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Seminar de informare privind oportunităţile
de finanţare POR, la ADR Sud Muntenia

Cu această ocazie au fost prezentate și analizate condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile destinate mediului public (autorități publice
locale, direcții deconcentrate, unități de cult, precum și oNG-uri) în cadrul apelurilor deschise aferente Programului operațional Regional, inclusiv a
apelurilor de proiecte dedicate sprijinirii obiectivelor Strategiei uniunii europene pentru Regiunea
Dunării (SueRD).
În deschiderea evenimentului, Daniela traian,
director adjunct Dezvoltare și Comunicare, a oferit
detalii despre stadiul implementării PoR 2014 – 2020
la nivelul regiunii Sud Muntenia, unde până la această dată, s-a depus un număr total de 747 de proiecte, prin care aplicanții solicită fonduri feDR și de
la bugetul de stat în valoare de peste 2,6 miliarde
de lei. Dintre acestea, până în prezent s-au semnat
contracte de finanțare pentru 54 de proiecte, a
căror valoare nerambursabilă solicitată este de
aproape 415 milioane de lei.
Discuțiile din cadrul întâlnirii de lucru, la care
au participat aproximativ 40 de persoane, au vizat
tipul de activități și solicitanți eligibili pentru
investiții de reabilitare termică a clădirilor rezidențiale și publice (P.I. 3.1 A și B), de mobilitate
urbană (A.P. 3, P.I. 4e, o.S. 3.2), de revitalizare a
orașelor (P.I. 5.2), de îmbunătățire a infrastructurii
de turism (P.I. 7.1) și de reabilitare a unităților de
primiri urgențe (P.I. 8.2). În ceea ce privește investițiile ce au ca scop sprijinirea obiectivelor SueRD, s-a analizat modalitatea prin care cele patru
județe eligibile de la nivelul regiunii noastre – Călărași, Ialomița, Giurgiu și teleorman - pot obține fonduri nerambursabile pentru protejarea și dezvoltawww.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

» Miercuri, 13 septembrie, ADR Sud
Muntenia a organizat un seminar de
informare privind Programul operațional
Regional, destinat potențialilor beneficiari
din regiunea noastră. Acest eveniment, ce
a avut loc la sediul Agenției din Călărași,
deschide o nouă caravană de promovare a
oportunităților de finanțare lansate în
cadrul PoR 2014 – 2020.

rea patrimoniului natural și cultural (P.I. 5.1), pentru revitalizarea orașelor (P.I. 5.2), pentru modernizarea drumurilor județene (P.I. 6.1), precum și
pentru îmbunătățirea infrastructurii de turism (P.I.
7.1).
următoarele seminarii de informare din cadrul
celei de-a patra caravane de promovare PoR organizată în acest an vor avea loc astfel:
• 14 septembrie, mun. Ploiești, sediul Cj Prahova;
• 19 septembrie, mun. Pitești, sediul Cj Argeș;
• 20 septembrie, mun. târgoviște, sediul Cj
Dâmbovița.
Reamintim că 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, cu mențiunea 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
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EVENIMENTE

Despre accesarea
de fonduri nerambursabile POR 2014 - 2020,
la Ploieşti

» Caravana de promovare a
oportunităților de finanțare din PoR 2014 –
2020 a ajuns joi, 14 septembrie, la Ploiești!

Seminarul de informare, organizat de Agenția
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, la sediul Consiliului județean Prahova, a fost destinat
potențialilor beneficiari PoR - autorități publice
locale, direcții deconcentrate precum și unități de
cult din județul Prahova.
Acest eveniment, la care au participat peste
40 de persoane, a avut ca obiectiv analizarea posibilităților de investiții ce pot fi realizate prin proiecte finanțabile prin Programul operațional Regional, precum și a condițiilor ce trebuie respectate
pentru accesarea fondurilor nerambursabile europene alocate regiunii Sud Muntenia, prin liniile de
finanțare lansate până în prezent în cadrul PoR
2014 – 2020.
Astfel, au fost prezentate și analizate regulile
de accesare a fondurilor nerambursabile conform
ghidurilor specifice pentru realizarea de proiecte
de investiții pentru reabilitarea termică a clădirilor
rezidențiale și publice (P.I. 3.1, operațiunile A –
Clădiri rezidențiale și B – Clădiri publice), dezvoltarea accesibilității și mobilității urbane (Axa priowww.adrmuntenia.ro

