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În data de 9 ianuarie s-a semnat»
contractul de finanțare pentru proiectul
„Restaurarea Galeriei de Artă `Rudolf
Schweitzer - Cumpăna`- consolidarea,
protejarea şi valorificarea patrimoniului
cultural”. 

prin acest contract, unitatea Administrativ-te -
ritorială județul Argeş, în parteneriat cu Ministerul
Culturii şi Identității naționale, în calitate de bene -
ficiari, primesc finanțare nerambursabilă în cadrul
programului operațional Regional 2014 – 2020, Axa
prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi con-
servarea, protecţia şi valorificarea durabilă a pa-
trimoniului cultural”, prioritatea de investiții 5.1
„Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvolta -
rea patrimoniului natural şi cultural”. 

valoarea totală a cererii de finanțare este de
19.571.115,55 lei, din care 16.608.111,42 lei repre -
zintă fonduri nerambursabile feDR, iar 2.540.064,10
lei sunt fonduri din bugetul de stat.

Contractul de finanțare are ca obiectiv impul-
sionarea dezvoltării locale prin consolidarea, pro-
tejarea şi valorificarea patrimoniului cultural al
Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer – Cumpăna”,
monument istoric de categoria A. totodată, se ur -
măreşte creşterea gradului de expunere a galeriei
de artă după finalizarea lucrărilor de intervenții, prin
digitizarea acesteia, precum şi creşterea cu aproxi -
mativ 700 a numărului de vizitatori. Astfel, vor fi rea -
lizate lucrări de invervenție prin care vor fi prevă-
zute toate măsurile de modernizare necesare pen-
tru punerea în valoare a clădirii de cultură şi folo-
sirea ei în condiții optime şi eficiente.

Galeria de Artă funcționează într-o clădire ce
datează din anul 1886 (arh. Ion n. Socolescu), care
până în 1970 a adăpostit primăria oraşului. Are un
patrimoniu de 1.100 de lucrări de pictură şi sculp -
tură clasică şi contemporană. În sălile de la etaj
sunt expuse lucrări de nicolae Grigorescu, Ştefan
Luchian, theodor pallady, Gh. petraşcu şi nicolae to -
nitza, fixând atenția asupra unor momente importan -
te din istoria plastică a fiecărui artist. Aceşti artişti

plastici sunt cei care au dat personalitate picturii
româneşti, punând bazele şcolii naționale de pictură
modernă. De asemenea, tot la etaj, do uă săli sunt
dedicate picturii lui Rudolf Schweitzer - Cumpăna.

În cadrul programului operațional Regional
2014 – 2020, la nivelul județului Argeş s-au depus
până în prezent 204 aplicații, ce au o valoare to-
tală de pes te 702 milioane de lei, din care po ten -
țialii benefi ciari solicită în total fonduri nerambur-
sabile de pes te 502 milioane de lei. Dintre acestea
s-au semnat 43 de contracte de finanțare ce însu-
mează peste 190 milioane de lei, din care peste
172 milioane de lei reprezintă valoarea fondurilor
nerambursabile solicitate.
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ADR Sud Muntenia demarează
o nouă caravană de promovare POR 2014 – 2020!

ADR Sud Muntenia, în calitate de»
organism Intermediar pentru programul
operațional Regional 2014 - 2020, demarează
începând cu data de 16 ianuarie o nouă
caravană de informare pentru promovarea
oportunităților de investiții din liniile de
finanțare lansate pentru potențialii
beneficiari din mediul public şi privat.

Liniile de finanțare, ce vor face obiectul pre-
zentei caravane de informare, sunt următoarele:

Prioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea efici -•
enţei energetice, a gestionării inteligente a energi -
ei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în in -
frastructurile publice, inclusiv în clădirile publice,
şi în sectorul locuinţelor” – operațiunile A – „Clădiri
rezidenţiale” şi C – „Iluminat public”;

Prioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea efi -•
cienţei energetice, a gestionării inteligente a ener -
giei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publi -
ce, şi în sectorul locuinţelor” – operațiunile A – „Clă -
diri rezidenţiale” şi B „Clădiri publice” – SueRD; 

Prioritatea de investiţii 3.2 „Promovarea stra -•
tegiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon
pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zo -
ne urbane, inclusiv promovarea planurilor sustena -
bile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevan -
te pentru atenuarea adaptărilor”;

Prioritatea de investiţii 3.2 „Promovarea stra -•
tegiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon
pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zo ne
urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabi -
le de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante
pentru atenuarea adaptărilor” – SueRD

Prioritatea de investiţii 8.1 „Investiţiile în•
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie
la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local,
reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea
de sănătate şi promovând incluziunea socială prin
îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, cul-
turale şi de recreere, precum şi trecerea de la servi -
ciile instituţionale la serviciile prestate de colecti -
vităţile locale” – obiectivul Specific 8.3 „Creşte-

rea radului de acoperire cu servicii sociale”, ope -
rațiunile B – Grupul vulnerabil: „Persoane cu diza -
bilităţi” şi C – Grupul vulnerabil „Copii”;

Prioritatea de investiţii 8.1 „Investiţiile în•
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie
la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local,
reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îm-
bunătăţirea accesului la serviciile sociale, cultura -
le şi de recreere, precum şi trecerea de la servicii -
le instituţionale la serviciile prestate de colecti vi -
tăţile locale” – obiectivul Specific 8.2 „Îmbunătăţi -
rea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de ur -
genţă”, operațiunea B – Unităţi de primiri urgenţe;

Prioritatea de investiţii 10.1 „Investiţiile în edu -•
caţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pen -
tru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot par -
cursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de edu -
caţie şi formare” - Apelurile dedicate învățământu -
lui obligatoriu, antepreşcolar şi preşcolar (o.S. 10.1),
învățământului profesional şi tehnic şi învățare pe tot
parcursul vieții (o.S. 10.2), universităților (o.S. 10.3);

Prioritatea de investiţii 1.1 „Promovarea in-•
vestiţiilor în C&I, dezvoltarea de legături şi sinergii
între întreprinderi, centrele de cercetare şi dezvol -
tare şi învăţământul superior, în special promovarea
investiţiilor în dezvoltarea de produse şi de servicii,
transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinova -
rea şi aplicaţiile de servicii publice, stimularea cere -
rii, crearea de reţele şi de grupuri şi inovarea deschi -
să prin specializarea inteligentă, precum şi sprijini -
rea activităţilor de cercetare tehnologică şi aplica -
tă, liniilor-pilot, acţiunilor de validare precoce a pro -
duselor, capacităţilor de producţie avansate şi de pri -
mă producţie, în special în domeniul tehnologiilor
generice esenţiale şi difuzării tehnologiilor de uz
general” – obiectivul specific C – IMM în partene-
riat cu Itt;

