
UpGradeSME, a organizat întâlnirea
stakeholderilor interesați de revizuirea
politicii privind internaționalizarea IMMurilor, eveniment găzduit de Consiliul
județean Prahova din municipiul Ploiești.

În cadrul întâlnirii de lucru a fost prezentat scopul principal al acestui proiect, care vizează îmbunătățirea instrumentelor de politici în domeniul internaționalizării IMM-urilor din regiunile și țările partenere, prin intermediul unui mecanism bine structurat de transfer de cunoștințe și bune practici,
pentru creșterea competitivității firmelor.
o activitate importantă pe care Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia o realizează în cadrul
acestui proiect este de a le aduce la cunoștință reprezentanților desemnați de a face parte din grupul
actorilor importanți pentru politica de internaționalizare a IMM-urilor, informații cu privire la proiectul UpGradeSME, a activităților, precum și a rezultatelor activităților proiectului.
www.adrmuntenia.ro

În perioada aprilie 2016 – martie 2021, Agenția, prin Serviciul Dezvoltare, implementează, în
calitate de partener, proiectul UpGradeSME, finanțat din programul INteRReG europe.
Mai multe detalii despre implementarea
acestui proiect, precum şi detalii despre
acest eveniment puteţi afla contactând
Serviciul Dezvoltare, tel. 0242/331.769,
fax: 0242/313.167, e-mail:
programe@adrmuntenia.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro
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joi, 6 iulie, Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, cu sprijinul JASPERS, a organizat la sediul Consiliului județean Prahova din Ploiești, o întâlnire de lucru cu autoritățile publice locale din municipiile și orașele de la nivelul regiunii noastre, cu scopul de a prezenta condițiile generale de finanțare în
domeniul mobilității urbane și de a purta discuții pe
tema conformării contractelor de servicii publice privind transportul local de călători cu Regulamentul
(Ce) nr. 1370/2007.
La eveniment au participat peste 60 de reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale și ai Asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din municipiile
și orașele din Sud Muntenia, care doresc să înființeze
structuri noi în scopul prestării de noi servicii de transport public de călători sau ale căror structuri existente nu sunt conforme cu dispozițiile în vigoare.
Astfel, în cadrul acestei întâlniri de lucru s-au abordat subiecte de discuții privind modalitățile de elaborare, aprobare, implementare și monitorizare a contractelor de servicii publice, în contextul legislativ național și european, și de asemenea au fost analizate
problemele specifice ridicate de contractul de servicii
publice.
experții JASPERS prezenți la eveniment au oferit
informații despre cadrul legislativ european și național privind contractele de servicii publice referitoare
la transportul local, precum și modul de elaborare a
Planurilor de Mobilitate urbană, document strategic
obligatoriu pentru obținerea finanțării în cadrul Programului operațional Regional, Prioritatea de investiții 4e „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute
de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii,
în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea
mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”.
Menționăm că JASPERS este un parteneriat de
asistență tehnică între trei membri - Comisia europeană, BeI și BeRD. Acesta oferă consultanță independentă țărilor beneficiare, pentru a le ajuta să pregătească
proiecte majore de înaltă calitate, care urmează să
fie cofinanțate din două fonduri structurale și de investiții ale ue (fondul european pentru Dezvoltare Rewww.adrmuntenia.ro

gională și fondul de Coeziune). Asistența oferită de
JASPERS vizează proiecte de infrastructură definite
drept proiecte „majore” în Regulamentul privind dispozițiile comune – de exemplu, proiectele în domeniul
rutier, feroviar, al apelor, al deșeurilor, al energiei și al
transportului urban. În cazul țărilor mici, în care nu
există multe proiecte de asemenea anvergură, JASPERS se concentrează pe proiectele cele mai ample.
totodată, cu această ocazie s-au analizat posibilitățile de finanțare a proiectelor de mobilitate urbană în cadrul Programului operațional Regional 2014 – 2020,
prin obiectivul specific 4.1 și obiectivul specific 3.2.
Municipiile reședință de județ din Sud Muntenia
pot accesa fonduri europene nerambursabile în cadrul
Axei prioritare 4, Prioritatea de investiții 4e, obiectivul specific 4.1 „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe
Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă”, unde alocarea totală regională este de 163,33 milioane de euro, reprezentând fonduri feDR și de la bugetul de stat.
totodată, municipiile și orașele pot realiza proiecte de mobilitate urbană în cadrul Axei prioritare 3,
Prioritatea de investiții 4e, obiectivul specific 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată
pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, linie de
finanțare pentru care regiunea Sud Muntenia are o
alocare totală de 65,49 milioane de euro (fonduri
feDR și de la bugetul de stat).
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