ritară 3, P.I. 4e, o.S. 3.2), dezvoltarea infrastructurii de turism (P.I. 7.1), îmbunătățirea infrastructurii de primiri urgențe (Prioritatea de investiții
8.2 – uPu) și dezvoltarea serviciilor sociale destinate copiilor (P.I. 8.1, obiectivul Specific 8.3 C).
Săptămâna viitoare vor avea loc seminarii de
informare la Pitești, în data de 19 septembrie, și
la târgoviște, în data de 20 septembrie. Cei interesați să participe la unul dintre aceste seminarii
de informare sunt invitați să se înscrie prin formularul disponibil aici - https://goo.gl/forms/d7lXo
X9tphNj0Qcs1, cu mențiunea 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.
Prin organizarea Caravanei de promovare a
Programului operațional Regional, aflată la cea dea patra ediție derulată în acest an, ADR Sud Muntenia își propune să vină în sprijinul potențialilor
beneficiari din regiunea noastră, prin oferirea de
informații importante privind criteriile de eligibilitate și tipul de investiții ce pot fi realizate cu ajutorul fondurilor europene alocate prin PoR regiunii
Sud Muntenia.
http://regio.adrmuntenia.ro
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În perioada 26 - 27 octombrie, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează, în
colaborare cu enterprise europe Network (eeN),
un eveniment de brokeraj ce va avea ca teme de
discuții industria alimentară și agricultură.
În acest sens, Agenția invită reprezentanți ai mediului privat din regiunea Sud Muntenia să participe
la cel mai important eveniment de stabilire de contacte de afaceri, prin întâlniri de tip business to business – INDAGRA Brokerage Event 2017, în domeniul
agriculturii, industriei alimentare și băuturilor, ce va
avea loc în București, la Complexul expozițional RoMeXPo
(Bd. Mărăști nr. 65-67, sector 1), în perioada 26 - 27
octombrie, între orele 10:00 și 18:00.
evenimentul de brokeraj se va desfășura în cadrul INDAGRA 2017 - cea mai mare expoziție din industria agroalimentară din România și europa de Sudest, cu peste 500 de participanți, 60.000 de vizitatori și o prezență internațională puternică, ce va
avea loc în perioada 25 - 29 octombrie.
INDAGRA Brokerage Event 2017 reprezintă o
oportunitate importantă pentru a găsi noi parteneri
de afaceri, pentru a împărtăși și descoperi tehnologii inovative și a iniția cooperări transfrontaliere.
Cei interesați să participe la acest eveniment
pot solicita să li se stabilescă în avans întâlniri de
afaceri, în funcție de interesele lor de cooperare.
INDAGRA Brokerage Event 2017 se adresează
firmelor ce activează în următoarele sectoare:
• producători și distribuitori de utilaje agricole;

• echipamente pentru irigații;
• semințe și material săditor;
• îngrășăminte;
• sere și solarii;
• echipamente zootehnice;
• producători și distribuitori de echipamente
zootehnice, pentru creșterea animalelor și păsărilor,
abatorizare;
• producători și distribuitori de produse și echipamente în domeniul horticulturii și viiticulturii;
• industria alimentară;
• vinuri, băuturi alcoolice și non-alcoolice.
Participarea la sesiunea de brokeraj este gratuită, cheltuielile deplasării la eveniment urmând a fi suportate de către participanți. Limba de lucru este engleza.
Site-ul evenimentului INDAGRA Brokerage
Event 2017este https://www.pitchandmatch.com/event/
INDAGRA2017_B2B, iar înregistrarea participanților
și stabilirea întâlnirilor se face prin serviciul online al
evenimentului de brokeraj INDAGRA 2017, disponibil
la adresa www.pitchandmatch.com/event/INDAGRA2017_B2B/signup.
Deoarece data limită de înscriere la evenimentul de brokeraj INDAGRA 2017 este 20 octombrie, vă recomandăm să vă înregistrați la adresa de
mai sus cât mai curând posibil, pentru a vă crește șansele de a avea întâlniri de afaceri profitabile.
Pentru clarificări sau informații suplimentare
vă rugăm să contactați Serviciul Dezvoltare: tel.:
0725/723.805, e-mail: programe@adrmuntenia.ro.

Mihaela Daniela Nica
• 13 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 13 septembrie, colega noastră Mihaela Daniela
Nica, expert Serviciul Monitorizare proiecte PoR, a împlinit 13 ani
de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!
Cu această ocazie dorim să îi mulțumim pentru colegialitate și pentru sprijinul acordat beneficiarilor din județul Dâmbovița în implementarea proiectelor derulate cu fonduri PoR!
La Mulți Ani cu împliniri!
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Marți, 12 septembrie, s-a lansat
apelul de proiecte cu numărul
PoR/2017/11/11.1/1, Axa prioritară 11
„Extinderea geografică a sistemului de
înregistrare a proprietăților în cadastru și
cartea funciară”, Prioritatea de investiții
11.1 – Consolidarea capacității
instituționale și o administrație publică
eficientă.