Prioritatea de investiţii 2.1 „Promovarea•
spiritului antreprenorial, în special prin facilita-
rea exploatării economice a ideilor noi şi prin în-
curajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin
incubatoare de afaceri” – operațiunea B – Incuba-
toare de afaceri;

(continuare în pagina 4)
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(continuare din pagina 3)
Caravana de informare se va desfăşura con-

form calendarului de mai jos:

16 ianuarie 2018, mun. Giurgiu,
sediul Primăriei Municipiului Giurgiu 

ora 10:00 – Seminar de informare destinat au -•
torităților publice locale: p.I 3.1 - operațiunile A –
Clă diri publice şi C – Iluminat public; p.I. 3.1 - ope-
rațiunile A – Clădiri publice şi B – Clădiri reziden -
ția le (SueRD); p.I. 3.2; p.I. 3.2 (SueRD); p.I. 8.1 -
obiectivul Specific 8.2, operațiunea B – unități de
primiri urgențe; p.I. 10.1 - Apelurile dedicate învă -
țământului obligatoriu, antepreşcolar şi preşcolar
(o.S. 10.1), învățământului profesional şi tehnic şi
învățare pe tot parcursul vieții (o.S. 10.2), uni ver -
sităților (o.S. 10.3)

ora 13:00 – Seminar de informare destinat•
IMM-urilor: p.I. 1.1 - obiectivul specific C – IMM în par -
teneriat cu Itt;  p.I. 2.1 -  operațiunea B – Incubatoa -
re de afaceri.

17 ianuarie 2017, mun. Târgovişte,
sediul CJ Dâmboviţa

ora 10:00 – Seminar de informare destinat•
autorităților publice locale: p.I 3.1 - operațiunile A –
Clădiri publice şi C – Iluminat public; p.I. 3.2; p.I. 8.1 -
obiectivul Specific 8.2, operațiunea B – unități de
primiri urgențe; p.I. 10.1 - Apelurile dedicate învă -
țământului obligatoriu, antepreşcolar şi preşcolar
(o.S. 10.1), învățământului profesional şi tehnic şi
învățare pe tot parcursul vieții (o.S. 10.2), univer -
sităților (o.S. 10.3)

ora 13:00 – Seminar de informare destinat IMM-•
urilor: p.I. 1.1 - obiectivul specific C – IMM în parte neriat
cu Itt; p.I. 2.1 - operațiunea B – Incubatoa re de afaceri.

18 ianuarie 2017, mun. Piteşti,
sediul CJ Argeş

ora 10:00 – Seminar de informare destinat au -•
torităților publice locale: p.I 3.1 - operațiunile A – Clă -
diri publice şi C – Iluminat public; p.I. 3.2; p.I. 8.1 -
obiectivul Specific 8.3, operațiunile B - Grup vulne -
rabil: persoane cu dizabilități şi C - Grup vulnerabil:
Copii; p.I. 8.1 - obiectivul Specific 8.2, operațiunea
B – unități de primiri urgențe; p.I. 10.1 - Apelurile de -
dicate învățământului obligatoriu, antepreşcolar şi
preşcolar (o.S. 10.1), învățământului profesional
şi tehnic şi învățare pe tot parcursul vieții (o.S. 10.2),

universităților (o.S. 10.3)
ora 13:00 – Seminar de informare destinat IMM-•

urilor: p.I. 1.1 - obiectivul specific C – IMM în parte -
neriat cu Itt;  p.I. 2.1 -  operațiunea B – Incubatoa -
re de afaceri.

19 ianuarie 2017, mun. Ploieşti,
sediul CJ Prahova (sala D200)

ora 09:30 – Seminar de informare destinat au -•
torităților publice locale: p.I 3.1 - operațiunile A – Clă -
diri publice şi C – Iluminat public; p.I. 3.2; p.I. 8.1 -
obiectivul Specific 8.3, operațiunea C - Grup
vulnera bil: Copii; p.I. 8.1 - obiectivul Specific 8.2,
operațiu nea B – unități de primiri urgențe; p.I. 10.1
- Apelu rile dedicate învățământului obligatoriu,
antepreşcolar şi preşcolar (o.S. 10.1), învățămân-
tului profe sional şi tehnic şi învățare pe tot par-
cursul vieții (o.S. 10.2), universităților (o.S. 10.3)

ora 12:00 – Seminar de informare destinat IMM-•
urilor: p.I. 1.1 - obiectivul specific C – IMM în parte -
neriat cu Itt;  p.I. 2.1 - operațiunea B – Incubatoa -
re de afaceri.

22 ianuarie 2018, mun. Călăraşi,
sediul ADR Sud Muntenia 

ora 10:00 – Seminar de informare destinat au -•
torităților publice locale: p.I 3.1 - operațiunile A – Clă -
diri publice şi C – Iluminat public; p.I. 3.1 - operațiu -
nile A – Clădiri publice şi B – Clădiri rezidențiale (SueRD);
p.I. 3.2; p.I. 3.2 (SueRD); p.I. 8.1 - obiectivul Speci fic
8.2, operațiunea B – unități de primiri urgențe; p.I.
10.1 - Apelurile dedicate învățământului obligato-
riu, antepreşcolar şi preşcolar (o.S. 10.1), învăță-
mântului profesional şi tehnic şi învățare pe tot
parcursul vieții (o.S. 10.2), universităților (o.S.
10.3)

ora 13:00 – Seminar de informare destinat IMM-•
urilor: p.I. 1.1 - obiectivul specific C – IMM în parte ne -
riat cu Itt;  p.I. 2.1 -  operațiunea B – Incubatoa re
de afaceri.

Cei interesați să participe la unul din semina-
riile de informare din Caravana poR 2014 – 2020
sunt invitați să se înscrie prin formularul disponibil
aici - https://goo.gl/forms/w9ja9Bkeo1QefQuY2.

Menționăm că pe site-ul http://regio.adrmun-
tenia.ro, secțiunea poR 2014 – 2020 > Ştiri, precum şi
pe pagina fB a Agenției - www.facebook.com/adrsud-
muntenia/ vor fi postate în timp util informații pri-
vind Caravana de promovare poR 2014 - 2020.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://goo.gl/forms/w9Ja9BkEo1QEfQUY2
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
www.facebook.com/adrsudmuntenia/
www.facebook.com/adrsudmuntenia/
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ADR Sud Muntenia, partener în organizarea manifestărilor
artistice de Ziua Culturii Naţionale la Călăraşi

În data de 15 ianuarie, Agenția pentru Dezvol-
tare Regională Sud Muntenia va fi partener în or-
ganizarea şi desfăşurarea unor activități cultural-
artistice destinate sărbătoririi Zilei Culturii națio -
nale la Călăraşi. evenimentul, ce va avea loc la sala
de specta cole „Barbu Știrbei”, va fi organizat în co-
laborare cu Liceul teoretic „Mihai Eminescu”, Inspec -
toratul Şco lar județean Călăraşi, Centrul județean de
Cultură şi Creație Călăraşi, Consiliul județean Călă -
raşi, primă ria Municipiului Călăraşi, palatul Copiilor
Călăraşi, Ca sa Corpului Didactic şi Asociația eCoMunDI.

