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EVENIMENTE

Întâlnire de lucru destinată
noilor beneficiari POR din Sud Muntenia

» În data de 8 februarie, la sediul
ADR Sud Muntenia a avut loc o nouă
întâlnire de lucru destinată beneficiarilor
publici și privați de la nivelul regiunii
noastre, care au semnat de curând
contractele de finanțare.

noii beneficiari – reprezentanți ai autorităților
publice locale și ai mediului de afaceri din regiunea
Sud Muntenia – vor realiza o serie de proiecte ce au
ca scop dezvoltarea durabilă a regiunii noastre.
noile proiecte vor primi fonduri nerambursabile PoR din cadrul următoarele linii de finanțare: Axa
prioritară 2, Prioritatea de investiții 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”; Axa prioritară 6, Prioritatea de
investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.
Astfel, pentru derularea corectă a contractelor
de finanțare PoR, ADR Sud Muntenia, în calitate de
organism Intermediar, vine în sprijinul noilor beneficiari prin instruirea lor cu privire la modalitatea
www.adrmuntenia.ro

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

ADR Sud Muntenia este Organism
Intermediar pentru POR 2014 - 2020 şi are
responsabilităţi delegate pentru
implementarea acestui program. Mai multe
detalii despre posibilităţile de finanţare
din POR puteţi obţine contactând experţii
Serviciului Comunicare: 0242/331.769,
0242/315.009, 0728/026.708, fax:
0242/313.167, e-mail:
info.regio@adrmuntenia.ro.

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Departamentul pentru Dezvoltare
Durabilă din cadrul Secretariatului General
al Guvernului, în parteneriat cu ADR Sud
Muntenia au organizat marți, 13 februarie,
seminarul regional „Împreună pentru
dezvoltarea durabilă”, eveniment conceput
pentru a dezbate revizuirea Strategiei
naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a
României din 2018.

Seminarul, ce a fost găzduit de către Consiliul
județean Călărași, a fost destinat unui număr de
120 de persoane - reprezentanți ai instituțiilor deconcentrate, autorităților locale, organizațiilor civile, sfera academică, mediul privat și mass-media
din regiunea Sud Muntenia.
temele de discuții ale acestei întâlniri regionale au vizat dezvoltarea durabilă în regiunea Sud
Muntenia, rolul autorităților locale în dezvoltare durabilă și conceptul smart city, muncă decentă și creștere economică prin antreprenoriat social, afaceri
locale pentru obiective globale, dezvoltarea durabilă în România – rolul educației, descreșterea – noua paradigmă a sustenabilității, dar și abordările teritoriale ale dezvoltării durabile. De asemenea, cu această ocazie, s-au purtat discuții privind necesitatea revizuirii Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă și modalitățile de implicare și implementare a acesteia.
Despre implementarea Agendei 2030 la nivel
global, demersuri ue și revizuirea Strategiei naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României a vorbit consilierul de stat László Borbély, care a susținut
o prezentare despre principalele obiective ale dezvoltării durabile. Agenda 2030 include un set de 17
obiective de Dezvoltare Durabilă (oDD) și un plan
de acțiune pe următorii 15 ani, pentru eradicarea
sărăciei extreme, combaterea inegalităților, a injustiției și protejării planetei până în anul 2030. Amploarea Agendei 2030 și natura aspectelor pe care
le vizează presupune un grad ridicat de coerență și
coordonare a politicilor sectoriale. Astfel, Guvernul
României, prin Departamentul pentru Dezvoltare
Durabilă și-a asumat implementarea acesteia la cel
mai înalt nivel și afirmă că în timpul președenției
www.adrmuntenia.ro

României la Consiliul ue, în prima jumătate a anului 2019 vor fi întâlniri și discuții în România cu toți
actorii la nivel european care au un cuvânt de spus
în acest domeniu, deoarece va fi un an crucial din punctul de vedere al raportului uniunii europene către onu.
totodată, cu această ocazie, directorul adjunct
Dezvoltare și Comunicare al Agenției, Daniela traian,
a susținut o prezentare privind dezvoltarea durabilă în regiunea Sud Muntenia, oferind detalii
despre cele mai importante documente programatice elaborate de Agenția pentru Dezvoltare Regională pentru actualul exercițiu financiar, 2014 – 2020 Planul de Dezvoltare Regională 2014 – 2020 și Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud
Muntenia.
Această dezbatere a făcut parte din seria de
întâlniri regionale pe care Departamentul pentru
Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului le organizează în fiecare dintre
cele 8 regiuni ale României.
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE VIITOARE

Seminarul regional
„Împreună pentru dezvoltarea durabilă”
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• Vrei să înfiinţezi o nouă
afacere non-agricolă
în zona urbană?