Această prioritate de investiții va fi implementată de Autoritatea Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin intermediul unui
proiect major, destinat să completeze obiectivul
Programului Național de Cadastru și Carte funciară.
ANCPI va colabora, în acest sens, cu unitățile subordonate, în conformitate cu legislația în vigoare.
Alocarea apelului este de 312,89 milioane de
euro, din care 265,96 milioane de euro provin din
fondul european de Dezvoltare Regională, iar 46,93
milioane reprezintă cofinanțare de la bugetul de stat.
Proiectul va avea mai multe componente, printre care cea de integrare a datelor existente, extinderea înregistrării sistematice în zonele rurale,
îmbunătățirea serviciilor de înregistrare a proprietăților. Beneficiarii subsidiari sunt autoritățile publice locale și cetățenii din mediul rural.
Având proprietatea înregistrată, populația din
zonele intervenției va putea beneficia de îmbunătățirea condițiilor economice și sociale, în condițiile securizării statutului proprietății. totodată, procesul duce la clarificarea situației terenurilor, cu
impact pozitiv asupra bugetelor locale.
În plus, vor fi create condiții optime pentru realizarea programelor și proiectelor de dezvoltare regională și națională, a investițiilor în infrastructură
și în alte domenii: agricultură, mediu, turism, agroturism. În acest fel, sunt îndeplinite pre-condiții necesare pentru accesarea fondurilor alocate României prin alte programe europene sau guvernamentale. Ghidul Solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de
proiecte PoR/2017/11/11.1/1 referitoare la specificitatea proiectului major, modalitatea de comwww.adrmuntenia.ro

pletare și de depunere a cererii de finanțare, condiții
de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a
etapelor de verificare și contractare a proiectelor.
De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitantul eligibil.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MYSMIS.
Depunerea proiectelor se va face începând cu
data de 16.10.2017, ora 12:00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până în data de 15.01.2018,
ora 12:00.
http://regio.adrmuntenia.ro
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S-a lansat apelul de proiecte
pentru extinderea sistemului de cadastru
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Autoritatea de Management pentru Programul
operațional Regional a publicat Instrucțiunile nr.
54, 55 și 56, cu privire la apelul istoric pentru proiectele depuse în cadrul Apelurilor de proiecte PoR
2016/3/3.1/A/1, PoR 2016/5/5.2/1 și PoR 2016/7/7.1/1.
Documentele vizează modalitatea de încărcare a proiectelor aferente apelurilor istorice lansate în format clasic, aferent Priorităților de investiții 3.1 A, pentru investițiile destinate reabilitării termice a clădirilor rezidențiale, 5.2, pentru
revitalizarea orașelor și 7.1, pentru investițiile în
infrastructura de turism, în vederea obținerii codului MySMIS de către beneficiari/solicitanți.
Instrucțiunile nr. 54, 55 și 56 pot fi consultate 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.

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
la data de 15 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
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Noi instrucţiuni AM POR,
privind apelul istoric pentru proiectele depuse
în cadrul apelurilor POR 2016/3/3.1/A/1,
POR 2016/5/5.2/1 şi POR 2016/7/7.1/1
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Comisia europeană (Ce) a prezentat joi propuneri
de creare a unui cadru european de examinare a investițiilor străine directe în uniunea europeană.
În paralel, Ce va demara o analiză detaliată a fluxurilor de investiții străine directe în ue și va institui un
grup de coordonare cu statele membre pentru a contribui la identificarea preocupărilor și soluțiilor strategice comune în domeniul investițiilor străine directe,
se arată într-un comunicat al forului comunitar.
În discursul său anual privind starea uniunii, președintele Comisiei europene, jean-Claude juncker, a afirmat: „Europa trebuie să își apere întotdeauna interesele
strategice și de aceea, astăzi, propunem un nou cadru al
UE de examinare a investițiilor. În cazul în care o întreprindere străină, de stat, dorește să achiziționeze un port
european, o parte din infrastructura noastră energetică
sau o firmă care produce tehnologii de apărare ar trebui
să poată efectua achiziția numai dacă există transparență
și în urma unui control și a unei dezbateri”.
„Scopul propunerii noastre este de a menține o
Uniune Europeană deschisă la investițiile străine, cu
un cadru nediscriminatoriu, transparent și previzibil.”,
a afirmat comisarul pentru comerț, Cecilia Malmström.
Ce propune un nou cadru legal care să permită europei să își păstreze interesele esențiale. Acesta include
un cadru european de examinare a investițiilor străine directe de către statele membre din considerente de siguranță sau de ordine publică. De asemenea, acesta prevede inclusiv obligații în materie de transparență, regula
egalității de tratament în ceea ce privește investițiile
străine de origine diferită și obligația de a asigura căi
de atac corespunzătoare în ceea ce privește deciziile
adoptate în temeiul acestor mecanisme de revizuire.
În plus, va fi creat un mecanism de cooperare între statele membre și Comisie. Mecanismul poate fi activat
atunci când o anumită investiție străină într-unul sau
mai multe state membre poate aduce atingere siguranței sau ordinii publice dintr-un alt stat membru. o examinare efectuată de Comisia europeană din considerente de siguranță sau de ordine publică pentru cazurile în
care investițiile străine directe în statele membre pot
afecta proiecte sau programe de interes pentru uniune.
Printre ele se numără proiecte și programe din domeniul
cercetării (Orizont 2020), din domeniul spațial (Galileo), al transporturilor (rețele transeuropene de transwww.adrmuntenia.ro