Cu această ocazie va fi organizat un program ar -
tistic complex ce va cuprinde diferite momente artistice.

Conform Legii nr. 238 din 7 decembrie 2010, da -
ta de 15 ianuarie, aleasă ca Zi a Culturii naționale, re -
prezintă data naşterii poetului, prozatorului, drama -

turgului şi ziaristului Mihai eminescu (1850 - 1889). 
Ziua Culturii naționale reprezintă nu numai o zi

în care celebrăm „Luceafărul” poeziei româneşti,
dar şi o zi de reflecție asupra culturii române, în ge -
nere, a esenței românismului din sufletul oricăruia
dintre noi.

Mihai eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850,
la Botoşani. A fost poet, prozator, dramaturg şi jur-
nalist, socotit de critica literară postumă drept cea
mai importantă voce poetică din literatura româ -
nă. Avea o bună educație filosofică, opera sa poe-
tică fiind influențată de marile sisteme filosofice
ale epocii sale, de filosofia antică, de la Heraclit la
platon, de marile sisteme de gândire ale romantis -
mului, de teoriile lui Arthur Schopenhauer, Imma-
nuel Kant şi de teoriile lui Hegel.

ADR Sud Muntenia, partener în proiectul
„Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”

ADR Sud Muntenia a obținut finanțare neram-
bursabilă pentru un nou proiect european! Înce-
pând cu luna ianuarie 2018, Agenția, în calitate de
partener, alături de Asociația „Patronatul Tinerilor
Întreprinzători din România” Bucureşti, în calitate
de lider, au demarat implementarea proiectului
„Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Munte-
nia”, finanțat în cadrul programului operațional
Capital uman (poCu) 2014 - 2020, Axa prioritară 3
„Locuri de muncă pentru toţi”. 

obiectivul general al acestui proiect, ce are o pe-
rioadă de implementare de 36 de luni, este reprezentat
de creşterea ocupării în regiunea de dezvoltare Sud
Muntenia, prin dezvoltarea culturii antreprenoriale a
persoanelor fizice (şomeri, persoane inactive, persoa -
ne care au un loc de muncă şi înființează o afacere în
scopul creării de noi locuri de muncă etc.) şi susținerea
înființării, dezvoltării şi menținerii pe piață a întreprin-
derilor cu profil nonagricol din zona urbană.

prin proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiu-
nea Sud Muntenia” se urmăreşte susținerea dezvoltării
spiritului antreprenorial la nivelul regiunii noastre, prin
îmbunătățirea competențelor antreprenoriale pentru
un număr de minimum 336 de persoane care inten țio -

nează să înființeze o afacere non-agricolă în zona ur-
bană şi care vor beneficia de formare antreprenorială. 

toți membrii grupului țintă vor beneficia de forma -
re antreprenorială, îmbunătățindu-şi astfel competen -
țele antreprenoriale şi devenind capabili să întocmeas -
că planuri de afaceri, respectiv: să stabilească obiec-
tive specifice ale afacerii proprii cât mai realiste, pe
termen scurt, mediu şi lung şi căi de atingere a acestor
obiective; să cuantifice necesarul de resurse şi să rea-
lizeze alocarea lor eficientă; să determine fezabilita-
tea ideii de afacere; să încadreze în timpul necesar de-
rulării etapelor afacerii, în funcție de resurse şi de me-
diul extern şi să delimiteze ariile de acțiune; să iden-
tifice posibilele riscuri pentru afacere; să stabilească
strategiile optime pentru dezvoltarea afacerii. Membrii
grupului țintă îşi vor îmbunătăți capacitatea de a re -
cunoaşte şi exploata oportunitățile de dezvoltare a u -
nor afaceri, iar adaptabilitatea forței de muncă se va
îmbunătăți la nivelul regiunii de dezvoltare vizate prin
proiect. Minimum 300 de persoane vor dobândi certifi -
care AnC în urma participării la stagiile de curs.

Bugetul total al proiectului este de 2.502.004,34
euro, din care bugetul ADR Sud Muntenia este de
631.172,13 euro.
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S-a publicat Ghidul specific pentru
Prioritatea de investiţii 3.1,

Operaţiunea C – Iluminat public
În data de 8 ianuarie a fost a pro -

bată versiunea finală a Ghidului spe -
cific aferent apelului de proiecte cu
titlul poR/2018/3/3.1/C/1/ReGIunI
pentru Axa prioritară 3 „Sprijinirea
tranziţiei către o economie cu emi -
sii scăzute de carbon”, prioritatea
de investiții 3.1 „Sprijinirea efici -
enţei energetice, a gestionării in -
teligente a energiei şi a utilizării
energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv
în clădirile publice, şi în sectorul

locuinţelor” - operațiunea 3.1.C -
Iluminat public.

Depunerea proiectelor va fi
posibilă începând cu data de 18 fe -
bruarie până în data de 18 august
2018.

forma finală a Ghidului spe-
cific poate fi consultată pe web-
site-ul Agenției – http://regio.adr -
muntenia.ro, secțiunea poR 2014-
2020 > program > Axe > Axa 3, link:
https://regio.adrmuntenia.ro/a
xa-3/static/1198.
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A fost modificat
Ghidul specific 8.3 C
dedicat grupului
vulnerabil „Copii”,
din cadrul
POR 2014-2020

principalele modificări ale ghidului
specific pentru prioritatea de inves -
tiții 8.3 C, destinată grupului vulnera -
bil Copii, prevăd:

1. Admiterea tipului de înscriere pro -
vizorie în cartea funciară pentru pro-
prietatea publică, până la atestarea
prin Hotărârea de Guvern, dar nu mai
târziu de 12 luni de la semnarea con-
tractului de finanțare.

2. prelungirea perioadei de depu-
nere a cererilor de finanțare în cadrul
apelurilor poR/44/8/3 şi poR/161/8/3,
până la data de 30.03.2018, ora 12:00.

forma modificată şi completată a
Ghidului specific poate fi consultată
pe website-ul Agenției – http://re-
gio.adrmuntenia.ro, secțiunea poR
2014-2020 > program > Axe > Axa 8, link:
http://regio.adrmuntenia.ro/axa-8.

