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EVENIMENTE

Fonduri Regio pentru reabilitarea
Crucii de pe Caraiman

Miercuri, 26 iulie, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Dr ing. Liviu Gabriel
Muşat, alături de ministrul delegat pentru fonduri
europene, Rovana Plumb, şi ministrul apărării naționale, Conf. univ. dr. Adrian ţuțuianu, au semnat
contractul finanțat prin Programul operațional Regional, în cadrul Axei Prioritare 5 – „Îmbunătățirea
mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 – „Conservarea, protejarea,
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural
și cultural”. evenimentul a avut loc la sediul Ministerului Apărării naționale şi a făcut parte din seria
acțiunilor şi manifestărilor dedicate comemorării
Primului Război Mondial şi a celebrării Centenarului Marii unirii.
Ministerul Apărării naționale în calitate de Beneficiar, va primi asistență financiară nerambursabilă pentru restaurarea, reabilitarea, conservarea
şi amenajarea unui spațiu expozițional în cadrul Monumentului Crucea eroilor Români din Primul Război
Mondial de pe Vârful Caraiman din munții Bucegi.
Proiectul „Restaurarea, reabilitarea, conservarea și amenajarea unui spațiu expozițional în cadrul
Monumentului Crucea comemorativă a Eroilor români
din Primul Război Mondial (Monumentul Crucea eroilor ‘Crucea Caraiman’/Monumentul eroilor (Crucea)
de pe Vârful Caraiman)” are o valoare totală de
19.159.031,29 lei, din care 15.946.043,85 lei reprewww.adrmuntenia.ro

zintă valoarea totală nerambursabilă.
Implementarea proiectului are o durată de 56
de luni şi urmăreşte promovarea istoriei şi identității naționale prin conservarea, protejarea şi valorificarea unui monument cultural şi istoric de referință pentru România, precum şi creşterea numărului
de vizitatori ai monumentului cu un minim de 6% în
primul an după finalizarea lucrărilor de construcție.
Crucea eroilor neamului este un monument construit între anii 1926-1928 pe Muntele Caraiman,
la altitudinea de 2291 m, pentru a cinsti memoria
eroilor neamului căzuți în Primul Război Mondial.
Până în acest moment, la nivelul regiunii Sud
Muntenia au fost depuse 655 de cereri de finanțare, din care 41 de aplicații în cadrul Axei Prioritare
5, Prioritatea de investiții 5.1. În urma evaluării,
în cadrul PI 5.1 au rămas în competiție 27 de proiecte ce au solicitat fonduri Regio de peste 330 milioane lei.

ADR Sud Muntenia este Organism
Intermediar pentru POR 2014 - 2020 şi are
responsabilităţi delegate pentru implementarea
acestui program. Mai multe detalii despre
posibilităţile de finanţare din POR puteţi obţine
contactând experţii 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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» Săptămâna trecută
s-au semnat primele
contracte de finanțare
în cadrul Programului
operațional Regional pentru
dezvoltarea mediului privat
din regiunea Sud Muntenia,
cu ajutorul fondurilor
nerambursabile europene!

Astfel, până în acest moment
au fost contractate 20 de proiecte, ce au fost depuse de microîntreprinderi din regiunea noastră, prin aplicația MySMIS, în cadrul
apelului deschis la sfârşitul lunii iulie 2016 în cadrul
Axei prioritare 2 „Îmbunătățirea competitivității
întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de
investiții 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.
Aceste prime contracte, ce au primit finanțare
pentru sprijinirea mediului de afaceri, vor fi implementate la nivelul regiunii Sud Muntenia astfel: şapte în județul Argeş, cinci în județul Prahova, cinci în
județul Dâmbovița, două în județul Călăraşi şi unul
în județul Giurgiu. Valoarea totală a celor 20 de cereri de finanțare este de 19.970.005,49 lei, din care
valoarea totală nerambursabilă este de 13.500.496,53
lei, reprezentând fonduri feDR şi de la bugetul de stat.
Beneficiarii proiectelor PoR vor realiza diferite activități pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, ce vizează construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii, precum şi dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online.
Reamintim că potențialii beneficiari ai acestui
apel aferent Priorității de investiții 2.1.A – Microîntreprinderi au fost microîntreprinderile cu maxim
nouă angajați, care au realizat o cifră de afaceri awww.adrmuntenia.ro

nuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei. De asemenea, solicitanții trebuie să fi desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, fără să fi avut activitatea suspendată oricând
în anul depunerii cererii de finanțare sau în anul fiscal anterior şi să fi înregistrat profit din exploatare
în anul fiscal anterior depunerii aplicațiilor în cadrul Programului operațional Regional.
În cadrul acestui apel, deschis în perioada 27
iulie 2016 - 4 mai 2017, la nivelul regiunii Sud Muntenia au fost depuse 460 de proiecte, prin care
aplicanții au solicitat fonduri nerambursabile de
peste 324 de milioane de lei. Menționăm că valoarea totală a alocării regionale pentru Prioritatea
de investiții 2.1 A - Microîntreprinderi a fost de
aproximativ 168 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism
Intermediar pentru POR 2014 - 2020 şi are
responsabilităţi delegate pentru implementarea
acestui program. Mai multe detalii despre
posibilităţile de finanţare din POR puteţi obţine
contactând experţii 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

INFO POR 2014 - 2020

13,5 milioane lei
fonduri nerambursabile POR pentru dezvoltarea
microîntreprinderilor din Sud Muntenia
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Aurelian Dabu
• 14 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 28 iulie, colegul nostru Aurelian
Dabu, şef Birou Control financiar, a împlinit 14
ani de activitate neîntreruptă în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Astăzi dorim să îl felicităm şi să îi mulțumim pentru expertiza sa profesională şi pentru
devotamentul dovedit prin activitatea derulată de-a lungul acestor ani în cadrul Agenției!
La Mulți Ani cu împliniri!

» joi, 27 iulie 2017, prin ordin al
ministrului delegat pentru fonduri europene
a fost aprobat Ghidul Solicitantului –
Condiții specifice de accesare a fondurilor
în cadrul apelului de proiecte cu titlul
PoR/2017/3/3.1/A/2/7ReGIunI, Axa
prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1,
operațiunea A - Clădiri rezidențiale, Apelul
2, în cadrul Programului operațional
Regional (PoR) 2014-2020.

