publicaţie editată de
Agenţia pentru
Dezvoltare Regională
Sud Muntenia

eveNIMeNte

▪ Social Green: promovarea
conceptului de locuinţe
sociale ecologice, la ADR
Sud Muntenia ............... 3

▪ Întâlnirea de lucru a
stakeholderilor proiectului
SENSES ....................... 4

▪ Instruire destinată
noilor beneficiari
poR 2014 – 2020 din regiunea
Sud Muntenia ............... 5

INfo ADR SuD MuNteNIA

Buletin Informativ nr. 348 / 6 - 12 noiembrie 2017

▪ S-a finalizat proiectul INMA,
derulat de ADR Sud Muntenia
în calitate de partener ...... 6
▪ Noi posturi scoase la concurs
la sediul ADR Sud Muntenia
din Călărași ................... 7

INfo RețeA ReGIo

▪ primăria Giurgiu, premiată
în cadrul Galei Asociaţiei
Municipiilor din România
pentru excelenţă în sisteme
de încălzire .................. 9

INfo poR 2014 - 2020

▪ fonduri nerambursabile
pentru universităţile
din Sud Muntenia,
prin poR 2014 – 2020! ..... 9
▪ Situaţia proiectelor depuse
în cadrul poR 2014 - 2020
în regiunea Sud Muntenia ... 9

opoRtuNItățI De fINANțARe

▪ Catalogul surselor de
finanţare nerambursabilă
active pentru luna
noiembrie 2017 ........... 10

▪ Consultanţă pentru
stimularea IMM-urilor .... 11

INfo tuRISM

▪ Cascada văii Rele de la
Slatina – Nucșoara ........ 13

Prima întâlnire de lucru cu Autorităţile urbane,
privind procesul de selectare
şi prioritizare a fişelor de proiecte
pentru dezvoltarea urbană, prin POR pag. 2
INfo

juDețe

Argeş / Cj Argeș a obţinut finanţare de 78 milioane de lei prin pNDL pentru
reabilitarea Spitalului judeţean ........................................................14
Călăraşi / Concurs de idei pentru salvarea clădirii prefecturii - monumentsimbol al Călărașiului, aflat la un pas de ruină ......................................14
Dâmboviţa / S-a emis Certificatul de urbanism pentru modernizare DN71
Bâldana – târgoviște – Sinaia ............................................................15

Giurgiu / vor fi asfaltate drumurile comunale din Izvoarele .......................15
Ialomiţa / Spectacolul de foclor „Rapsozii la ei acasă”, prilej de întâlnire cu
lumea satului de odinioară, la Sudiţi ..................................................16
Prahova / Sensuri giratorii noi în două intersecţii periculoase de la ieșirile din ploiești ...16

Teleorman / un nou proiect Zimnicea – Svishtov, pentru situaţii de urgenţă în
zona transfrontalieră .....................................................................17

Info Regional Sud Muntenia

2

Buletin Informativ nr. 348 / 6 - 12 noiembrie 2017

În data de 9 noiembrie, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia din Călărași
a avut loc o întâlnire de lucru destinată municipiilor reședinţă de judeţ,
cu scopul de a prezenta etapele procesului de pregătire a proiectelor ce
vor fi depuse spre finanţare în cadrul
Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” a programului operaţional Regional 2014 – 2020.
În deschiderea evenimentului,
directorul adjunct Dezvoltare și Comunicare, Daniela traian, a anunţat reprezentanţii municipiilor reședinţă de judeţ că „această reuniune are un caracter general, urmând ca Serviciul Dezvoltare Urbană din cadrul Agenției, în calitate de Structură de sprijinire a dezvoltării urbane, să organizeze
întâlniri punctuale și individuale la nivelul fiecărei
unități administrativ-teritoriale din cele șapte capitale ale județelor regiunii noastre, pentru a analiza și identifica cele mai bune soluții în vederea
elaborării fișelor dezvoltate din ideile de proiecte
cuprinse în portofoliile documentelor strategice”.
Această întâlnire a avut ca obiectiv prezentarea
procedurii de selectare și prioritizare a fișelor de
proiecte pentru Axa prioritară 4. Conform acestei
proceduri, la sfârșitul lunii noiembrie se va încheia
etapa de evaluare a conformităţii administrative și
a admisibilităţii documentelor de programare necesare pentru finanţarea proiectelor de investiţii
în cadrul Axei 4 (Strategiile integrate de dezvoltare
urbană – SIDu și planurile de mobilitate urbană durabilă – pMuD). După finalizarea acestei etape,
Autorităţile urbane, constituite la nivelul municipiilor reședinţă de judeţ, vor lansa apelul de fișe de
proiecte pentru Axa prioritară 4. ținând seama de
numărul mare de idei de proiecte rezultate din
Strategiile integrate de dezvoltare urbană, inclusiv
din planurile de mobilitate urbană durabilă, Autorităţile urbane de la nivelul regiunii Sud Muntenia vor
selecta cele mai importante idei de proiecte, în funcwww.adrmuntenia.ro

ţie de obiectivele specifice urmărite.
La această întâlnire de lucru au participat aproximativ 30 de reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale - membri ai Autorităţilor urbane, precum și persoane responsabile cu elaborarea fișelor dezvoltate din ideile de proiecte cuprinse în portofoliile documentelor strategice ale municipiilor reședinţă de judeţ din Sud Muntenia.
Reamintim că prin Axa prioritară 4 „Sprijinirea
Dezvoltării Urbane Durabile” din cadrul programului operaţional Regional 2014 – 2020, regiunea noastră dispune de fonduri nerambursabile de 201,09
milioane de lei, distribuite astfel: pentru mobilitatea urbană (p. I. 4.1) – 163,33 milioane de euro, pentru revitalizarea urbană (p.I. 4.2) – 18,15 milioane
de euro, pentru regenerarea comunităţilor defavorizate (p.I. 4.3) – 8,53 milioane de euro, pentru educaţie (p.I. 4.4) – 11,09 milioane de euro.

Detalii despre stadiul implementării Axei
prioritare 4 puteţi afla accesând website-ul
Agenţiei dedicat implementării POR –
regio.adrmuntenia.ro sau contactând direct
Serviciul Dezvoltare Urbană, e-mail:
dezvoltare.urbana@adrmuntenia.ro, tel.:
0733/300.056 – persoană de contact: Cozia
Roxana GEORGESCU, şef Serviciu.