port - teN-t), al energiei (teN-e) și al telecomunicațiilor.
Noul cadru de examinare a investițiilor la nivelul
ue va garanta transparența și previzibilitatea pentru
investitori și pentru guvernele naționale. el se va baza
pe mecanisme naționale de revizuire deja existente în
12 state membre și nu va afecta capacitatea statelor
membre ale ue de a adopta noi mecanisme de revizuire
sau de a rămâne fără astfel de mecanisme naționale.
În ceea ce privește deciziile privind investițiile străine
directe, cadrul european va menține flexibilitatea necesară la nivel național. Statele membre au ultimul cuvânt în ceea ce privește examinarea investițiilor.
Propunerea de regulament privind examinarea investițiilor străine directe în ue are nevoie de aprobarea
Parlamentului european și a statelor membre ale ue.
Prin urmare, pentru a nu pierde timpul, Comisia europeană propune, în paralel, adoptarea imediată a două măsuri suplimentare. În primul rând, Comisia va institui un
grup de coordonare privind investițiile străine directe,
care va acoperi toate aspectele incluse în domeniul de
aplicare al propunerii de regulament privind examinarea, dar care va constitui, de asemenea, un forum pentru dezbateri mai ample. Sfera largă de competențe a
acestui grup va include și identificarea sectoarelor și a
activelor cu implicații strategice din punctul de vedere
al siguranței, al ordinii publice și/sau al controlului activelor critice la nivel național, transfrontalier sau european. Grupul va fi prezidat de Comisie și va fi alcătuit
din reprezentanți ai tuturor statelor membre. el va face
schimb de informații și de bune practici, precum și de
analize privind investițiile străine directe. Grupul va dezbate chestiuni de interes comun, cum ar fi subvențiile și
alte practici utilizate de țările terțe care facilitează achizițiile strategice. În al doilea rând, până la sfârșitul anului
2018, Comisia va efectua o analiză a fluxurilor de investiții străine directe din ue, concentrându-se pe sectoare
și active strategice (tehnologii-cheie, infrastructura critică, date sensibile), al căror control poate suscita preocupări din punctul de vedere al siguranței sau al ordinii
publice. Acest lucru este valabil, în special, atunci când investitorul este deținut sau controlat de o țară terță sau
beneficiază de importante subvenții de stat. În cooperare cu statele membre, Comisia va colecta date detaliate, va analiza tendințe și va evalua impactul investițiilor.
Sursa: bursa.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Comisia Europeană propune un nou cadru legal
de examinare a investiţiilor străine directe

Info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 340 / 11 - 17 septembrie 2017

eRA-Net Smart Grids Plus cuprinde peste 20 de
țări și regiuni partenere și urmărește să faciliteze schimbul de cunoaștere între inițiativele europene dedicate rețelelor inteligente (smart grids), prin promovarea și finanțarea proiectelor comune. Prin intermediul acestei colaborări la nivel european, pe lângă
suportul financiar al proiectelor, se oferă follow-up
avansat și inovativ, monitorizare și activități de transfer, contribuind astfel la crearea unei comunități
de cunoaștere – ERA-Net Smart Grids Plus Knowledge Community – care să ajute la dezvoltarea capacității de scalabilitate și replicare la nivel european a rețelelor inteligente (smart grids).
Depunere: 14 noiembrie 2017
Buget: 500.000 de euro
Obiective:
• consolidarea sistemului național de CDI, prin
intensificarea colaborării în cercetarea europeană
de excelență;
• consolidarea sistemului național de CDI, prin
intensificarea cooperării internaționale – lansarea
de apeluri tematice comune în parteneriat cu alte
țări, activități comune de cercetare, echipe de
cercetare mixte, în vederea accesării altor fonduri
disponibile prin programele de cercetare - dezvoltare la nivel internațional; PN-III-CeI-H2020-eRA 4;
• creșterea vizibilității României la nivel internațional în domeniul cercetării și inovării.
În cadrul competițiilor transnaționale de tip
eRA-Net/eRA-Net - Cofund pot participa instituții
cu personalitate juridică română, legal constituite,
care îndeplinesc atât criteriile de eligibilitate naționale, cât și cele prevăzute în documentele competiției transnaționale. Categoriile de instituții și
unități care pot beneficia de finanțare publică pentru proiecte de tip eRA-Net/eRA-Net Cofund sunt:
• instituții de învățământ superior publice și
private acreditate;
• institute naționale de CDI;
• alte organizații de cercetare de drept public
sau privat;
• agenți economici (IMM-uri și întreprinderi
mari);
• unități de administrație publică locală sau
centrală;
www.adrmuntenia.ro