Modificarea Ghidului
solicitantului – Condiţii
specifice de accesare
a fondurilor în cadrul
apelului de proiecte POR
2017/6/6.1/SUERD/1

S-a prelungit termenul de depune re
a proiectelor, până în data de 29 ia nua rie
2018, ora 15:00, în cadrul apelu rilor de
proiecte cu titlul poR 2017/6/6.1/SueRD/1,
fiind astfel modificat ghidul solicitan-
tului ce conține condiții specifice pen -
tru accesarea fondurilor în cadrul pro -
gramului operațional Regional, priori -
tatea de investiții 6.1.

Modificarea a fost determinată de ne -
cesitatea asigurării unui portofoliu de
proiecte suficient raportat la aloca-
rea apelului.

Restul condițiilor şi prevederilor din
ghidul specific rămân neschimbate.

forma modificată şi completată a Ghi -
dului specific poate fi consultată pe
website-ul Agenției – http://regio.adrmun-
tenia.ro, secțiunea poR 2014-2020 >
program > Axe > Axa 6, link: https://re-
gio.adr muntenia.ro/index.php/axa-
6/static/1201.

Ghidul solicitantului 13.1
„Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei
în oraşele mici şi mijlocii din România”,

în consultare publică
Luni, 8 ianuarie, s-a lansat în

consultare publică Ghidul specific
pentru prioritatea de inves tiții 13.1
„Îmbunătăţirea calităţii vieţii po-
pulaţiei în oraşele mici şi mijlocii din
România” – Apelul de proiecte cu
numărul poR/2018/13/13.1/1/7
ReGIunI. eventualele observații
şi pro puneri pot fi transmise la a -
dresa de e-mail: regio@mdrap.ro,

până în da ta de 6 februarie 2018.
varianta draft a Ghidului spe -

cific poate fi consultată pe web-
site-ul Agenției – http://regio.adr -
mun tenia.ro, secțiunea poR 2014-
2020 > program > Axe > Axa 13, link:
https://regio.adrmuntenia.ro/a
xa-13-sprijinirea-regenerarii-
oraselor-mici-si-mijlo cii/sta -
tic/1470.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/axa-8
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-6/static/1201
https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-6/static/1201
https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-6/static/1201
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-13-sprijinirea-regenerarii-oraselor-mici-si-mijlocii/static/1470
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-13-sprijinirea-regenerarii-oraselor-mici-si-mijlocii/static/1470
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-13-sprijinirea-regenerarii-oraselor-mici-si-mijlocii/static/1470
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-13-sprijinirea-regenerarii-oraselor-mici-si-mijlocii/static/1470
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,

la data de 5 ianuarie 2018

• Curs Inforeuro ianuarie 2018: 4,6520 lei
• Valoare totală este formată din cofinanțare ue (feDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile

(CBCHe), precum şi cheltuielile neeligibile ale proiectului.
• Valoarea eligibilă este formată din cofinanțare ue (feDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHe).
• Valoarea solicitată este formată din cofinanțare ue (feDR) şi cofinanțarea de la bugetul de stat (BS).
• (1) Alocarea apelurilor POR 2014-2020 aferente SUERD este la nivelul celor 12 județe 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 național.

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis

Apel închis

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Marius Nica: Eficienţa folosirii fondurilor europene
este prioritatea zero a acestui an

Ministrul delegat pentru fonduri europene, Ma -
rius nica, a participat săptămâna trecută, la sediul
organismului Intermediar Regional din timişoara,
la întâlnirea de lucru organizată de conducerea Au -
torității de Management pentru programul operațio -
nal Capital uman cu reprezentanții organismelor
Intermediare Regionale care implementează, în te-
ritoriu, proiectele finanțate din programul opera -
țional Capital uman (poCu).

„Ne întâlnim chiar în a două zi lucrătoare a -
nului cu ceilalţi colegi din ţară, pentru a găsi îm-
preună cele mai eficiente soluţii pentru imple-
mentarea proiectelor finanţate din Programul Ope -
raţional Capital Uman 2014-2020. Aceasta este pri -
ma din şirul întâlnirilor de lucru pe care le vom or -
ganiza, pentru că, am spus şi repet, eficienţa folo -

sirii fondurilor europene este prioritatea zero a a -
cestui an”, a declarat ministrul nica.

Discuțiile s-au axat, în special, pe termenele de
procesare a cererilor de finanțare şi pe temenele de
contractare a proiectelor, precum şi pe eficientiza -
rea activității de monitorizare. În ceea ce priveşte
monitorizarea, accentul a fost pus pe necesitatea
ca ofițerii de monitorizare să urmărească implemen -
tarea proiectelor conform graficelor de implemen-
tare agreate, beneficiarii să fie sprijiniți pentru atin -
gerea țintelor şi termenele de procesare a documen -
telor depuse. De asemenea, au fost analizate măsu -
rile necesare pentru accelerarea implementării poCu,
pentru ca sumele necesare a fi declarate către Ce pâ -
nă la finalul lui 2018 să fie acoperite. 

Sursa: finantare.ro

Comisia Europeană a rambursat României
peste 454 milioane de euro

Comisia europeană a transferat, la sfârşitul a -
nului 2017, României suma de 454.061.256 de eu -
ro, reprezentând rambursarea de fonduri solicitate
prin cererile de plată intermediare transmise de Au -
toritățile de Management aflate în coordonarea Mi-
nisterului Dezvoltării Regionale, după cum urmează:

pentru programul operațional Infrastructură•
Mare, din fondul de Coeziune: 338.029.952,33 euro,
iar din fondul european pentru Dezvoltare Regiona -
lă: 101.651.644,48 euro;

pentru programul operațional Asistență teh-•
nică, din fondul european pentru Dezvoltare Regio -
nală: 12.065.088,60 euro;

pentru programul operațional Capacitate Admi -•
nistrativă, din fondul Social european: 2.314.570,57euro.

„Sumele intrate în ţară sunt, de fapt, rezulta tul muncii
instituţiilor şi beneficiarilor implicaţi înprocesul de implemen -
tare a investiţiilor finanţate dinfonduri europene. Le mulţu -
mesc colegilor mei pen tru eforturile depuse în vederea re-
cuperării întârzierilor, astfel încât, iată, la sfârşit de an reuşim
săaducem în ţară încă o tranşă de bani europeni”, a decla -
rat Marius nica, ministrul delegat pentru fonduri europene.