• Vrei să participi la un program
de formare antreprenorială?
• Ai reşedinţa sau domiciliul
în regiunea de dezvoltare
Sud Muntenia?

ADR Sud Muntenia, în calitate
de partener în cadrul proiectului „Start pentru
afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, te invită să
fii parte dintr-un amplu program de dezvoltare a
spiritului antreprenorial la nivelul regiunii noastre!
Agenția organizează, alături de Asociația „Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România”, în
calitate de lider de proiect, un program de formare
antreprenorială pentru persoanele care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în zona urbană și își au reședința sau domiciliul în regiunea de
dezvoltare Sud Muntenia!
noul program de formare vizează susținerea dezNr.
crt.

Judeţul

voltării spiritului antreprenorial la
nivelul regiunii noastre, prin
îmbunătățirea competențelor antreprenoriale pentru un număr de
minimum 336 de persoane: 236 de
șomeri și persoane inactive și 100
de angajați (inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă).
Detalii despre acest program,
precum și despre proiectul „Start pentru afacerea
ta! – Regiunea Sud Muntenia” aflați pe website-ul
Agenției – www.adrmuntenia.ro, secțiunea Proiecte, link:
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentruafacerea-ta/static/1025.
Persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și doresc să se înscrie la activitățile proiectului sunt invitate să-și depună candidaturile cât mai
curând posibil.
Datele de contact ale birourilor județene de
recrutare de la nivelul ADR Sud Muntenia sunt următoarele:

Adresă birouri judeţene de recrutare

Date de contact
expert grup ţintă

Andreea RoGoZeA
tel.: 0242/331.769
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

1

Călărași

ADR SM - Călărași - Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, mun.
Călărași, jud. Călărași

2

Argeș

ADR SM - Argeș - Piața Vasile Milea, nr. 1, mun. Pitești, jud. Argeș

3

Giurgiu

Andreea DoGARu
ADR SM - Giurgiu - B-dul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu tel.: 0725/723.804
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

4

Dâmbovița

5

Ialomița

6

Madălina GuRuIAnu
teleorman ADR SM - teleorman - Str. Dunării, nr. 178, mun. Alexandria, jud. teleorman tel.: 0347/101.000
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

7

Prahova

ADR SM - Dâmbovița - Bdul. Independenței, nr. 1, mun. târgoviște,
jud. Dâmbovița

Larisa PetRe
tel.: 0746/054.405
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

Mirabela AnCHIDIn
tel.: 0345/100.018; 0722/111.744
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

florina RăȘCAnu
ADR SM - Ialomița - Piața Revoluției, nr. 1, mun. Slobozia, jud. Ialomița tel.: 0725/723.805
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

ADR SM - Prahova - Str. Republicii, nr. 2-4, mun. Ploiești, jud. Prahova

www.adrmuntenia.ro

Andrei DuRAn
tel.: 0723/905.612
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Program de formare antreprenorială gratuit
pentru cei care doresc să înfiinţeze
o afacere non-agricolă în regiunea Sud Muntenia
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» Ministerul fondurilor europene
a actualizat aplicația informatică MySMIS
2014. Manualul de utilizare a ajuns la
versiunea 0.4.0, iar aplicația a avansat
la versiunea 3.1.0, actualizarea referindu-se
la modificarea fluxului privind funcția
notificare în Acte adiționale/notificări.