• organizații nonguvernamentale.
entitățile menționate mai sus pot participa la
competiția transnațională ca unic partener (parte
română) sau în parteneriat cu alte instituții din România. Instituțiile, altele decât cele prevăzute în
oG nr. 57/2002, cu modificările și completările ulterioare, pot participa în acest tip de proiecte doar
cu finanțare proprie.
tipurile de activități eligibile:
• cercetare fundamentală (maxim 10% din valoarea bugetului solicitat);
• cercetare industrială;
• dezvoltare experimentală;
• studii de fezabilitate;
• activități de inovare;
• activități suport.
Parteneri:
• Croația – fZoeu: environmental protection
and energy efficiency fund;
• Denmark – euDP: energy Development and
Demonstration Programme;
• Germany – Ptj: forschungszentrum juelich
GmbH;
• Norway – RCN: Research Council of Norway;
• Poland – NCBR: Național Centre for Research
and Development;
• România – uefISCDI: executive Agency for Higher education, Research, Development and Innovation funding;
• Sweden – SWeA: Swedish energy Agency;
• turkey – tÜBItAK: the Scientific and technological Research Council of turkey.
Bugetul alocat pentru fiecare competiție eRANet/eRA-Net Cofund este aprobat de Autoritatea
Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare
(ANCSI) la recomandarea uefISCDI, în calitate de
agenție de finanțare.
fondurile alocate de la bugetul de stat pentru
partea română dintr-un proiect de tip eRANet/eRA-Net Cofund: 500.000 euR:
• max. 250.000 euR, în situația în care România
este coordonatorul proiectului transnațional;
• max. 200.000 euR, în situația în care România
este partener în proiectul transnațional.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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S-a lansat apelul de proiecte
ERA - Net Smart Grids Plus
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orașul de la granița de sud a ţării Românești și,
ulterior, a României a avut o istorie pe cât de tumultuoasă și spectaculoasă, pe atât de nimicitoare. Distrus și reclădit din propria cenușă de mai multe ori,
a ajuns victima planurilor regimului comunist de resistematizare. Mărețelor schimbări, prin care casele boierești erau puse la pământ prin dinamitare, iar
locul lor era luat de edificii socialiste nu li s-a opus
nimeni, iar din „orașul-farfurie”, gândit înainte de
1900 în sistem „étoile” (stea), după modelul Parisului, au mai rămas doar câteva amintiri. În tot acest
haos, un turn se încăpățânează să rămână în picioare. A avut pe rând rol militar, a găzduit pompierii și
poliția, iar în cele din urmă, doar un ceasornic. turnul clădit în jurul anului 1770 este singurul din țară
de acest tip, fiind un monument de patrimoniu de
clasa A.
Conform arhitectului-șef al Primăriei Giurgiu,
„este în plan realizarea unui PUZ (până la finalul
acestui an) pentru zona centrală a urbei (se are în
vedere conservarea specificului local și a amprentei medievale de oraș-târg a zonei) și reconfigurare urbană a zonei Turnului Ceasornicului – prin
amenajări menite să redea atmosfera fostei Farfurii – proiect realizat și depus pe programul INTERREG
V-A, ce așteaptă finanțarea”.
Istoria turnului începe pe la 1770 – pe atunci construcția făcea parte dintr-una dintre cetățile orașului. A fost realizat de o garnizoană otomană, după planurile unui inginer european și în stilul militar al epocii. Părerea susținută adesea că turnul a
fost construit de genovezi, presupuși întemeietori
ai orașului, este total greșită, spun muzeografii. tot
atât de greșită este și impresia că ar fi fost ridicat de
turci ca minaret al unei geamii sau moschei.
„În istoria orașului au fost două cetăți. Acest
turn nu a fost singular, cum cred mulți, este contemporan cu fortificațiile noi. La un moment dat,
fortificația veche și-a pierdut forța, pentru că nu
era concepută pentru artileria modernă. Turnul a
fost construit în epoca războaielor ruso-austroturce, în jur de 1770 - 1780. Nu există însă niciun
document care să ateste anul construcției”, vine
cu lămuriri muzeograful Mircea Alexa, de la Muzeul
județean „Teohari Antonescu” din Giurgiu. În noul
www.adrmuntenia.ro

