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» În cadrul
Programului
operațional Regional,
toate cele șapte
județe ale regiunii
Sud Muntenia au
depus proiecte
pentru a obține
finanțare
nerambursabilă
pentru modernizarea
și reabilitarea
infrastructurii rutiere
județene!

Prin Prioritatea de
investiții 6.1 „Stimularea mobilităţii regionale
prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare
la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, din cadrul Axei prioritare 6, regiunii
noastre îi sunt alocate în total fonduri nerambursabile europene în valoare de peste 125 de milioane
de euro.
Proiectele ce au fost depuse până la termenul
limită 13 iulie a.c., au fost anterior selectate și aprobate de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în luna decembrie 2016, împreună cu harta cu drumurile prioritare ce necesită
lucrări de modernizare și reabilitare. Prioritizarea
acestor drumuri județene s-a făcut ținând cont de
legăturile la magistrala de transport ten-t și, de
asemenea, de Masterplanul General de transport
al României. Astfel, cele trei trasee din regiunea
Sud Muntenia propuse pentru finanțare prin PoR
2014 – 2020 totalizează peste 330 de kilometri lungime.
Cu ajutorul fondurilor PoR alocate prin Prioritatea de investiții 6.1 pot fi realizate lucrări de
modernizare și reabilitare a rețelelor de drumuri
județene, ce asigură conectivitatea, directă (druwww.adrmuntenia.ro

muri județene sau trasee compuse din mai multe drumuri județene legate diresct) sau indirectă (drumuri județene/ trasee legate de rețea prin intermediul unui drum național modernizat) cu rețeaua
ten-t. De asemenea pot fi construite și modernizate variante ocolitoare cu statut de drum județean,
ce vor face parte din drumul județean respectiv, precum și sensuri giratorii, noduri rutiere, pasarele pietonale și pasaje, dar și alte elemente ce au ca scop
creșterea siguranței circulației rutiere.

ADR Sud Muntenia este organism
Intermediar pentru Regio și are
responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de
finanțare din Regio puteți obține contactând
experții Serviciului Comunicare:
0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167, e-mail:
info.regio@adrmuntenia.ro.

http://regio.adrmuntenia.ro
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În data de 12 iulie s-a publicat, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu
emisii scăzute de carbon”, 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 mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, obiectivul specific 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, apelul de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei uniunii europene pentru Regiunea Dunării cu numărul PoR/2017/3/
3.2/1/SueRD.
eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până în
data 24 iulie 2017.
În ceea ce privește exclusiv regiunea Sud Mun-

tenia, acest apel se adresează, în principal, unităților administrativ-teritoriale orașe și municipii din
județele Călărași, Giurgiu, Ialomița și teleorman, cu
excepția municipiilor reședință de județ.
Valoarea totală eligibilă a unui proiect, echivalentă în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la
data publicării ghidului specific, este de minimum
500.000 de euro și de maximum 5.000.000 de euro,
pentru orașele/municipiile cu o populație sub 20.000
de locuitori sau de maximum 10.000.000 de euro,
pentru municipiile cu o populație de peste 20.000
de locuitori.
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.

Miercuri, 12 iulie, s-a emis ordinul MDRAPfe
nr. 3623/12.07.2017, de modificare a Ghidului general al solicitantului, ce conține condiții generale
pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului
operațional Regional.
Astfel, modificarea prevede extinderea termenului de depunere a autorizației de construire (conform prevederilor ghidurilor specifice) din etapa de
precontractare. noul termen este 90 de zile calendaristice (față de 60 de zile calendaristice, cât era prevăzut inițial), calculate de la data primirii de către
solicitant a notificării privind demararea etapei
precontractuale.
Modificarea se aplică în cadrul apelurilor deschise la data publicării ordinului sus-menționat, pentru proiectele pentru care nu a fost demarată etapa de contractare la nivelul Ministerului Dezvoltării
Regionale, Administrației Publice și fondurilor europene. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul
general rămân neschimbate.

forma consolidată a Ghidului general este publicată pe website-ul Agenției – http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea PoR 2014-2020 > Program > Ghidul general, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_20142020/s1305/ghidul-general/, precum și pe pagina de
internet a programului - www.inforegio.ro.

S-a modificat Ghidul general pentru POR!