Ghidul Solicitantului aferent Apelului 2 de proiecte conține informații referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare şi de
depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, criterile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de
completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Pentru pregătirea proiectelor a fost prevăzută
o perioadă de aproximativ o lună de la data publiwww.adrmuntenia.ro

cării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 28.08.2017,
ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 28.02.2018, ora 10.00.
Ghidul Specific poate fi consultat pe website-ul
Agenției, secțiunea Program > Axe > Axa 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, link: http://regio.adrmuntenia.ro/
por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/,
precum şi pe website-ul programului: www.inforegio.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro
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A fost lansat Ghidul Solicitantului – Condiţii
specifice de accesare a fondurilor în cadrul
apelului de proiecte aferent Priorităţii de Investiţii
3.1 A – Clădiri Rezidenţiale, Apelul 2
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» În data de 27.07.2017, Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice şi fondurilor europene (MDRAPfe)
a emis ordinul de modificare a Ghidului
Solicitantului – Condiții specifice de
accesare a fondurilor în cadrul apelurilor
de proiecte cu titlul
PoR/2016/3/3.1/B/1/7ReGIunI ce
conține condiții specifice pentru
accesarea fondurilor în cadrul
programului.

Astfel, principalele prevederi se referă la:
• Revizuirea punctului 1) „Documente statutare
ale solicitantului și, dacă este cazul, ale partenerilor”, subsecțiunea 5.4.1 - Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare, secțiunea 5.4 - Anexele la cererea de finanțare aplicabile prezentului
apel, din cadrul Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de
proiecte cu titlul PoR/2016/3/3.1/B/1/7ReGIunI;
• Revizuirea punctului 18) „Hotărârea/ decizia
(Hotărârile/ Deciziile partenerilor) de aprobare a
documentației tehnico-economice (faza SF/DALI
sau PT) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției
propuse a fi realizată prin proiect”, subsecțiunea
5.4.1- Anexele obligatorii la depunerea cererii de
finanțare, secțiunea 5.4 - Anexele la cererea de finanțare aplicabile prezentului apel, din cadrul
Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu
titlul PoR/2016/3/3.1/B/1/7ReGIunI;
• Revizuirea notelor de subsol nr. 10, 11 şi 12 aferente punctului 10 - „Intervențiile propuse pentru
clădire conduc la un nivel al consumului anual specific de energie primară, respectiv un nivel anual specific al emisiilor de CO2, care nu poate depăși valorile menționate în tabelul menționat la prezentul
punct 10, secțiunea 4.2 din Ghidul specific”, Secțiuwww.adrmuntenia.ro

nea 4.2 - eligibilitatea proiectului, a componentelor (clădirilor) individuale care îl compun, precum şi
a activităților, din cadrul Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul PoR/2016/3/3.1/B/1/7ReGIunI;
• Revizuirea/interpretarea punctului XXI din cadrul Anexei 3.1.B-2 – Grila de verificare a conformității administrative şi eligibilității (Grila CAe),
ataşată la Ghidul Solicitantului – Condiții specifice
de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul PoR/2016/3/3.1/B/1/7ReGIunI.
Modificările din cadrul ordinului de modificare
a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte
cu titlul PoR/2016/3/3.1/B/1/7ReGIunI şi PoR/2016/3/
3.1/B/1/BI se aplică pentru proiectele pentru care
nu a fost demarată etapa de contractare la nivelul
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice şi fondurilor europene.
forma consolidată a Ghidului Specific poate fi
consultată pe website-ul Agenției, secțiunea Program > Axe > Axa 3 - Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon, link:
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/
s1280/axa-3--eficienta-energetica/, precum şi pe
website-ul programului, www.inforegio.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

A apărut corrigendumul Ghidului Solicitantului –
Condiţii specifice de accesare a fondurilor
în cadrul apelului de proiecte
aferent Priorităţii de Investiţii 3.1 B – Clădiri Publice
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joi, 27 iulie, Autoritatea de Management pentru Programul operațional Regional (PoR) a publicat
Ghidul Solicitantului – Condiții
specifice de accesare a fondurilor
pentru apelul aferent Programului
operațional Regional, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de
investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea
de competențe și învățare pe tot
parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și
formare”, obiectiv Specific 10.3
„Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație
cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive” în
cadrul Programului operațional Regional 2014-2020.
Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuți în vedere sunt
instituțiile de învățământ superior
de stat cuprinse în Anexa nr. 2
„Structura instituțiilor de învățământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de
studii transferabile pentru fiecare
www.adrmuntenia.ro

program de studii universitare,
formă de învățământ și limbă de
predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2017 –
2018” a Hotărârii de Guvern nr.
140/2017 din 16 martie 2017 privind aprobarea „Nomenclatorului
domeniilor și al specializărilor/
programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul
universitar 2017 – 2018”.
Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum
100.000 euro, echivalent în lei la
cursul de schimb Inforeuro valabil
la data lansării apelului de proiecte.
Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile.
observațiile şi propunerile pot
fi transmise la adresa regio@mdrap.ro,
până la data de 11.08.2017.
Ghidul poate fi consultat pe
website-ul Agenției – http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea
PoR 2014-2020 > Program > Axe >
Axa 10, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_20142020/s1287/axa-10--infrastructura-de-educatie/, precum şi pe
website-ul programului: www.inforegio.ro.