Întâlnirea de lucru cu autorităţile publice
din Sud Muntenia, privind contractele
pentru servicii publice de transport public local
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INFO ADR SUD MUNTENIA

Marius Nicolae Iancu
• 18 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 5 iulie, colegul nostru Marius Nicolae
Iancu, expert Serviciul Monitorizare proiecte PoR, a împlinit 18 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!
Cu această ocazie dorim să îți mulțumim pentru
colegialitate și pentru sprijinul acordat beneficiarilor
din județul Giurgiu în implementarea proiectelor derulate cu fonduri PoR!
La Mulți Ani cu multă sănătate!

O nouă serie de studenţi,
la ADR Sud Muntenia pe perioada vacanţei!

» ADR Sud Muntenia a reluat
programul destinat exclusiv studenților,
care doresc să-și petreacă vacanța de vară
într-un mod activ, într-un mediu de lucru
performant, alături de noi, prin
familiarizarea cu programele finanțate
de uniunea europeană.

În urma procesului de selecție și recrutare,
cinci studenți au încheiat contracte de muncă, pe
perioadă determinată, până la finalizarea vacanței
de vară.
Despre programul destinat exclusiv studenților, direcorul ADR Sud Muntenia, dr ing. Liviu Mușat,
a declarat următoarele: „În vara aceasta, porțile
Agenției noastre se deschid iar pentru studenții
din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia. În plus,
oferim posibilitatea încheierii unor contracte de
muncă full time la terminarea studiilor, iar acest
lucru poate constitui un aport la efortul de a păstra în regiune persoane calificate. De fiecare dată
când am făcut-o, a fost benefic pentru organizația
noastră (4 foști studenți fiindu-ne azi colegi, unii
chiar cu poziții importante) și, sperăm, pentru toți
tinerii participanți!”.
tinerii vor lucra pe bază de contract individual
de muncă, pe durată determinată, urmând a câștiga o experiență profesională importantă într-una
dintre cele mai moderne instituții din regiunea Sud
Muntenia. Aceștia se vor bucura de toate drepturiwww.adrmuntenia.ro

le salariale ale unui angajat al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
Reamintim că Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează selecții pentru angajarea studenților pe perioada vacanței de vară încă
din anul 2008. Acest program, destinat studenților,
a ajuns deja la al șaptelea an de desfășurare, prin
această inițiativă, ADR Sud Muntenia dorind să ofere avantajul familiarizării studenților cu programele finanțate de uniunea europeană și cu un mediu
de lucru performant.
De asemenea, prin acest program, Agenția își
propune să contribuie la dezvoltarea profesională
ulterioară a studenților. În plus, reamintim că angajarea pe perioada vacanței de vară oferă tinerilor
oportunitatea încheierii unor contracte de muncă
pe durată nedeterminată la terminarea studiilor
superioare.
http://regio.adrmuntenia.ro
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În data de 6 iulie s-a lansat, spre consultare
publică, Ghidul solicitantului – Condiții specifice de
accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, operațiunea B - Clădiri publice, pentru apelul dedicat sprijinirii obiectivelor SueRD, prevăzute de Aria prioritară 2 „Încurajarea energiilor durabile”.
eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până în
data de 21 iulie (15 zile calendaristice).
varianta draft a ghidului, precum și anexele aferente acestuia pot fi consultate pe website-ul

Agenției – http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea
PoR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 3 – eficiență
energetică, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_20142020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/, precum și
pe site-ul 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 7 iulie 2017
ReGIuNeA SuD MuNteNIA