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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În data de 12 iulie s-a modificat Ghidul specific
al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelurilor P.o.R./8/8.1/8.3/B/1 - Grup vulnerabil: Persoane cu dizabilităţi și P.o.R./8/8.1/8.3/B/ItI Grup vulnerabil: Persoane cu dizabilităţi, aferente
Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1,
obiectivul Specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”.
Principalele modificări prevăd:
• prelungirea perioadei de pregătire proiecte și
deschiderea apelurilor pentru depunerea proiectelor în data de 20 iulie 2017;
• corectarea unor necorelări între cerințele din
Ghidul solicitantului și anexele sale;

• inserarea clauzei specifice cu privire la scăderea valorii eligibile sub valoarea eligibilă minimă, după semnarea contractului de finanțare,
ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție
publică.
Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul specific rămân neschimbate.
forma consolidată a Ghidului specific poate fi
descărcată de pe site-ul dedicat implementării Programului operațional Regional în regiunea Sud Muntenia, http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 8 - Infrastructură de sănătate și socială, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_20142020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-sisociala/ sau de pe 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 14 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
114
7
8

38,53

41

14,16

1

14,16
125,09
125,09

15,32
15,32

4,22

16,65 național
73,41 național
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PRoIeCte DePuSe

Valoare
totală
- mil. Lei -

Valoare
eligibilă
- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

658,025

534,916

347,275

477,130
32,104
44,224

438,483
34,490

7,695

404,765
30,762
40,597

434,469
33,790
7,682

324,115
18,457
37,065

6

83,727

82,039

80,433

1
0
0

0,000
3,567
0,000
0,000

0,000
3,657
0,000
0,000

1

0

462,280

0

2

7,528

33,114

471,929
614,784

3

14

473,786
640,240

89

425,712

3
7

nr. proiecte
respinse

583,270
0,000
3,495
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

89,593
15,528
3,334

99,256
4,204
0,000

75,317
15,098
3,334

97,387
4,160
0,000

59,928
9,059
3,267

4

48,208

47,465

46,551

0

0,000

0,000

0,000

0
0

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

5
7

1

127,022

0

111

0,000

4,077

129,722
0,000

371

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

0
0

3,58%

16,16%

11,62%

70,080

1

271,88%

64,774

64,774

2
0

156,73%

187,41%

572,212

7

Procent
acoperire
alocare
regionalăl

176,252

2

• 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

44,83%
58,59%

101,93%

48,35%

0,00%

19,304

18,11%

335,807

0,00%

76,164

0,00%

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis
Apel închis

http://regio.adrmuntenia.ro
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Primul model pe care îl urmează copiii sunt
părinții, de la care învață sistemul de valori și modul de a-și croi drumul în viață. evoluția lor atât
emoțională, cât și intelectuală se clădește, cărămidă cu cărămidă, prin puterea exemplului din familie. După cum spunea Kevin Heath: „Dacă vrei
ca şi copiii tăi să viseze mai mult, atunci visează mai
mult. Dacă vrei să înveţe mai mult, atunci învaţă mai
mult. Iar dacă vrei să facă mai mult, atunci fă mai
mult! Fii inspiraţia lor!”.
Despre puterea exemplului și despre părinți – modele de integritate dorim să vă vorbim în această ediție de vară a newsletter-ului, în care ne-am propus să
aducem în atenția voastră un strop de bucurie și mândrie, totodată, din viața personală a Agențienilor, dincolo de barierele rigurozității din viața profesională.
Miruna Iorga, fiica de 19 ani a Rodicăi Iorga, șefa Serviciului verificare proiecte PoR, este o adolescentă care a reușit să obțină la „examenul maturităţii” media 9,93, clasându-se astfel pe locul al doilea la nivelul municipiului Călărași. Mândria exemplului de succes este cu atât mai mare cu cât a fost
declarată admisă la patru universități olandeze de
renume din Amsterdam, Rotterdam, Groningen și tilburg, cea din urmă fiind alegerea de suflet a ei, unde va urma studiile superioare.
Așa cum ne-a motivat Miruna, decizia ei de a alege universitatea tilburg este strâns legată de calitatea înaltă a studiului în domeniul afacerilor, economiei și dreptului, orientarea spre societate, instituția fiind recunoscută pentru pozițiile fruntașe pe care le ocupă adesea în topurile internaționale, nu mai
departe de anul trecut aceasta a fost clasată pe locul al 3-lea în europa în domeniul Business and Economics, conform Times Higher Education Rankings. universitatea tilburg, înființată în anul 1927, este recunoscută pentru orientarea spre mediul internațional, personalul și cei aproximativ 13 mii de studenți
venind din peste 100 de țări, campusul fiind în acest
sens un adevărat „oraş global al diversităţii”.
În formarea și dezvoltarea personală a adolescentei de astăzi, Miruna ne-a povestit că au stat la
bază optimismul și încrederea în propriile forțe insuflate de părinți: „De la părinţii mei am învăţat că
în atingerea obiectivelor sunt esenţiale seriozitawww.adrmuntenia.ro

