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EVENIMENTE

Seminar de instruire pentru beneficiarii POR

» Luni, 4 septembrie, la sediul ADR
Sud Muntenia a avut loc o nouă întâlnire
de lucru destinată beneficiarilor din cadrul
Programului Operațional Regional.

noii beneficiari – reprezentanți ai autorităților
publice locale și ai mediului de afaceri din regiunea Sud Muntenia au semnat în cursul lunii trecute
contractele de finanțare pentru o serie de proiecte,
ce au ca scop dezvoltarea durabilă a regiunii noastre.
noile contracte vor fi finanțate cu fonduri nerambursabile POR din cadrul Axei prioritare 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici
şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin
incubatoare de afaceri”, precum și din cadrul Axei
prioritare 5 „Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1
„Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”.
Astfel, pentru derularea corectă a contractelor de finanțare POR, ADR Sud Muntenia, în calitate
de Organism Intermediar, vine în sprijinul noilor
www.adrmuntenia.ro

beneficiari, prin instruirea lor cu privire la modalitatea de implementare a activităților prevăzute în
proiectele pentru care au solicitat fonduri nerambursabile, subiectele abordate în cadrul seminarului fiind legate de obligațiile ce le revin beneficiarilor în realizarea materialelor de informare și
publicitate, de managementul proiectelor, monitorizarea și verificarea contractelor de finanțare,
indicatori, vizitele de monitorizare, măsurarea și
raportarea progresului, precum și despre modificările ce pot surveni pe parcursul perioadei de implementare a proiectelor. Alte teme de discuție au
vizat reguli de prefinanțare, plata și rambursarea cheltuielilor, precum și achizițiile publice care trebuie
realizate în cadrul proiectelor.

http://regio.adrmuntenia.ro
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Sediul ADR Sud Muntenia, Călărași

EVENIMENTE VIITOARE

Întâlnire regională de consultare
cu privire la noua politică industrială

» Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, împreună
cu Ministerul economiei organizează
în data de 11 septembrie, la Călărași,
o întâlnire regională de lucru destinată
reprezentanților mediului public, privat,
academic și de cercetare – dezvoltare –
inovare de la nivelul regiunii noastre.

Scopul organizării acestei dezbateri la nivel regional este de a analiza obiectivele noului document
de politică industrială, elaborat în cadrul proiectului SIPOCA 7 „Dezvoltarea capacității instituționale
a Ministerului Economiei”, cofinanțat din fondul
Social european, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.
www.adrmuntenia.ro

Acest demers va reflecta preocupările Guvernului României referitoare la revitalizarea, consolidarea și diversificarea bazei industriale din România,
prin îmbunătățirea capacității de inovare la nivelul
întreprinderilor, utilizarea eficientă a resurselor naturale disponibile și specializarea inteligentă, realizarea de produse industriale cu valoare adăugată mare.
Procesul de elaborare a acestui document necesită o amplă consultare la nivel regional și național
a tuturor actorilor implicați: autorități de stat centrale, regionale și locale cu competențe în domeniul
economic, reprezentanți ai industriei, mediului academic și ai altor organizații cu rol catalizator.
Detalii depre acest eveniment aflați de la Serviciul Dezvoltare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167,
e-mail: programe@adrmuntenia.ro, persoană de contact: d-na Lidia ILIe, expert Serviciul Dezvoltare.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Mediul privat din Sud Muntenia a manifestat un interes
crescut pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional!
Până în data de 30 august a.c., termenul limită de depunere a proiectelor pentru realizarea de investiții de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii, la nivelul regiunii
noastre s-au depus 190 de proiecte în cadrul Axei prioritare
2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi
mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 „Sprijinirea creării şi
extinderea capacităților avansate de producție şi dezvoltarea serviciilor”.
În cererile depuse prin aplicația MySMIS se solicită finanțare nerambursabilă de peste 596 milioane de lei (peste 130
de milioane de euro), valoare ce depășește alocarea totală
regională de 27,22 milioane de euro, gradul de acoperire fiind astfel de peste 480%.
Prioritatea de investiții 2.2 vine în sprijinul IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității
economiilor regionale și naționale. În acest sens, sunt vizate IMMurile care au potențial să-și dezvolte/ mențină poziția pe piață, prin consolidarea unor competențe superioare concurenței. Obiectivul acestei linii de finanțare este sprijinirea companiilor care operează în domenii economice, în care pot obține
și/sau menține un avantaj competitiv și, în general, își pot dezvolta activitatea lor economică. În acest sens, se vor sprijini
acele IMM-uri care își desfășoară activitatea în domeniile cu
potențial competitiv, identificate în Strategia națională pentru Competitivitate, precum și a celor care intenționează să
își adapteze activitatea la aceste domenii.