Axă
2
2
3
3
5
5
5
6
6
7
7
8
8
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
3.1
5.1
5.2
5.2
6.1
6.1
7.1
7.1
8.1
8.1
8.1

PoR/102/2/2

PoR/2016/3/3.1/
B/1/7ReGIuNI

PoR/2016/5/5.1/1
PoR/2016/5/5.2/1
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
P.o.R./8/8.1/8.3/B/1

P.o.R.2017/8/8.1/
8.3/C

Data
închidere
apel

04.05.2017,
ora 12.00
30.08.2017,
ora 12.00
16.11.2016,
ora 10.00
04.10.2017,
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
31.12.2017,
ora 24.00
03.01.2018,
ora 12.00

Alocare
regională
apel
- mil. euro -

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

Nr. proiecte
depuse
460
112
7
6

38,53

41

14,16

0

14,16
125,09
125,09

15,32
15,32

4,22

16,65 național
73,41 național

5

PRoIeCte DePuSe

valoare
totală
- mil. Lei -

valoare
eligibilă
- mil. Lei -

valoare
solicitată
- mil. Lei -

643,285

521,773

340,767

477,130
32,104
39,753

438,483
34,490

0,000

404,765
30,762
36,601

434,469
33,790
0,000

324,115
18,457
33,149

6

83,727

82,039

80,433

1

3,567

3,657

3,495

0
0

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

1

0

462,280

0

2

0,000

33,114

471,929
0,000

3

14

473,786

0,000

86

425,712

3
0

Nr. proiecte
respinse

0,000
0,000
0,000
0,000

1

PRoIeCte ReSPINSe

valoare
totală
- mil. Lei -

valoare
eligibilă
- mil. Lei -

valoare
solicitată
- mil. Lei -

15,407

13,094

8,747

86,427
15,528
3,334

99,256
4,204
0,000

73,040
15,098
3,334

97,387
4,160
0,000

58,218
9,059
3,267

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

5
5

0

127,022

0

109

0,000

4,077

129,722
0,000

374

26

130,105
0,000

Nr. proiecte în
selecție

95,401

1
0

evALuARe

0,000
0,000
0,000
0,000

4

168,527
124,515
262,292
209,096
176,252

64,774
64,774

Procent
acoperire
alocare
regionalăl

157,74%
266,65%

3,58%

14,29%

187,41%

44,83%

0,00%

2

572,212

58,59%

3

70,080

71,54%

19,304

18,11%

335,807

0,00%

0
0
1
0
0

• Curs Inforeuro iulie 2017: 4,5744 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 -

572,212

70,080
76,164

0,00%
0,00%
0,00%

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis
Apel închis

http://regio.adrmuntenia.ro
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Consultare publică pentru Ghidul specific 3.1 B –
Clădiri publice (SUERD)
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OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Rovana Plumb, ministrul delegat
pentru fonduri europene

Rovana Plumb: Am modificat mai multe
acte normative prin care urgentăm accesul
la fondurile europene

» Guvernul României a modificat,
prin ordonanța de urgență nr. 49/2017,
mai multe acte normative, în scopul de
a accelera absorbția de fonduri europene
și de a facilita implementarea proiectelor
pe infrastructura de transport și pe
celelalte programe operaționale.

„Întrucât până în data de 31 decembrie 2018,
România trebuie să transmită Comisiei Europene
aplicații de plată în valoare de minim 3,4 miliarde
de euro, am considerat necesară urgentarea măsurilor care să asigure condițiile recuperării întârzierilor înregistrate în absorbția fondurilor europene”,
afirmă Rovana Plumb, ministru delegat pentru fonduri europene.
Noile prevederi ale ordonanței vizează următoarele:

1. Modificarea mecanismului prefinanţării

Efect - reducerea presiunii de pe bugetele proprii ale beneficiarilor de fonduri europene.
Prin prezenta ouG se introduce posibilitatea
www.adrmuntenia.ro

acordării de prefinanțare pentru toate categoriile
de cheltuieli eligibile, respectiv pentru toate proiectele implementate de autorități publice locale
și beneficiari privați, indiferent de fondul european
care le finanțează.
Noul mecanism introdus reduce presiunea asupra bugetelor proprii ale beneficiarilor și asigură,
la nivelul autorităților de management, o gestionare
mai eficientă a fondurilor nerambursabile, precum
și o mai bună monitorizare a proiectelor finanțate.
Măsura vine și în sprijinul accelerării implementării proiectelor din fonduri europene. ordonanța
are un efect direct și asupra implementării proiectelor, prin crearea unui mecanism care motivează
beneficiarul să finalizeze lucrările în termenele
asumate, pentru a avea acces la întreaga sumă de
prefinanțare, în conformitate cu reglementările
ouG nr. 49/2017.
Înainte de această modificare era prevăzută
posibilitatea acordării de prefinanțare beneficiarilor numai pentru cheltuielile salariale eligibile
în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene.
(continuare în pagina 7)
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 6)

Efect – creșterea absorbției fondurilor europene.
S-a decis lărgirea bazei de proiecte ce pot genera cheltuieli eligibile, prin majorarea procentului de contractare, astfel:
• la nivel de program din fondul european de Dezvoltare Regională, fondul de Coeziune și cofinanțare de la bugetul de stat se poate contracta în limita
a 50% din valoarea acestei alocări, cu încadrarea
în creditele de angajament aprobate cu această
destinație prin legile bugetare anuale;
• la nivel de program fondul Social european,
fondul de Ajutor european destinat celor mai Defavorizate Persoane și cofinanțare de la bugetul de
stat în limita a 20% din valoarea acestei alocări, cu
încadrarea în creditele de angajament aprobate
cu această destinație prin legile bugetare anuale.

3. Modificarea eliberării autorizaţiilor
de construire pentru proiectele de
infrastructură de transport de interes naţional

Efect - accelerarea implementării proiectelor
de infrastructură de transport de interes național
cu finanțare europeană.
odată cu această modificare se eliberează autorizații de construire fără elaborarea și aprobarea
prealabilă a unei documentații de amenajarea teritoriului sau de urbanism pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național finan-țate din fonduri europene.
De aseamenea, această modificare simplifică
legislația pentru proiectele de investiții din România, măsură prevăzută în programul de guvernare.
În conformitate cu reglementările ouG nr. 49/
2017, se pot emite autorizații de construire fără
elaborarea și aprobarea prealabilă a unei documentații de amenajare a teritoriului sau de urbanism pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național, ce sunt cuprinse în planul
de amenajare a teritoriului național - secțiunea I Rețele de transport și/sau în Master Planul General
de transport al României, cu excepția porturilor, aeroporturilor, gărilor, triajelor, depourilor, metroului,
terminalelor de transport combinat și punctelor de
trecere a frontierei, fără afectarea prevederilor referitoare la calitatea și disciplina în construcții.
www.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

2. Modificarea pragului de supracontractare

Aceste măsuri vin în sprijinul accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport
de interes național cu finanțare europeană.

4. Instituirea unei norme privind emiterea
titlului de creanţă pentru beneficiarii naţionali
care pot fi din categoria universităţilor,
institutelor de cercetare, organizaţii sau
fundaţii, instituţii/autorităţi publice

Efect - reîntregirea bugetului de stat.
Având în vedere închiderea perioadei de programare 2007 - 2013, precum și necesitatea finalizarii programelor aferente acestei perioade, se impune o intervenție legislativă, în sensul introducerii
de reglementări care să facă posibilă continuarea
finanțării programelor până la finalizarea, în bune
condiții, a acestora și prevederea mecanismelor și
fluxurilor financiare necesare recuperării debitelor
și reglării soldurilor finale.
Prin completările aduse se instituie măsurile
necesare pentru reîntregirea bugetului de stat. În
lipsa acestor măsuri, recuperarea sumelor în instanță presupune un proces de durată cu impact asupra
disponibilității unor fonduri necesare asigurării altor finanțări urgente.
textul integral al ouG nr. 49/2017 poate fi consultat în Monitorul oficial nr. 507/30.06.2017.
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» În secolele al XvI-lea și al XvII-lea,
olăritul a fost în floare în cetatea de scaun
Curtea de Argeș, pe când era un mare
centru de ceramică. Meșterii olari
din cel mai numeros cartier al olarilor
au creat prima breaslă și au construit
și propria biserică, Biserica olari.
Și cum majoritatea meșterilor olari erau
din Moldova, și biserica poartă amprentele
stilului moldovenesc. A fost construită
pe vechea temelie a unui schit de maici
din 1300.