Sursa: fonduri-ue.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-ue.ro
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Castrul Roman de la Drajna de Sus,
descoperire arheologică impresionantă

Castrul roman de la Drajna de Sus»
este unul dintre monumentele istorice ale
județului prahova, de o importanță
deosebită. el are o poveste „de viaţă” mai
specială: localnicii din Drajna spun că „pe
vremea comunistă, pe când zidurile
castrului roman erau de suprafaţă, a fost
dispusă intervenţia buldozerelor, pentru
nivelarea terenului, astfel încât în locul
ruinelor să fie o livadă de pruni.” Şi iată
cum prunul a învins istoria, iar astăzi
arheologii trebuie să „coboare” sub
pământ spre a scoate la lumină fundațiile
vechilor construcții şi artefactele ascunse
în pulberea anilor, iar restul să le
reconstituie imaginar şi virtual.

Castrul roman se află în satul Drajna de Sus, din
comuna Drajna, județul prahova, pe platoul dealu-
lui Grădiştea, la o altitudine de 475 m, separate pe
linia nord-sud de valea râului Drajna şi pârâul ogretin.
pe teritoriul satului Drajna de jos, sat vecin cu cel aflat

în studiu, a fost descoperit un im portant depozit de
obiecte de la sfârşitul epocii Bronzului (sec. 13 î.Hr.),
iar în satul Drajna de Sus, este consemnată o aşe -
zare dacică, respectiv anti ca cetate Ramidava. 

numele localității vine de la „drajon”, ca „lăs-
tar al unei plante crescut din rădăcină şi din care
(prin separare) se poate dezvolta o nouă plantă”.
Lingviştii spun că acest cuvânt l-am împrumutat din
fr. „drageon” (lăstar crescut pe o rădăcină superficială).

Castrul de la Drajna de Sus intră în literatura de
specialitate după 1888, prin publicarea de către Gri -
gore tocilescu a unor serii de ştampile cu numele uni -
tăților militare cantonate acolo. Meritul descoperi -
rii castrului îi revine lui M.D. Bazilescu, profesor la
Drajna. În anul 1883, acesta înştiința Ministerul In-
strucției publice despre descoperirile făcute în cursul
muncilor agricole, materiale pe care le va preda Mu -
zeului național de Antichități. 

primele cercetări sistematice au fost efectua -
te în anii 1939-1940 de către profesorul Gheorghe Şte -
fan. S-a constatat că acest castru are forma dreptun -
ghiulară cu dimensiunile 176 x 200 m şi că există un
singur strat de dărâmături.

(continuare în pagina 10)
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(continuare din pagina 9)
Alături de obiectele spe cifice au fost descope-

rite şi monedele, cele mai re cente fiind din anul
116-117, din ultimii ani de dom nie ai împăratului
traian. În urma săpăturilor arheo logice reîncepute
în anul 1992, în incinta castrului s-au descoperit
numeroase cărămizi cu ştampile ca re atestă pre -
zența unor trupe romane precum „Cohors I Flavia
Commagenorum” (pomenită şi într-o diplomă mi-
litară din anul 105 printre trupele provinciei din
sudul Dunării), precum şi trei detaşamen te din le-
giunile „I Italica” staționate la novae (Sistov), „V Ma-
cedonia” staționată la troesmis (Iglita) şi „XI Clau-
dia Pia Fidelis” staționată la Durostorum (Silis tra).
După monedele descoperite aici, castrul a func ționat
numai în timpul domniei împăratului traian şi avea
sarcina supravegherii populației băştinaşe şi a dru-
mului de trecere peste Carpați, spre Braşov.

Graba cu care imperiul a ridicat aceste forti fi -
cații în curbura Carpaților dovedeşte faptul că se do -
rea o valorificare rapidă a victoriilor militare, spre
a nu da timp de ripostă trupelor geto-dace. prin ri -
dicarea de fortificații şi cantonarea aici a numeroa -
selor cohorte de legionari se crea o forță tampon im -
portantă, greu de dat la o parte mai apoi. urmele ce -
ramice dovedesc cu prisosință prezența unei popu -
lații getice după părăsirea castrului de către trupe -
le romane în urma retragerii aureliene. Cercetările
arheologice din anul 1992 sunt primele efectuate
aici după cercetările efectuate în perioada 1939-
1940 de către profesorul Gheorghe Ştefan. Rezulta -
tele campaniilor din anii 1992-1996 au adus dovezi
asupra fazelor de construcție a clădirilor din inte-
riorul castrului. prima fază de construire, val de pă -
mânt şi palisade (Drajna de Sus I) este construită
probabil în toamna-iarna anului 101, şi a durat pâ -
nă la sfârşitul celui de-al doilea război daco-roman.

Castrul de la Drajna de Sus, alături de cele de
la Mălăieşti (jud. prahova) şi pietroasele (jud. Bu-
zău), a servit aşadar ca adăpost armatelor lui Labe -
rius Maximus în timpul iernii din 101-102, urmând
ca în primăvara anului 102 să reprezinte baza ope-
rațiunilor desfăşurate de acesta la nord de munți.
După încheierea păcii, castrul roman de la Drajna
de Sus rămâne ocupat de „Cohors I Commageno-
rum”. De altfel, Muntenia şi toată partea răsăritea -
nă până la hotarul cu geții roxolani, sunt anexate pro -
vinciei Moesia Inferior. Castrul de la Drajna de Sus
a fost utilizat de romani probabil până la anii 117/

118. În această perioadă, castrul roman de la Draj -
na de Sus pare să fi fost cea mai mare bază militară
romană situată strategic pe deal, controlând astfel
căile de acces în vale. 

Situl arheologic de la Drajna de Sus este înscris
pe Lista Monumentelor Istorice din anul 2004. Cam-
pania arheologică 2011 şi săpăturile sistematice
sunt derulate de Muzeul de Istorie şi Arheologie
prahova, în colaborare cu Institutul de Arheologie
„Vasile Pârvan” – Bucureşti şi Institutul de Cerce-
tări eco-Muzeale tulcea.

În prezent se aşteaptă o finanțare norvegiană
pentru „Proiectul pentru protejarea, conservarea
şi valorificarea muzeistică a clădirii comandantu-
lui din perimetrul castrului roman de la Drajna de
Sus”. Consiliul județean prahova deja lucrează la
un proiect amplu care ar putea să fie pus în valoare
prin atragerea de finanțare de la uniunea europea -
nă. În prezent săpăturile sunt conservate, prin rea-
lizarea unei clădiri care adăpos teşte şi protejează
întregul şantier arheologic.

Sursa: ziarulnatiunea.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://ziarulnatiunea.ro


La sfârşitul anului 2017 s-a inaugurat unitatea
de Asistență Medico-Socială Domneşti. 