Solicitanții eligibili sunt societățile (constituite în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare) sau societățile cooperative (constituite în baza Legii
nr. 1/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare), care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul
urban, precum și întreprinderilor mijlocii din mediul rural.
Prin această linie de finanțare se acordă următoarele categorii de ajutor de stat:
• ajutor de stat regional pentru investiții ce vizează construirea, extinderea spațiilor de producție/ servicii, dotarea
cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de
comercializare online;
• ajutor de minimis pentru implementarea procesului de
certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese
specifice, sistemelor de management al calității, mediului
sau sănătății, precum și pentru internaționalizare (participarea la nivel internațional, în afara României, la târguri,
misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant).
Pentru a primi finanțare POR, proiectele depuse trebuie să
cuprindă în mod obligatoriu investiții în active corporale finanțabile prin ajutor de stat regional (construire/ extindere/
dotare spații de producție/ servicii). Includerea investițiilor în
active necorporale finanțabile prin ajutor de stat regional și
a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis este opțională.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru POR
2014 - 2020 şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile
de finanțare din POR 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.

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
la data de 4 septembrie 2017

• Curs Inforeuro august 2017: 4,5580 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.
• (1) Alocarea apelurilor POR/2017/5/5.1/SUERD/1 și POR/2017/5/5.2/SUERD/1 este la nivelul SueRD.
• (2) Alocarea apelurilor P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 și P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C este la nivel național.

www.adrmuntenia.ro

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis
Apel închis

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

Peste 130 milioane de euro fonduri nerambursabile POR solicitate
pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii din Sud Muntenia
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Mirela Tiberiu
• 11 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia!

La începutul lunii septembrie, colega noastră
Mirela Tiberiu, expert Serviciul Dezvoltare, a împlinit 11 ani de activitate în cadrul Agenției!
Pe această cale dorim să o felicităm și să îi
mulțumim pentru colegialitate și întreaga activitate desfășurată în cadrul ADR Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu împliniri!

Concurs pentru ocuparea unui post de expert
în cadrul Serviciului Verificare proiecte POR

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează,
în data de 20 septembrie, concurs pentru ocuparea unui post de expert
în cadrul Compartimentului Verificare achiziţii şi conflicte de interese
POR, Serviciul Verificare proiecte POR, la sediul din municipiul Călăraşi.
Contractul individual de muncă va fi pe durată determinată, de
12 luni din momentul angajării. Activitatea va începe cel mai devreme în data de 1 octombrie 2017.
Cerinţe obligatorii pentru ocuparea postului:
• studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentul acesteia, în domeniul economic sau tehnic;
• cunoștințe foarte bune de operare pe calculator;
• capacitatea de a lucra în echipă;
• bune abilități de comunicare și prezentare.
Cerinţe suplimentare:
• disponibilitate pentru deplasări în Regiune.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul ADR Sud Muntenia
din municipiul Călărași, până în data de 19.09.2017, ora 12:00.
Concursul se va desfășura în data de 20.09.2017, la sediul central al ADR Sud Muntenia din Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi,
nr. 7A, jud. Călărași, începând cu ora 10:00.
Informații suplimentare se pot obține la sediul ADR Sud Muntenia, str.
Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, Călărași, tel.: 0242/331.769 și/sau la următoarele persoane de contact: Mariana VIȘAn, director adjunct Direcția
Organism Intermediar POR, e-mail: da.oi@adrmuntenia.ro, și Rodica IORGA,
șef Serviciu Verificare proiecte POR, e-mail: verificare.oi@adrmuntenia.ro.
Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate și pe site-ul ADR Sud Muntenia,
la adresa www.adrmuntenia.ro (secțiunea Bibliotecă - Documente utile).
www.adrmuntenia.ro

A apărut primul
newsletter
al proiectului SENSES!