Prin intermediul acestui sistem informatic,
potențialii beneficiari din România vor putea solicita banii europeni pentru exercițiul financiar 2014 2020. Aplicația este unică și arată la fel pentru toate programele operaționale. Legătura este făcută
către fiecare ghid în parte și indicațiile de completare sunt de asemenea personalizate.
orice persoană juridică poate fi înregistrată
în sistem doar de către reprezentantul legal sau
un împuternicit al acestuia, obligatoriu prin utilizarea propriului Certificat digital calificat pentru semnarea electronică a documentelor. numai reprezentantul legal sau împuternicit al unei persoane
juridice care dorește să depună o Cerere de finanțare are nevoie de certificat digital calificat. Per-

soana respectivă trebuie să aibă fie calitatea de Reprezentant legal pentru acea instituție, fie împuternicire din partea Reprezentantului legal de a reprezenta instituția în relația cu autoritățile de gestiune (AM/oI) pentru entitatea și/ sau proiectul (proiectele) pentru care se solicită finanțare.
o persoană juridică va putea înscrie mai mulți
utilizatori pentru completarea informațiilor din
Cererea de finanțare. Cei care vor contribui la elaborarea cererii de finanțare și, ulterior, la implementarea proiectului unei persoane juridice (ex.
membri în echipa de proiect, consultanți etc.), nu
au nevoie de certificat digital, dar vor avea nevoie
să primească o validare în aplicație de la persoană
juridică la care se asociază (mai precis de la reprezentantul legal/ împuternicit al acesteia).
noua versiunea a Manualului MySMIS 2014 front
office este disponibilă accesând secțiunea Documente > MySMIS 2014 a site-ului dedicat implementării Programului operațional Regional în regiunea
de dezvoltare Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro,
link https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252.

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
la data de 12 februarie 2018

• Curs Inforeuro februarie 2018: 4,6513 lei
• Valoare totală este formată din cofinanțare ue (feDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile
(CBCHe), precum și cheltuielile neeligibile ale proiectului.
• Valoarea eligibilă este formată din cofinanțare ue (feDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHe).
• Valoarea solicitată este formată din cofinanțare ue (feDR) și cofinanțarea de la bugetul de stat (BS).

www.adrmuntenia.ro

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis
Apel închis

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

Au fost modificate manualele de utilizare
MySMIS 2014 Front Office şi Back Office
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OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
active pentru luna februarie 2018

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Direcția Dezvoltare
și Comunicare, a editat Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă pentru
luna februarie 2018.
Scopul editării acestei publicații este de a veni în sprijinul potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite investiții.
Astfel, în acest document sunt prezentate oportunitățile de finanțare din
programele operaționale și schemele de grant, ce se derulează în prezent în România, precum și oportunitățile din Programul național pentru Dezvoltare Rurală
2014 – 2020, InteRReG V-A și uRBACt III.
Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, link: .
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Comisia europeană a lansat
o consultare publică cu privire la
conturarea cadrului financiar multianual post-2020 și următoarea generație de programe de finanțare. 8 martie 2018 este termenul limită până când puteți participa la
această consultare publică.
obiectivul acestei consultări vizează valorificarea la maximum a
fondurilor disponibile dirijându-le înspre domenii în care investițiile ue
pot fi mai eficiente decât acțiunile
izolate ale statelor membre. În acest
sens, este necesară o evaluare atentă a aspectelor care au funcționat bi-

ne în trecut, dar și a celor care ar putea fi îmbunătățite în viitor.
Consultarea se adresează tuturor cetățenilor și actorilor interesați
de politica de coeziune, inclusiv beneficiarilor programelor și fondurilor
europene.
Pentru a participa la această consultare publică vă invităm să completați chestionarul online accesând următorul link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/17c034bf-d01b-4724bd3a-ef629b1b35cd?draftid=a68cf2ac5b36-4ca9-bec0-040e3f30b9bd&surveylanguage=Ro.
Sursa: ec.europa.eu

S-a lansat în consultare
Ghidul solicitantului „Sprijin pentru
funcționarea grupurilor de acțiune
locală pentru implementarea
strategiilor de dezvoltare locală la nivelul
orașelor cu peste 20.000 locuitori” - POCU

Autoritatea de Management pentru Programul operațional Capital
uman din cadrul Ministerului fondurilor europene publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Sprijin pentru funcționarea
grupurilor de acțiune locală pentru
implementarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 de locuitori” aferent obiectivului Specific
5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe
cu peste 20.000 de locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând
www.adrmuntenia.ro

minorității rome, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate
în contextul mecanismului de DLRC.
Acest apel reglementează condițiile de finanțare a cheltuielilor de animare și funcționare a Grupurilor de Acțiune Locală ale căror Strategii de Dezvoltare Locală au fost selectate pentru finanțare în cadrul apelului pentru depunerea și selecția Strategiilor
de Dezvoltare Locală (etapa a II-a
mecanismului DLRC).
Puteți transmite observațiile/ propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentului mai susmenționat la adresa de e-mail: ssdl@fonduri-ue.ro până în data de 16.02.2018.