sistem de cetăți la modă atunci, forța apărării stătea în bastioane, care aveau în față șanțuri cu apă,
mai explică muzeograful.
turnul, unic în țară și în sud-estul europei, măsurând puțin peste 22 de metri, este ușor înclinat
din construcție. A avut utilitate militară (punct de
observație al fortificațiilor) și civilă (foișor de foc).
Cea de-a treia destinație, purtător de ceasornic,
datează din jurul anului 1830. A rămas cea mai înaltă clădire a orașului până în epoca comunistă, când
un bloc specific regimului l-a depășit în înălțime.
Cea mai veche imagine care s-a păstrat cu turnul este un desen al francezului Auguste Raffet,
publicat în lucrarea asupra expediției prințului rus
Demidoff, apărută în 1878 la Paris, precizează muzeograful. Din timpul Războiului Crimeii cunoaștem două gravuri: una care înfățișează armata rusă
la Giurgiu, în plin centrul orașului (1853), și alta
care ne prezintă tabăra turcească din ostrovul Ramadam, prima linie de telegraf din Principate, și
turnul profilat în zare.
Sursa: historia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Turnul Ceasornicului din Giurgiu,
locul de unde s-a scris istoria „orașului-stea”

Info Regional Sud Muntenia
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Îndrumare pentru implementarea
Programului Naţional de Dezvoltare Locală, la CJ Argeş
Argeş

INFO JUDEȚE

vineri, 15 septembrie, la Consiliul județean Argeș a avut loc o întrevedere a conducerii Cj Argeș,
împreună cu Direcția tehnică a consiliului, cu reprezentanții unităților administrativ-teritoriale care au accesat fonduri prin Programul Național de
Dezvoltare Locală – etapa I, însă nu au utilizat până
în prezent sumele obținute în baza contractelor de
finanțare multianuale pentru realizarea obiectivelor de investiții propuse.
Întâlnirea, organizată la recomandarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice
și fondurilor europene, a avut drept scop acordarea
de îndrumare metodologică reprezentanților uAturilor, în vederea parcurgerii tuturor etapelor pentru implementarea Programului Național de Dezvoltare Locală și, implicit, a realizării obiectivelor de
investiții.
În urma discuțiilor aplicate cu reprezentanții
fiecărei localități, Consiliul județean Argeș va acorda asistența necesară, în funcție de problemele întâmpinate, respectiv va transmite situația centralizată la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și fondurilor europene.
Sursa: jurnaluldearges.ro

Călăraşi

A fost aprobat
studiul de prefezabilitate
pentru pasajul de la Drajna

Secretarul de stat Ciprian Pandea a anunțat
recent că studiul de prefezabilitate pentru construirea pasajului de la Drajna a fost aprobat, urmând ca în aproximativ patru luni să demareze și
procedurile pentru studiul de fezabilitate.
Suma alocată pentru aceste studii este de
200.000 de lei.
Cel mai probabil, după stabilirea soluțiilor tehnice privind realizarea acestui pasaj, anul viitor ar
trebui să fie inițiate și procedurile pentru licitație.
Dacă totul decurge normal, pasajul ar putea fi gata
până la sfârșitul anului 2020.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: obiectiv-online.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Titu îşi măreşte suprafaţa de spaţiu verde
cu 3,02 hectare, cu ajutorul fondurilor POR
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Dâmboviţa

Giurgiu

mativ 7,8 milioane de lei, din care Primăria Titu contribuie cu doar 2%, aproximativ 156 mii de lei, iar
restul de 7,65 milioane de lei provin din fonduri europene nerambursabile. Sperăm ca, la sfârșitul lucrărilor, orașul Titu să beneficieze de unul dintre
cele mai frumoase parcuri din județ”, a declarat
primarul traian Niculae pe pagina sa de facebook.
titu este singura localitate urbană din județul
Dâmbovița care a înființat spații noi verzi, funcționale, în ultimii 10 ani. Actualul parc a fost înființat
în 2009 prin Programul național de îmbunătățire a
calității mediului, prin realizarea de spații verzi în
localități.
Sursa: jurnaldedambovita.ro

Biblioteca Judeţeană
„I.A. Bassarabescu” din Giurgiu –
96 de ani de la înfiinţare

» La 15 septembrie, Biblioteca
județeană „I.A. Bassarabescu” din Giurgiu
a aniversat 96 de ani de la înființare,
prilej de inaugurare a secției de împrumut
pentru copii și adulți.