După ce în anul 2011, spitalul de la Domneşti
a fost închis în urma unei decizii de guvern, decizie
ce a avut drept rezultat închiderea mai multor
unități medicale din județ, spitalul de la Domneşti
a fost preluat de Consiliul județean Argeş.

Clădirile au fost reparate şi modernizate, iar
uni tatea a fost transformată în unitate de asistență
medi co-socială. valoarea investiției s-a ridicat la
1.600.000 de lei. Lucrările au constat în amenaja-
rea şi extin de rea corpurilor C2 şi C3 şi construirea
unui corp de legătură.

De asemenea, au fost schimbate rețelele de
alimentare cu apă şi canalizare, energie electrică

şi au fost înlocuite conductele la instalația termi -
că. A fost reabilitat drumul din incinta spitalului, alei -
le pietonale, trotuarele din jurul construcțiilor cor-
purilor de clădire, spațiile verzi.

A fost montată o stație nouă de epurare şi un sis -
tem de detecție, semnalizare şi alarmare în caz de
incendiu. tot mobilierul din saloane este nou, la fel
şi instalațiile sanitare. Cele 20 de saloane sunt do-
tate cu un număr total de 38 de paturi, 27 de mese,
90 de scaune, 38 de noptiere, 42 de dulapuri, 41 de
veioze, oglinzi şi birouri. fiecare salon este prevăzut
cu grup sanitar propriu. există un club pentru recree -
re, sală de mese şi bucătărie, iar spălătoria a fost rea -
bilitată şi dotată corespunzător.

Sursa: jurnaluldearges.ro

11Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 354 / 4 - 7 ianuarie 2018

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

IN
FO

 JU
D

EȚE

Unitate de asistenţă medico-socială,
inaugurată la Domneşti

Argeş

Consilierii județeni au aprobat, în ultima şedin -
ță ordinară din anul trecut, documentația tehnico-
economică a obiectivului de investiție „Dezvolta-
rea turistică a Braţului Borcea – Călăraşi – port tu-
ristic de agrement”, faza – Studiu de fezabilitate,
cu valoarea totală a investiției de 83.781.250,96 lei
(18.095.302,58 de euro), la care se adaugă tvA, din
care C + M: 64.920.704,86 lei (14.021.750,51 euro),
la care se adaugă tvA.

portul turistic va fi amplasat pe un teren intra -
vilan neproductiv (categoria de folosință actuală –
pădure), în suprafață de 81.246 de metri pătrați,
cuprins între brațul Borcea şi pădurea adiacentă
Drumului național 3. Astfel, în cadrul obiectivului
de investiție se doreşte a se construi: un cheu se-
mitaluzat; spațiu săli de conferințe, birou şi spații
comerciale; atelier reparații bărci; turn belvedere.

Scopul implementării acestui proiect este de
a dezvolta din punct de vedere turistic şi adminis-
trativ zona. poziționarea municipiului Călă raşi pe
malul brațului Borcea creează o atractivita te tu-
ristică deosebită, care până în prezent nu a fost
suficient exploatată, dar care are un potențial
uriaş asupra promovării şi dezvoltării localității. prin

realizarea acestei investiții sunt vizate creşterea
gradului de atractivitate a zonei şi generarea de noi
locuri de muncă, precum şi sporirea consumului pen -
tru o gamă largă de bunuri şi servicii achiziționate ul -
terior implementării proiectului. totodată, se vor crea
oportunități şi pentru pasionații turismului sportiv.
În momentul de față, situația lotului de teren desti -
nat implementării proiectului propus este reprezen -
tată de un teren neexploatat la realul său poten -
țial. De asemenea, în prezent nu există amenajat
niciun port de ambarcațiuni, nicio rampă de lansa -
re a navelor la apă şi niciun punct de alimentare cu
carburant, toate acestea fiind utile pentru numă-
rul mare de ambarcațiuni înregistrate la nivelul mu -
nicipiului.

Situat în imediata apropiere a apei, amplasa-
mentul proiectului conferă oportunități vaste de ex -
ploatare a zonei, nu numai pentru proprieta rii de
ambarcațiuni, ci şi pentru toți cetățenii municipiu -
lui Călăraşi şi nu numai, întrucât zona se va dezvol -
ta şi din punct de vedere turistic, fiind concepute zo -
ne de recreere şi agrement. Durata estimată de rea -
lizare a investiției este de 45 de luni.

Sursa: observatorcl.info

Documentaţia tehnico-economică
pentru portul turistic de agrement din Călăraşi, aprobată
Călăraşi

http://jurnaluldearges.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.observatorcl.info
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Finanţare de 7 milioane de euro
pentru zonele defavorizate din Târgovişte

Dâmboviţa

Autoritățile publice locale au anunțat la sfâr -
şitul anului trecut că administrația a reuşit să obți -
nă o importantă finanțare europeană, care va avea
un rol semnificativ în îmbunătățirea nivelului de trai
al persoanelor defavorizate. prin Grupul de Acțiune
Locală numit „Târgoviştea Egalităţii de Șanse”, e -
chipa administrativă a municipiului a reuşit să ob-
țină o finanțare europeană de aproape 7 milioane
de euro, bani care vor fi investiți în aceste cartie -
re. tot în cadrul proiectului ce se va implementa cu
finanțare europeană se vor acorda mai multe aju-
toare de spijin persoanelor defavorizate şi se vor
înființa o serie de magazine sociale. o atenție spo-
rită în cadrul proiectului se va acorda copiilor, că-
rora li se va facilita accesul la educație, la servicii
medicale şi se vor organiza mai multe campanii me -
nite să combată discriminarea lor la nivelul institu -
țiilor de învățământ târgoviştene. Din proiect nu
lipsesc nici programele de formare profesională
sau de ucenicie.