Sursa: fonduri-ue.ro

Fonduri europene
pentru
firmele româneşti
care vor
să se promoveze
în străinătate

Antreprenorii români au la dispoziție un nou ghid pentru accesarea de
fonduri europene destinate firmelor
românești care vor să se promoveze
pe piețele internaționale.
Ghidul de finanțare pentru internaționalizarea companiilor românești este realizat lunar de Inițiativa pentru Competitivitate (InACo), un think tank românesc în domeniul economic.
Ghidul poate fi un instrument util antreprenorilor români, oferindu-le informații succinte și link-uri către oportunități de finanțare ce pot fi accesate
prin programele românești de absorbție a fondurilor europene sau direct,
de la Bruxelles, prin apelurile de proiecte lansate de Comisia europeană.
Sursa: finantare.ro

O nouă
oportunitate
de finanţare
pentru
ONG-uri

teLuS International Romania Community Board oferă finanțări în valoare totală de 100.000 uSD proiectelor ce respectă următoarele criterii
de eligibilitate: organizațiile neguvernamentale să fie înregistrate în România, să propună un program specific care să implice tinerii sau familiile
acestora în domenii orientate către sănătate, educație și mediu, proiectul
să se deruleze pe durata anului 2018,
iar valoarea acestuia să nu depășească 5.000 uSD.
Aceste finanțări au fost lansate anul
trecut, 18 onG-uri din București, Clujnapoca, focșani, Iași, târgu Mureș și Vrancea reușind prin aceste proiecte să implice peste 1.488 de copii și tineri.
termenul de aplicare este 2 martie
2018. Cei interesați de aceste finanțări pot aplica prin formularul disponibil la următorul link - https://grantstream.com/teLuS/form/Romania/en/.

Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Consultare publică privind
fondurile UE în domeniul coeziunii
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INFO TURISM SUD MUNTENIA

Legenda Lacului Curiacul din Câmpina

» Lacul Curiacul din Câmpina este
subiectul unei legende urbane, potrivit
căreia ar fi plin cu muniție germană din
Primul Război Mondial. Lucrările de
amenajare a zonei au scos la iveală mai
multe proiectile. Cercetările au confirmat
existența unor obiecte metalice a căror
proveniență însă nu a putut fi stabilită,
deocamdată.

Câmpina a fost, în timpul celor două războaie
mondiale, teatru de război, din cauza rafinăriilor
din zonă. Sufocat de gunoaie, Lacul Curiacul a reintrat în atenția iubitorilor de legende, când au început lucrările de ecologizare a lui.
Germania și-a abandonat o mare parte din armament și ca să nu fie luat de români, de pe linia
de cale ferată au rostogolit niște chesoane, tunuri,
aruncătoare de mine. Localnicii din Câmpina știau
despre existența vagonului cu muniție. Au atras atenția autorităților, dar fără rezultat.
Descoperiri mai recente aveau să confirme legenda. În 2014, muncitorii au găsit un proiectil de mari
dimensiuni din Al Doilea Război Mondial. Deocamdawww.adrmuntenia.ro

tă, ipoteza existenței vagonului german pe fundul
apei este exclusă, însă în mai multe zone ale lacului au fost depistate numeroase obiecte metalice.
Lucrările de reamenajare a Lacului Curiacul
au fost încheiate toamna anului 2015, după o investiție de aproximativ 1,75 de miloane de lei. Poveștile preferate spuse pe malul apei nu sunt despre altceva decât despre muniția îngropată dedesubt, în mâlul Curiacului.
Sursa: stiri.tvr.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Argeş

Oraşul Mioveni,
premiat de Consiliul Europei

2017 în orașul argeșean. orașul Mioveni a primit
această distincție pentru a treia oară consecutiv.
Delegația din Mioveni a participat alături de
omologi din orașe din alte țări: ucraina, Suedia, turcia, Polonia, Portugalia, franța, dar și de Râmnicu
Vâlcea – România.
fiecare participant la reuniune a prezentat
exemple de bune practici din evenimentul „Săptămâna Europeană a Democrației Locale”, desfășurat în perioada 9 – 15 octombrie 2017.
De asemenea, au avut loc discuții și dezbateri
privind perioada de desfășurare a activităților și
tematica evenimentului Săptămâna europeană a
Democrației Locale pentru anul 2018.
Sursa: arges-stiri.ro