Prima ediție a newsletter-ului
conține informații cu privire la întâlnirea de lansare și conferința de
deschidere a proiectului SENSES,
ce a avut loc la Budapesta, ungaria,
precum și informații despre proiect și evenimentele care au avut
loc în cadrul acestuia. newsletterul poate fi vizualizat accesând pagina dedicată proiectului SENSES
pe site-ul www.adrmuntenia.ro,
secțiunea Planificare regională și
parteneriate > Proiectul SENSES,
link: http://www.adrmuntenia.ro/imagini/upload/senses_wp2_newsletter1_pp6_01.pdf.
http://regio.adrmuntenia.ro
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» Guvernul a modificat, în ședința de
miercuri, Ordonanța de urgență nr. 40/2015,
privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare
2014 - 2020.

Scopul acestei modificări este accelerarea absorbției de fonduri europene, prin facilitarea implementării proiectelor pe toate Programele Operaționale (Infrastructura Mare, Capital uman, Competitivitate, Regional, Capacitate Administrativă).
noile prevederi ale ordonanței vizează, printre
altele, lărgirea categoriilor de cheltuieli pentru care se poate aplica cererea de plată, astfel încât beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii să poată
opta pentru plata salariilor, subvențiilor, burselor,
premiilor și onorariilor și la cererea de plată, nu
doar la cererea de prefinanțare sau rambursare.

Totodată, este vizată flexibilizarea implementării proiectelor pentru operatorii regionali de apă
și apă uzată. Sumele acordate operatorilor ca prefinanțare se deduc prin aplicarea unui procent la
valoarea cererilor de rambursare transmise de aceștia până la cererea de rambursare finală. În acest
fel, se vine în sprijinul operatorilor regionali pentru a implementa investițiile din proiecte, fără a
fi necesar ca aceștia să facă demersuri suplimentare pentru derularea proiectelor.
O altă modificare prevede ca pentru proiectele cu parteneri transnaționali, persoane juridice
nerezidente care nu au sediu permanent pe teritoriul României, să se poată deschide cont în trezorerie prin împuternicit, pentru a putea utiliza
cererea de plată (în plus față de cel al prefinanțării
și/sau al rambursării).
Sursa: economica.net

Comisarul european Corina Creţu a aprobat modificarea
Programului Operaţional Regional 2014 - 2020,
pentru a simplifica accesul beneficiarilor la fondurile europene

Comisia europeană a adoptat joi, 31 august,
propunerea de modificare a Programului Operațional Regional 2014 - 2020 pentru România.
Comisarul european pentru politică regională,
Corina Crețu, a declarat: „Modificările Programului operațional vizează o serie de ajustări tehnice,
menite a clarifica aspecte de eligibilitate în cadrul
unor axe prioritare, pentru a răspunde mai bine nevoilor beneficiarilor. Serviciile mele şi eu, personal,
am oferit şi vom continua să oferim asistență autorităților române în cadrul unui exercițiu amplu
de colaborare inter-instituțională, menit a simplifica procedurile şi a accelera procesul de implementare pe teren.”
În baza modificărilor agreate, de acum înainte
vor fi posibile, de exemplu:
• parteneriate între autoritățile publice locale
și alte instituții publice, pentru a se implica împreună în proiecte cu finanțare ue;
• cofinanțarea din fonduri europene a unei game mai largi de proiecte ce vizează mobilitatea urwww.adrmuntenia.ro

bană, inclusiv în ceea ce privește introducerea sau
reintroducerea mijloacelor de transport public electrice;
• extinderea categoriilor de beneficiari eligibili
pentru a accesa fonduri europene, astfel încât, în
afara municipalităților, eligibile deja, și alte autorități locale, precum consiliile județene, vor putea
gestiona proiecte cu finanțare europeană în domeniul transportului public urban;
• extinderea categoriilor de unități de sănătate
eligibile pentru finanțare, asigurând astfel un sistem
de asistență medicală de urgență mai bine coordonat.
„Programul Operațional Regional va sprijini
şi parteneriatele, şi cooperarea între IMM-uri şi
organizațiile de transfer tehnologic, permițânduse astfel o mai bună exploatare a rezultatelor cercetărilor ştiințifice, prin transformarea lor în produse şi servicii ce vor putea intra pe piață, generând totodată creştere economică”, a adăugat Corina Crețu.