„O nouă finanţare europeană, de data aceasta

în valoare de 7.000.000 de euro, a fost obţinută de
că tre administraţia locală târgovişteană. Proiectul
în discuţie vizează construirea unui bloc de locuin -
ţe sociale, reabilitarea a patru străzi într-o zonă mar -
ginalizată a municipiului, construirea a două creşe
şi a unei grădiniţe, construirea unui Centru Social
pentru Persoane Vârstnice şi dotarea acestuia, dar
şi crearea sau modernizarea unor locuri de joacă,
reabilitarea unor spaţii verzi, acordarea unor aju-
toare de minimis, dotarea unor unităţi de învăţă-
mânt, asigurarea de servicii «Școală după Școală»
şi «A doua Șansă», furnizarea de servicii medicale,
înfiinţarea unor magazine sociale, campanii de com -
batere a discriminării la nivelul şcolilor, programe de
formare profesională sau de ucenicie. Investiţia es -
te finanţată prin Programul Operaţional Regional
şi Programul Operaţional Capital Uman, în cadrul
liniei de finanţare privind Dezvoltarea locală pla-
sată sub responsabilitatea comunităţii”, a decla-
rat primarul municipiului târgovişte.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.jurnaldedambovita.ro
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Strategia de Dezvoltare Locală»
(SDL) Giurgiu depusă la MDRAp, în vederea
obținerii finanțării, se află în lista celor 31
de SDL-uri din regiunile mai puțin dezvoltate
ce au trecut de etapa de evaluare, aflându-se
pe poziția 15, cu un punctaj de 8,62 puncte.

obiectivul general al strategiei aprobate este
de reducere a numărului de persoane aflate în risc
de sărăcie sau excluziune socială în zona urbană
marginalizată (ZuM) - Rudari, alături de îmbună tă -
țirea calității vieții, creşterea coeziunii sociale, îm -
bunătățirea mediului de viață şi creşterea economi -
că în teritoriul SDL - municipiul Giurgiu.

pentru municipiul Giurgiu, această veste bună
se traduce în investiții ce vor fi realizate în cadrul co -
munității beneficiare, conform obiectivelor stabili -
te în cadrul SDL, finanțabile în cadrul poR şi poCu, pro -
grame împletite în cadrul unei matrice de finanțare.

Strategia cuprinde două măsuri de intervenție
(pentru ridicarea standardului de viață; calificare
şi locuri de muncă) şi 13 acțiuni de intervenție, prin -
tre care, cea mai amplă, realizabilă prin poR, cu o
valoare estimată de circa 3,3 milioane de euro, es -
te construirea/modernizarea/renovarea unui Cen-
tru comunitar integrat (CCI). 

Concret, Casa tineretului va deveni CCI, la ca -
re să fie asigurat accesul tuturor rezidenților şi în
cadrul căruia să fie furnizate servicii educaționale
pentru adulți şi copii, servicii personalizate de ocu-
pare, socio-medicale pentru adulți şi copii,  pentru
copii/femei în situații de vulnerabilitate, punct de
acces public la informații, servicii sportive şi recrea -
tive. personalizarea interiorului şi exteriorului clă-
dirii se va realiza cu participarea comunității, sub în -
drumarea unor specialişti din instituții/onG-uri sau
a unor echipe de urbanişti şi/sau arhitecți.

Imobilul Casei tineretului, ce a fost proiectată
în 1985, se află în domeniul public al județului şi în
administrarea Consiliului Local Giurgiu, în urma so-
licitării făcute de autoritățile locale care au avut
în intenție refacerea şi punerea în funcțiune, în be -
neficiul giurgiuvenilor.

printre celelalte acțiuni de intervenție ale SDL
finanțate prin poR se numără amenajarea unui
spațiu de joacă care să deservească şi ZuM, inves -
tiții în infrastructura rutieră/pietonală în zona Ru-
dari, modernizarea infrastructurii sportive a şco -
lilor la care au acces şi copiii ZuM, construcția/dota -
rea unei locuințe de urgență în cadrul CCI pentru
victimele violenței domestice.

Sursa: primariagiurgiu.ro

Casa Tineretului din Giurgiu –
centru comunitar integrat, cu ajutorul
fondurilor nerambursabile europene

Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://primariagiurgiu.ro


14Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 354 / 4 - 7 ianuarie 2018

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

IN
FO

 JU
D

EȚE

La sfârşitul lunii decembrie s-a semnat contrac -
tul de finanțare pentru proiectul „Reţele utili tăţi
aferente cartierului rezidenţial zona Gării Noi Mu-
nicipiul Slobozia, în vederea realizării obiectivului-
sistematizare pe verticală/ drumuri”.

valoarea investiției se ridică la 9.505.351 de lei,
din care 6.796.491 de lei sunt asigurați din bugetul
MDRApfe, prin programul național de Dezvoltare
Locală, subprogramul „Regenerare Urbană a Muni -
cipiilor şi Oraşelor”, domeniul „Construirea/Moder -
nizarea/Reabilitarea drumurilor publice clasifi-
cate şi încadrate în conformitate cu prevederile
legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de
interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau
drumuri publice din interiorul localităţilor”.

execuția lucrărilor de asfaltare va începe, cel

mai probabil, în luna iunie a anului 2018, după fi-
nalizarea procedurilor de achiziție publică. 

o altă investiție importantă va fi realizată cu
fonduri europene! Strategia de Dezvoltare Locală a
Municipiului Slobozia, din cadrul GAL Slobozia 2017,
a fost aprobată la finanțare. Din cele 49 de SDL-uri
depuse la nivel național, strategia municipiului Slo-
bozia se află printre cele 31 selectate în vederea
finanțării.

După ce a trecut de cele două etape de eva-
luare, de eligibilitate şi administrativă, Municipiul
Slobozia a obținut un punctaj în funcție de care va
fi stabilită alocarea financiară, în limita a 7 mili -
oane de euro. Bugetul total alocat finanțării celor
31 de SDL-uri este de peste 189 milioane de euro.

Sursa: guraialomitei.com

Contract PNDL pentru asfaltarea
străzilor din municipiul Slobozia

Ialomiţa

Sprijinirea comunităţii marginalizate,
prin elaborarea Strategiei

de Dezvoltare Locală a municipiului Ploieşti
Municipiul ploieşti anunță faptul că, în data

de 4 decembrie 2017, a depus spre finanțare la se-
diul Ministerului Dezvoltării Regionale, Adminis -
trației publice şi fondurilor europene Bucureşti –
Strategia de Dezvoltare Locală, în urma implemen-
tării proiectului: „O 9 şansă! Sprijinirea comuni -
tăţii marginalizate din Municipiul Ploieşti prin ela-
borarea unei Strategii de Dezvoltare Locală (SDL)”.

Ministerul de resort a publicat la sfârşitul anu-
lui lista cu strategiile de dezvoltare locală selecta -
te spre finanțare, listă pe care Municipiul ploieşti
ocupă locul 16.

În acest sens, prin programul operațional Ca-
pital uman – poCu (Axa prioritară 5 – Dezvoltare
Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunităţii)
şi prin programul operațional Regional – poR (Axa
prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice şi
sociale a comunităţilor defavorizate din mediul
urban) se vor asigura alocări financiare necesare im -
plementării strategiilor integrate de dezvoltare lo-
cală pentru oraşe cu o populație de peste 20.000 de

locuitori.
Bugetul total pentru implementarea SDL pen-

tru Municipiul ploieşti este de 7 milioane de euro.
Activitățile vizează persoanele din teritoriul

SDL, cu accent pe cele aflate în risc de sărăcie şi
excluziune socială şi au drept scop îmbunătățirea
condițiilor de trai şi calității vieții, prin reabilita-
rea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edili-
tare a clădirilor publice, precum şi prin creşterea
gradului de acces la servicii socio-medicale şi e -
ducaționale.