Portul şi promenada
de la malul Borcei, cel mai ambiţios proiect
al Consiliului Judeţean Călăraşi

Călăraşi

» Proiectul de realizare al unui port
pe Brațul Borcea rămâne o prioritate a
Consiliului județean Călărași, demarat în
martie 2017, atunci când reprezentanții
administrației județene au elaborat proiectul
pentru obiectivul de investiții „Port turistic
de agrement pe Brațul Borcea” (studiu de
fezabilitate și indicatorii tehnico-econimici).

După ce va fi aprobat bugetul Consiliului județean Călărași pe anul 2018, administrația județeană are termen ca până la 31 august 2018 să depună la Ministerul turismului proiectul tehnic și autorizația de începere a lucrărilor.
Reprezentanții Direcției de Dezvoltare din cadrul Consiliului județean Călărași au declarat că obiectivul de investiții „Port turistic de agrement
pe Brațul Borcea” se dorește a fi cel mai mare proiect realizat pentru zona aceasta. Dispunem de o suprafață foarte mare, 8 ha, din care 2,5 ha portul efectiv
(luciu de apă). Vor exista pontoane care vor permite
www.adrmuntenia.ro

acostarea a 260 de ambarcațiuni, nu vor lipsi spațiile pentru rezervoarele de combustibil și nici cele pentru depozitarea ambarcațiunilor în sezonul rece. S-a
luat în calcul și amenajarea unei parcări atât pentru
posesorii de ambarcațiuni, cât și pentru vizitatori, accesul făcându-se din șoseaua Chiciului. fiind un proiect care nu are doar partea de navigabilitate, s-a luat
în calcul și construirea unei clădiri care să cuprindă mai
multe spații destinate atât evenimentelor expoziționale, cât și diferitelor conferințe, spații puse la dispoziția celor interesați. Conform reprezentanților Cj, valoarea investiției este de 22 milioane de euro, bani ce
vor veni din bugetul Ministerului turismului, Consiliul
județean Călărași asigurând finanțările din bugetul propriu pentru cheltuielile legate de utilități (canalizare,
racordare la rețeaua de apă și la cea electrică, internet).
Proiectul privind acest port de agrement pe malul Brațului Borcea este legat de o altă investiție realizată în colaborare cu Primăria Municipiului Călărași
și municipalitatea din Silistra, proiect depus în octombrie 2017 la BRCt și aflat în evaluare.
Sursa: calarasi24.info

http://regio.adrmuntenia.ro
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În data de 5 februarie, în Paris, la Biroul Consiliului europei au avut loc întâlnirea anuală de coordonare a evenimentului „Săptămâna Europeană
a Democrației Locale” (SeDL) și ceremonia de premiere a orașelor care s-au implicat activ în promovarea manifestării și dezvoltarea spiritului civic.
Ședința a fost condusă de vicepreședintele Congresului Autorităților Locale și Regionale – doamna
Gaye Doganoglu și domnul Dimitri Marchenkov – director adjunct în cadrul Departamentului de Cooperare și Relații externe.
Mioveniul a obținut diploma „Partener de 12
stele” din partea Congresului Autorităților Locale și
Regionale pentru organizarea activităților de promovare a democrației locale desfășurate în octombrie
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10 blocuri din Târgovişte
vor fi reabilitate termic cu fonduri europene prin POR
Dâmboviţa

» Chiar dacă în trecut a avut parte
de mari bătăi de cap cu implementarea
proiectelor de anvelopare termică
a blocurilor din municipiul reședință de
județ, administrația locală târgovișteană
nu și-a pierdut curajul și se pregătește
de o nouă provocare.

