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EVENIMENTE

Workshop regional privind politica industrială,
la ADR Sud Muntenia

» Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, împreună cu Ministerul
economiei au organizat luni, 11 septembrie,
la Călărași, o întâlnire de lucru destinată
reprezentanților mediului public, privat,
academic și de cercetare – dezvoltare –
inovare din regiunea Sud Muntenia.

Scopul organizării acestei dezbateri la nivel regional, ce a avut loc la sediul Agenției, a constat în
analizarea obiectivelor 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.
În deschiderea evenimentului, Daniela traian,
director adjunct Dezvoltare și Comunicare, a prezentat activitatea derulată de ADR Sud Muntenia și rolul pe care îl are în dezvoltarea economică a regiunii Sud Muntenia, punând accent pe proiectele finanțate din fonduri europene, pe care Agenția le implementează în calitate beneficiar - partener sau coordonator.
Cu această ocazie, reprezentanții Ministerului
economiei au oferit informații despre noul document
www.adrmuntenia.ro

de politică industrială, subliniind faptul că prin implementarea proiectului SIPoCA 7 se urmărește consolidarea capcității instituționale a ministerului, prin
dezvoltarea capacității de a fundamenta, de a implementa, de a monitoriza și evalua politici publice.
unul din rezultatele proiectului se referă la elaborarea documentului de politică industrială a României, care va stabili prioritățile și direcțiile de acțiune pentru reindustrializarea economiei românești, printr-un amplu proces de analiză și consultare, atât la nivel național, cât și la nivel regional cu factorii implicați, precum: autorități de stat centrale,
regionale și locale cu competențe în domeniul economic, reprezentanți ai industriei, mediului academic și ai altor organizații cu rol catalizator.

http://regio.adrmuntenia.ro
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Fonduri nerambursabile POR
pentru înfiinţarea unui parc în oraşul Topoloveni

Contractul de finanțare, ce a
fost semnat astăzi de către directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, dr ing. Liviu Mușat, împreună cu primarul orașului
topoloveni, Gheorghe Boțârcă, vizează proiectul „Înființare parc nou
în orașul Topoloveni”.
unitatea Administarativ-teritorială topoloveni,
în calitate de beneficiar, a primit fonduri nerambursabile europene în cadrul Axei prioritare 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”,
Prioritatea de investiții 5.2 „Realizarea de acțiuni
destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării
măsurilor de reducere a zgomotului”. valoarea totală a proiectului este de aproximativ 4 milioane de
lei, din care valoarea totală nerambursabilă depășește 3,5 milioane de lei, reprezentând fonduri de
la uniunea europeană și din bugetul de stat.
Proiectul a luat naștere ca urmare a necesității reconversiei și refuncționalizării terenului degradat și neproductiv, pe care va fi înființat un parc
de agrement și recreere, în suprafață de peste 24
de mii de metri pătrați.
Prin acest contract de finanțare, ce are o durată de implementare de 22 de luni de la momentul semnării, vor fi amenajate alei de promenadă,
o zonă de belvedere și picnic, un loc de joacă pentru copii, grupuri sanitare, precum și mobilier urban
(bănci, coșuri de gunoi, foișoare de lemn, cișmele cu
www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

» În data de
7 septembrie, orașul
topoloveni a obținut primele
fonduri nerambursabile
în cadrul Programului
operațional Regional
2014 – 2020,
pentru îmbunătățirea
mediului urban!

apă potabilă etc.). totodată, în cadrul proiectului
se va realiza o instalație de iluminat public, folosindu-se stâlpi cu corpuri de iluminat cu LeD și panouri fotovoltaice, și vor fi montate un sistem de supraveghere video și un sistem Wi-fi. Înființarea acestui parc urmărește stimularea petrecerii timpului liber în spații special amenajate pentru agrement
și recreere în aer liber și promovarea mișcării în rândul locuitorilor orașului topoloveni.
La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul celor
două apeluri de proiecte deschise pentru Prioritatea de investiții 5.2, până în prezent s-au depus șase aplicații, prin care se solicită fonduri nerambursabile PoR de peste 40,6 milioane de lei, ce reprezintă aproximativ 64% din valoarea alocării regionale pentru această linie de finanțare.