Sursa: ec.europa.eu

http://regio.adrmuntenia.ro
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la fondurile europene, adoptate de Guvern
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Persoanele impozabile înregistrate în scopuri
de TVA vor avea obligația, de la 1 ianuarie 2018, de
a deține și gestiona un cont de TVA pentru încasarea și plata TVA aferente operațiunilor taxabile (achiziții de bunuri/servicii, livrări de bunuri/prestări
servicii). De asemenea, instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA vor avea obligația, începând
cu aceeași dată, de a deține un cont de TVA pentru
încasarea Taxei pe Valoarea Adăugată aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile realizate.
Guvernul a adoptat, în ședința de miercuri, printr-o
ordonanță, instituirea plății defalcate a Taxei pe Valoarea Adăugată, în scopul reducerii evaziunii fiscale în domeniul TVA, ținând cont de faptul că există o
diferență semnificativă între TVA încasată la bugetul de stat și taxa declarată în deconturile de TVA depuse de persoanele impozabile înregistrate în acest scop.
Măsura este în avantajul contribuabililor corecți,
care își achită sumele datorate cu titlu de TVA către
bugetul de stat, întrucât va contribui la reducerea
semnificativă a concurenței neloiale din partea acelor contribuabili care nu își plătesc datoriile către stat și utilizează resursele financiare din TVA pentru alte scopuri.
Se estimează că prin aplicarea noii măsuri vor
fi obținute venituri suplimentare bugetare de circa
6 miliarde de lei până în anul 2020.
Potrivit actului normativ adoptat de executiv,
în perioada premergătoare aplicării obligatorii a
măsurii, respectiv 1 octombrie - 31 decembrie 2017,
agenții economici pot opta pentru aplicarea opțională a plății defalcate a TVA, aceștia beneficiind de
unele facilități precum:
• anularea penalităților de întârziere aferente
obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA,
restante la 30 septembrie 2017, în anumite condiții;
• acordarea unei bonificații de 5% la plata impozitului pe profit sau, după caz, a impozitului pe
veniturile microîntreprinderilor.
Actul normativ mai prevede, printre altele:
• instituirea obligației persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA de a își vira în contul de
TVA în maximum 7 zile lucrătoare de la încasare TVA
www.adrmuntenia.ro

aferentă facturilor emise înainte de 1 ianuarie 2018
sau, după caz, înainte de data la care aplică opțional mecanismul;
• înființarea Registrului persoanelor care aplică
plata defalcată a TVA organizat de AnAf și în care
sunt înscrise persoanele care optează pentru aplicarea plății defalcate a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017;
• instituirea unor contravenții și sancțiuni specifice pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în
cadrul actului normativ, după cum urmează:
- stabilirea unei perioade de grație de 7 zile
lucrătoare în cadrul căreia să se corecteze erorile;
- în cazul în care erorile nu au fost corectate
în termenul de 7 zile lucrătoare, se aplică o penalitate de 0,06% pe zi din valoarea TVA, dar nu mai
mult de 30 de zile;
- după termenul de 30 de zile, pentru fapte precum nevirarea în contul de TVA al furnizorului sau debitarea eronată a contului de TVA, se aplică o amendă de 50% din suma reprezentând TVA, iar pentru fapte precum nevirarea sumelor reprezentând TVA din
contul curent al titularului în contul de TVA al acestuia sau plata TVA datorată furnizorului din alt cont
decât contul de TVA, se aplică o amendă de 10% din
suma reprezentând TVA.
Sursa: fonduri-structurale.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Plata defalcată a TVA,
obligatorie de la 1 ianuarie 2018
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Biserica din Onceşti - „Voroneţul” Dâmboviţei

» Biserica din lemn, având hramul
„Duminica Tuturor Sfinților”, „Sfântul
Ioan”, se află în satul Gemenea - Oncești,
comuna dâmbovițeană Voinești, pe malul
drept (vestic) al râului Dâmbovița,
în partea de nord a comunei, pe malul
opus față de satul Gemenea - Brătulești
al aceleiași comune, de care este
despărțită de un pod peste Dâmbovița,
peste care trece șoseaua națională Dn72A,
în zona kilometrului 35.

unitatea de cult figurează în lista monumentelor istorice din România și datează din anul 1814,
prezentând valori documentare și artistice demne
de păstrat, mai ales într-o zonă unde numărul vechilor biserici de lemn rămase este redus.
Biserica de lemn, în formă de cruce, este așezată pe cimitirul satului, pe dealurile din stânga râului Dâmbovița. De-a lungul vremurilor, biserica a suferit multiple lucrări de reparații și transformări,
însă, la fel ca majoritatea monumentelor de patrimoniu cultural-religios, și aceasta se află într-un
stadiu avansat de degradare a întregii structuri, dar
și a iconografiei unității de cult.
www.adrmuntenia.ro

La construirea bisericii au contribuit locuitorii
din Gemenea, la începutul secolului al XIX-lea, iar
în anul 1857 a fost renovată de un nou rând de ctitori. Biserica este importantă prin fragmentele de
pictură care încă se mai păstrează, culoarea albastră dovedind folosirea unor vopsele asemănătoare
cu „albastrul de Voroneț”. În această biserică s-au
desfășurat slujbe o sută de ani, până în anul 1916, când
s-a terminat construcția actualei bisericii a satului.
Având în vedere importanța păstrării și conservării obiectivelor de patrimoniu cultural, autoritățile publice locale din Voinești au decis să acorde
importanța binemeritată bisericii din lemn, prin
realizarea unei investiții cu fonduri europene prin
POR, ce a fost demarată în 2012 și finalizată în toamna anului 2014. Astfel, fondurile POR au fost utilizate pentru modernizarea și crearea utilităților conexe
acestui obiectiv monument istoric de categorie A, în
scopul transformării comunei Voinești, într-un obiectiv turistic.
Monumentul istoric, cu o vechime de peste
200 de ani, este un obiectiv cultural ce merită
atenția turiștilor care poposesc sau tranzitează Valea Dâmboviței, pentru valorile ei documentare și
artistice.
Sursa: bisericasfioan.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Argeş

Un nou pod va fi construit în Argeş

Călăraşi

dul existent. Viitorul nou pod va avea o lungime de
150 de metri.
Autoritățile din municipiul Curtea de Argeș și
din Valea Danului au făcut demersuri pentru alocarea terenurilor necesare realizării construcției.
Termenele de execuție vor fi stabilite după desemnarea constructorului.

Sursa: epitesti.ro

Noi proiecte de investiţii destinate
dezvoltării judeţului Călăraşi

» În cadrul unei conferințe de presă,
ce a fost organizată în cursul săptămânii
trecute, autoritățile publice județene
au făcut publice investițiile ce au ca obiectiv
dezvoltarea durabilă a județului Călărași.

Printre proiectele anunțate cu această ocazie,
care se află în derulare sau care sunt în etapa de pregătire pentru a fi depuse spre finanțare, amintim următoarele investiții:
• contractul pentru modernizarea infrastructurii rutiere din Sud Muntenia, finanțat prin Programul Operațional Regional, județul Călărași fiind primul beneficiar de la nivelul regiunii noastre care a
obținut fonduri nerambursabile pentru modernizarea drumurilor județene. Proiectul are o valoare de
28 de milioane de euro, fonduri cu ajutorul cărora
se va reabilita Drumul județean 402, tronson Belciugatele – Măriuța – Tămădău Mare – Sohatu – Curcani –
fundulea – nana – Luica – Sărulești – Solacolu – Sovata;
• trei proiecte aprobate pentru a primi finanțare prin Programul național de Dezvoltare Locală
(PnDL) 3, și anume: „Modernizarea Drumului Județean 411 Chirnogi – Radovanu – Crivăț” (18 km),
în valoare de 5,1 milioane de euro; „Modernizarea
Drumului Județean 403, Mănăstirea – Luica – Nana –
Şoldanu – Radovanu” (33 km), în valoare de 12,7
milioane de euro; „Modernizarea Drumului Județean 211, tronson Ştefan-Vodă – Libertatea – Perişoru – Dichiseni” (24 km), în valoare de 8,9 milioane
de euro);
• reabilitarea Dj 306, tronson Cuza-Vodă – Vâlcelele – Dragoș-Vodă – Socoalele – granița cu Andrăwww.adrmuntenia.ro

șești, din Ialomița (36 km), pentru care se pregătește proiectul de investiții, ce va fi depus prin
Strategia uniunii europene pentru Regiunea Dunării, cu o valoare de 14 milioane de euro;
• îmbunătățirea calității infrastructurii medicale, prin creșterea eficienței energetice la corpurile
A, B, C și D ale Spitalului județean de urgență „Dr.
Pompei Samarian Călăraşi”, prin utilizarea surselor
regenerabile de energie și creșterea eficienței energetice. Valoarea proiectului este de 1,5 milioane de
euro;
• investiții în domeniul asistenței sociale, pentru care au fost depuse trei proiecte pentru a fi finanțate prin Programul Operațional Regional, respectiv: „Reabilitare energetică Centru de Primire
în Regim de Urgență ‘Sfânta Maria’ Călăraşi”, „Reabilitare energetică Complex de Servicii Comunitare pentru Copiii cu Handicap Sever Călăraşi” și „Reabilitare energetică Centru Maternal Călăraşi şi de
asistență şi îngrijire socială”.
Sursa: observatorcl.info

http://regio.adrmuntenia.ro
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În județul Argeș va fi construit un nou pod, banii fiind deja alocați prin Programul național de
Dezvoltare Locală (PnDL).
Concret, este vizată construirea unui nou pod
în comuna Valea Danului, pe Dj 703H, Curtea de
Argeș (Dn 7C) – Valea Danului – Cepari – Pământeni –
Rudeni – Șuici – Văleni – Sălătrucu – limita cu județul
Vâlcea, la km 0+597, peste râul Argeș, în aval de po-
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Dâmboviţa

Investiţii noi în zona montană
a judeţului Dâmboviţa

de investiții „Parcare publică şi dotări conexe în zona Telecabinei Padina - Peştera”. Președintele Cj
Dâmbovița, Alexandru Oprea, a declarat cu această ocazie următoarele: „În cadrul demersurilor pe
care le-am făcut la Ministerul Turismului, pentru
avizarea documentației pentru declararea zonei
Moroeni - Padina - Peştera, ca stațiune de interes
local, am obținut introducerea în lista sinteză a
unei parcări, pentru care avem proiectul depus şi
o să trecem în perioada următoare la demararea procedurilor de achiziție publică, dar şi pentru includerea pe această listă a pârtiei de schi. De asemenea, în cursul săptămânii trecute, am făcut solicitarea pentru a fi incluse în lista de investiții, pentru anul următor, alte trei noi obiective, între care acest centru de intervenție montană, a lucrărilor pentru rețelele de apă şi canalizare şi a lucrărilor pentru iluminatul public”.
Sursa: jurnaldedambovita.ro

Investiţii în infrastructura
de transport în comun a municipiului Giurgiu, prin POR
Giurgiu

Transportul în comun în municipiul Giurgiu va fi regândit și toate străzile pe care circulă mașini de transport
public vor fi reabilitate, urmând să se amenajeze și piste
de biciclete, iar microbuzele vor fi înlocuite cu unele eficiente energetic în cadrulunui proiect cu fonduri europene
prin POR, în sumă totală de peste 16 milioane de euro.
„În cadrul Programului Operațional Regional
2014 - 2020, Dezvoltare Urbană Durabilă Integrată,
la nivelul municipiului Giurgiu avem o alocare bugetară de 16,5 milioane de euro, bani care vor fi folosiți pentru reabilitarea infrastructurii rutiere pe
coridoarele deservite de transportul public local, inclusiv pentru amenajarea de piste de biciclete. Deci,
toate străzile unde vor circula mijloace de transport
în comun vor fi reabilitate în întregime. Şi tot în cadrul acestui proiect vom putea achiziționa mijloace
de transport eficiente energetic”, a declarat săptămâna trecută primarul municipiului Giurgiu, nicolae Barbu. Totodată, edilul-șef a afirmat că din
suma totală de 16,5 milioane de euro alocată reawww.adrmuntenia.ro

lizării acestui proiect, 13,5 milioane de euro vor fi
folosite pentru reasfaltări și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de mijloacele de
transport în comun și amenajarea de piste de biciclete, iar diferența va fi folosită pentru achiziționarea de mijloace de transport cu propulsie pe gaz
natural lichefiat sau gaz natural comprimat și monitorizare video. „Am adoptat această soluție a mijloacelor de transport cu gaz natural lichefiat sau comprimat pentru că acestea au şi motoare clasice. Nu
am optat pentru autobuzele electrice pentru că
acestea sunt abia la început de tehnologie şi aproape 40% din greutatea acestora o reprezintă acumulatorii. Pe coridoarele deservite de transportul
public se va face şi monitorizare video a locurilor
publice cu infracționalitate ridicată şi a traseelor
pe unde circulă mijloacele de transport, plus refacerea semafoarelor cu bandă preselectată pentru autobuze.”, a completat primarul nicolae Barbu.

Sursa: stirigiurgiu.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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La ședința ordinară a Cj Dâmbovița, de săptămâna trecută, consilierii au aprobat o serie de proiecte de hotărâre ce vizează investiții importante
pentru județ. Astfel, s-a dat aviz favorabil pentru proiectul privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici estimați și devizul general pentru obiectivul de
investiții „Reparații la învelitoare cu înlocuirea şiței
la Casa Aramă (Casa Dionisie Lupu) - Muzeul Tiparului
şi al Cărții Vechi Româneşti” din municipiul Târgoviște, investiție în valoare de 171.801 lei.
Totodată, cu această ocazie, au fost aprobate
proiectele de hotărâre ce vizează viitoarea stațiune turistică Moroeni - Padina - Peștera. În concret
este vorba de aprobarea documentației tehnicoeconomice și a principalilor indicatori pentru obiectivul de investiții „Centru multifuncțional pentru
servicii de urgență şi jandarmerie montană”, respectiv aprobarea documentației tehnico-economice și a principalilor indicatori pentru obiectivul
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Proiect de reabilitare
a Conacului Bolomey de la Cosâmbeşti

11

Ialomiţa

Prahova

tului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey” și
a cheltuielilor legate de proiect. Valoarea totală eligibilă a proiectului se ridică la 593.289 de lei, compusă din 432.812 lei (care reprezintă 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului) și 160.476 de cheltuieli neeligibile.
Această investiție, ce vizează reabilitarea conacului de la Cosâmbești, se dorește a fi realizată
din fonduri europene în cadrul apelului de proiecte
dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei uniunii
europene pentru Regiunea Dunării (SueRD), Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea,
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural
şi cultural”.

Sursa: independentonline.ro

Ploieştiul va găzdui
Forumul Internaţional de Energie

» Municipiul Ploiești va găzdui forumul
Internațional de energie – o premieră
pentru Prahova. evenimentul Aspen Energy
Summit va avea loc în data de 27
septembrie, urmând să fie organizat la
inițiativa Institutului Aspen România, în
parteneriat cu Primăria Municipiului
Ploiești, Consiliul județean Prahova,
universitatea Petrol și Gaze Ploiești și
Camera de Comerț și Industrie Prahova.

Gazdă a Aspen Energy Summit va fi Centrul de
Afaceri Multifuncțional „Lumina Verde” din Ploiești.
Organizată anual de către Institutul Aspen România, această manifestare oferă posibilitatea
dezbaterilor și luarea de decizii importante pentru
mediul regional de afaceri și pentru factorii de decizie politică din sectorul energetic din zona Marea
neagră – Marea Caspică. Ploiești are o tradiție veche
în exploatarea și procesarea petrolului, în 2017 împlinindu-se 160 de ani de la înființarea primei rafinării de petrol din lume, în județul Prahova. La awww.adrmuntenia.ro

ceastă ediție a forumului, invitatul special va fi
Maroš Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei europene, responsabil cu uniunea energetică, printre invitați fiind atât reprezentanți guvernamentali din
străinătate, cât și din România, experți în domeniul energetic, precum și lideri ai companiilor din
sectorul privat.
Sursa: ziarulprahova.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Două dintre proiectele de hotărâre aflate pe
ordinea de zi și aprobate în Ședința ordinară a Consiliului județean Ialomița de luna trecută au vizat
reabilitarea Conacului Bolomey din Cosâmbești. un
prim proiect de hotărâre privește actualizarea
documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.)
și a principalilor indicatori tehnico-economici la
obiectivul de investiții „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey”.
Valoarea totală a investiției se ridică la 21.653
mii lei, din care pentru construcții montaj 18.012
mii lei, perioada de execuție prevăzută fiind 36 de
luni.
Al doilea proiect de hotărâre privește aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea monumen-
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Fonduri europene
pentru spitalul din Zimnicea, printr-un proiect
derulat în parteneriat cu municipalitatea din Svishtov
Teleorman

» Spitalul din Zimnicea este
beneficiar al proiectului „Sănătatea ta
contează! – Modernizarea spitalelor din
Zimnicea şi Svishtov”, proiect finanțat în
cadrul programului Interreg V-A România Bulgaria. Valoarea totală a proiectului este
de 1.475.894,96 euro.

Spitalului din Zimnicea îi revine suma de 726.872,49
euro, iar unitatea medicală din Svishtov va beneficia
de o finanțare în valoare de 749.022,47 euro. Proiectul presupune și o contribuie de 2% din partea
municipalităților celor două orașe.
La unitatea spitalicească din Zimnicea, modernizarea va consta în achiziționarea de echipamente profesionale pentru toate secțiile medicale, ce
vor contribui la creșterea numărului de cetățeni cawww.adrmuntenia.ro

re vor avea acces la tratamente moderne și la o diagnosticare de calitate înaltă și complexitate crescută. echipamentele vor asigura acordarea unor tratamente de calitate pentru diferite tipuri de afecțiuni printr-o diagnosticare timpurie.
Durata de implementare a proiectului este de
24 de luni, urmând să fie finalizat în 2018. O altă componentă importantă a proiectului constă în creșterea cooperării transfrontaliere în domeniul serviciilor de sănătate publică între Zimnicea și Svishtov,
prin realizarea unor schimburi de experiență și bune practici între personalul medical din cele două
unități spitalicești.
Proiectul prevede câte două schimburi de experiență și bune practici de trei zile pentru 20 de
angajați ai spitalului din Zimnicea și 20 de angajați
ai spitalului din Svishtov.
Sursa: adevarul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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stirigiurgiu.ro / 31 august 2017

epitesti.ro / 30 august 2017

Ziarul Mara / 31 august 2017

REVISTA PRESEI

Ziarul Ialomița / 1 septembrie 2017

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Argeș, sediul Consiliului județean Argeș: Piața
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești,
jud. Argeș; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Dâmbovița, sediul Consiliului județean
Dâmbovița: Piața Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.
90, 100 și 101, mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița
Tel./fax / 0345/100.018,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean IALOMIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Ialomița, Piața Revoluției, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomița
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam.
626/627, mun. Ploiești, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către
Agenție și de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice
și fondurilor europene, în vederea promovării
Programului Operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale Rețelei de Informare
ReGIO Sud Muntenia și despre cele mai importante evenimente
organizate de acestea în județele regiunii.

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Teleorman, sediul Consiliului județean
Teleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. Teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro
Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud.
Călărași, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN director adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 5 septembrie 2017
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care
dumneavoastră le desfășurați. Dacă sunteți interesați
să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm
să ne transmiteți un scurt material de informare
(maxim 1.500 de caractere cu tot cu spații), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție
a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa
de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
newsletter-ul va fi publicat pe site-ul Agenției
(http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit
electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare ReGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor
județene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și fondurilor europene, reprezentanților mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor
dedicate (portalurilor de știri economice), precum
și publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,
fax: 0242/313.167.