S-au publicat
ghidurile specifice
Priorităţilor
de Investiţii 5.1 şi 5.2
aferente apelurilor
de proiecte
dedicate sprijinirii
obiectivelor
Strategiei Uniunii
Europene pentru
Regiunea Dunării

Vineri, 28 iulie, Autoritatea de Management pentru Programul operațional Regional a aprobat versiunile
finale ale Ghidurilor solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor aferente apelurilor de proiecte dedicate sprijinirii obiectivelor Strategiei uniunii europene pentru Regiunea Dunării în ceea ce priveşte Aria prioritară 3 a SueRD „Promovarea culturii și turismului, a contactelor directe între oameni”.
Ghidurile specifice sunt valabile pentru proiectele ce urmează a fi implementate în cele 12 județe riverane Dunării, respectiv Călăraşi, Giurgiu, Ialomița şi teleorman pentru regiunea SudMuntenia. Astfel, acestea conțin informațiile specifice necesare în vederea
deschiderii apelurilor, referitoare la
specificitatea proiectelor, modalitatea de completare şi de depunere a
cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare,
contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se
face utilizând sistemul electronic - aplicația MySMIS.
Menționăm că pentru pregătirea
proiectelor este prevăzută o perioadă
de aproximativ o lună de la data publicării ghidurilor specifice.
Ghidurile pot fi consultat pe website-ul Agenției – http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea PoR 20142020 > Program > Axe > Axa 5, link:
http://regio.adrmuntenia.ro/por_20
14-2020/s1282/axa-5--mediu-urban-patrimoniu-cultural/, precum şi pe
website-ul programului: www.inforegio.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Ghidul solicitantului pentru Axa
prioritară 10, P.I. 10.1, Obiectiv
specific 10.3 - „Creșterea
relevanţei învăţământului terţiar
universitar în relaţie cu piaţa forţei
de muncă și sectoarele economice
competitive”, în consultare publică
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A fost revizuit Ghidul Solicitantului
pentru Apelul 2 de proiecte aferent
Priorităţii de investiţii 6.1 – Drumuri judeţene

» Marți, 25 iulie, Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice şi fondurilor europene (MDRAPfe)
a emis ordinul de modificare a Ghidului
Solicitantului - Condiții specifice de
accesare a fondurilor în cadrul apelului de
proiecte nr. PoR 2016/6/6.1/2, ce conține
condiții specifice pentru accesarea
fondurilor în cadrul priorității de investiții
6.1 – Stimularea mobilității regionale prin
conectarea nodurilor secundare și terțiare
la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale.

Astfel, principalele modificări prevăd:
• completarea prevederilor ghidului specific
Priorității de investiții 6.1, cu referiri la posibilitatea încheierii de acorduri de parteneriat de cowww.adrmuntenia.ro

laborare între solicitanții de finanțare (consilii
județene) şi administrații bazinale de ape pentru
suprafețe aflate în administrarea acestora şi în
proprietatea Statului român, asupra cărora se intervine prin proiectul propus spre finanțare prin
PoR 2014-2020;
• acordul de parteneriat va putea fi anexat la documentație inclusiv în perioada de verificare a documentației la Autoritatea de Management pentru
PoR, cu încadrarea cheltuielilor aferente lucrărilor
în albiile râurilor în categoria celor eligibile;
• eliminarea obligativității depunerii auditului
rutier ca anexă la cererile de finanțare propuse spre
finanțare prin PI 6.1;
• modificarea procentului prevăzut de ghidul
specific pentru încadrarea proiectelor finanțabile
în limita de 150% pentru PI 6.1;
• actualizarea formei de contract - Clauze generale si clauze specifice PoR;
(continuare în pagina 8)
http://regio.adrmuntenia.ro
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care este necesară actualizarea/ emiterea Hotărârilor de Guvern (HG) pentru demonstrarea drepturilor reale aferente proprietății publice şi respectiv pentru obținerea autorizației de construire.
Aceste documente pot fi aduse inclusiv în cadrul
etapei de contractare, dar nu mai târziu de 60 de
zile calendaristice calculate de la data primirii notificării privind demararea etapei precontractuale.
În acest sens, solicitantul trebuie să demonstreze
faptul că au fost realizate demersurile necesare
pentru emiterea/ actualizarea respectivelor hotărâri, cel târziu în termenul prevăzut în cadrul etapei precontractuale pentru transmiterea documentelor solicitate;
• actualizarea Modelului A –opisul cererii de
finanțare.
Restul condițiilor şi prevederilor din Ghidului
Solicitantului - Condiții specifice de accesare a
fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. PoR
2016/6/6.1/2 rămân neschimbate.
forma consolidată a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. PoR 2016/6/6.1/2 este publicată pe site-ul dedicat implementării PoR în regiunea
Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea PoR
2014-2020 > Program > Axe > Axa 6 – Drumuri, link:
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/
s1283/axa-6--drumuri/ sau pe site-ul www.inforegio.ro.

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
la data de 31 iulie 2017

• 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 şi 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) şi cofinanțarea de la bugetul de stat (BS).
• Alocare apel este suma solicitată confom Ghidului solicitantului calculată în lei la cursul Inforeuro din luna raportării.
• (1) Alocarea apelurilor POR/2017/5/5.1/SUERD/1 şi POR/2017/5/5.2/SUERD/1 este la nivelul SueRD.
• (2) Alocarea apelurilor P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 şi P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C este la nivel național.

www.adrmuntenia.ro

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis
Apel închis
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INFO POR 2014 - 2020

(continuare din pagina 7)
• rectificarea unor erori materiale în cadrul formei orientative de contract de finanțare. A fost
modificat art. 13, alin. (2) din Anexa 1 - Condiții generale PoR prin specificarea posibilității rezilierii
contractului de finanțare în cazul în care lansarea
achiziției privind realizarea proiectului tehnic sau
a achiziției principale de lucrări/ echipamente în cadrul proiectului nu se realizează în termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a contractului de finanțare, conform solicitării. S-a reformulat
Art. 2 (2)- Condiții generale ale contractului cu privire la perioada de implementare a contractului.
În acest sens, este necesară modificarea Anexei
6.1.5 a ghidului specific pentru a fi corelată cu
Anexa 10.8 din cadrul ghidului general;
• textul ghidului specific a fost modificat prin includerea, la momentul contractării, a formularului
nr. 1 - fişă de fundamentare. Proiect propus la finanțare/ finanțat din fonduri europene în conformitate cu HG.93/2016 în vederea obținerii vizei de
CfP;
• eliminarea unor documente obligatorii solicitate în cadrul etapei precontractuale, având în vedere principiul contractării la faza de studiu de fezabilitate
• extinderea termenului din cadrul etapei precontractuale de 30 zile calendaristice în cazul în
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» fondul european pentru Investiții
pune la dispoziție până la 85 de milioane
de euro pentru IMM-uri din România