În cadrul programului operațional Regional se
vor finanța investiții în valoare de 4.125.000 de eu -
ro ce vizează reabilitarea locuințelor sociale din
cartierul ploieşti nord, înființarea unui centru co-
munitar integrat în Cartier Radu de la Afumați, mo-
dernizarea a trei şcoli gimnaziale, respectiv Şcoala
Gimnaziala nr.7, Şcoala Gimnazială nr.13 şi Şcoala
Gimnazială nr.19, modernizarea şi reabilitarea Şco -
lii Gimnaziale cu cls. I-vIII „florin Comişel”.

(continuare în pagina 15)

Prahova

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.guraialomitei.com
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Opt străzi
din Turnu Măgurele
intră în reabilitare

Teleorman

Municipiul turnu Măgurele,
beneficiar al programului națio -
nal de Dezvoltare Locală, a sem -
nat la sfârşitul anului trecut, con -
tractele de finanțare pentru rea -
lizarea a opt obiective de in -
vestiții.

Astfel, prin pnDR, subprogra -
mul „Regenerarea urbană a mu-
nicipiilor şi oraşelor”, Domeniul
realizare/extindere/reabili-
tare/modernizare a sistemelor
de canalizare şi stații de epura -
re a apelor uzate, vor beneficia
de finanțare opt obiective de in-
vestiții din municipiul turnu Mă-
gurele, astfel: „Reabilitare infra -
structură de canalizare pe stra -
da Mihai Eminescu (tronson cu-
prins între strada General David
Praporgescu – Strada Taberei) din
municipiul Turnu Măgurele”, cu
o valoare totală de 299.053,66
lei; „Reabilitare infrastructură
de canalizare pe strada 1907, din
municipiul Turnu Măgurele”, cu
o valoare totală de 99.730, 07 lei;
„Reabilitare infrastructură de
apă şi canalizare pe strada Tabe -
rei, din municipiul Turnu Măgure -
le”, cu valoare de 1.022.915,29
lei; „Reabilitare infrastructură
de apă şi canalizare pe strada
Taberei, din municipiul Turnu Mă -
gurele”, valoarea invetiției se ri -
dică la suma de 1.022.915,29 lei;
„Reabilitare infrastructură de a -
pă pe strada Sfânta Vineri, din mu -
nicipiul Turnu Măgurele”, valoa -
rea investiției fiind de 186.986,28
lei; „Reabilitare infrastructură
de apă pe strada Mihai Bravu (tron -
son cuprins între strada General

David Praporgescu şi strada Pri-
măverii), din municipiul Turnu
Măgurele”, cu o valoare totală de
204.339,40 lei; „Reabilitare străzi
din zona centrală a municipiul
Turnu Măgurele”, valoarea pro-
iectului fiind de 11.438.605,00 lei;
„Reabilitare infrastructură de
apă pe strada General David Pra -
porgescu (tronson cuprins între
strada Chimiei şi strada Stradio -
nului), din municipiul Turnu Ma-
gurele”, valoarea investiției fi-
ind de 226.246,83 lei; „Reabili-
tare infrastructură de apă şi ca-
nalizare pe strada Chimiei (tron -
son cuprins între strada General
David Praporgescu şi strada Sta-
dionului), din municipiul Turnu
Măgurele”, valoarea investiției
fiind de 1.446.388,94 lei.

valoarea totală a celor opt
obiective de investiții finanțate
prin pnDL se ridică la suma de
14.924.265,47 lei.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

(continuare din pagina 14)
De asemenea, vor fi realiza -

te investiții în infrastructura de
alimentare cu gaze în cartierele
eroilor, Boldescu şi Radu de la
Afumați; investiții în infrastruc-
tura rețelei de canalizare în car-
tierul Mimiu; investiții în infra -
struc tura sistemului de iluminat
public din cartierul Bariera Bucu -
reşti; crea rea spațiilor publice ur-
bane - zo ne verzi/parcuri/ame-
najări peisagistice, precum şi rea -
bilitarea sistemului rutier prin as -
faltarea străzilor.

prin programul operațional
Capital uman se vor realiza obiec -
tive în valoare de 2.500.000 de euro,
ce vizează reducerea abandonu-
lui şcolar prin programe de tip
after school; reintegrarea tineri-
lor/adulților în sistemul educa -
țional prin programe tip „A doua
şansă”, mediere personalizată în
şcoli în vederea eliminării discri-
minării şi segregării; creşterea ac -
cesului la servicii de ocupare; creş -
terea numărului de persoane ocu -
pate, respectiv persoane angaja -
te; creşterea accesului la servicii
sociale şi medicale; dezvoltarea
antreprenoriatului în cadrul co -
munității marginalizate; ajutor
financiar şi consiliere pentru în-
tocmirea actelor de proprietate;
programe de voluntariat pentru
soluționarea problemelor din co-
munitate, precum şi campanii de
informare şi conştientizare pen-
tru combaterea fenomenului dis-
criminării.

De asemenea, la cheltuielile
alocate în cadrul programului ope -
rațional Capital uman se ada ugă
375.000 de euro având ca o biec -
tiv implementarea Strategiilor
pentru dezvoltare locală şi ani-
marea populației.

Sursa: prahovabusiness.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.ziarulteleormanul.ro
http://prahovabusiness.ro
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin pantazi, nr. 7A,
cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Argeş, sediul Consiliului județean Argeş: piața
vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. piteşti,
jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Dâmbovița, sediul Consiliului județean
Dâmbovița: piața tricolorului, nr. 1, et. Iv, cam.
90, 100 şi 101, mun. târgovişte, jud. Dâmbovița
Tel./fax / 0345/100.018, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Giurgiu, B-dul Mihai viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. vI, cam.
626/627, mun. ploieşti, cod 100066, jud. prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
teleorman, sediul Consiliului județean
teleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro

Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud.
Călăraşi, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro
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Alexandra POPA, Andreea PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 8 ianuarie 2018

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția şi activitățile pe care
dumneavoastră le desfăşurați. Dacă sunteți interesați

să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm
să ne transmiteți un scurt material de informare

(maxim 1.500 de ca ractere cu tot cu spații), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție

a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa

de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
newsletter-ul va fi publicat pe site-ul Agenției
(http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit

electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare ReGIo Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor

județene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației

publice şi fondurilor europene, reprezentanților mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor

dedicate (portalurilor de ştiri economice), precum
şi publicului larg.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,

fax: 0242/313.167.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro