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Luni, 13 noiembrie, ADR Sud Muntenia,
în calitate de partener în cadrul proiectului
Social Green, a organizat la sediul din Călărași
prima întâlnire a actorilor interesaţi de revizuirea
politicilor privind locuinţele sociale ecologice.

proiectul „Social Green – Politici regionale pentru locuințe sociale ecologice” este finanţat din
INteRReG europe, program ce vizează în perioada
2014 – 2020 îmbunătăţirea politicilor și instrumentelor de politici finanţate din fondurile structurale,
în principal din programele eligibile în cadrul obiectivului privind investiţiile pentru creștere economică și a locurilor de muncă, prin promovarea schimbului de experienţă între diverși actori naţionali și
regionali.
Cu această ocazie a fost prezentat proiectul Social Green, precum și a activităţilor și rezultatelor
implementării acestuia. Scopul principal al proiectului vizează îmbunătăţirea politicilor de dezvoltare regională referitoare la promovarea conceptului de locuinţe sociale ecologice, prin creșterea
eficienţei energetice și utilizarea energiilor regenerabile. În plus, prin intermediul acestui proiect,
se dorește identificarea bunelor practici din sectorul locuinţelor ecologice, precum și a acelora referitoare la reducerea semnificativă a emisiilor de
gaze cu efect de seră.
totodată, în cadrul acestei întâlniri a fost prezentată o analiză privind situaţia locuinţelor sociale în regiunea Sud Muntenia. În România, fondul
de locuinţe sociale este deţinut integral de către
autorităţile locale, iar în anul 2016 reprezenta 1,2%
din fondul naţional de locuinţe, în timp ce în regiunea Sud Muntenia reprezenta 0,87% din fondul regional de locuinţe. Numărul actual al locuinţelor sociale construite anual este scăzut și nu acoperă nevoile grupurilor vulnerabile din România și, implicit,
din regiunea Sud Muntenia.
La acest eveniment au participat peste 20 de
stakeholderi - reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale din Sud Muntenia.
Consorţiul proiectului Social Green este forwww.adrmuntenia.ro

mat din parteneri din Suedia, portugalia, Spania,
Croaţia, estonia și România: Nordregio din Suedia
(lider de proiect), Agenţia energetică din tartu (estonia), Agenţia energetică extremadura (Spania),
Agenţia energetică Nord (Croaţia), CCDR-N – Comisia Regională de Coordonare și Dezvoltare din
Nordul portugaliei, CeIIA – Centrul pentru excelenţă și Inovare în Industra Auto – portugalia, Municipiul Alba Iulia (România), ADR Sud Muntenia.
proiectul Social Green, are o valoare totală de
1.188.765 de euro, din care bugetul Agenţiei este
de 138.248 de euro. Acesta are o durată de impementare de 5 ani (aprilie 2016 – martie 2021), ADR
Sud Muntenia devenind partener în cadrul proiectului la începutul lunii aprilie 2017, prin înlocuirea
primăriei Mizil în cadrul consorţiului.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Social Green: Promovarea conceptului
de locuințe sociale ecologice,
la ADR Sud Muntenia
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Întâlnirea de lucru a stakeholderilor
proiectului SENSES

www.adrmuntenia.ro

Astfel, se vor crea noi modele de elaborare a politicilor și instrumente menite să crească oportunităţile de angajare a grupurilor sociale marginalizate și
a persoanelor vulnerabile, având la bază schimburile
de experienţă (participarea la seminarii, vizite de studiu, consultarea referinţelor regionale și naţionale,
analize comparative) și învăţarea reciprocă în rândul
membrilor reţelei.
La finalul proiectului, în urma derulării activităţilor menite să sprijine reprezentanţii reţelei constituite, se va organiza un curs online realizat în comun de către partenerii consorţiului, ai cărui beneficiari vor fi întreprinderile sociale din regiunea Dunării.
Cursul va conţine module referitoare la economie, management, marketing, resurse umane, managementul vânzărilor, precum și module personalizate de mentorat și coaching elaborate de reprezentanţii corporaţiilor RSC (Responsabilitate Socială Corporatistă).
Rezultatele ce urmează a fi obţinute la finalizarea
proiectului SENSES: o strategie de comunicare și diseminare, un newsletter semestrial diseminat la nivelul
factorilor de decizie politică, 1.050 de broșuri pentru
diseminarea bunelor practici și a instrumentelor de
elaborare a politicilor, o bază de date cu 2.000 de jurnaliști, un produs media cu informaţii referitoare la
proiect, pagini de facebook, twitter, LinkedIn pentru
promovarea proiectului, o sinteză a politicilor de economie socială existente în regiunea Dunării, 8 întâlniri
regionale ale stakeholderilor, un ghid și o metodologie
cu privire la monitorizarea politicilor și efectuarea
analizelor comparative, 3 vizite de studiu și seminarii,
un raport cu 25 de bune practici și 10 studii de caz,
un raport referitor la seminariile și vizitele de studiu
efectuate, un raport cu privire la îmbunătăţirea bunelor practici, o curriculă de 60 de ore pentru un curs
de instruire online pentru întreprinderile sociale, traducerea curriculei pentru toate ţările partenere, 7
workshop-uri de instruire și mentorat adresate întreprinderilor sociale, 3 parteneriate pilot între întreprinderi sociale și companii care realizează activităţi de
RSC, un raport final cu privire la rezultatele parteneriatelor pilot înfiinţate, o strategie pilot pentru Regiunea Dunării, un raport final.
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de partener al proiectului SENSES, a
organizat luni, 13 noiembrie, la sediul din Călărași cea
dintâi întâlnire de lucru a stakeholderilor interesaţi de
îmbunătăţirea politicilor privind economia socială.
proiectul SENSES - Consolidarea antreprenoriatului social, prin adoptarea practicilor de responsabilitate socială corporativă în dezvoltarea competenţelor și abilităţilor antreprenoriale în Regiunea Dunării
este finanţat în cadrul primului apel de proiecte al
programului transnaţional Dunărea, Axa prioritară 1 –
O regiune a Dunării inovatoare și responsabilă din
punct de vedere social. obiectivul principal al acestuia
este crearea unei reţele transnaţionale de întreprinderi sociale, întreprinderi responsabile social, investitori financiari în economia socială, factori de decizie,
mediul academic, care însumează în total 600 - 800
de membri din regiunea Dunării. Rolul acestora este
de a promova în comun un model inovator de întreprindere socială, precum și inovarea socială în dezvoltarea economică durabilă a regiunii Dunării.
perioada de implementare a proiectului este 1 ianuarie 2017 – 30 iunie 2019, iar bugetul total al acestuia este 1.530.777,50 euro, din care bugetul ADR Sud
Muntenia este de 132.097,62 euro, iar contribuţia proprie a Agenţiei este de 2.641,96 euro.
Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de
întreprinderi sociale și ecosistemul lor (reţele, asociaţii etc.), precum și autorităţi publice la nivel local, regional și naţional.
Întreprinderile sociale reprezintă factori importanţi ai dezvoltării favorabile incluziunii și joacă un
rol esenţial în abordarea actualelor provocări economice, sociale și de mediu. Cu toate acestea, lipsa politicilor sociale și a unui cadru legal adecvat, a pieţelor
de investiţii sociale, precum și lipsa cunoștinţelor în
domeniul antreprenoriatului social sunt probleme des
întâlnite în regiunea Dunării.
proiectul SENSES, implementat de un consorţiu
format din 17 parteneri din 10 ţări, vine în întâmpinarea acestor provocări, prin crearea unei reţele
transnaţionale, al cărei rol este de a promova în comun un model inovator de întreprindere socială, precum și dezvoltarea economică durabilă a regiunii Dunării, pe baza inovării sociale.
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Instruire destinată noilor beneficiari
POR 2014 – 2020 din regiunea Sud Muntenia

» vineri, 10 noiembrie, la sediul
ADR Sud Muntenia a avut loc un seminar
de instruire destinat beneficiarilor din
cadrul programului operaţional Regional
2014 - 2020.

Noii beneficiari – reprezentanţi ai autorităţilor
publice locale și ai mediului de afaceri din regiunea Sud Muntenia – au semnat în cursul lunii trecute contractele de finanţare pentru o serie de
proiecte ce au ca scop dezvoltarea durabilă a regiunii noastre.
Noile proiecte vor fi finanţate cu fonduri nerambursabile poR din cadrul Axei prioritare 2, prioritatea de investiţii 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”, precum și din cadrul Axei prioritare 5,
prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului
natural și cultural”.
Astfel, pentru derularea corectă a contractelor de finanţare poR, ADR Sud Muntenia, în calitate
de organism Intermediar, vine în sprijinul noilor
beneficiari prin instruirea lor cu privire la modaliwww.adrmuntenia.ro

tatea de implementare a activităţilor prevăzute în
proiectele pentru care au solicitat fonduri nerambursabile. Subiectele abordate în cadrul seminarului au fost legate de obligaţiile ce revin beneficiarilor în realizarea materialelor de informare și
publicitate, de managementul proiectelor, monitorizarea și verificarea contractelor de finanţare,
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 discuţie au
vizat instrucţiunile de prefinanţare, plata și rambursarea cheltuielilor, achiziţiile publice în cadrul
proiectelor‚ principii și reguli.

http://regio.adrmuntenia.ro
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» La sfârșitul lunii octombrie s-a finalizat
proiectul „INMA - Agenți pentru
Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor”,
finanţat de către Comisia europeană prin
programul ERASMUS+, Acţiunea cheie 2:
Cooperarea pentru inovare și schimb de bune
practici/ parteneriate strategice.

proiectul pe care ADR Sud Muntenia l-a derulat
în perioada noiembrie 2015 – octombrie 2017 în cadrul unui consorţiu format din 5 din ţări: turcia, Spania, Italia, România și portugalia, a avut ca obiectiv
transferarea către partenerii din alte ţări europene, a profilului ocupaţional european „Agent pentru Managementul Inovării în cadrul Întreprinderilor mici și mijlocii”, alături de materialele de instruire necesare pentru pregătirea viitorilor manageri de inovare, care să aducă plusvaloare activităţii desfășurate în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii.
Grupul ţintă al acestui proiect a fost reprezentat de tineri șomeri cu calificări academice sau care lucrează pe posturi sub nivelul lor de calificare
și caută o promovare la locul de muncă, precum și
de IMM-urile din regiune ce au nevoie de resurse umane calificate în domeniul inovării, administraţia publică și mediul de cercetare.
În perioada martie - iunie 2017, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat
cursul pilot de instruire „Agenți pentru Managementul Inovării” pentru 17 tineri, șomeri cu calificări academice sau persoane care lucrează pe posturi sub
nivelul lor de calificare și care caută o promovare la
locul de muncă. Cursul a fost alcătuit din sesiuni de
training în clasă și online pe platforma de instruire a
acestuia, precum și stagii de practică. Scopul organizării acestei instruiri a fost de a forma Manageri
de Inovare, ale căror competenţe și abilităţi să corespundă cu cerinţele actuale de pe piaţa muncii, pentru a
realiza audituri de inovare în cadrul unei întreprinderi.
Cursul, ce s-a desfășurat la sediul Agenţiei din
Călărași, a fost gratuit, deschis, de tip interactiv,
cu exerciţii practice și discuţii libere, fiind structurat pe 5 module (Management Strategic; Manawww.adrmuntenia.ro

gementul Resurselor umane; Managementul Cunoașterii; Responsabilitate Socială Corporatistă și
Noi tehnologii). La finalizarea cursului pilot, cei 17
tineri au făcut stagii de practică în cadrul unei întreprinderi, unde au elaborat un audit de inovare,
având posibilitatea să-și demonstreze calităţile și
abilităţile, precum și ideile de promovare sau dezvoltare a afacerii.
Bugetul proiectului INMA a fost de 246.524 de
euro, din care contribuţia financiară a Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a fost
în valoare de 38.103 euro.
În urma implementării acestui proiect, ADR
Sud Muntenia a obţinut acreditarea ca formator de
formare profesională în România pentru specializarea „Manager de inovare”, acesta fiind astfel cel
de-l patrulea program de perfecţionare a adulţilor
derulat de Agenţie. În cadrul programelor de perfecţionare, cursanţii vor dobândi cunoștinţe în elaborarea unei strategii de inovare, implementarea unui
plan pentru realizarea de strategii de inovare, crearea unui sistem de gestiune a datelor privind ideile
de inovare, elaborarea metodelor de valorificare a
capitalului intelectual al unei instituţii sau companii,
asigurarea continuităţii procesului de inovare etc..
Reamintim că până în prezent, Agenţia este
autorizată ca furnizor de formare profesională a adulţilor pentru următoarele ocupaţii: Manager de proiect, expert Achiziţii publice, evaluator de proiecte și Manager de inovare. Cursurile sunt dedicate
angajaţilor instituţiilor publice locale, precum și
publicului larg interesat. În urma acestor autorizări,
Agenţia, în calitate de furnizor de formare profesională, poate organiza programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu
recunoaștere naţională, conform art. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003.
Iniţiativa ADR Sud Muntenia de a oferi cele patru programe de formare profesională vine ca urmare a experienţei acumulate de angajaţii săi dea lungul celor aproape 20 de ani de existenţă ai
Agenţiei, interesul fiind de a oferi servicii de calitate întregii comunităţi din regiunea noastră.
http://regio.adrmuntenia.ro
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de ADR Sud Muntenia în calitate de partener
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Noi posturi scoase la concurs
la sediul ADR Sud Muntenia din Călăraşi

» Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia organizează două noi
concursuri pentru ocuparea a patru posturi
de experţi în cadrul Biroului verificare
plăţi poR – Serviciul verificare proiecte
poR și a unui post de consilier juridic în
cadrul Compartimentului juridic.

primul concurs va avea loc în data de 22 noiembrie, începând cu ora 10:00, la sediul Agenţiei
din Călărași. Contractele individuale de muncă vor
fi pe durată determinată de 12 luni din momentul
angajării. pentru aceste posturi, cerinţele obligatorii vizează studii superioare în domeniul economic sau tehnic, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentul acesteia, cunoștinţe foarte bune de operare pe calculator, capacitatea de a lucra în echipă, precum și bune abilităţi de comunicare și prezentare. Adiţional, cei interesaţi să participe la acest concurs trebuie să deţină permis de conducere auto și
să aibă posibilitatea deplasării în Regiune.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul central al
ADR Sud Muntenia până în data de 21 noiembrie, ora 12:00.
Cel de-al doilea concurs, pentru postul de conwww.adrmuntenia.ro

silier juridic, va avea loc în data de 28 noiembrie,
începând cu ora 10:00, la sediul Agenţiei din Călărași. Contractul individual de muncă va fi pe durată
determinată de 12 luni din momentul angajării.
Cerinţe obligatorii pentru ocuparea acestui post
sunt: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia în domeniul știinţelor juridice; experienţă minim 1 an în domeniul
juridic; cunoștinţe foarte bune de operare pe calculator. totodată, cerinţe suplimentare sunt deţinerea permisului de conducere auto și disponibilitatea pentru deplasări în regiune.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul
central al ADR Sud Muntenia din Călărași, str. Gen.
Constantin pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, până în
data de 24 noiembrie 2017, ora 14:00.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul
ADR Sud Muntenia, tel.: 0242/331.769 - persoană
de contact: Ioana MÂțu - Șef Birou Resurse umane/e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro.
Cuprinsul anunţurilor, bibliografiile, precum și
documentele necesare înscrierii la concursuri pot
fi consultate pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa: www.adrmuntenia.ro (secţiunea Bibliotecă Documente utile).
http://regio.adrmuntenia.ro
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» Luni, 6 noiembrie, Ateneul Român a
găzduit prima ediţie a Galei Asociaţiei
Municipiilor din România (AMR) desfășurată
sub Înaltul patronaj al președintelui
României. evenimentul a avut drept scop
încurajarea administraţiilor publice locale
din România să-și evidenţieze performanţele
care au contribuit la îmbunătăţirea și
eficientizarea serviciilor la nivel local.

Administraţia locală din Giurgiu a fost nominalizată pentru trei domenii de activitate derulate, respectiv: Sisteme de încălzire, educaţie și transport public în comun.
Din cele 109 municipii, membre ale Asociaţiei
Municipiilor din România, 10 dintre acestea, printre care și municipiul Giurgiu, au fost selectate
pentru nominalizări. pentru acordarea premiului
de excelenţă în Sisteme de Încălzire au fost nominalizate trei municipii – Botoșani, focșani și Giurgiu.
Municipiul reședinţă de judeţ din regiunea noastră,
Giurgiu, a fost câștigătorul premiului pentru această categorie. excelenţa în Sistemele de Încălzire a
fost obţinută graţie implementării unui program online de monitorizare în timp real a punctelor termice.
În luna decembrie a anului 2016, primăria Giurgiu, prin Global energy production (distribuitorul
agentului termic din oraș), a implementat un program online de monitorizare în timp real a punctelor termice. prin introducerea în sistem a punctelor de termoficare, utilizatorii pot verifica în timp
real presiunea și temperatura. prim intermediul
acestei modalităţi de vizionare, cei care asigură
mentenanţa au posibilitatea să intervină rapid
atunci cand apar probleme la o reţea de termoficare, totodată sistemul gestionând alarmele în timp
real. Costurile pentru implementarea programului
s-au ridicat la 70 de mii de euro, acestea fiind accesate prin programul Naţional de termoficare, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale.
prin intermediul acestui sistem se transmit către dispecerat informaţii cu privire la presiunea și temwww.adrmuntenia.ro

peratura agentului termic, putându-se interveni în
orice moment asupra parametrilor setaţi, astfel încât să fie obţinut un regim de funcţionare optim și echilibrat. unul dintre cele mai mari beneficii ale modernizării sistemului de transport al agentului termic este diminuarea costurilor. În sezonul 2016 - 2017, la
o temperatură exterioară mai mică cu 1,96 grade Celsius faţă de sezonul de referinţă, creșterea costurilor cu încălzirea trebuia să fie de 376.781,1 lei. Datorită sistemului de monitorizare a punctelor termice,
costurile cu încălzirea au crescut numai cu 227.954,40
lei, rezultând astfel o economie de 148.826,80 lei.
În cadrul Galei AMR, primăria Giurgiu a fost reprezentată de viceprimarul Ion Dragomir. executivul primăriei dedică acest premiu tuturor locuitorilor municipiului Giurgiu, celor pentru care sunt
gândite și implementate proiectele de investiţii.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Primăria Giurgiu, premiată în cadrul
Galei Asociaţiei Municipiilor din România
pentru excelenţă în sisteme de încălzire
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Începând cu data de 24 noiembrie, universităţile
de stat din regiunea Sud Muntenia vor putea depune
aplicaţii prin care să reabiliteze și să modernizeze
instituţiile de învăţământ, cu ajutorul fondurilor nerambursabile din cadrul programului operaţional Regional 2014 – 2020. prin Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, prioritatea de investiţii 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în
formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, obiectivul specific 10.3 „Creșterea relevanței învățământului
terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și
sectoarele economice competitive”, regiunea Sud Muntenia va beneficia de o alocare de 11,25 milioane de euro, reprezentând fonduri feDR și de la bugetul de stat.
Apelul de depunere de proiecte va fi deschis în perioada 24 noiembrie 2017 – 24 aprilie 2018, urmând a
fi cu depunere continuă, conform principiului „Primul

depus, primul evaluat”. Depunerea se va realiza exclusiv prin aplicaţia electronică MySMIS, disponibilă la adresa web: http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.
valoarea eligibilă a unei cereri de finanţare poate
fi de minim 100 de mii de euro și de maxim 6,7 milioane
de euro, cu menţiunea că aceasta nu trebuie să depășească echivalentul a 30 de milioane de lei, calculat la
cursul Inforeuro din luna depunerii. La stabilirea valorii
maxime eligibile a proiectului se pot avea în vedere
prevederile Hotărârii nr. 363 din 14 aprilie 2010, privind
aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, încadrarea în paritatea 2.600 - 2800 de euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv elevi.
prin această linie de finanţare pot fi realizate proiecte de investiţii ce vizează reabilitarea, modernizarea,
extinderea, precum și echiparea infrastructurii educaţionale universitare. o cerere de finanţare depusă în cadrul
prezentului apel va viza un singur obiectiv de investiţii.