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi fondurilor europene (MDRAPfe) a
alocat, în noua perioadă de programare, 100 milioane euro pentru Inițiativa pentru IMM şi aproape
60 milioane euro pentru afaceri inovative prin Programul operațional Competitivitate.
„În perioada de programare 2007-2013, România a alocat 225 milioane euro din Programul
Operațional Sectorial Creșterea Competitivității
Economice (POSCCE) pentru instrumente de garantare, investiții și creditare subvenționată prin inițiativa JEREMIE, care au dus la finanțări de peste
680 milioane euro prin aproape 7.000 de noi credite subvenționate, garanții și investiții de capital.
Resursele rambursate din JEREMIE vor fi utilizate
tot pentru finanțarea întreprinderilor românești.
În noua perioadă de programare, MDRAPFE a alocat deja 100 milioane de euro pentru Inițiativa pentru IMM (prin care se vor garanta credite de peste
500 milioane euro) și aproape 60 de milioane de
euro pentru afaceri inovative prin Programul Operațional Competitivitate”, se menționează în comunicatul ministerului.
MDRAPfe a semnat cu fondul european de Investiții (feI) un acord de finanțare privind lansarea de
noi fonduri de investiții de capital, cu o alocare de
58,82 milioane euro de din Programul operațional
Regional. La acestea se pot adăuga peste 25 milioane de euro din resurse private administrate de
către feI, astfel că până la 85 milioane de euro vor
fi disponibile IMM-urilor româneşti. Resursele vor fi
preluate de către administratori de fond, selectați
prin procedură deschisă şi transparentă, şi vor fi investite în întreprinderi aflate în stadiu de creştere,
cu precădere din regiunile mai puțin dezvoltate
ale României, informează feI.
„Cele 85 milioane euro sunt atât de necesare
pentru România, mai ales că vorbim de firme aflate în expansiune, ce au nevoie de un impuls pentru
a fi competitive pe piețele internaționale. Acordul
semnat cu Fondul European de Investiții este un
www.adrmuntenia.ro

sprijin pe care reușim să îl oferim firmelor românești, ce doresc să facă noi investiții de capital în
companiile lor”, a declarat ministrul delegat pentru fonduri europene, Rovana Plumb.
La rândul său, Hubert Cottogni, director în cadrul fondului european de Investiții, a precizat că
acordul permite utilizarea fondurilor structurale
pentru instrumente financiare dedicate IMM-urilor.
„Pe lângă creditele disponibile prin Inițiativa
pentru IMM, noul acord va face posibile noi investiții de capital în companii aflate în expansiune.
Astfel, aproximativ 20 de companii vor putea să își
vândă produsele și serviciile în toată lumea și vor crea
noi locuri de muncă, iar piața locală de investiții va
beneficia de noi jucători în domeniul administrării
fondurilor de private equity. Prin acest nou acord,
vom crea fonduri noi de investiții pentru IMM-uri
mature, sprijinindu-le să fie competitive pe plan
global, și vom ajuta la dezvoltarea ecosistemului
antreprenorial din România, în sinergie cu fondurile pentru start-up-uri finanțate din PO Competitivitate. Toate aceste noi fonduri de investiții vor
atrage și alți investitori internaționali în România
și vor contribui la acoperirea deficitului de finanțare din piața locală de capital”, a spus Cottogni.

Sursa: euractiv.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Noi instrumente financiare disponibile
pentru IMM
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407 milioane de euro din fondurile politicii de
coeziune sunt investite în trei proiecte de infrastructură rutieră, ce vor îmbunătăți conectivitatea
şi susține creşterea şi dezvoltarea pieței muncii în
vestul țării. „Aceste proiecte, susținute de Uniunea Europeană, au ca obiectiv ameliorarea securității rutiere, de a contribui la dezvoltarea economică a regiunilor respective și de a susține coeziunea teritorială în România”, a declarat Comisarul
european pentru Politică Regională Corina Crețu.
Mai mult de 336 de milioane de euro sunt investite
în construcția secțiunii dintre Dumbrava şi Deva a
autostrăzii Lugoj-Deva, parte a Rețelei trans-europene de transport (ten-t), şi a infrastructurii adia-

cente (poduri, intersecții, tuneluri). timpul de călătorie între cele două oraşe va fi redus cu o treime pentru
automobilişti. De asemenea, peste 62 de milioane
de euro vor contribui la renovarea unei porțiuni din
Drumul național 6, între Alexandria şi Craiova. Aceasta va îmbunătăți siguranța în trafic şi reduce cu trei
sferturi de oră timpul de călătorie. Al treilea proiect, căruia îi sunt alocate aproximativ 9 milioane de
euro, va finanța construcția unei secțiuni între timişoara şi Lugoj, cât şi a şoselei de centură a timişoarei.
Mai multe informații cu privire la fondurile europene în România sunt disponibile pe platforma
de date deschise.

» normele metodologice de aplicare
a prevederilor ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în
cadrul Ministerului pentru Mediul de
Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat a
Programului de susținere a
internaționalizării operatorilor economici
români, cu finanțare de la bugetul de stat,
pentru perioada 2017-2020 s-au publicat
în Monitorul oficial nr. 597, din 25 iulie
2017 şi pot fi studiate urmând link-ul:
http://www.monitoruloficial.ro/emonitor
new/emonviewmof.php?fid=MS43nje2otQ
5nDgwMDVfKzMw

ielilor eligibile. Pentru 2017, se estimează finanțarea unui număr de minim 100 de IMM-uri româneşti.
Prin program se finanțează: participări individuale la târguri şi expoziții internaționale, organizate în străinătate, cu stand propriu, participări individuale la misiuni economice organizate
în străinătate, crearea identității vizuale a unui
IMM, realizarea unui site pe Internet/aplicație
pentru mobil, pentru prezentarea activității solicitantului şi a produselor promovate, în limba română şi limba engleză/altă limbă de circulație
internațională; participări ale angajaților la cursuri de pregătire, în țară şi/sau în străinătate, în
domeniul tehnicilor de promovare a produselor/
serviciilor pe noi piețe; analize şi studii de piață;
alte tipuri de activități de promovare şi susținere
a internaționalizării.
Data de la care se pot depune aplicațiile în Program este 31 iulie, începând cu orele 10.00, iar sistemul de aplicații va fi deschis până vineri 4 august,
orele 20.00. Acordarea finanțării se realizează în
baza criteriului „primul venit—primul servit”, în
limita bugetului. Bugetul pentru anul 2017 este de
5 milioane de lei.