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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» La începutul lunii septembrie s-a
semnat contractul de finanțare pentru
proiectul „Restaurarea, consolidarea și
punerea în valoare cultural-turistică a
monumentului istoric Biserica `Adormirea
Maicii Domnului – Strâmbeanu` din satul
Pitaru, comuna Potlogi, județul
Dâmbovița”.

Beneficiarul contractului, parteneriatul dintre
unitatea Administrativ-teritorială Pitaru și Parohia
Pitaru, a obținut fonduri nerambursabile din Programul operațional Regional, Axa prioritară 5,
Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului
cultural și a identității culturale”. valoarea totală
a proiectului este 7.977.832,70 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 7.610.807,14 lei (fonduri ue: 6.469.186,07 lei; fonduri din bugetul de
stat: 988.643,85 lei; cofinanțarea beneficiarului:
152.977,22 lei).

Prin acest contract de finanțare, ce are o durată de implementare de 48 de luni de la momentul semnării, se urmărește impulsionarea dezvoltării locale în comuna Potlogi, județul Dâmbovița,
prin conservarea, protejarea și valorificarea obiectivului de patrimoniu cultural Biserica „Adormirea
Maicii Domnului – Strâmbeanu” din satul Pitaru.
Investițiile propuse prin proiect vizează restaurarea și consolidarea monumentului istoric și punerea în valoare cultural-artistică a acestuia, prin
reintroducerea lui în circuitul turistic, până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului, dar
nu mai târziu de sfârșitul anului 2023.
obiectivul general al proiectului este vizitarea
monumentului istoric, după implementarea proiectului, de către (minim) 400 de persoane pe an,
în termen de cinci ani de la finalizarea investiției.
Biserica a fost construită între anii 1722 și 1730,
pe vremea Boierului Strambeanu, denumirea acesteia provenind de la fostul sat Strâmbeanu, acum
cartierul nucești, din satul Pitaru, în care se află
lăcașul de cult.

INFO ADR SUD MUNTENIA

Aurelian - Dănuţ Crivăţ
• 11 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 11 septembrie, colegul nostru
Aurelian – Dănuț Crivăț, șef Serviciu Administrativ, a împlinit 11 ani de activitate în cadrul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Cu această ocazie dorim să îl felicităm și
îi mulțumim pentru întreaga activitate derulată până în prezent, precum și pentru sprijinul acordat tuturor colegilor din Agenție!
La Mulți Ani cu împliniri pe toate planurile!
www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

Fonduri europene POR
pentru restaurarea Bisericii
„Adormirea Maicii Domnului - Strâmbeanu”
din Potlogi

http://regio.adrmuntenia.ro
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» În a doua jumătate a lunii
septembrie, ADR Sud Muntenia organizează
o caravană de informare pentru promovarea
oportunităților de investiții din noile linii de
finanțare lansate în cadrul Programului
operațional Regional.

Cu această ocazie vor fi prezentate și analizate condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile destinate mediului public (autorități publice
locale, direcții deconcentrate, unități de cult, precum și onG-uri) din cadrul următoarelor priorități
de investiții:
• din POR: P.I. 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și
în sectorul locuințelor” – operațiunile A – Clădiri
rezidențiale și B – Clădiri publice; A.P. 3, P.I. 4e,
o.S. 3.2 „Promovarea strategiilor de reducere a
emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile
de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv
promovarea planurilor sustenabile de mobilitate
urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”, P.I. 5.2 „Realizarea de acțiuni
destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor
de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, P.I.
7.1 „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării
forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului
endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice”, P.I. 8.1 - obiectivul
Specific 8.3 „Creșterea gradului de acoperire cu
servicii sociale”, Grupuri vulnerabile: Persoane cu
dizabilități și Copii; P.I. 8.2 „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, operațiunea B – Unități de primiri urgențe.
• din POR – SUERD (pentru judeţele Călăraşi,
Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman): P.I. 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea pawww.adrmuntenia.ro

trimoniului natural și cultural”, P.I. 5.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban”, P.I. 6.1 „Stimularea mobilității regionale
prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, P.I. 7.1 „Sprijinirea unei creșteri favorabile
ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice”.
Seminariile de informare vor avea loc astfel:
• 13 septembrie, mun. Călărași, sediul ADR Sud
Muntenia;
• 14 septembrie, mun. Ploiești, sediul CJ Prahova;
• 19 septembrie, mun. Pitești, sediul CJ Argeș;
• 20 septembrie, mun. târgoviște, sediul CJ Dâmbovița.
Cei interesați să participe la unul dintre aceste
seminarii de informare sunt invitați să se înscrie prin
formularul disponibil aici - https://goo.gl/forms/d7lXoX9tphnj0Qcs1.
Menționăm că pe site-ul http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea PoR 2014 – 2020 > Știri, precum
și pe pagina fB a Agenției - www.facebook.com/adrsudmuntenia/ vor fi postate în timp util informații
privind Caravana de promovare PoR 2014 - 2020.
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE VIITOARE