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
la data de 14 noiembrie 2017
REGIUNEA SUD MUNTENIA

Axăă
A
prioritară

Prioritatea
de
investi"ii

2

2.1.A

2

2.2

3
3
3
3

Nr. Apel

D tă închidere
î hid
Dată
apel

PROIECTE DEPUSE

Alocare
apel/regiune
- mil. Euro -

Nr.
proiecte
depuse

Valoare
totală
- mil. Lei -

Valoare
eligibilă
- mil. Lei -

PROIECTE RESPINSE

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

N
t
Nr. pro iiecte
respinse

Valoare
totală
- mil. Lei -

EVALUARE

Valoare
Valoare
N
t
Nr. pro iiecte
eligibilă
solicitată
în selec"ie
- mil. Lei - - mil. Lei -

CONTRACTARE

Valoare
totală
- mil. Lei -

N pro iiecte
t
Nr.
contractate

Valoare
eligibilă
- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

Acoperire
Alocare
alocare apel pe
apel/regiune
regiune
- mil. Lei -%-

POR/2016/2/2.1/A/1

04.05.2017 12:00

36,850

460

477,130

404,765

324,110

140

147,028

122,866

96,819

239

81

84,670

71,352

57,106

169,521

134,08%

POR/102/2/2

30.08.2017 12:00

27,220

190

1.115,699

912,946

603,223

7

29,883

25,727

17,056

183

0

0,000

0,000

0,000

125,220

468,11%

3.1.A
3.1.A

POR/2016/3/3.1/A/1
POR/2017/3/3.1/A/2

16.11.2016 10:00
20.02.2018 10:00

57,340
69,080

7
1

32,104
2,374

30,762
2,329

18,457
1,397

5
0

28,521
0,000

27,180
0,000

16,308
0,000

2
1

0
0

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

263,781
317,789

0,81%
0,44%

3.1.B

POR/2016/3/3.1/B/1

04.10.2017 10:00

45,710

62

394,856

346,863

333,605

3

23,040

22,232

19,659

59

0

0,000

0,000

0,000

210,280

149,30%

0

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

230,041

0,00%

POR/2017/3/3.2/1/SUERD

21.05.2018 12:00

55,475

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

255,203

0,00%

4

4.1

POR/2017/4/4.1/1

31.12.2018 10:00

163,330

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

751,367

0,00%

4

4.2

POR/2017/4/4.2/1

31.12.2018 10:00

18,150

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

83,495

0,00%

4

4.3

POR/2017/4/4.3/1

31.12.2018 10:00

8,530

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

39,241

0,00%

4

4.4

POR/4/2017/4.4/4.4/1

31.12.2018 10:00

8,333

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

38,334

0,00%

4

4.5

POR/2017/4/4.4/4.5/1

31.12.2018 10:00

3,481

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

16,015

0,00%

5.1

POR/2016/5/5.1/1

25.11.2016 12:00

38,530

41

438,483

434,469

425,712

14

99,256

97,387

95,401

20

7

93,982

93,123

91,259

177,250

186,35%

POR/2017/5/5.1/SUERD/1

28.12.2017 10:00

18,590

5

67,926

66,339

64,998

0

0,000

0,000

0,000

5

0

0,000

0,000

0,000

85,520

3

5
5

3.2
(1)

3.2

(1)

5.1

POR/2017/3/3.2/1

20.03.2018 12:00

50,006

0,000

0,000

76,00%

5

5.2

POR/2016/5/5.2/1

25.11.2016 12:00

14,160

5

34,490

33,790

33,114

1

4,204

4,160

4,077

0

4

27,464

25,929

25,410

65,140

44,58%

5

5.2

POR/2017/5/5.2/2

15.10.2017 12:00

14,160

6

39,838

39,708

38,914

0

0,000

0,000

0,000

6

0

0,000

0,000

0,000

65,140

59,74%

5

5.2(1)

POR/2017/5/5.2/SUERD/1

28.12.2017 10:00

12,780

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

58,792

0,00%

6

6.1

POR/2016/6/6.1/1

16.11.2016 12:00

125,090

3

473,786

471,929

462,280

1

130,105

129,722

127,022

0

2

340,691

339,229

332,315

575,452

58,26%

6.1

POR/2016/6/6.1/2

640,240

614,784

583,270

1

67,646

67,646

91,66%

6

13.07.2017 15:00

125,090

7

55,839

6

0

0,000

575,452

POR/2017/6/6.1/SUERD/1

28.12.2017 15:00

229,550

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

1.055,999

7

7.1

POR/2016/7/7.1/1

05.12.2016 17:00

15,320

6

83,727

82,039

80,433

4

48,208

47,465

46,551

0

2

35,405

34,460

33,771

70,477

48,08%

7

7.1

POR/2017/7/7.1/2

21.10.2017 12:00

15,320

6

87,877

86,508

80,285

0

0,000

0,000

0,000

6

0

0,000

0,000

0,000

70,477

113,92%

6

7
8

(1)

6.1

(1)

0,000

0,000

0,00%

POR/2017/7/7.1/SUERD/1

11.01.2018 10:00

13,450

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

61,874

0,00%

P.O.R./8/8.1/8.3/A/1

04.09.2017 12:00

4,220

12

32,073

30,796

30,105

7

17,057

17,058

16,717

5

0

0,000

0,000

0,000

19,413

68,97%

(2)

P.O.R./8/8.1/8.3/B/1

7.1

8.1

8

8.1

20.01.2018 13:00

16,650

0

0,000

0,000

0, 000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

76,595

0,00%

8

8.1

(2)

P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C

03.01.2018 12:00

73,410

0

0,000

0,000

0, 000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

337,708

0,00%

8

8.1

(2)

P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7

18.04.2018 12:00

61,740

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

284,023

0,00%

10

10.3

POR/2017/10/10.1/10.3/1

24.04.2018 12:00

51,753

0,00%

11,250

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

TOTAL:

811

3.920,604

3.558,026

3.079,905

183

594,950

561,445

495,449

532

96

582,211

564,093

539,861

• Curs Inforeuro octombrie 2017: 4,6003 lei
• Valoare totală este formată din cofinanţare ue (feDR) la care se adaugă cofinanţarea de la bugetul de stat (BS), contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile
(CBCHe), precum și cheltuielile neeligibile ale proiectului.
• Valoarea eligibilă este formată din cofinanţare ue (feDR) la care se adaugă cofinanţarea de la bugetul de stat (BS), contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHe).
• Valoarea solicitată este formată din cofinanţare ue (feDR) și cofinanţarea de la bugetul de stat (BS).
• (1) Alocarea apelurilor POR 2014-2020 aferente SUERD este la nivelul celor 12 judeţe cuprinse în Strategia uniunii europene pentru Regiunea Dunării.
• (2) Alocarea apelurilor P.O.R./8/8.1/8.3/B/1, P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C şi P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 este la nivel naţional.

www.adrmuntenia.ro

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis
Apel închis

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

Fonduri nerambursabile pentru universităţile
din Sud Muntenia, prin POR 2014 – 2020!
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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Direcţia Dezvoltare și Comunicare, a editat Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
pentru luna noiembrie 2017. Scopul editării acestei
publicaţii este de a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea
Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite investiţii. Astfel, în acest document sunt prezentate oportunităţile de finanţare din programele operaţionale
și schemele de grant, ce se derulează în prezent în
România, precum și oportunităţile din programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, INTERREG V-A și URBACT III. publicaţia electronică poate
fi accesată pe site-ul Agenţiei, www.adrmuntenia.ro,
link: http://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/newsletter/333/CSf_noiembrie_2017.pdf.