Miruna Iorga

tea şi determinarea. Am învăţat de-a lungul timpului că pentru a obţine rezultate importante trebuie să rămân concentrată, să fiu perseverentă şi tenace. De la ei am învăţat ce înseamnă valoarea, integritatea şi, mai ales, onestitatea. Susţinerea în
alegerile făcute şi insuflarea optimismului şi a încredererii în propriile forţe sunt calităţile lor cele
mai de preţ pentru mine, ce m-au ajutat astfel să
devin omul care sunt astăzi, în căutarea neîncetată a celei mai bune variante a mea, prin educaţie,
determinare, consecvenţă şi, desigur, multă muncă. Cred că valoarea unui om se naşte din determinare şi cred că acolo unde unii văd probleme, dificultăţi şi obstacole, oamenii de succes au abilitatea de a vedea oportunităţile. Lumea în care trăim
este una în continuă mişcare, de un dinamism ameţitor, căruia trebuie să-i faci faţă, pentru că viitorul va fi al celor curajoşi, cei care cred în capacitatea
lor şi, cel mai important, pe care o fructifică. Îmi doresc
să fructific toate valorile şi calităţile primite ca o
moştenire de la părinţii mei şi să le ofer numai motive de mândrie pentru omul matur care voi deveni.”
Rodica Iorga, mama tinerei entuziaste și însetate de nou și de a descoperi cât mai multe în orice
domeniu, este colega noastră în Agenție de peste
10 ani, timp în care a realizat activități din cele mai
diversificate în implementarea Programului operațional Regional în cadrul Direcției organism Intermediar PoR, de la contractarea, la verificarea proiectelor, reușind să câștige o experiență profesională
extrem de valoroasă pentru noi.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Maria Alecu
• 16 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 16 iulie, colega noastră Maria Alecu,
contabil Serviciul financiar - Contabil, a împlinit 16
ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!
Cu această ocazie dorim să o felicităm și să îi mulțumim pentru sprijinul oferit colegilor și pentru întreaga activitate desfășurată de-a lungul celor 16 ani în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu succese pe toate planurile!

Iulie 2017

Catalogul surselor ade finanţare nerambursabilă active
pentru luna iulie 2017

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a editat Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă pentru luna iulie 2017.
Scopul editării acestei publicații este de a veni în sprijinul potențialilor beneficiari de fonduri
nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care
doresc să realizeze diferite investiții. Astfel, în
acest document sunt prezentate oportunitățile de
www.adrmuntenia.ro

finanțare din programele operaționale și schemele de grant, ce se derulează în prezent în România,
precum și oportunitățile din Programul național
pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, InteRReG
V-A și uRBACt III.
Publicația electronică poate fi accesată pe
site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, link:
h t t p : / / w w w. a d r m u n t e n i a . r o / d o c u m e n te/csf_iulie_2017.pdf.
http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Catalogul surselor de finanare
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Comisia Europeană propune
simplificarea accesului la fondurile UE

» Comisia europeană a prezentat,
marți, 11 iulie, raportul final realizat de
un grup de experți independenți referitor
la cadrul simplificat privind fondurile
uniunii europene după 2020, se arată într-un
comunicat de presă al forului comunitar.

Deși realizările politicii de coeziune a ue sunt în
mod incontestabil pozitive, numărul mare de norme
ce există în prezent nu facilitează întotdeauna activitatea administrațiilor locale, care gestionează fondurile ue sau pe cea a întreprinderilor care doresc să
solicite finanțare din partea ue. Prin urmare, simplificarea este esențială, se arată în raport, iar Comisia europeană ar trebui să examineze modalități de
a simplifica și mai mult accesul la fondurile ue în
cadrul bugetar pentru perioada de după 2020.
Acesta este principalul mesaj, pe care grupul
la nivel înalt pentru simplificare dorește să îl integreze în discuția cu privire la viitorul finanțelor
ue, care a fost lansată de Comisie la 28 iunie, prin
publicarea documentului său de reflecție special,
ultimul dintr-o serie de cinci documente de reflecwww.adrmuntenia.ro

ție prezentate în urma publicării de către Ce, la 1
martie, a Cărții albe privind viitorul europei.
„Trebuie să valorificăm la maximum fiecare
euro pe care îl cheltuim. Iar simplificarea normelor contribuie la eficientizarea cheltuielilor”, a declarat comisarul Gunther H. oettinger, responsabil
pentru buget și resurse umane.
„Norme mai puţine şi mai simple înseamnă rezultate mai bune şi mai puţine erori. Haideţi să ne
concentrăm asupra a ceea ce este cu adevărat important: ameliorarea vieţii cetăţenilor pretutindeni
în Europa”, a afirmat comisarul pentru politică regională, Corina Crețu.
„Simplificarea accesului la fondurile de coeziune ale UE şi a utilizării acestora va contribui cu
siguranţă la apropierea cetăţenilor de UE”, a explicat președintele grupului la nivel înalt, Siim Kallas.
Potrivit grupului, arhitectura actuală a normelor este eficace, dar trebuie simplificată. Însă, cea
mai bună metodă de simplificare a normelor este
reducerea numărului acestora. Grupul propune norme ce trebuie eliminate sau reduse drastic.
(continuare în pagina 8)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Comisarul Corina Creţu:
Progresele înregistrate recent
sunt îmbucurătoare, mai ales
în ce priveşte desemnarea
autorităţilor de management
şi control ale fondurilor structurale

Comisarul european pentru
politică regională, Corina Crețu, a
primit, la Bruxelles, vizita ministrului delegat pentru fonduri europene, Rovana Plumb, pentru a discuta stadiul implementǎrii politicii
de coeziune în România.
Reuniunea dintre cei doi înalți
oficiali a avut loc în contextul dialogului constant purtat de Comisia europeană, prin Direcția Generală pentru Politică Regională
(DG ReGIo), și autoritățile române, dialog ce are în vedere găsirea
de soluții comune în ceea ce privește modalitățile de a îmbunătăți și de a accelera absorbția fondurilor.
În cadrul discuțiilor cu ministrul român, comisarul european Corina Crețu a declarat:
„În perioada 4 - 5 iulie a avut
loc la Bucureşti o misiune la nivel
înalt condusă de directorul general adjunct al DG REGIO, Normunds
Popens, pentru a discuta şi a conveni cu autorităţile române o agendă de lucru comună, care cuprinde toate măsurile şi angajamentele ce trebuie îndeplinite în următoarele săptămâni pentru a accelera absorbţia. Felicit autorităţile române pentru munca şi eforturile depuse, alături de colegii din
DG REGIO, pentru identificarea
blocajelor şi întârzierilor în implementarea programelor operaţio-

Corina Crețu

nale. Progresele înregistrate recent
sunt îmbucurătoare, mai ales în
ceea ce priveşte desemnarea autorităţilor de management şi control ale Fondurilor structurale şi
de investiţii europene. Aşteptăm
acum cererile de plată în vederea
rambursării, odată ce desemnarea
va fi finalizată”.
Cu această ocazie, Corina Crețu a subliniat încă o dată importanța consolidării capacității administrative a orașelor ce intră sub
incidența Articolului 7: „Sunt foarte bucuroasă să constat că au fost
găsite mai multe soluţii privind
modalitatea de a sprijini oraşele
în implementarea fondurilor europene. Totuşi unele dintre ele sunt
în continuare lipsite de experienţă în ceea ce priveşte atragerea
de finanţare din partea UE şi îmi
doresc să le putem ajuta mai mult.
Puteţi conta pe sprijinul meu personal în acest efort!”.
Sursa: fonduri-structurale.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

(continuare din pagina 7)
un cadru mult mai simplificat ar trebui să fie accesibil tuturor statelor membre și regiunilor, cu condiția ca acestea să îndeplinească o serie de criterii:
sisteme fiabile de gestiune și
control; un nivel semnificativ de
cofinanțare națională, pentru a
încuraja realizarea de cheltuieli
eficiente; identificarea principalelor reforme structurale în scopul implementării și al concentrării asupra unui număr redus de
domenii de politică, pentru a se
putea obține rezultate.
Grupul sugerează că, în acest
caz, normele ue s-ar limita la prioritățile de investiții strategice și
la principiile privind cheltuielile.
fondurile ue ar urma să fie
acordate prin intermediul mecanismelor administrative naționale existente, iar activitatea de audit a Comisiei ar fi limitată.
Statul membru și Comisia ar
urma să convină asupra reformelor structurale necesare și asupra
rezultatelor concrete care vor face obiectul rambursării fondurilor solicitate.
Simplificarea s-a dovedit deja a fi o poveste de succes: comisarul oettinger a prezentat, marți,
trei rapoarte privind implementarea bugetului ue pentru 2016.
una dintre concluzii este că simplificarea normelor ue facilitează utilizarea fondurilor ue în mod
eficace și corect de către autoritățile, fermierii și întreprinderile
locale.
În același spirit, Comisia a
propus, în septembrie 2016, simplificarea normelor în temeiul
cărora statele membre și alți beneficiari primesc bani de la uniunea europeană.

8

Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 332 / 10 - 16 iulie 2017

» Muntele de Sare din Slănic Prahova
este un monument al naturii, o arie
protejată de interes național ce corespunde
categoriei a III-a IuCn (rezervație naturală,
tip geologic), situată pe teritoriul
administrativ al orașului Slănic Prahova.

Rezervația naturală are o suprafață de 2 ha și reprezintă un monument natural format prin prăbușirea
unei galerii de exploatare a sării (odată cu aceasta antrenând o alunecare de teren și dezgolind muntele), alcătuit din masivul de sare și lacul din mijlocul acestuia.
La 28 mai 1993 a avut loc o prăbușire a laturii sudvestice a muntelui de sare. În 2006, în urma unor precipitații, o parte din munte s-a prăbușit în Grota Miresei. Din cauza inundațiilor din acel an, și Grota, cu o suprafață de 425 mp și 20 m adâncime, a început să se surpe.
numele de Grota Miresei a apărut după 1920,
când, potrivit unei legende, la patru zile după nuntă,
o localnică nefericită s-a sinucis, aruncându-se din
vârful muntelui de sare.
Muntele de sare face parte din Complexul Baia
Baciului, alături de Grota Miresei și Baia Miresei, Lacul
Mare (numit și Baia Baciului cu o suprafață de 5.100
mp, adâncime maximă 7 m, hipersalinic, cu o concentrație de 300%) și Baia Porcilor (suprafață de 1.460
mp și adâncime sub 1 m, conținând nămol terapeutic).
exploatarea din interiorul Muntelui de sare a funcționat până la 1852, cu o producție de cca 150.000
de tone. A fost o exploatare descendentă (salina verticală) în formă de clopot, în care accesul se realiza
prin două compartimente, dintre care unul vertical,
pentru scoaterea sării cu crivacul și al doilea oblic,
pentru intrarea și ieșirea lucrătorilor din ocnă.
existența acestor exploatări a fost însă efemeră,
ele fiind invadate de ape care au dizolvat sarea, ceea
ce a dus la prăbușirea tavanelor, pe locul lor rezultând
forme depresionare, în care s-au format cele două lacuri cu apă sărată - Lacul Mare (Baia Baciului) și Baia
Porcilor. Datorită prăbușirilor celorlalte ocne și a aportului de apă dulce, coperta ce acoperea ocna aflată
mai sus, pe deal, a fost afectată de alunecări de teren. Alunecările au dus la dezgolirea masivului de sare
de depozitele protectoare, fiind supus acțiunii de dizolvare a apelor meteorice. Apa a sculptat versantul,
www.adrmuntenia.ro

creând o mare diversitate de forme carstice, numite
lapiezuri, ponoare, arcade și concrețiuni de sare. În
timp, muntele a suferit o eroziune lentă, apa din precipitații a acționat mereu asupra sa, micșorând volumul exterior și lărgind cavitatea interioară.
Situat pe valea pârâului cu același nume, în apropierea unor mari centre urbane (Vălenii de Munte - 20
km, Ploiești - 40 km, București - 100 km), Slănicul este una din stațiunile balneoclimaterice foarte solicitate datorită factorilor naturali de cură și a climatului
plăcut, de curățare, puternic ozonat. Stațiunea se înscrie atât în rândul stațiunilor balneare cu ape cloruro-sodice concentrate, cât și în categoria celor ce
pot oferi un microclimat subteran de salină.
Slănicul a fost atestat documentar în 1532, apoi
în 1685, când spătarul Mihai Cantacuzino a cumpărat
o jumătate din moșia Slănic pentru a deschide ocne
de exploatare a sării.
Zona Baia Baciului a fost folosită ca decor pentru
multe secvențe filmate pentru seria „Haiducilor”, cu
florin Piersic în rolul haiducului Anghel Șaptecai.
Sursa: statiunea-slanic.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Muntele de Sare din Slănic Prahova,
monument al naturii
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Argeş

Străzile renovate în municipiul Piteşti
vor avea piste de bicicletă

pistele pentru bicicliști. Anul acesta, piteștenii vor
putea merge cu bicicleta pe noile piste din cartierul trivale, unde lucrările sunt aproape finalizate,
și pe strada nicolae Dobrin, pentru realizarea cărora au fost alocați banii necesari. următoarele
piste vor fi cele de pe malul râului Argeș, care
leagă parcul Lunca Argeșului de cartierul tudor Vladimirescu. Mai sunt aproape finalizate pistele ce
fac legătura între Cornul Vânătorului și comuna Băbana.
Primăria are în plan amenajarea de piste pe
Strada exercițiu, Strada Basarabiei, Bulevardul Petrochimiștilor și târgul din Vale. În plus, conform
autorităților, se va realiza un studiu privind zonele
unde se pretează cel mai bine pistele de biciclete.
Sursa: curier.ro

Primăria Călăraşi a semnat
un acord de principiu cu întreprinzători chinezi,
în vederea unor investiţii în infrastructură şi mediu
Călăraşi

» În data de 11 iulie, Primăria
Municipiului Călărași a primit vizita unei
delegații chineze, în vederea semnării unui
acord de principiu privind realizarea unor
investiții în infrastructură și mediu în Călărași.

Acordul de principiu semnat între primarul
municipiului, Daniel Ștefan Drăgulin, și grupul de
investitori chinezi reprezintă primul pas în vederea
demarării unui parteneriat, ce are ca scop investiții în infrastructură și mediu. totodată, același
acord de principiu a fost semnat, tot la Călărași,
și de către primarul municipiului Slobozia, Adrian
Mocioniu.
„Avem onoarea ca împreună cu oaspeţii noştri
din China, care au raspuns invitaţiei noastre în urma întâlnirii din Beijing, să semnăm acordul de principiu privind realizarea unor investiţii în infrastructură şi mediu în municipiul Călăraşi. Dânşii au venit la noi pentru a semna acest acord atăt cu Primăria Călăraşi, cât şi cu Primăria Slobozia, acord
www.adrmuntenia.ro

care va perfecta relaţiile de colaborare dintre noi
şi această societate din China. Va urma o perioadă
în care ne vom armoniza din punct de vedere al
legislaţiei României, după care vom lua decizii împreună. Sunt convins că acesta este începutul unor
relaţii de colaborare pe care noi o să-l avem pe termen lung”, a precizat Daniel Ștefan Drăgulin, primarul municipiului Călărași.

Sursa: observatorcl.info

http://regio.adrmuntenia.ro
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Primăria Municipiului Pitești a primit de-a lungul timpului numeroase solicitări pentru piste de
biciclete, în prezent, acestea fiind doar pe Calea
București, Strada Bucovinei și Calea Drăgășani.
Și la noi, ca în toate marile orașe ale lumii, oamenii au început să conștientizeze rolul mișcării
în sănătatea lor și aleg să își cumpere o bicicletă cu
care să meargă prin parcuri și nu numai. Mulți fac
acest lucru după serviciu, în weekenduri, în vacanță sau în concediu.
Referitor la acest aspect, autoritățile publice
locale au declarat că, începînd cu anul 2019, nu
va mai fi reabilitată nicio stradă din oraș, dacă nu
va avea și proiect pentru piste de biciclete. Acest
lucru se va face deoarece din 2019 vom fi monitorizați de uniunea europeană în ceea ce privește
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Grupul de Acţiune Locală Titu
şi-a lansat Strategia de dezvoltare
pentru perioada 2016 - 2023
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Dâmboviţa

fondurile nerambursabile alocate GAL titu
sunt în sumă de 2.355.568 de euro. Banii vor fi folosiți pentru finanțarea investițiilor publice și private. Prin proiectele ce vor fi implementate, se urmărește sporirea calității vieții prin asigurarea accesului populației la infrastructură și servicii de bază
de calitate și creșterea nivelului de trai al populației,

Giurgiu

prin încurajarea activităților economice generatoare de locuri de muncă. Se mai are în vedere creșterea performanței în agricultură prin înființarea,
modernizarea, dotarea și marketingul exploatațiilor agricole, precum și sporirea imaginii și atractivității teritoriului GAL titu, prin promovarea resurselor
naturale și turistice de interes regional și național.
Reprezentanții GAL titu și-au propus ca până
la sfârșitul anului 2019 să fie contractate și plătite
peste 95% din fondurile alocate prin AfIR.
Sursa: incomod-media.ro

Au demarat lucrările de construire
a portului trimodal în Zona Liberă

În urmă cu cinci ani, firma ILR și Primăria Giurgiu se asociau pentru a depune un proiect privind
construirea unui port trimodal în Zona Liberă. Proiectul a fost acceptat la finanțare de uniunea europeană, au fost parcurși pașii legați de partea de
avize, autorizații, proiecte, iar de luni, 10 iulie, au
început lucrările propriu-zise.
Anunțul a fost făcut de reprezentanții Zonei
Libere și cei ai primăriei vineri, 7 iulie, într-o conferință de presă comună.
Proiectul constă, practic, în realizarea unui port
de mărfuri, ce va avea o capacitate de încărcare descărcare de 300.000 to anual. Portul va cuprinde
o hală pentru încărcarea și descărcarea mărfurilor,
ce va fi conectată la rutele de transport naval, rutier și feroviar. În plus, va fi modernizat cheul din
Zona Liberă, pe o lungime de 54 m, dar și căile de
rutiere aferente, printre lucrările cuprinse în același proiect aflându-se și dragarea bazinului Verigă.
Conducerea Zonei Libere a anunțat că lucrările urmează a fi realizate de două firme ce au câștigat licitația. Valoarea ce revine Zonei Libere din
acest proiect este de 15,5 milioane de euro, urmând ca lucrările să fie finalizate în aproximativ
trei luni.
La rândul său, primarul nicolae Barbu a anunwww.adrmuntenia.ro

țat că investițiile ce trebuie realizate de primărie
vor începe în circa o lună: „Vă felicit pentru cum aţi
gestionat acest proiect. Consider că ce a fost mai greu
a trecut. Din păcate, noi am găsit pe teren alte condiţii decât cele trecute în faza iniţială, asta ne-a întârziat puţin, dar cu economia făcută în urma licitaţiei, ne permitem să folosim suma respectivă pentru toate astfel de situaţii neprevăzute. Oricum, în
circa o lună, vom începe şi noi lucrările, respectiv
eliberarea şi pregătirea terenului”, a declarat edilul, referindu-se la terenul pe care va fi construită
hala de încărcare - descărcare mărfuri.

Sursa: giurgiu-news.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Grupul de Acțiune Locală (GAL) titu
și-a lansat, în data de 11 iulie, Strategia
de dezvoltare pentru perioada 2016 - 2023.
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Tabără de fotografie la Amara
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Pe lângă activitățile de teorie și practică în fotografie, organizatorii taberei de la Amara urmăresc prin acest proiect și promovarea lacului ca
zonă de protecție avifaunistică, precizează președintele fundației de turism și ecologie a Dunării
de jos Ciulinii Bărăganului, florin Munteanu: „Special ne-am axat pe fotografia peisagistică, floră faună şi macro. Am realizat cât mai multe fotografii pentru a avea ce selecta, atât pentru promovare turistică, cât şi pentru promovarea ariei de protecţie avifaunistică, pentru că am constatat că nu
prea se cunoaşte acest aspect despre Amara şi nici
regulile pe care ar trebui să le respectăm, cum ar
fi perioada de cuibărit a păsărilor, care nu trebuie
deranjate.”.

INFO JUDEȚE

» 40 de elevi au fost inițiați în arta
fotografică într-o tabără tematică la Amara.
Pe parcursul a șapte zile, copiii au primit
sfaturi profesioniste privind fotografia în
natură și au realizat mii de instantanee.
Cele mai reușite fotografii vor fi prezentate
într-o expoziție la Centrul Cultural uneSCo
din Slobozia.

În tabără au fost și copii din Mehedinți, iar proiectul a fost finanțat de Ministerul tineretului și Sportului. Cele mai sugestive fotografii vor fi prezentate luna aceasta într-o expoziție și, ulterior, vor fi introduse într-un catalog de prezentare a stațiunii
Amara ca arie de protecție avifaunistică.
Sursa: guraialomitei.com

Conacul Cantacuzino de la Râfov
ar putea fi modernizat cu fonduri europene

Prahova

» Primăria Rîfov a demarat deja o serie
de discuții cu moștenitorul celebrului Conac
Cantacuzino, pentru atragere de finanțare
europeană în vederea consolidării și
modernizării imobilului. În prezent, conacul
se află într-o stare avansată de degradare.