Cu acceptul aleșilor locali, care deja au aprobat indicatorii tehnico-economici, administrația
locală va implementa un proiect cu fonduri europene ce vizează reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale. Primarul municipiului târgoviște, Cristian
Stan, a anunțat că în maxim două luni va depune
toată documentația necesară în vederea obținerii
banilor europeni necesari pentru reabilitarea termică a zece blocuri din oraș. Valoarea proiectului este de aproape 27 de milioane de lei, uniunea europeană acoperind 60% din fondurile necesare investiției, iar restul banilor urmează să fie suportați atât din bugetul local al municipiului, cât și din buzunarele proprietarilor de locuințe ce vor fi reabilitate termic în cadrul proiectului. Și pentru a veni în
sprijinul proprietarilor, primarul municipiului, Cristian Stan, a anunțat că cei care au venituri reduse
vor plăti doar 3,5 % din valoarea costurilor, ba chiar
suma va fi eșalonată la plată pentru o perioadă de
10 ani, ceea ce înseamnă că oamenii care au veniwww.adrmuntenia.ro

turi pe membru de familie sub salariul mediu pe economie vor plăti doar câțiva lei în fiecare lună pentru lucrările de reabilitare termică a apartamentului.
„Legat de fonduri europene, va mai fi implementat și proiectul privind reabilitarea termică a
clădirilor rezidențiale, este vorba de blocurile de
locuințe. Indicatorii tehnici au fost aprobați, de asemenea, în ultima ședință de Consiliul local. Este
vorba despre 22 de scări de bloc, 10 blocuri, maxim
ce se poate accesa pe o cerere de finanțare pe Axa 3.
În etapa următoare vom avea câteva întâlniri cu asociațiile de proprietari, pentru a reînnoi mandatele pe care mi le-au dat, iar probabil într-o lună și jumătate, două, și acest proiect va fi depus la finanțare. Valoarea este de aproximativ 27 de milioane
de lei, 60% finanțat din fonduri europene, diferența de la bugetul local și din contribuția proprietarilor de apartamente. Fac mențiunea că celor care au
venituri pe membru de familie sub salariul mediu net
pe economie în plată li se va aplica o cotă de 3,5%, eșalonată pe 10 ani. Ceea ce înseamnă că se vor plăti
undeva la sume de gen câțiva lei pe lună, ceea ce
ne pune în situația celui mai avantajos proiect din
punct de vedere financiar care poate fi implementat pe niște bunuri care nu sunt proprietate publică. Discutăm de niște investiții care se adresează exclusiv proprietarilor din zona privată”, a declarat
primarul municipiului târgoviște, Cristian Stan.
Sursa: jurnaldedambovita.ro
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Asfaltarea străzilor de pământ şi piatră
din municipiul Giurgiu, prin proiecte PNDL
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Giurgiu
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Două proiecte, ce au primit avizul de la MDRAP,
vor fi implementate în vederea asfaltării străzilor din
zonele de Vest și nord-Vest a municipiului Giurgiu.
este vorba despre 118 astfel de străzi, grupate în două mari zone. Primul din cele două mari proiecte de
asfaltare a străzilor de pământ și piatră din Vestul și
nord-Vestul municipiului, mai exact „Modernizare
ansamblu străzi situate în zona 1 a municipiului Giurgiu”, a intrat în procedura de licitație publică, deschiderea ofertelor urmând să aibă loc pe 26 februarie.
Pentru cel de-al doilea proiect de asfaltare – „Modernizare ansamblu străzi situate în zona 2 a municipiului Giurgiu”, documentația a fost urcată în
SeAP și se așteaptă validarea de către AnAP, după
care va intra și acesta în procedura de licitație.
Cele două proiecte, ce vor fi realizate prin
Programul național de Dezvoltare Locală 2016 2020, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice, însumează 118 străzi,
fundături și ulițe în lungime de circa 27 de kilometri.
Sursa: giurgiu-news.ro

Ialomiţa

Consultare publică privind elaborarea
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă
pentru Municipiul Feteşti