Sursa: ec.europa.eu

Normele metodologice ale Programului de internaţionalizare
a companiilor româneşti au fost publicate în Monitorul Oficial

Programul urmăreşte: promovarea produselor
şi serviciilor IMM-urilor româneşti pe piețele externe, stimularea comunicării şi a parteneriatului
în afaceri, în vederea internaționalizării; pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de
promovare a produselor şi serviciilor.
Alocația financiară nerambursabilă este în cuantum de maximum 50.000 de lei/beneficiar/an,
reprezentând maximum 90% din valoarea cheltuwww.adrmuntenia.ro

Sursa: agerpres.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Politica de coeziune investeşte în asigurarea
unui transport mai sigur şi rapid în România
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Reprezentanții Asociației Municipiilor din România (AMR), Asociației Române a Băncilor (ARB) şi
Consiliului național al Întreprinderilor Private Mici
şi Mijlocii din România (CnIPMMR) au semnat, miercuri, un protocol de colaborare, în prezența ministrului pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, cu scopul de a susține competitivitatea IMM-urilor şi de a
încuraja spiritul antreprenorial.
Preşedintele AMR, Robert negoiță, a remarcat
că este răspândită concepția conform căreia primăriile trebuie să gestioneze în primul rând domenii
precum sănătatea, educația, spațiile verzi, transportul în comun. Pe de altă parte, el şi-a exprimat
convingerea că administrația locală trebuie să se
preocupe şi de stimularea mediului de afaceri.
„În lumea dezvoltată, adminstrația, în general, și aș spune eu mai ales administrația locală,
este implicată în dezvoltarea economiei, în a asigura un mediu economic cât mai prielnic, favorabil. Așa că ne propunem ca și în România administrația publică locală să se implice în chestiunea
aceasta. Am căutat în legislație și chiar avem discuții și încercăm să găsim soluții: cum să definim
în reglementări implicarea mai profundă, mai consistentă a administrației locale în tot ce înseamnă
stimularea mediului de afaceri, a economiei locale“, a declarat negoiță.
Ilan Laufer a subliniat la rândul său importanța
colaborării dintre Guvern şi autoritățile locale, adăugând că ministerul pe care îl conduce vizează
mai multe activități în acest sens.
„Ne aflăm într-un moment pe care îl considerăm foarte important. După încheierea înscrierilor
în programul Start-Up Nation, avem peste 8.500
de societăți care urmează să fie finanțate. Aceste
societăți trebuie să ajungă într-un cadru care să
le permită o dezvoltare coerentă și o susținere reală din partea noastră. În acest sens, este o prioritate pentru noi să încurajăm și să susținem crearea unui ecosistem pentru mediul de afaceri și antreprenori. În acest sens, va exista o colaborare concretă între noi”, a spus el.
Ministrul a menționat că în scurt timp va fi creat
www.adrmuntenia.ro

un grup de lucru, care va stabili o serie de măsuri de
implementat.
Preşedintele ARB, Sergiu oprescu, a declarat
să sistemul bancar are o stabilitate structurală
mare, fiind pregătit şi interesat să finanțeze segmentul IMM-urilor.
„Bineînțeles, trebuie să privim totul ca făcând
parte dintr-un ecosistem mult mai larg. Este un
ecosistem financiar. Nu se referă numai la sistemul
bancar. Ne referim aici și la fonduri de garantare,
ne referim la fonduri de capital de risc. Trebuie să
venim în întâmpinarea nevoilor antreprenorului român cu toată oferta financiară de care acesta ar
putea să aibă nevoie pe parcursul dezvoltării sale”, a spus el.
Preşedintele CnIPMMR, florin jianu, a oferit şi
un exemplu concret în ce priveşte măsurile vizate.
„În acest moment, autoritățile publice nu au cadrul legislativ să înființeze incubatoare, acceleratoare de afaceri la nivel local sau să finanțeze –
așa cum se întâmplă în alte părți ale Europei și ale
lumii – să își creeze propriile instrumente financiare de susținere a întreprinzătorilor locali: fonduri de investiții, fonduri de garantare și așa mai
departe. Acesta este un lucru pe care trebuie să
îl schimbăm împreună, pentru că este în beneficiul
tuturor, al antreprenorilor, al autorităților locale.
(…) Trebuie să trecem de la niște autorități pasive
spre niște autorități pro-active, care susțin economia, comunitatea oamenilor de afaceri locali”,
a subliniat el.
Alexandru Petrescu, directorul fondului național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, a
precizat că această instituție face un prim pas „în
a se redefini, în a-și regândi portofoliul de produse de garantare” care să vină cu adevărat în susținerea IMM-urilor.
„Avem o abordare pragmatică și căutăm ca
prin măsurile, strategia pe care le vom implementa în perioada următoare să ne recâștigăm poziția de instituție care să ajute cu adevărat la finanțarea IMM-urilor”, a precizat el.

Sursa: administratie.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Protocol între reprezentanţii autorităţilor locale,
mediului de afaceri şi domeniului bancar
pentru susţinerea IMM-urilor
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» Azuga este o stațiune de mici
dimensiuni situată în Valea Prahovei, la
poalele Munților Bucegi şi Munții Baiului, pe
Dn1 (e 60), între Ploieşti şi Braşov. Azuga
este foarte apreciată pentru pârtiile sale,
aşezarea geografică şi clima propice
practicării sporturilor de iarnă. La Azuga se
află prima pârtie omologată de federația
Internațională de Ski - pârtia Sorica.