„Noi ne-a dori atragerea de finanţare europeană pentru consolidarea şi punerea în valoare a
Conacului Cantacuzino. Am avut deja o primă discuţie cu actualul proprietar al conacului, care locuieşte în Găgeni şi chiar am discutat despre o posibilă atragere de finanţare. Acesta lucru ar permite includerea zonei într-un circuit turistic”, a
susținut Paul Costin Cazanciuc, primarul comunei
Râfov.
www.adrmuntenia.ro

Istoria Conacului Costache Cantacuzino a devenit celebră. Acesta a fost construit la sfârșitul
secolului al XVII-lea de boierii Rîfoveni, care au dat
și numele localității și, ulterior, a trecut în proprietatea familiei Cantacuzino.
Construit în stil brâncovenesc, conacul este
naționalizat în 1948, când a devenit sediul CAPului. În 1992, pentru o scurtă perioadă de timp, a
fost chiar sediu de primărie. ulterior, mai bine de
șapte ani, conacul a fost părăsit. Conacul a rămas
în proprietatea statului până în 1999, când conacul
a fost retrocedat familiei Cantacuzino.
În ultimii 27 de ani de la Revoluție, aici nu au fost
demarate lucrări de consolidare și reabilitare a conacului, imobilul fiind într-o stare avansată de degradare.

Sursa: observatorulph.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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S-a aprobat documentaţia
pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare
DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) –
lim. jud. Dâmboviţa”

Teleorman

„Aprobarea documentaţiei pentru obiectivul
de investiţii `Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca
(DE 70) - Botoroaga – Moşteni – Videle – Blejeşti –
Purani – Poeni – lim. jud. Dâmboviţa`, în faza documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie,
era necesară pentru depunerea proiectului pe Programul Operaţional Regional, Axa 6, finanţare din
fonduri europene, iar valoarea investiţiei se ridică
la 99.095.701 lei”, a precizat Dănuț Cristescu, președintele Consiliului județean teleorman.
Structura rutieră fiind degradată, din cauza
neasigurării scurgerii apelor de suprafață, nedimensionarea la îngheț - dezgheț a structurii rutiere
și a capacității portante reduse, este necesară realizearea de intervenții asupra acesteia. județul teleorman, prin Consiliul județean teleorman, a încheiat cu SC LuCA WAY contractul de servicii nr.
71/08.08.2017, având ca obiect servicii de actualizare a fazei de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și consultanță la elaborarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții ce vizează reabilitarea Dj 503. Conform notei de fundamentare privind justificarea lungimii sectorului Dj 503,
studiat în cadrul contractului nr. 71/08.08.2017, anexată de proiectant la DALI, reiese că în urma măsurătorilor realizate, lungimea sectorului de drum
Dj503, Drăgănești Vlașca (De70) - lim. jud. Dâmbovița, km 38 + 838 – 87+ 313 este de 48,475 km,
www.adrmuntenia.ro

iar în toate documentele întocmite până la această
dată (caiet de sarcini, contract de servicii etc.),
lungimea sectorului de drum județean cuprins între Dăgănești Vlașca (De70) – lim. jud. Dâmbovița,
38 + 838 – 87+ 070 este de 48, 132 km, lungime
atestată în domeniul public al județului.
Reabilitarea Dj 503 este cuprinsă în Lista de
proiecte prioritare aprobată prin Hotărârea nr.
4/20 ianuarie 2017 de Consiliul pentru Dezvoltare
Regională, în cadrul Programului operațional Regional, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastucturii rutiere de importanță regională, Prioritatea de
investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin
conectarea nodurior secundare și terțiare la infrastructura ten-t, inclusiv a nodurilor multimodale.
Documentația de avizare pentru acest obiectiv a
fost analizată în ședința de avizare a Consiliului tehnico-economic al Consiliului județean teleorman,
fiind avizată favorabil la începutul acestei luni.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Consilierii județeni s-au întrunit în
ședință ordinară luni, 10 iulie, pe ordinea
de zi a întâlnirii fiind trecute opt proiecte
de hotărâre, printre care și proiectul de
hotărâre privind aprobarea indicatorilor și
a documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare
DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) – lim.
jud. Dâmboviţa, km 38+838 – 87+070
(48,132 km.)” în faza documentației
de avizare a lucrărilor de intervenție.

Info Regional Sud Muntenia
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incomod-media.ro / 11 iulie 2017

Ziarul Prahova / 11 iulie 2017

REVISTA PRESEI

Ziarul teleormanul / 12 iulie 2017

incomod-media.ro / 12 iulie 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
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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.