Biserica este unicat în această parte a țării, prin
prezentarea morții pe peretele de est al bisericii.
Din păcate, pictura întregii biserici este în stadiu
avansat de degradare, picturile exterioare, printre
care și cea a morții, erau acoperite cu tencuială,
iar interioarele sunt înnegrite. Din dreptul fațadei
pornește o scară exterioară acoperită către turn,
în locul unde se află clopotele. Acoperișul bisericii
din șindrilă protejează și fațada, unde se află și
frescele exterioare.
Biserica se înfățișează vizitatorului ca un monument modest cu aspect rustic, cuprinzând variate elemente de arhitectură din lemn și zidărie
îmbinate original.
Privit din exterior, locașul de cult poate surprinde prin armonia proporțiilor, prin acoperișul de
șindrilă, prin fațada superioară cu o bogată ornamentație pictată și prin scara exterioară din lemn,
acoperită de o streașină, care duce în camera clopotelor.
Biserica olari este un obiectiv ce nu trebuie ratat de către potențialii vizitatori ai Cetății Basarabilor, așa cum este numit municipiul Curtea de Argeș. De la Muzeul Municipal Curtea de Argeș, Biserica Domnească (cele două obiective se află vizavi)
se poate ajunge pe jos la Biserica olari, pe strada
Cuza-vodă, distanța putându-se parcurge în 10 minute de mers pe jos.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: visitarges.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Biserica Olari
din vechea Cetate a Basarabilor Curtea de Argeş
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Argeş

Procedurile de realizare a
documentației aferentă proiectului de modernizare a unui drum
județean cu o lungime de 25 de
kilometri sunt gata.
este vorba despre Dj 504,
care pornește de la limita cu județul teleorman și continuă în
județul Argeș, pe ruta Popești –
Izvoru – Recea – Cornățel – vulpești (DN 65A). valoarea proiectului este de 82,7 milioane de
lei. Acesta urmează a fi depus de
către unitatea Administrativ-teritorială județul Argeș, în parteneriat cu unitatea Administrativ-teritorială județul teleorman, spre
finanțare în cadrul Programului
operațional Regional, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1.

Sursa: epitesti.ro

Expoziţie
de proiecte privind
„Regenerarea zonelor
administrative ale județului
Călărași”

Călăraşi

Marți, 4 iulie, în foaierul Centrului județean de Cultură și Creație Călărași a fost deschisă expoziția de proiecte „Regenerarea zonelor reprezentative ale județului Călărași”.
un proiect ambițios demarat
în urmă cu o lună de către Consiliul județean Călărași și pus pe
planșe de către masteranzii facultății de urbanism din cadrul
universității de Arhitectură și
urbanism „Ion Mincu” București.
S-au prezentat studii și concepte privind necesitatea de dezvoltare urbană cu impact la nivel
județean, cum au gândit studenții regenerarea zonei Palatului Administrativ, zona portuară, Spi-

talul județean, unitatea militară din cartierul Măgureni sau parcările din vecinătatea instituției
Cj Călărași.
Conceptele au fost prezentate de: arh. viorel Hurduc, lector Cristina Hurduc, lector Sebastian Guță și conf. dr. Cristina enache.

Sursa: obiectiv-online.ro

Străzile din cartierul Micro IV
vor fi reabilitate şi modernizate în totalitate,
la Târgovişte

Dâmboviţa

» Autoritățile publice locale din
târgoviște și-au propus să pună la punct,
în următorii ani, întreaga infrastructură a
municipiului reședință de județ. fiecare
străduță din localitate, trotuarele, locurile
de joacă și spațiile verzi din cartiere vor
beneficia de ample lucrări de reabilitare și
modernizare.