Anul 1884 este anul în care localitățile Predeal, Azuga, Buşteni şi Poiana ţapului se regăsesc
unite într-o singură comună, Predeal. Cinci ani mai
târziu reşedința primăriei Predeal se mută de la
Predeal la Azuga, într-una din clădirile regelui Carol I. Stațiunea a cunoscut atât dezvoltare turistică, cât şi industrială. Din punct de vedere industrial aici s-a construit o fabrică de sticlă în anul
1930, închisă însă la scurt timp şi cedată unui bucureştean care s-a făcut pierdut înainte ca aceasta
sa fie redeschisă. Peste 49 de ani, în 1879, se deschide o nouă fabrică de sticlă, de data asta proprietar fiind S. Grunfeld. noua fabrică are 250 de angajati, majoritatea fiind din Boemia. În Azuga au mai
fost deschise şi alte fabrici: de caşcaval, de ciment,
de var hidralic, de salam, de cherestea, de şampanie şi de şamotă. Poate cea mai importantă dintre
fabricile construite aici a fost fabrica de bere, înălțată între 1898-1900 de Grundt, specialist german.
Poziționarea stațiunii la baza munților Bucegi
o face o zonă foarte apreciată pe timp de vară, dar
cu mult mai mult iarna. Aici a fost inaugurată prima pârtie de ski din România, pârtia Sorica, omologată de federația Internațională de Ski. Pârtia
Sorica este cea mai mare pârtie din Azuga, o serie
de investiții făcute aici în ultimii ani făcând din această stațiune unul din cele mai importante centre pentru practicarea sporturilor albe. Pârtia Sorica are o lungime de 2100 m, dificultate medie,
o diferență de nivel este de 561 m şi dispune de tunuri de zăpadă şi nocturnă.
Pe lângă pârtie Sorica mai există şi alte pârtii
de ski ce beneficiază de îmbunătățiri:
• Pârtia Cazacu - 1920 m lungime şi 530 m difewww.adrmuntenia.ro

rență de nivel;
• Pârtia Cazacu, varianta - 400 m lungime, dificultate medie şi tunuri de zăpadă artificială;
• Pârtia Cazacu, bretea - 715 m lungime, dificultate medie şi 163 m diferență de nivel;
• Pârtia Sorica Sud - 770 m lungime totală şi dificultate uşoară;
• Pârtia La Stână - 910 m lungime şi dificultate
uşoară.
Lungimea însumată a pârtiilor din Azuga însumează peste 10 km. Pe lângă instalațiile de nocturnă şi zăpadă artificială, la Azuga se regăsesc o telegondolă inaugurată în anul 2007, teleski, miniteleski şi babyski, asigurând astfel condiții optime de
ski pentru toate vârstele.
În zonă este foarte dezvoltat turismul, atât cel
montan (sporturile de iarnă) cât şi turismul de afaceri şi turismul pentru odihnă şi recreere. În zonă
există foarte multe unități de cazare, unități de luat
masa şi centre de închiriere echipamente de ski,
atv-uri şi organizare a activităților colective. Pentru cei care se gândesc să petreacă aici câteva zile
şi caută cazare în Valea Prahovei, cu siguranță Azuga oferă multe surprize plăcute atât pentru cei care pleacă în familie cât şi pentru cei care pleacă
în grupuri organizate.
Vara, stațiunea este un important punct de plecare pentru trasee turistice sau spațiu pentru desfăşurarea sporturilor şi activităților în aer liber: plimbări cu atv-ul, paintball, biking, alpinism şi escaladă. Iarna, pentru cei experimentați pârtiile sunt
adevărate bucurii. Pentru cei mai puțin experimentați există şcoli cu instructori de ski sau snowboard.
Sursa: turistderomania.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Staţiunea Azuga, judeţul Prahova prima pârtie de ski din România
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Argeş

universitatea din Piteşti pune accent pe dezvoltarea relațiilor internaționale, iar oferta de studii în limbi străine reprezintă o prioritate strategică asumată.
Dovadă în acest sens stă şi seria continuă a performanțelor realizate în acest domeniu de Biroul
de Relații Internaționale condus de către prorectorul emanuel Soare, care a obținut, în premieră, o finanțare de peste 435.000 euro din partea Agenției
naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul educației şi formării Profesionale (AnPCDefP)
pentru noi mobilități Erasmus cu universități din
țări terțe ue.
Performanțele au început în noiembrie 2016
când, tot în premieră pentru universitatea din Piteşti, a fost câştigat un proiect prin care au fost finanțate mobilități cu universitatea din Mansoura, una
dintre cele mai importante universități din egipt.

Călăraşi

De această dată, universitatea din Piteşti va putea realiza mobilități erasmus cu universități din 11
țări precum: Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, egipt, India, Iran, Kazakhstan, Republica Moldova, Rusia şi ucraina.
Valoarea grantului câştigat de către universitatea din Piteşti o situează între primele patru universități din țară. Bugetul uPIt pentru mobilități,
conform prorectorului emanuel Soare, a depăşit suma de 800.000 de euro şi se îndreaptă furtunos către 1 milion de euro.
Pe lângă cele unsprezece noi mobilități cu universități din țări terțe ue, universitatea din Piteşti
consolidează oferta deja existentă a burselor erasmus oferite studenților şi cadrelor didactice în cele
peste 20 de țări membre ue, pe care instituția le
oferă de 20 de ani.
Sursa: atitudineinarges.ro

Municipiul Călăraşi va avea bazin de înot

» Compania națională de Investiții
a informat Primăria Municipiului Călăraşi
că în data de 21 iulie 2017 a fost semnat
contractul de proiectare şi execuție
pentru obiectivul de investiții „Construire
bazin de înot didactic în municipiul
Călărasi, B-dul Republicii, nr. 2C, județul
Călărași”.

este cunoscut faptul că Primăria Municipiului
Călăraşi a solicitat, în luna decembrie 2014, sprijinul Companiei naționale de Investitii, pentru modernizarea unei baze sportive de tradiție din municipiului Călăraşi, fiind singura opțiune pentru
practicarea gratuită a sportului, într-un cadru organizat, de elevi şi comunitatea locală. Printre
investiții se numără şi construirea unui bazin didactic de înot. Pentru a beneficia de acest program
a fost necesar ca autoritățile locale să pună la dispoziție terenul sub forma transmiterii în folosință
www.adrmuntenia.ro

gratuită Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice prin Compania națională de Investiții, urmând ca la finalizare să revină municipiului Călăraşi cu construcția realizată.
Municipiul Călăraşi, asigură finanțarea pentru:
lucrările de sistematizare pe verticală a amplasamentului; racordurile la utilități (electrică, apă,
canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat); întreținerea şi exploatarea obiectivului de investiție.
De asemenea, municipalitatea asigură, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru
depozitare şi pentru organizarea şantierului.
Bazinul de înot va fi amplasat în incinta Stadionului Municipal Călăraşi, si va avea o suprafață
de 8127 mp.
Conform cerințelor CnI, municipiul Călăraşi se
obligă ca, după predarea amplasamentului şi a
obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia şi să-l întrețină pe o perioadă de minimum 15
ani.
Sursa: actualitateadecalarasi.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Universitatea din Piteşti finanţare de peste 435.000 euro
pentru noi mobilităţi Erasmus
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A fost aprobată
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană
a Târgoviştei
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Dâmboviţa

Consilierii locali municipali au aprobat la sfârşitul săptămânii trecute Strategia Integrată de Dezvoltare urbană a Municipiului târgovişte, document
care se află în lucru de mai bine de un an şi care de-a
lungul acestui timp a suportat mai multe modificări
şi îmbunătățiri, până când a reuşit să satisfacă pretențiile consilierilor şi administrației publice locale.
Chiar dacă documentul mai trebuie actualizat, aleşii
municipali au fost de acord cu aprobarea Strategiei,
un document primordial care va contribui la dezvol-

tarea municipiului târgovişte cu fonduri europene.
Strategia Integrată de Dezvoltare urbană reprezintă documentul cadru, pe termen mediu şi lung,
pentru pregătirea portofoliului local de proiecte
care are în vedere direcțiile de finanțare aferente
perioadei de programare financiară din fonduri europene 2014- 2020. Documentul are rolul de a structura şi prioritiza strategia de dezvoltare a oraşului
într-un mod aplicat, cu un plan de acțiune concret,
care descrie nu numai ce proiecte sunt necesare
pentru municipiu, ci şi cum trebuie acestea implementate pentru a obține efecte sinergice în dezvoltarea urbană. Consilierii locali au aprobat şi Planul de Mobilitate urbană Durabilă a Municipiului
târgovişte, un alt document de importanță majoră
în vederea accesării de fonduri europene, mai ales
pe domeniul dezvoltării transportului public în comun din municipiul reşedință de județ.
Sursa: jurnaldedambovita.ro

Drumuri judeţene reabilitate
şi modernizate cu fonduri prin PNDL 2

Giurgiu

98 de kilometri de drum județean vor fi reabilitați în perioada următoare prin PnDL 2 în județul Giurgiu, valoarea totală care a fost alocată de Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi fondurilor europene fiind de 137.384.291,50 milioane lei.
Proiectele finanțate cu fonduri guvernamentale sunt:
• Modernizare DC 121 Slobozia(Dn5C)-Dj 504,
Km 0+000-5+000, 5,000 Km;
• Modernizare Dj 151e Limită județ Dâmbovițatrestieni, Km 4+340-9+835,5,495 Km;
• Modernizare Dj 412 D Bucşani (Dn 61)-Malu
Spart(Dj601), Km 0+000-7+820, 7,820 Km;
• Modernizare Dj 412 Prundu (Dn 41)-Colibaşi,
Km 0+000-9+100, Km 12+000-13+858, 10,858 km;
• Modernizare Dj 507 Giurgiu-oinacu-BranişteaGostinu, Km 3+424-19+050Km, 15,626Km;
• Modernizare drumul județean Dj 412C, ogrezeni(Dj 412A) -Podişoru-Bucşani-obedeni-uieştiwww.adrmuntenia.ro

Goleasca-Dj601, 3,907 km;
• Modernizare drumul județean Dj 503A Halta
CfR onceşti-Radu Vodă-Izvoarele-Chiriacu-Răsuceni-Limită județ teleorman, 13,962km;
• Modernizarea Dj 601 D Letca Veche-Limită județ teleorman, Km 7+127-9+187, 2,060Km;
• Reabilitare Dj 401A Bolintin Vale-Palanca km
46+765-50+000; 3,235 km;
• Reabilitare Dj 412A ogrezeni-Malu Spart(Dj
601) km 43+000-51+540; 8,540km;
• Reabilitare Dj 413 , Dj 603-Halta CfR Mihai
Bravu-Dn 41, Km 0+000-9+690, 9,690Km;
• Reabilitare şi modernizare Dj 506A limită județ teleorman- toporu (Dj503), Km 14+000-20+930, 6,930Km;
• Reabilitare şi modernizare Dj 611 Roata-Sadina-Cartojani-Limită județ teleorman, Km 0+0003+380,5+000-6+800, 5,180Km.
Sursa: giurgiu-net.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Strategia Integrată de Dezvoltare
urbană a Municipiului târgovişte, împreună
cu Planul de Mobilitate urbană Durabilă a
Municipiului târgovişte, şi el aprobat în
şedința de vineri, reprezintă documente de
importanță majoră în vederea accesării de
fonduri europene
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Perdele forestiere
pentru protecţia şoselelor din Ialomiţa
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Ialomiţa

Prahova

Balta Ialomiței, în zona localității Stelnica. oficialii
Direcției Silvice Ialomița explică faptul că importanța înființării acestor perdele forestiere este mare.
„Practic, aceste perdele au rolul de a proteja căile
de comunicații împotriva efectelor negative ale
zăpezilor. După cum bine se cunoaște, în Ialomița
există permanent astfel de probleme atunci când
iarna ninge puternic...” susține Sorin Checiu, directorul executiv al Direcției Silvice Ialomița. fondurile
pentru înființarea perdelelor forestiere provin de
la bugetul de stat, Ialomița fiind inclusă alături de
alte județe din zona de sud a țării într-un proiect
realizat de Guvern cu scopul de a proteja căile de
comunicații de efectele negative din sezonul rece.
Sursa: independentonline.ro

Nou spital municipal de urgenţă
la Ploieşti

Primăria Ploieşti accelerează demersurile pentru construirea noului spital municipal de urgență,
care va reuni sub acelaşi acoperiş Municipalul şi Pediatria. Pentru a grăbi procedurile, municipalitatea
a preluat, gratuit, un studiu şi un proiect master de
la Consiliul județean Prahova, documente pe care
instituția, la rândul său, le obținuse în urmă cu mai
bine de şase ani de la Ministerul Sănătății.
La vremea respectivă, guvernanții au comandat asemenea documentații-tip pentru a stabili cum
ar trebui să arate noile spitale care ar fi urmat să
fie construite în țară, numai că, în plină perioadă
de austeritate, Guvernul a decis nu numai să nu se
mai finanțeze astfel de construcții. Consiliul județean Prahova a reuşit să obțină de la Ministerul Sănătății un astfel de proiect realizat de experți austrieci şi germani, pe vremea când încerca extinderea Spitalului județean, în anul 2011, numai că, în
lipsa unei finanțări asigurate, instituția a fost nevoită să amâne implementarea. În această vară,
aflând de existența acestei documentații-cadru,
Primăria Ploieşti a transmis o cerere şi a primit de
la Cj, gratuit, proiectul, care cuprinde un studiu de
fezabilitate şi proiectul master.
www.adrmuntenia.ro

Singurul obstacol major pe care primăria îl mai
are de depăşit este stabilirea amplasamentului pentru viitoarea construcție. există tratative cu o entitate pentru preluarea unui teren pe care s-ar putea
realiza construcția, fiind vorba despre o suprafață
de teren generoasă, situată în zona semi-centrală,
în vestul municipiului. După lămurirea problemei în
privința terenului, va urma realizarea planului urbanistic zonal şi a caietului de sarcini în vederea licitației pentru lucrări.
Sursa: ziarulincomod.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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În perioada următoare, 48 de hectare de teren
din Ialomița vor fi acoperite cu perdele forestiere.
Alături de alte județe din zona de Sud a țării, Ialomița a fost inclus într-un amplu proiect referitor
la protejarea căilor de comunicații împotriva efectelor negative ale zăpezilor. Cheltuielile pentru întreaga operațiune sunt suportate din bugetul de stat.
Potrivit datelor furnizate de către Direcția Silvică Ialomița, cele 48 de hectare de perdele forestiere de pe teritoriul județului Ialomița vor fi înființate de-a lungul celor mai importante căi de comunicații. este vorba despre e85, între localitățile
Coşereni şi Ciocârlia, Dn21, între municipiul Slobozia şi satul Brâncoveni, şi Autostrada Soarelui, de
la intrarea în județul Ialomița şi până aproape de
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Școala Generală nr. 5, Alexandria

Lucrările de reabilitare
şi modernizare la şcolile din Alexandria
vor demara anul viitor

Teleorman

» Lista investițiilor aprobate pentru
finanțare prin Programul național de
Dezvoltare Locală (PnDL) 2 în perioada
2017-2020 a fost publicată săptămâna
trecută pe site-ul Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administrației Publice.

Municipiul Alexandria se regăseşte pe această
listă cu 11 obiective de investiții, toate privind reabilitarea şi modernizarea unor unități de învățământ:
extindere clădire şi amenajare laboratoare Școala
Gimnazială „Ştefan cel Mare” (4.734.391 lei), modernizare spații agrement, împrejmuiri şi anvelopare Școala „Ştefan cel Mare” (668.954 lei), modernizare şi reabilitare clădire Grădinița nr.7 (815.653
lei), modernizare şi reabilitare clădire Liceul tehnologic nr.1 (1.035.390 lei), modernizare şi reabilitare clădire Școala Gimnazială „Alexandru Colfescu” (3.163.732 lei), reabilitare clădire Școală
Gimnazială nr.5 (748.310 lei), reabilitare Creşă nr.4
www.adrmuntenia.ro

(1.015.464 lei), reabilitare, extindere şi dotare Grădinița cu program prelungit nr. 10 (5.568.700 lei),
reabilitare, modernizare clădire (laboratoare multimedia) Școala Gimnazială nr. 7 (1.209.271 lei),
reabilitarea şi modernizarea infrastructurii Grădiniței cu Program Prelungit nr.4 (1.396.045 lei), reabilitarea şi modernizarea localului Școlii gimnaziale nr.6 (4.003.235 lei).
Potrivit primarului municipiului Alexandria,
Victor Drăguşin, cel mai probabil, lucrările vor demara abia anul viitor. „Noi suntem pregătiți, avem
proiect, avem tot ceea ce înseamnă partea birocratică a unei investiții. Urmează să scoatem la licitație, este un pas important. Pentru asta lucrează colegii de la Compartimentul Achiziții. Probabil
într-o lună vor apărea anunțurile de licitație. 30 de
zile depunere, analiză. Dacă nu vor fi contestații, teoretic, am putea să dăm ordinul de începere a lucrărilor anul acesta.”, a declarat primarul Drăguşin.
Sursa: ziarulteleormanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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REVISTA PRESEI

Mediafax / 26 iulie 2017

www.adrmuntenia.ro
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Argeş, sediul Consiliului județean Argeş: Piața
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Piteşti,
jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Dâmbovița, sediul Consiliului județean
Dâmbovița: Piața tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.
90, 100 şi 101, mun. târgovişte, 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. Ploieşti, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către
Agenție şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice
şi fondurilor europene, în vederea promovării
Programului operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se doreşte informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale Rețelei de Informare
ReGIo Sud Muntenia şi 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, Călăraşi, jud.
Călăraşi, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN director adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 31 iulie 2017
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția şi activitățile pe care
dumneavoastră le desfăşurați. 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) şi va fi distribuit
electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare ReGIo Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor
județene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice şi fondurilor europene, reprezentanților mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor
dedicate (portalurilor de ştiri economice), precum
şi publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,
fax: 0242/313.167.