„Biblioteca județeană din Giurgiu mai are de
așteptat doar patru ani până când își va sărbători
centenarul. O bibliotecă adevărată va face tot ce
poate pentru a lăsa viitorimii noi mărturii ale trecerii prin timp a literaturii pe aceste meleaguri.
Părintele spiritual al instituției noastre, I.A. Bassarabescu, a fost ilustru scriitor, profesor și antologator de literatură. Biblioteca noastră oferă
spre lectură tot ce-i nou și valoros în producția
editorială, dar și produce, ea însăși, carte, cu care
este prezentă în toate bibliotecile mari ale țării”,
declara, la inaugurare, managerul bibliotecii, Dan
Mucenic.
La finele anului trecut, colecțiile Bibliotecii
județene Giurgiu aveau 207.081 de volume, din care 671 de documente audio-vizuale, 64 de abonamente și 266 de colecții electronice. Acestora li se adawww.adrmuntenia.ro

ugă 2.800 de volume (fond Documentar), din care
aproape jumătate (1.300 de volume) sunt carte rară, iar 80 de volume sunt cărți bibliofile (cu autograf).
Anual, pragul bibliotecii este trecut de aproximativ 7.000 de cititori, frecvența vizitelor fiind
de circa 55.000, anual.
Din punct de vedere istoric, situația Bibliotecii
Publice se prezintă astfel: 1921 – prima bibliotecă
publică din Giurgiu, prin donația lui Nicolae Droc –
Barcian, la care se adaugă alte donații private;
1940 – Se inaugurează Sala Atheneului Popular „Nicolae Bălănescu”, pe lângă care funcționa și o bibliotecă publică, îngrijită de Constantin Șerbănescu; 1951 – se înființează, prin hotărârea Consiliului Mmunicipal nr. 1542, Biblioteca Raională
(24.479 de volume); 1974 – devine Bibliotecă județeană pentru Ilfov, cu circa 40.000 de volume.
Zece ani mai târziu, în 1984, devine Bibliotecă județeană pentru Giurgiu, cu aproape 50.000 de volume, iar după șapte ani, numărul volumelor s-a
triplat, odată cu schimbarea numelui în „I.A. Bassarabescu”, pe care îl poartă astăzi biblioteca.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

Primăria titu va mări suprafața de spațiu verde al orașului, cu 3,02 hectare! Contractul de finanțare, prin care se va realiza proiectul de investiții, a
fost semnat la ADR Sud Muntenia, miercuri, 13 septembrie. Investiția se ridică la aproximativ 7,8 milioane de lei și se va realiza în continuarea actualului Parc
orășenesc. Conform proiectului, noua zonă va avea:
gardene, garduri vii, arbuști, flori și plante agățătoare, sistem de supraveghere video și conexiune wi-fi.
„Astăzi am semnat contractul de finanțare cu
ADR Sud Muntenia pentru realizarea noului parc
din orașul nostru, în suprafață de 3,02 hectare, care va fi amplasat în continuarea Parcului Orășenesc Titu. Investiția are o valoare totală de aproxi-
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Ialomiţa

Forumul Invest in România –
organizare la Amara

Prahova

teneriate transnaționale. forumul va include o parte de prezentări generale și strategii de dezvoltare, mese rotunde specifice anumitor domenii de activitate (agricultură, comerț, servicii, industrie, politici publice), întâlniri back-to-back, un prânz de lucru și o zonă de cocktail networking la sfârșitul zilei.
Participarea, care nu presupune niciun cost,
poate fi înregistrată prin formularul disponibil aici
https://docs.google.com/forms/d/e/1fAIpQLSce0bk0mvf8_ZSIv3iufWa0jQ3-xKi9cWR9auKuv1ufgP0f6g/viewform.

Licitaţie pentru restaurarea
Crucii de pe Caraiman

Sursa: guraialomitei.com

» Reprezentanții Ministerului Apărării
Naționale se află pe ultima sută de metri
în privința elaborării documentației
de atribuire a contractului de lucrări
destinate restaurării, reabilitării și
amenajării unui muzeu în cadrul
Crucii eroilor de pe Caraiman.

Conform declarațiilor secretarului general adjunct în MApN, Sorin Serioja Chivu, până la finalul
lunii ar urma să fie publicat în Sistemul electronic
de Achiziții Publice anunțul de licitație a lucrărilor
de restaurare și reabilitare a Monumentului eroilor –
Crucea de pe vârful Caraiman. Lucrările nu vor fi
posibile decât circa șase luni în fiecare an, având
în vedere condițiile meteorologice de pe vârful Caraiman, acolo unde toate materialele de construire
vor fi transportate exclusiv cu elicoptere de mare
putere provenite din zona civilă.
finanțarea proiectului se realizează prin Programul operațional Regional 2014-2020 – Axa 5, P.I.
5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, valoarea
contractului semnat în luna iulie ridicându-se la
19,15 milioane de lei, din care aproape 16 milioane
de lei, respectiv 85%, nerambursabili.
www.adrmuntenia.ro