Românii ar putea obţine bani de la UE
prin intermediul vecinilor bulgari

Miercuri, 8 noiembrie, evgeny Angelov, fost
adjunct al ministrului bulgar al economiei, în prezent președinte al unei asociaţii a oamenilor de
afaceri bulgari, a lansat ideea creării de parteneriate între reprezentanţii mediului privat din România și firmele din Bulgaria, în vederea accesării
ed fonduri nerambursabile europene. „Următorul
pas ar fi acela ca proiectele să fie transfrontaliere, nu într-o singură țară, cum se întâmplă de obicei în prezent!”, a spus evgeny Angelov. el a precizat că în Bulgaria sunt deja active firme din ţările
vecine acesteia, inclusiv din România. La rândul
său, Kim Kreilgaard, reprezentant al Băncii europene de Investiţii (BeI), a confirmat că această instituţie poate finanţa și proiecte transfrontaliere.
„Susținem atât industriile tradiționale, cât și conectările transfrontaliere”, a spus Kim Kreilgaard,
aducând ca exemplu noul gazoduct ce leagă polonia și Lituania.
Cei doi oficiali au făcut aceste precizări în cadrul unei conferinţe, organizate la Lisabona, pe
tema investiţiilor în tehnologia digitală.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: romanialibera.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
active pentru luna noiembrie 2017
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Consultanţă pentru stimularea IMM-urilor

» programul își propune să sprijine
cel puţin 240 de IMM-uri din România,
Bulgaria și Grecia pe parcursul a trei ani,
oferindu-le acces la consultanţă de afaceri
personalizată.

Serviciile oferite vor permite acestor întreprinderi să aibă acces la consultanţă locală și internaţională pentru a-și îmbunătăţi competitivitatea și a-și dezvoltă afacerea. programul este susţinut de Platforma europeană de consiliere în materie de investiții, prin finanţare de la uniunea europeană și co-finanţare din partea BeRD.
În România, peste 100 de companii locale vor beneficia direct de acest program, care oferă expertiză într-o gamă largă de domenii, precum strategie, promovare pentru export, management financiar, eficienţă energetică, marketing și altele.
Corina Creţu, comisarul european pentru politică regională, a declarat: „Planul de investiții pentru Europa vizează stimularea creșterii economice și
a ocupării forței de muncă în Europa, iar întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) reprezintă un domeniu special de interes. Acordarea de consultanță
pentru investiții locale este un obiectiv-cheie al
Planului de investiții pentru Europa, iar cooperarea
dintre Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și BERD pentru sprijinirea creșterii
IMM-urilor este o inițiativă importantă și binevenită.”.
Simon Barnes, șeful departamentului de servicii de consiliere, Banca europeană de Investiţii,
www.adrmuntenia.ro

a declarat: „Suntem foarte încântați să lansăm acest program în colaborare cu BERD, prin intermediul Platformei europene de consiliere în materie
de investiții. Platforma este o inițiativă comună
a Comisiei Europene și BEI și parte integrantă a celui de-al doilea pilon al Planului de investiții pentru Europa, ce oferă servicii de consultanță pentru
proiectele de investiții din Uniunea Europeană. Un
obiectiv special al Platformei este de a dezvolta
o rețea de parteneri, atât la nivel local, cât și internațional, pentru a oferi servicii complementare
prin intermediul celor mai bine cotate instituții care pot oferi acest tip de consultanță. Cooperarea
cu BERD reflectă această abordare și reprezintă un
pas important în satisfacerea cererii neacoperite până acum de servicii de consultanță în sectorul IMM.”.
Companiile eligibile pentru acest program sunt
cele cu o cifră de afaceri mai mică de 50 de milioane de euro, cu mai puţin de 250 de angajaţi și capital majoritar local. primul pas în cadrul colaborării cu BeRD constă în evaluarea nevoilor de afaceri
ale companiilor interesate și în identificarea oportunităţilor de creștere. ulterior, BeRD va pune compania în legătură cu un consultant specializat sau
un expert internaţional care îi poate oferi exact expertiza de care are nevoie. în același timp, programul pune la dispoziţia întreprinderilor și consultanţilor oportunităţi de pregătire și de formare, prin care
pot dobândi abilităţile necesare pentru dezvoltarea afacerii.

Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Corina Creţu,
comisarul european
pentru politică
regională
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OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Planul Juncker: Fonduri pentru finanţarea
afacerilor româneşti inovatoare
sau cu grad mai ridicat de risc

» Banca europeană de Investiţii (BeI)
a semnat cu uniCredit Bank un acord de
împrumut în valoare de 50 milioane de
euro, prima astfel de finanţare acordată
unei bănci comerciale din România, prin
intermediul fondului european pentru
Investiţii Strategice (feIS).

Comisarul european Corina Creţu, responsabil
pentru politica regională, a declarat: „Acordul semnat de Banca Europeană de Investiții și de UniCredit va oferi un sprijin de 50 milioane de euro unui
număr de peste o sută de IMM-uri din România, întreprinderi ce joacă un rol esențial în economia țării: introduc pe piață produse inovatoare și creează locuri de muncă în comunitățile locale. Un acces
mai bun la finanțare reprezintă `combustibilul` de
www.adrmuntenia.ro

care IMM-urile au nevoie pentru a propulsa economia, iar Fondul European pentru Investiții Strategice, împreună cu fondurile politicii de coeziune,
sunt exact acest combustibil. Mă bucur să văd că
Planul Juncker funcționează și generează creșterea economică și în România.”.
uniCredit Bank va folosi împrumutul pentru a
finanţa proiecte inovatoare – după criteriile Innovfin – sau cu grad de risc mai ridicat, propuse de IMMuri, companii cu capitalizare medie, întreprinderi de
tip startup sau de companii care promovează ocuparea forţei de muncă, în general, și a tinerilor, în
particular. uniCredit Bank devine prima bancă comercială din România care beneficiază de garanţia
de la bugetul ue, prin feIS, pilonul principal al planului de investiţii pentru europa, cunoscut și ca
„Planul Juncker”.

Sursa: fonduri-structurale.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Cascada Văii Rele
de la Slatina – Nucşoara

» Cascada văii Rele de la Slatina este
una dintre cele mai spectaculoase cascade
din ţară, deși este destul de puţin
cunoscută. La ea se ajunge după un traseu
de o frumuseţe aparte, prin munţii făgăraș,
către Curmătura Maliţei și apoi spre valea
Rea, pe care pot fi admirate o sumedenie
de căderi de apă, mai mici și mai mari.