ADR Sud Muntenia demarează o nouă caravană
de promovare POR 2014 – 2020
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Autoritatea de Management pentru Programul operațional Regional a publicat Instrucțiunea nr. 53, cu privire la apelul istoric pentru proiectele depuse în cadrul Apelului de proiecte PoR
2016/6/6.1/1.
Prezentul document vizează modalitatea de
încărcare a proiectelor aferente apelului istoric
lansat în format clasic, aferent Priorității de
investiții 6.1, în vederea obținerii codului MySMIS
de către beneficiari/solicitanți.
Instrucțiunea nr. 53 poate fi consultată pe
website-ul Agenției – http://regio.adrmuntenia.ro,
secțiunea PoR 2014-2020 > Program > Documente > Instrucțiuni, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1337/documente/, precum și pe site-ul programului - www.inforegio.ro.

A fost revizuit
Ghidul solicitantului pentru
Prioritatea de investiţii 2.1.A ITI
Delta Dunării – Microîntreprinderi
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și fondurilor europene a modificat
Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2
„Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor
mici și mijlocii”, Priorității 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”, operațiunea
A - Microîntreprinderi, apel dedicat zonei de Investiție teritorială Integrată Delta Dunării.
Perioada de depunere a proiectelor se prelungește cu două luni. Astfel, data de închidere
a sesiunii de depunere a cererilor de finanțare
este 10 noiembrie 2017, ora 12:00.
Restul condițiilor și prevederilor din ghidul
specific rămân neschimbate.
Sursa: 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 11 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

S-a publicat Instrucţiunea
nr. 53/8.09.2017,
privind apelul istoric
pentru proiectele depuse
în cadrul Apelului POR
2016/6/6.1/1
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a editat Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă pentru luna septembrie 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. În acest document
sunt prezentate oportunitățile de finanțare din programele operaționale și schemele de grant, ce se derulează în prezent în România, precum și oportunitățile
din PnDR 2014 – 2020, InteRReG v-A și uRBACt III. Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul Agenției,
www.adrmuntenia.ro, link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf_septembrie_2017.pdf.

Corina Creţu: Sperăm o absorbție de un miliard de euro
din fondurile de dezvoltare și coeziune până la sfârșitul anului

Comisarul european pentru politică regională
Corina Crețu și-a exprimat speranța ca, până la finalul anului, un miliard de euro din fondurile de
dezvoltare și de coeziune să fie realizate de România, ea precizând joi, 7 septembrie, că este mai
optimistă decât în primăvară, dar că mai sunt încă
multe lucruri de rezolvat, ce țin exclusiv de
autoritățile naționale.
„De data aceasta sunt mai optimistă decât în
primăvară. După cum știți, în august au fost acreditate toate autoritățile de management și control al bugetului de 23 miliarde de euro care a fost
alocat României pentru perioada de programare
2014 — 2020. Banii europeni au început deja să
vină în România. Nu mai vorbim de rata de absorbție zero”, a afirmat Corina Crețu, la Palatul victoria, într-o declarație comună cu premierul Mihai
tudose.
totodată a spus, însă, că mai sunt încă lucruri
de rezolvat, menționând îngrijorarea legată de ritmul de pregătire și implementare a proiectelor. „În
ciuda acestor vești bune, i-am spus domnului primministru că sunt încă multe lucruri de rezolvat, ce
țin exclusiv de autoritățile naționale. Mă refer la
ritmul de pregătire a proiectelor și de implemenwww.adrmuntenia.ro

tare. Trebuie menținut ritmul accelerat în aceste
domenii, pentru că s-a demarat atât de lent exercițiul financiar 2014 — 2020. Ne îngrijorează câteva zone, aceste condiționalități ex-ante ce
există în continuare în privința managementului
deșeurilor, achizițiilor publice, infrastructura pentru cercetare și nu în ultimul rând domeniul transporturilor”, a arătat Corina Crețu, adăugând că toată lumea dorește „o pregătire mult mai serioasă a
proiectelor privind infrastructura”.
Potrivit comisarului european, până la sfârșitul anului ar putea fi realizată absorbția a un miliard de euro din fondurile de dezvoltare și de coeziune.
„În opinia noastră, noi sperăm ca până la
sfârșitul anului un miliard de euro din fondul de
dezvoltare și fondul de coeziune, și dacă va fi 1,2
miliarde de euro, cât estimează Guvernul, cu atât
mai mult, sperăm să devină realizate. Suntem aproape la finalul anului 2017 și ritmul de contractare trebuie accelerat. Dacă domnul prim-ministru va impulsiona miniștrii de resort, sunt convinsă
că se vor face progrese reale pe teren”, a afirmat
Corina Crețu.

Sursa: www.agerpres.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
active pentru luna septembrie 2017
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» Îngrădită de un gard
de nuiele, o casă bătrânească
ridicată la marginea
comunei Jilavele din județul
Ialomița reprezintă cartea
de vizită a localității. De opt
ani, această casă este loc de
refugiu pentru cei care vor
să cunoască tradiția și cultura
populară din acest colț de
țară.

Așezată în imediata apropiere
a fostului conac deținut de familia
bravului aviator militar Constantin
„Bâzu” Cantacuzino, casa este în
realitate un muzeu al satului în
miniatură. Cele șase camere ale imobilului au fost
amenajate astfel încât să redea cât mai fidel atmosfera dintr-o casă țărănească de la sfârșitul secolului al XIX-lea. De pe prispa de pământ se intră
în tindă, iar de aici, la stânga se ajunge în camera
unde aveau loc șezătorile. Înăuntru, așezat lângă
geam, un război de țesut amintește de momentul
clăcilor de altădată. Deasupra patului, prinsă de
perete, o carpetă țărănească ce datează din anul
1906 reprezintă cel mai de preț exponat din micul
muzeu țărănesc. În odaia mare, așa-zisa cameră
de oaspeți de astăzi, sunt așezate la loc de cinste
straiele de sărbătoare, ștergarele cele mai bune și
lada de zestre a fetelor pregătite pentru măritiș.
În bucătărie, pe cuptorul cu plită construit din pământ galben, sunt așezate străchini, oale de lut și
linguri de lemn.
Povestea casei țărănești din Jilavele a început
în urmă cu opt ani, în momentul în care folcloristul
local victor Simion, în vârstă de 68 de ani, s-a hotărât să ducă mai departe tradiția populară locală.
el spune că a încercat să reconstruiască gospodăria
tradițională în care a copilărit. Astfel, a fost realizat ceea ce astăzi poartă numele de Muzeul Local
Jilavele „Gospodăria țărănească”. „Așa arătau casele bătrânești autentice din Jilavele... Eu am
crescut într-o astfel de casă. Îmi plăcea tare mult
să o văd pe bunica la șezătoare sau când primeam
musafiri în odaia mare. Am încercat să redau cât
www.adrmuntenia.ro

mai fidel detaliile casei copilăriei mele. Este făcută din materiale pe care le foloseau în trecut oamenii, adică din pământ, paie și acoperită cu stuf...”,
susține victor Simion.
Dincolo de păstrarea tradiției populare, în „Gospodăria țărănească” se desfășoară și programe educative. Cu sprijinul fundației World vision, casa bătrânească a fost dotată cu materiale pentru desfășurarea unor ateliere de meșteșugărit destinate
copiilor din comuna Jilavele. Sub îndrumarea lui
victor Simion și a profesorilor de la școală, copiii sunt
educați să păstreze obiceiurile populare, învățând
să țeasă la război, să facă ștergare și covoare tradiționale românești. „Sprijinul pe care l-am primit
de la Fundația World Vision a fost foarte mare...
Am reușit astfel să aducem copiii mult mai aproape de folclor și tradițiile populare. Ei vin cu drag
la aceste ateliere care se desfășoară aici!”, mai
spune victor Simion.
Deși importanța pentru comunitate a Muzeului
„Gospodăria țărănească” este mare, despre acest
loc nu știe multă lume. Chiar dacă există de opt
ani, foarte puțini oameni știu exact unde se află.
Mai mult, casa bătrânească are nevoie de lucrări
de reparație. Dar toate acestea se pot realiza doar
prin sprijinul și implicarea autorităților locale,
care pot realiza investiții în muzeul de la marginea
satului, care le face cinste.

Sursa: independentonline.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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„Gospodăria țărănească” din Jilavele

8

Info Regional Sud Muntenia

9

Buletin Informativ nr. 339 / 5 - 10 septembrie 2017

Fonduri din PNDL 2
pentru reabilitarea Liceului Naţional „Zinca Golescu”
Argeş

INFO JUDEȚE

În data de 7 septembrie, la Pitești, în cadrul
ședinței de Consiliu local, s-a aprobat cofinanțarea
cu bani municipali a unor lucrări de consolidare și
reabilitare la Colegiul național „Zinca Golescu”.
Potrivit proiectului de hotărâre, consiliul va aloca
505.000 de lei pentru o investiție a cărei valoare totală
depășește 5.000.000 de lei. Restul fondurilor provin
de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și fondurilor europene, prin Programul național de Dezvoltare Locală 2 (2017 - 2020).
Lucrările de consolidare și reabilitare de la
„Zinca” vor viza tronsonul I al clădirii colegiului.
termenele de execuție urmează să fie stabilite.

Sursa: epitesti.ro

Noi lucrări de investiţii
şi de reparaţii în unităţile de învăţământ
din Călăraşi

Călăraşi

Primăria Municipiului Călărași a repartizat, din
bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2017,
aproximativ 2,7 milioane de lei pentru lucrări de
investiții și reparații în școli din municipiul reședință de județ. Pe lângă aceste sume, în vederea
începerii anului școlar 2017/2018 în bune condiții,
prin Serviciul Public Pavaje-Spații verzi, au fost
efectuate sau sunt în curs lucrări de asfaltare terenuri de sport, toaletare copaci, cosit iarbă, plantare flori, curățenie etc..
Principalele lucrările finanțate din bugetul local au fost efectuate sau sunt în curs de execuție
la următoarele unități de învățământ:
• Colegiul național „Barbu Știrbei”: lucrări la
sala de sport (hidroizolație, instalația electrică,
schimbare pardoseală, zugrăvit pereți interiori,
schimbare geamuri, acoperiș);
• Liceul teoretic „Mihai Eminescu”: lucrări de
reparații (igienizare, montare parchet, reabilitare
2 grupuri sanitare); lucrări de investiții (teren de
sport, autorizare ISu, documentație șarpantă cantină, hidranți exteriori);
• Liceul tehnologic transporturi Auto: înlocuire
www.adrmuntenia.ro

șarpantă, reparații sală sport;
• Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”:
autorizare ISu (detector incendiu, paratrăznet etc.);
• Grădinița cu Program Prelungit „Step by step”
(nr. 4): înlocuire centrale și instalație termică, lucrări de reparații;
• Școala Gimnazială „Carol I”: reparații acoperiș;
• Liceul „Danubius”: lucrări de reparații (gard,
instalație electrică, fațadă, igienizare săli de clasă,
înlocuit instalație electrică corp A);
• Colegiul Agricol „Sandu Aldea”: reparații interioare săli de clasă, servicii arhivare.

Sursa: calarasi24.info

http://regio.adrmuntenia.ro
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Dâmboviţa

Zona Moroeni – Peştera – Padina,
de interes naţional
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Consiliul Județean Dâmbovița și unitatea Administrativ-teritorială Moroeni continuă demersurile necesare pentru atestarea regiunii Moroeni –
Peștera – Padina ca stațiune de interes național. În
acest sens, a fost transmisă o adresă oficială către
ministrul turismului, Mircea-titus Dobre, alături de
întreaga documentație necesară obținerii acestui
statut. Întocmită în conformitate cu prevederile
legislative specifice, documentația transmisă autorității de resort mai sus amintită este structurată
în două volume și cuprinde toate studiile, documentele și certificatele impuse pentru această
cauză. Dezvoltarea zonei Moroeni – Peștera – Padina a fost, este și va rămâne una dintre preocupările de bază ale conducerii Consiliului Județean
Dâmbovița. Astfel, va continua să promoveze, cu
consecvență, potențialul acestei regiuni și va sprijini orice demers în realizarea acestui obiectiv.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Giurgiu

Parteneriat între Giurgiu şi Bregovo,
pentru realizarea unui proiect european
de gestionare eficientă a inundaţiilor

În data de 4 septembrie, la Giurgiu, autoritățile publice locale au semnat un protocol împreună
cu reprezentanții unității Administrativ-teritoriale
Bregovo, districtul vidin, în vederea depunerii în
comun a proiectului „Prevenirea eficientă a inundațiilor în zona transfrontalieră România-Bulgaria”,
pentru finanțare din fonduri europene, prin Programul INTEREG V-A România – Bulgaria 2014 – 2020.
Delegația din Bregovo a fost primită la Giurgiu
de către Primarul municipiului Giurgiu, nicolae Barbu, administratorul public al municipiului, niculae
Ghiță, viceprimarul Ionuț Cioacă și o echipă din cadrul Direcției Programe europene, condusă de directorul Ianca Meca.
Prin această inițiativă, Primăria Municipiului
Giurgiu intenționează să depună proiectul pe Axa 3 – O
regiune sigură, în cadrul celui de-al treilea apel de
proiecte pentru Programul INTERREG V-A România www.adrmuntenia.ro

Bulgaria 2014 – 2020.
Scopul proiectului, ce are un buget total de circa 880.000 de euro, vizează realizarea unui sistem
comun de monitorizare a nivelului Dunării, prin achiziția unor stații de monitorizare și prin punerea în
aplicare a principiilor de management integrat al
riscului la inundații. Primăria Municipiului Giurgiu va
fi lider de proiect (600.000 de euro) și va avea ca partener Primăria Bregovo din Bulgaria (280.000 de euro).
Autoritățile locale din Giurgiu s-au declarat încântate de propunerea venită dinspre Bregovo, primarul nicolae Barbu afirmând că este o onoare pentru municipiul reședință de județ să intre în acest
parteneriat, subliniind poziția egală și munca în echipă pentru siguranța celor două comunități, esențială în acest context al atragerii fondurilor europene.

Sursa: primariagiurgiu.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Ialomiţa

Expoziţie inedită de rochii pictate,
la Galeriile de Artă „Arcadia”

Deci povestește mereu despre starea ei, despre cine este, despre cum se simte când a plecat de acasă.”
Croiurile de rochii se îmbină în expoziție cu tablourile artistei plastice gălățene, ceea ce conferă
un plus de atracție, precizează președintele filialei Ialomița a uniunii Artiștilor Plastici din România,
Gheorghe Petre: „Această expoziție ne prezintă imprimeu textil, ne prezintă manechine drapate cu
imprimeuri textile și câteva creații de rochii, alături de tablourile de pictură de pe simeze, care se
îmbină și fac o armonie aparte.”
expoziția Simonei Pascale, intitulată „Emoții”,
poate fi vizitată pe tot parcursul lunii septembrie la
Centrul Cultural uneSCo „Ionel Perlea” din Slobozia.
Sursa: guraialomitei.com

46 de milioane de euro
pentru construirea şi modernizarea a şapte staţii
de tratare a apei uzate în judeţul Prahova
Prahova

Județul Prahova va beneficia din fondul de
Coeziune al uniunii europene de suma de 46 de milioane de euro pentru construirea și modernizarea
a șapte stații de tratare a apei uzate, având ca beneficiari 167.000 de locuitori din urlați, Mizil, Plopeni, vălenii de Munte, Câmpina, Breaza și Sinaia.
Banii vor veni prin intermediul Programului operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020, din fondul
de Coeziune al uniunii europene, care este o continuare a Programului operațional Sectorial, realizat pentru marile aglomerări urbane. unul dintre
obiectivele acestui program este de a finaliza lucrările începute în cadrul Programului operațional
Sectorial.
totodată, programul permite și lucrări noi de
infrastructură apă - canal. Prin aceste proiecte de
mediu finanțate din fondul de Coeziune se urmărește ca fiecare cetățean să aibă în permanență
acces la apă curată, protejându-se sănătatea oamenilor și mediul înconjurător.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: deprahova.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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toamna debutează la Galeriile de Artă „Arcadia” de la Slobozia cu o expoziție de rochii pictate.
Acestea aparțin unei artiste plastice din Galați,
care explorează nișa artei textile și contribuie la
susținerea unui concept vestimentar prin care îmbrăcămintea comunică și ne reprezintă, nu doar
acoperă trupul.
Simona Pascale spune că pictează rochii din
dorința de a vedea arta, la purtător, pe stradă: „Pictez rochii din dorința de a prezenta și a vedea artă
peste tot. Nu numai în muzee și galerii, ci și pe stradă. Sunt foarte multe persoane, care, din grabă poate, se îmbracă în funcție de vreme și pleacă, uitând
că ținuta definește personalitatea, uitând că prin
ținută există tot timpul un dialog non-verbal între
persoana care o poartă și cei cu care se întâlnește.
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Teleorman

» Grupul de Acțiune Locală „Câmpia
Burnazului”, cu sediul în comuna Peretu,
are în aria sa de cuprindere localitățile
teleormănene: Balaci, Beuca, Buzescu,
Călinești, Drăcșenei, Drăgănești de vede,
Drăgănești vlașca, Măgura, Măldăeni,
Mavrodin, nenciulești, orbeasca, Peretu,
Plosca, Rădoiești, Scrioaștea, Siliștea
Gumești, Stejaru, vedea și Zâmbreasca.

La această dată se află în derulare apelul de
selecție de proiecte 1/2017 lansat de GAL „Câmpia
Burnazului”, suma eligibilă de care pot beneficia
tinerii fermieri, localnicii care doresc să investescă
în înfințarea și dezvoltarea de întreprinderi nonagricole, precum și admnistrațiile publice locale
fiind de 2.225.515 euro. Lansarea apelului de selecție de proiecte a avut loc în data de 16 august 2017
și se va încheia în data de 14 septembrie 2017.
Se pot depune proiecte de investiții în cadrul
a trei măsuri de dezvoltare. Pentru prima dintre măsuri, denumită M2/2B – facilitarea reîntineririi generațiilor din sectoarele agricole din teritoriul GAL „Câmpia Burnazului” este alocată suma de 80.000 de euro,
suma maximă nerambursabilă ce poate fi accesată
printr-un proiect fiind de 20.000 de euro. În cadrul
acestei măsuri de finanțare sunt eligibili: tinerii cu
vârsta până în 40 de ani la momentul depunerii cererii de finanțare, care dețin competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilesc
pentru prima dată ca șef al unei exploatații agricole.
Cea de-a doua măsură M6/6A – Sprijin pentru
crearea și dezvoltarea de întreprinderi non-agricole care valorifică potențial local are alocată suma
de 400.000 de euro, suma maximă nerambursabilă
care poate fi acordată pentru un proiect fiind de
50.000 de euro. Pot accesa astfel de fonduri fermierii sau membrii unor gospodării agricole care
își diversifică activitatea prin dezvoltarea unei
activități neagricole pentru prima dată în spațiul
rural. Condiția este ca aceștia să fie autorizați, cu
statut minim de PfA. De asemenea, sunt eligibile
www.adrmuntenia.ro

microîntreprinderile și întreprinderile mici existente din spațiul rural din cadrul GAL „Câmpia Burnazului” care investesc în activități neagricole pe
care nu le-au mai efectuat până la data aplicării
acestei măsuri. Sunt eligibile și microîntreprinderile și întreprinderile mici nou înființate în anul depunerii aplicației de finanțare cu o vechime de maximum trei ani fiscali consecutivi, care nu au mai
desfășurat activități până în momentul depunerii
cererii de finanțare – Start-ups.
Cea de-a treia măsură de finanțare M7/6B –
Investiții în renovarea satelor și echiparea teritoriului are alocată suma de 1.742.515 euro, pentru fiecare proiect devenit eligibil suma maximă nerambursabilă ce va fi acordată fiind de 100.000 de
euro. Pot beneficia de astfel de sume de bani, în
baza proiectelor pe care le vor depune, comunele
și asociațiile acestora definite conform legislației
în vigoare, precum și unitățile de cult, acestea numai pentru investiții asociate protejării patrimoniului cultural.
Proiectele se depun la sediul GAL „Câmpa Burnazului”, din comuna Peretu. Apelul de selecție de
proiecte este afișat pe site-ul GAL „Câmpia Burnazului”, cei interesați putând intra și în posesia
versiunii pe suport tipărit a informațiilor detaliate
aferente măsurilor lansate.
Sursa: ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Fonduri de 2,22 milioane de euro,
prin GAL „Câmpia Burnazului”,
pentru investitorii locali
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Argeș Știri / 8 august 2017

REVISTA PRESEI

Ziarul Mara / 6 septembrie 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 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 / 11 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.