În temeiul Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Municipiului fetești anunță publicul interesat asupra
consultării publice cu privire la elaborarea documentației strategice – „Plan de Mobilitate Urbană
Durabilă pentru Municipiul Fetești” - varianta consolidată.
În vederea consultării, persoanele interesate pot
accesa documentația pe pagina de internet a Primăriei Municipiului fetești - http://www.primariafetesti.ro. Propuneri, sugestii și opinii cu valoare de
recomandare pe marginea documentului elaborat
se primesc în scris, în termen de 12 zile calendaristice de la data postării anunțului, la registratura Priwww.adrmuntenia.ro

fetești

măriei Municipiului fetești, de luni până joi, între
orele 08:00 și 16:30, și vineri, între orele 08:00 și
14:00, persoană de contact: Daniela jugănaru, tel.:
0243/364.410.
Sursa: primariafetesti.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Pasaj peste DN1,
pe Centura de Vest a municipiului Ploieşti
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Prahova

tiția ar urma să fie realizată la intersecția cu Dj 101 I
și strada Buda.
Pe harta județului, zona este cu o intensitate
mare a traficului, existând perioade cu ambuteiaje
și timpi de așteptare îndelungați. Pasajul va avea
câte două benzi pe fiecare sens și va fi prevăzut
cu trotuare.
Separat vor fi realizate două sensuri giratorii,
unul pe Dj 101I și altul pe strada Buda. Lucrările vor
fi executate eșalonat, pe o durată de 24 de luni.
Sursa: prahovabusiness.ro

GAL „Câmpia Burnazului” a lansat
primul apel de proiecte pentru tinerii din mediul rural
Teleorman

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Câmpia Burnazului”, cu sediul în comuna Peretu, a lansat primul apel de selecție de proiecte aferente anului 2018.
Apelul de proiecte este pe Măsura M2/2B – facilitarea reîntineririi generațiilor din sectoarele agricole
din teritoriul GAL „Câmpia Burnazului”, cei interesați având posibilitatea de a depune proiecte până
în data de 1 martie 2016, ora 16:30.
Din Asociația GAL „Câmpia Burnazului” fac
parte localitățile: Balaci, Beuca, Buzescu, Călinești,
Drăcășănei, Drăgănești de Vede, Drăgănești Vlașca,
Măgura, Măldăeni, Mavrodin, nenciulești, orbeasca, Peretu, Plosca, Rădoești, Scrioștea, Siliștea Gumești, Stejaru, Vedea și Zâmbreasca.
Beneficiarii eligibili sunt persoane cu vârsta până în 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini
41 de ani) la momentul depunerii cererii, care dețin
competențele și calificările profesionale adecvate
și care se stabilesc pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.
Categoriile de solicitanți eligibili în cadrul măsurii, în funcție de forma de organizare, sunt:
• persoană fizică înregistrată și autorizată în conformitate cu prevederile ouG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare: individual și independent, ca persoană fizică autorizată (PfA); ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II); ca întreprinzător titular al unei întreprinderi
www.adrmuntenia.ro

familiale (If);
• asociatul unic și administrator al unei societăți
cu răspundere limitată;
• asociatul majoritar (majoritate absolută) și administrator al unui SRL.
Conform reprezentanților GAL „Câmpia Burnazului”, pentru acest apel de proiecte este disponibilă suma de 80.000 de euro, iar suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru un proiect
este de 20.000 de euro. Proiectele se pot depune la
sediul GAL „Câmpia Burnazului” din comuna Peretu.
Informații pot fi obținute la sediul GAL „Câmpia
Burnazului”, la telefon 0724/50.39.06 sau e-mail:
galcampiaburnazului@gmail.com.
Sursa: ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Consiliul județean Prahova a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru viitorul pasaj, prin
care se urmărește îmbunătățirea circulației în partea de nord - Vest a municipiului Ploiești. Pasajul
va fi construit la km 66+000, pe Dn1. Valoarea aprobată a cofinanțării pentru realizarea noului pasaj
peste Dn1, pe Centura de Vest a municipiului Ploiești este de 8.750.323 de lei, bani ce vor fi alocați din
bugetul județului. La această sumă se vor adăuga fondurile alocate prin Programul național de Dezvoltare Locală (etapa a II-a), de 25.637.900 de lei. Inves-
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

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

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

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

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN director adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra 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 / 12 februarie 2018
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care
dumneavoastră le desfășurați. Dacă sunteți interesați
să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm
să ne transmiteți un scurt material de informare
(maxim 1.500 de caractere cu tot cu spații), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție
a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa
de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
newsletter-ul va fi publicat pe site-ul Agenției
(http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit
electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare ReGIo Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor
județene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și fondurilor europene, reprezentanților mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor
dedicate (portalurilor de știri economice), precum
și publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,
fax: 0242/313.167.