Cascada Mare a văii Rele se poate admira în toată splendoarea ei mai ales primăvara, la topirea zăpezilor, când are un debit impresionant.
Cascada văii Rele de la Slatina se află în comuna Nucșoara și are o altitudine de cca 1.800 m. pârâul valea Rea izvorăște de sub creasta Munţilor făgăraș, chiar din căldarea glaciară de sub vârful Moldoveanu (cel mai înalt din Carpaţii românești), căldare unde se află și un lac glaciar de formă triunghiulară, la altitudinea de 2.156 m. Apa curge apoi
la vale, către sud, traversând trei mari praguri glaciawww.adrmuntenia.ro

re succesive, unde se aruncă spre hău prin trei cascade, cea din mijloc fiind cea mai mare (peste 30 m).
Cascada este accesibilă doar pe poteci turistice, fie dinspre nord, din țara făgărașului, traversând creasta munţilor și coborând din portiţa viștei
pe vale, fie dinspre sud, din comuna musceleană Nucșoara, pe valea Râului Doamnei, după parcurgerea
unui drum forestier de cca 40 km.

Sursa: travelpitesti.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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CJArgeş a obţinut finanţare de 78 milioane de lei
prin PNDL pentru reabilitarea Spitalului judeţean
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Argeş

Călăraşi

acestor lucrări, clădirea, care acum se în cadrează în
clasa de risc seismic II, va trece în clasa de risc seismic III. Cum prin realizarea acestei investiţii numărul paturilor din actuala clădire a spitalului se va
reduce cu 120, în paralel, din fonduri proprii, Cj Argeș
va demara un alt proiect care vizează „Extinderea corpului principal al Spitalului Județean de Urgență Pitești”.
va fi astfel construită o clădire nouă, în suprafaţă totală
de 4.090 metri, p+4e. valoarea totală estimată a lucrării este de 93 de milioane de lei, din care valoarea
estimată a lucrării de construire este de 69 de milioane de lei, iar valoarea estimată pentru dotări este
de 24 de milioane de lei, reprezentând 4 seturi de echipamente complexe specifice dotării sălilor din Blocul
operator, aparat mobil de radiologie, sisteme de
filtrare-dezinfectare aer tip HepA-uLpA.
Sursa: jurnaluldearges.ro

Concurs de idei pentru salvarea
clădirii prefecturii - monument-simbol
al Călăraşiului, aflat la un pas de ruină

Clădirea palatului Administrativ, monumentulsimbol al judeţului Călărași, trebuie să strălucească din nou. Autorităţile locale, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar judeţean și și Casa Corpului Didactic au lansat concursul eveniment „Dăm viață Prefecturii”.
Cele mai originale idei despre cum ar trebuie
să arate bijuteria arhitectonică vor fi premiate.
„Fie că ești locuitor al județului nostru, student în
Călărași, elev sau simplu turist pe meleagurile noastre, poți participa la concursul nostru, scriindu-ne
pe adresa de e-mail: damviataprefecturii@calarasi.ro
sau pe pagina de Facebook a concursului. Până în
data de 18 decembrie vă așteptăm ideile (proiecte, schițe grafice, teme, fotografii, clipuri video) despre cum ar trebui să arate și despre utilitatea pe care ar trebui să o dăm acestei frumuseți arhitecturale”, au anunţat autorităţile locale. premiile puse
la bătaie sunt: locul I – 1.000 de lei, locul II - 800 de
lei, locul III - 3 premii constând în internet mobil
gratuit timp de un an.
www.adrmuntenia.ro

președintele Consiliului judeţean, vasile Iliuţă,
va premia câștigătorii celor mai originale idei în data de 22 decembrie, într-un cadru festiv.
Clădirea de patrimoniu, construită în 1895, riscă să se deterioreze pentru că nu sunt bani pentru
întreţinerea reparaţiilor făcute deja, iar aripa de nord
se află într-o stare avansată de degradare. Aripa de
sud, în care funcţionează Instituţia prefectului, a fost
reabilitată în 2008 cu bani de la Banca Mondială.
ultima solicitare pentru alocarea de fonduri a fost
făcută în luna septembrie 2012. În documentul semnat de Consiliul judeţean și de Instituţia prefectului era menţionat faptul că mai sunt necesari 12,6
milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor de reconstrucţie. Autorităţile călărășene au solicitat, la
acea vreme, alocarea sumei de 6,3 milioane de lei din
fondul de rezervă al Guvernului, pentru finalizarea
modernizării și consolidării clădirii, pentru a nu fi
periclitate lucrări executate până la acel moment.

Sursa: adevarul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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joi, 26 octombrie, președintele Consiliului judeţean Argeș, Dan Manu, a semnat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei publice și fondurilor europene contractul de finanţare al proiectului „Consolidarea și reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Pitești”. este vorba de unul dintre cele nouă
proiecte depuse de Consiliul judeţean Argeș, care au
obţinut finanţare prin programul Naţional de Dezvoltare Locală (pNDL II). este cel mai mare proiect
al Consiliului judeţean Argeș, cu o valoare totală de
peste 78 de milioane de lei. principalele lucrări ce
vor fi executate în cadrul proiectului sunt: consolidarea corpurilor aflate în risc seismic; reabilitarea
tuturor saloanelor și rezervelor și dotarea corespunzătoare a acestora; refacerea tuturor instalaţiilor
și finisajelor interioare și exterioare ale clădirii;
eficientizarea energetică a clădirii. prin realizarea

Info Regional Sud Muntenia
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S-a emis Certificatul de urbanism
pentru modernizare DN71 Bâldana – Târgovişte – Sinaia
Dâmboviţa

S-a realizat un alt pas important pentru dezvoltarea judeţului. Acest proiect va reuși să asigure
zonei noastre o dezvoltare durabilă atât din punct
de vedere economic, cât și social prin îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură și a mediului de
afaceri care susţin creșterea economică. „Investițiile de mare importanță pentru județul Dâmbovița
continuă. La solicitarea Companiei Naționale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, tocmai am
semnat certificatul de urbanism pentru obiectivul
«Modernizare DN71 Bâldana – Târgoviște – Sinaia, km
0 + 000 – km 44 + 130 – lărgire la 4 benzi și km 51 +
041 – km 109 + 905 – drum la 2 benzi».

Giurgiu

INFO JUDEȚE

» Consiliul judeţean Dâmboviţa anunţă
că a emis certificatul de urbanism pentru
obiectivul „Modernizare DN71 Bâldana –
Târgoviște – Sinaia, km 0 + 000 – km 44 +
130 – lărgire la 4 benzi și km 51 + 041 – km
109 + 905 – drum la 2 benzi”, document
solicitat de către Compania Naţională de
Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Este un proiect extrem de important, care va
contribui la dezvoltarea județului Dâmbovița. În
ceea ce ne privește, vom face tot ceea ce depinde
de noi pentru ca acest proiect să fie unul de succes.”, a scris pe pagina sa de socializare, președintele Cj Dâmboviţa, Alexandru oprea.
Sperăm ca acest prim pas să fie continuat în
cel mai scurt timp de etapele următoare de implementare efectivă a proiectului.