joi s-au împlinit 89 de ani de la inaugurarea
și sfințirea monumentului, ce au avut loc la 14 septembrie 1928, de Sărbătoarea Înălțării Sfintei
Cruci.
Crucea are înălțimea totală de 39,3 metri (din
care 8,35 metri reprezintă soclul) și o deschidere
a brațelor orizontale de circa 15 metri, intrând în
Cartea Recordurilor drept cea mai înaltă cruce
aflată pe un vârf montan.
Sursa: ziarulprahova.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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evenimentul își propune promovarea companiilor din județul nostru atașaților economici români
din străinătate, dar și celor străini ce își desfășoară
activitatea pe lângă ambasadele din București. forumul Invest in România va avea loc la Amara, în
data de 9 mai 2018.
Invitații vor fi reprezentanți ai mediului de afaceri și patronate, autorități centrale și locale, precum și diplomați.
un alt obiectiv al forumului este și atragerea
de investiții la nivel regional, vizând dezvoltarea mediului de afaceri la nivel național și stabilirea de par-
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Selecţie de proiecte pentru investiţii
de dezvoltare a comunităţilor rurale,
prin GAL „Teleorman regiunea Vlașca”

13

Teleorman

La această dată, Asociația Grupul de Acțiune
Locală „Teleorman regiunea Vlașca” are în derulare două apeluri de selecție de proiecte pentru
măsurile de finanțare M3/6B – Dezvoltarea comunității rurale și M4/6B – Investiții în infrastructura
socială.
În cadrul Măsurii M3/6B – Dezvoltarea comunității rurale fondul disponibil pentru apelul de
selecție de proiecte lansat este de 651.990,57 euro, suma maximă nerambursabilă pe proiect fiind
de 72.500 de euro.
Pentru Măsura M4/6B – Investiții în infrastructura socială fondul disponibil pentru actualul apel
de selecție de proiecte este de 51.188,50 euro, iar
suma maximă nerambursabilă/proiect este de
28.264 de euro.
Rata sprijinului financiar nerambursabil: maxim 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.
Beneficiarii eligibili ai Măsurii M3/6B – Dezvoltarea comunității rurale sunt autoritățile publice
locale – comune, orașe și municipii (până în 20.000
de locuitori) și formele asociative – respectiv asociații și fundații.
Beneficiarii eligibili ai Măsurii M4/6B – Investiții în infrastructura socială pot fi administrațiile
publice locale prin structuri specializate din cadrul/
subordinea autorităților administrației publice locale și autorități executive din uAt organizate la nivel de comună/oraș/municipiu (oraș sau municipiu
până în 20.000 de locuitori), unitățile sanitare,
www.adrmuntenia.ro

unitățile de învățământ și alte instituții publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate. De asemenea, sunt eligibile organizațiile
neguvernamentale, respectiv asociații și fundații,
precum și GAL „Teleorman regiunea Vlașca”, pentru proiecte de interes public ce vizează infrastructura socială, pentru care niciun alt solicitant nu-și
manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare
a conflictului de interese.
Proiectele pentru cele două măsuri se pot depune până în data limită de 28 septembrie a.c., la
sediul GAL, din comuna talpa.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor lansate sunt cuprinse în ghidurile
solicitantului elaborate de GAL pentru măsurile
M3/6B – Dezvoltarea comunității rurale și M4/6B –
Investiții în infrastructura socială, ghiduri disponibile pe pagina web a GAL, www.galregiuneavlasca.ro.
Solicitanții pot obține informații suplimentare
la tel.: 0786/885.563, e-mail: galtr.vlasca@mail.com,
website: www.galregiuneavlasca.ro. De asemenea,
informații detaliate aferente măsurilor lansate
sunt disponibile la sediul GAL „Teleorman regiunea
Vlașca”, pe suport tipărit.
Sursa: ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Grupul de Acțiune Locală
„Teleorman regiunea Vlașca” reprezintă
o asociere la care au aderat
administrațiile publice locale, precum
și parteneri economici și organizații
nonguvernamentale din nouă localități
din județul teleorman‚ respectiv din
comunele Cosmești, Gratia, Necșești,
Poeni, Purani, Scurtu Mare, Siliștea, talpa
și trivale-Moșteni. Sediul GAL „Teleorman
regiunea Vlașca” se află în comuna talpa.

Info Regional Sud Muntenia
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observatorul Prahovean / 14 septembrie 2017

observator de Călărași / 15 septembrie 2017

Ziarul Prahova / 15 august 2017

REVISTA PRESEI

evenimentul Muscelean / 16 septembrie 2017
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

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

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

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

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
teleorman, sediul Consiliului județean
teleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro
Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud.
Călărași, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro
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Data publicării / 18 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.