În această perioadă, echipele de muncitori ale
societăților subordonate Primăriei târgoviște deswww.adrmuntenia.ro

fășoară lucrări de refacere a căilor rutiere din Microraionul 4. Se toarnă asfalt pe străzile Radu cel
Mare și Radu Popescu, aproximativ 13.000 mp, unde nu s-a mai intervenit de foarte mult timp.
„În afara acestor lucrări de asfaltare a părții carosabile, se va interveni și la trotuare, atât pe strada
Radu cel Mare, cât și pe Radu Popescu. Pe această stradă
avem 87 de cămine de canalizare, ce urmează să fie ridicate la cotă sau vor fi refăcute. Ne-am propus să nu
ieșim din această zonă până când străzile nu vor arăta
foarte bine”, a precizat primarul Cristian Daniel Stan.
Sursa: incomod-media.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Proiect de
modernizare
pentru DJ 504
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Ședinţă extraordinară
pentru proiectul POR privind creşterea
eficienţei energetice a blocurilor din Giurgiu
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Giurgiu

Primul punct viza aprobarea modificării Anexelor 2,6 și 7 ale Hotărârii Consiliului Local, privind
aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a
indicatorilor tehnico-economici, iar cel de-al doi-

lea făcea referire la aprobarea modificării hotărârii Consiliului local privind aprobarea cererii de
finanțare.
„Este un proiect european și aceasta este a
doua modificare. Prima a fost făcută pentru TVA,
iar cea de-a doua modificare a fost o justificare
bugetară. Pentru întreg proiectul, Primăria Municipiului Giurgiu a primit o finanțare în valoare de
500.000 de euro”, a subliniat primarul Nicolae
Barbu.
Consilierii locali prezenți au aprobat în unanimitate cele două proiecte de hotărâre supuse spre
aprobare.

Sursa: primariagiurgiu.ro

Întâlnire de lucru cu primarii
din localităţile riverane Dunării, privind
oportunităţile de finanţare din Programul
Operaţional pentru Pescuit

Ialomiţa

Întâlnirea de lucru a fost organizată de Primăria Stelnica în cadrul celei de-a 13 ediții a Zilei Dunării și a inclus, totodată, o plimbare cu vaporașul pe
brațul Borcea. La întâlnirea informală au participat
autorități publice locale și reprezentanți ai Grupurilor
de Acțiune Locală de la nivelul județului Ialomița.
Programul operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (PoPAM) 2014 – 2020 urmărește să
creeze condițiile necesare redresării economice,
generării creșterii și menținerii locurilor de muncă
din domeniul pescuitului, acvaculturii și afacerilor
maritime. Programul permite accesarea fondurilor
structurale și de investiție prin intermediul fondului european pentru Pescuit și Afaceri Maritime.
Conform PoPAM, finanțările se acordă pentru
activități de inovare, servicii de consiliere, limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin
și adaptarea pescuitului la protecția speciilor, eficiența energetică și atenuarea schimbărilor climawww.adrmuntenia.ro

tice prin înlocuirea sau modernizarea motoarelor
la ambarcațiunile de pescuit pe apele interioare și
de pescuit marin, crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de
acvacultură, creșterea potențialului siturilor de acvacultură, măsuri privind sănătatea și bunăstarea
animalelor, planuri de producție și comercializare,
măsuri de marketing.
În Ialomița se urmărește aplicarea pentru
două proiecte în domeniu, la Giurgeni și Stelnica.
Cea de-a 13 ediție a Zilei Dunării s-a desfășurat sub
îndemnul „Fii activ pentru o Dunăre mai curată!”,
iar gazdele evenimentului, autoritățile locale din
Stelnica, se mândresc cu tradiția localității privind
pescuitul, care a contribuit la dezvoltarea comunității, și se alătură demersurilor privind conștientizarea și implicarea populației în eforturile de
conservare a fluviului.