Sursa: ziardambovita.ro

Vor fi asfaltate drumurile comunale
din Izvoarele

joi, 9 noiembrie, la sediul Ministerului Dezvoltării au fost semnate alte contracte de finanţare
pentru proiectele derulate prin programul Naţional
de Dezvoltare Locală (pNDL) II.
Cel mai important urmează să se deruleze în
comuna Izvoarele, unde 8,2 km de drumuri comunale vor fi modernizate.
Silviu Cazacu, primarul comunei Izvoarele, consideră acest proiect ca fiind esenţial pentru dezvoltarea localităţii pe care o conduce: „Astăzi am făcut un pas mic în calitate de primar, dar un pas mare pentru dezvoltarea comunei noastre, am semnat
contractul de finanțare pentru 8,2 km – modernizare drumuri comunale.”, a scris Silviu Cazacu pe
pagina personală de socializare.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: giurgiupesurse.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Spectacolul de foclor
„Rapsozii la ei acasă”, prilej de întâlnire
cu lumea satului de odinioară, la Sudiţi

16

Ialomiţa

Prahova

jilavele, Săveni (sat frăţilești), Bordușani, Reviga,
Munteni Buzău, Căzănești, țăndărei. programul a
fost completat de recitalul susţinut de ansamblul
folcloric „Doina Bărăganului”.

Sensuri giratorii noi
în două intersecţii periculoase
de la ieşirile din Ploieşti

Sursa: adevarul.ro

Consiliul judeţean prahova a făcut o primă analiză pe tema viitoarelor investiţii din 2018. pe lista de investiţii figurează inclusiv două noi sensuri giratorii. unul ar fi la ieșirea din ploiești, pe Dj 102,
până la sensul giratoriu suspendat, iar cel de-al
doilea ar urma să fie realizat la ieșirea din ploiești,
după coborârea de pe pod, pe raza localităţii tătărani.
tot pe lista de investiţii figurează, potrivit administratorului public al judeţului prahova, fabioara Ionescu, realizarea noii clădiri de la Spitalul judeţean, unde vor funcţiona toate secţiile exterioare ale unităţii medicale din ploiești. Și, tot aici, vor
continua lucrările la reabilitarea celorlalte etaje
din unitatea spitalicească, fiind deja modernizat
etajul al v-lea, respectiv secţia de cardiologie.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: observatorulph.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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păstrători ai valorilor folclorului românesc,
rapsozii populari transmit mai departe generaţiilor
tinere dragostea pentru cântec, participând la revigorarea tradiţiilor noastre autentice.
vineri, 10 noiembrie, maeștii cântecului popular românesc din Bărăgan și-au dat mâna într-un spectacol de zile mari, denumit sugestiv „Rapsozii la ei
acasă”.
Centrul judeţean pentru Conservarea și promovarea Culturii tradiţionale Ialomiţa, în colaborare cu primăria comunei Sudiţi, a organizat, vineri, manifestarea culturală anuală, care constituie de fiecare dată un prilej de întâlnire cu lumea de
odinioară a satului românesc, transpusă cu multă sensibilitate în cântecele rapsozilor ialomiţeni.
La acest eveniment au participat rapsozi din
localităţile vlădeni, Ciochina (sat Bordușelu), făcăeni, Albești, Cocora, Gura Ialomiţei (sat Luciu),

Info Regional Sud Muntenia
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Un nou proiect Zimnicea – Svishtov,
pentru situaţii de urgenţă în zona transfrontalieră

Teleorman

primăria Zimnicea a depus proiectul uSeS –
„Uniform standards, enhanced coordination – common security” (Standarde uniformizate, coordonare îmbunătăţită – securitate comună), în parteneriat cu municipiul Svishtov, Bulgaria, în cadrul programului Interreg v-A România - Bulgaria 2014 2020, Axa prioritară 3 „O regiune sigură”, obiectivul Specific 3.1 „Îmbunătățirea managementului
comun al riscurilor în zona transfrontalieră”. Cu o
valoare totală ce se ridică la 991.107,47 euro, proiectul are drept obiectiv asigurarea un cadru de intervenţie comună, Zimnicea - Svishtov, pentru situaţii de urgenţă în zona transfrontalieră.
La nivelul orașului Zimnicea există un Serviciu
voluntar pentru Situaţii de urgenţă, însă acesta nu
www.adrmuntenia.ro

este funcţional din lipsa dotărilor cu utilaje și echipamente.
În acest sens, prin proiectul „USES”, se urmărește dotarea cu echipamente și utilaje a Serviciului,
în vederea creșterii capacităţii de intervenţie în
situaţii de risc. Astfel, Serviciul voluntar pentru Situaţii de urgenţă va fi dotat cu echipamente și utilaje specifice pentru intervenţie, căutare – deblocare – salvare – evacuare în caz de cutremur, fenomene meteorologice periculoase, alunecări și prăbușiri de teren și inundaţii, cercetare – intervenţie
pentru risc biologic și chimic, în urma implementării proiectului crescând capacitatea de intervenţie în situaţii de urgenţă la nivel local.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Ziarul Dâmboviţa / 7 noiembrie 2017

REVISTA PRESEI

observatorul prahovean / 6 noiembrie 2017

primar pH / 4 noiembrie 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 judeţean
Argeș, sediul Consiliului judeţean Argeș: piaţa
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 judeţean
Dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
Dâmboviţa: piaţa tricolorului, nr. 1, et. Iv, cam.
90, 100 și 101, mun. târgoviște, jud. Dâmboviţa
Tel./fax / 0345/100.018,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
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 judeţean
Ialomiţa, piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. Iv,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
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 informaţii despre activităţile derulate de către
Agenţie și de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei publice
și fondurilor europene, în vederea promovării
programului operaţional Regional.
pe lângă aceste noutăţi, se dorește informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale Reţelei de Informare
ReGIo Sud Muntenia și despre cele mai importante evenimente
organizate de acestea în judeţele regiunii.

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
teleorman, sediul Consiliului judeţean
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 POPA, 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 / 13 noiembrie 2017
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia și activităţile pe care
dumneavoastră le desfășuraţi. Dacă sunteţi interesaţi
să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm
să ne transmiteţi un scurt material de informare
(maxim 1.500 de caractere cu tot cu spaţii), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediţie
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 Agenţiei
(http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit
electronic săptămânal tuturor membrilor Reţelei de
Informare ReGIo Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor
judeţene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei
publice și fondurilor europene, reprezentanţilor 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.