Sursa: guraialomitei.com

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Două proiecte de hotărâre cu
privire la aprobarea unor modificări în
ceea ce privește proiectul „Lucrări de
intervenții pentru creșterea performanței
energetice a blocurilor de locuințe,
Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3” au
reunit, vineri, 7 iulie, consilerii municipali
în ședință extraordinară.
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Prahova

Grup de lucru constituit pentru construirea
unui Spital municipal de urgenţă în Ploieşti

Teleorman

Încep lucrările
la stadionul din Alexandria

În doi ani, Stadionul municipal din Alexandria va
putea găzdui meciuri din prima ligă, și asta pentru
că va fi modernizat radical.
De la gazon, la tribune, de la vestiare moderne
și până la copertine și nocturnă. De toate acestea,
dar și multe alte facilități vor beneficia atât jucătorii,
cât și suporterii care vor asista la meciurile disputate pe Stadionul municipal.
Proiectul de reabilitare și modernizare a Stadionului municipal din Alexandria a primit toate avizele, stadionul a fost predat constructorului, iar în
următoarele zile începe demolarea.
Potrivit proiectului, terenul de fotbal va fi refăcut, dimensiunile acestuia urmând să fie 105 × 68 m.
Mai mult decât atât, gazonul va fi înierbat și dotat
cu sisteme de drenare și de degivrare pentru a nu
îngheța pe timpul iernii. 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, dar și tabele multimedia.
Și pista de atletism va fi modernizată. Aceasta
va avea cinci culoare regulamentare. Nici spectatorii nu vor mai trăi meciurile în mizerie. Proiectul
presupune o schimbare radicală și în privința tribunelor. Deși la meciurile echipei alexăndrene de
fotbal publicul spectator poate fi numărat pe degete, municipalitatea dorește să crească simțitor
www.adrmuntenia.ro

tarității și integrării funcționale, astfel încât să permită realizarea unui pol de interes urban continuu,
în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse din domeniul sanitar, precum și transpunerea eficientă a strategiilor Ministerului Sănătății la nivel teritorial. Activitatea medicală a noului spital ar trebui să aibă o acoperire cât mai vastă a necesarului de servicii medicale pe diverse patologii, prin realizarea adecvată a consultului interdisciplinar, cu liniile de gardă și activități
aferente fiecărei specializări medicale.
Sursa: primarph.ro

numărul locurilor.
Potrivit proiectului, capacitatea tribunelor va
avea 6.790 de locuri acoperite. Dintre acestea, 6004
vor fi locuri pentru public, 702 locuri vIP, 84 locuri
vIP o în Sky-Box-uri cu loje a câte 12 locuri și 138 de
locuri pentru presă.
Mai mult, va exista o masă a presei cu 48 de
locuri, 2 studiouri tv și o sală de conferințe cu 75
de locuri.
jucătorii, oficialii, dar și ceilalți participanți la
organizarea evenimentelor se vor bucura de un adevărat confort. Pentru ei 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.
o altă serie de investiții va fi realizată pentru
odihna și recreerea fotbaliștilor. Pentru aceștia, dar
și pentru oaspeții lor, va fi construit un hotel cu 40
de camere. fiecare cameră va avea paturi duble și
dotată cu baie proprie.
tot în incinta hotelului, jucătorii vor putea să și
mănânce la restaurantul acestuia. Nu în ultimul rând,
după un meci stresant sau chiar înaintea acestuia,
jucătorii se vor putea relaxa la SPA sau în spațiile
de recuperare.
Sursa: ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Administrația publică locală a municipiului Ploiești intenționează să realizeze, la nivelul comunității locale, un Spital municipal de urgență, a anunțat
Primăria Ploiești.
Astfel, conform declarațiilor primăriei, implementarea acestui proiect, cu impact direct în creșterea calității vieții și a serviciilor medicale oferite ploieștenilor, se va alinia priorităților reformei necesare sistemului sanitar din municipiul Ploiești. Spitalul Municipal de urgență Ploiești trebuie să urmărească principiile multifuncționalității, complemen-
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Curierul zilei / 3 iulie 2017

telegrama / 3 iulie 2017

REVISTA PRESEI

Ziarul Prahova / 1 iulie 2017

observatorul Prahovean / 2 iulie 2017
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAȘI
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 ARGEȘ
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 PLOEȘTEANU,
Șerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 10 iulie 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.

