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» Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, în calitate de organism
Intermediar pentru Programul operațional
Regional 2014 – 2020, a organizat primele
două seminarii de informare din cadrul
caravanei de promovare a oportunităților
de finanțare pentru autoritățile publice
locale de la nivelul regiunii noastre.

evenimentele au avut loc la Alexandria, în
data de 12 aprilie, și la Călărași, în data de 16 aprilie, la care au participat în total aproximativ 50 de
reprezentanți ai instituțiilor publice din județele
Călărași, Giurgiu, Ialomița și Teleorman.
în cadrul acestor seminarii de informare au fost
prezentate și analizate oportunitățile de finanțare
din Axa prioritară 13 „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”. Prin această axă prioritară,
regiunea Sud Muntenia dispune de o alocare financiară de 23,08 milioane de euro, depunerea cererilor de finanțare putând fi realizată începând cu data de 30 aprilie, pentru o perioadă de patru luni
până în data de 30 august 2018.
Totodată, cu această ocazie au fost discutate
criteriile de eligibilitate pentru depunerea de
aplicații în cadrul apelurilor deschise în prezent
pentru următoarele linii de finanțare PoR: Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea C – Iluminat
public; Prioritatea de investiții 10.1 - apelurile deurmătoarele evenimente de informare din cadrul
caravanei de promovare PoR 2014 – 2020 vor fi organizate începând cu această săptămână, astfel:
• 19 aprilie, ora 11:00 – Piteşti, sediul Cj Argeș;
• 23 aprilie, ora 11:00 – Ploieşti, sediul Cj Prahova;
• 26 aprilie, ora 11:00 – Târgovişte, sediul Cj
Dâmbovița.
Cei care sunt interesați să participe la unul dintre
seminariile de informare de mai sus, sunt rugați să
contacteze Serviciul Comunicare – persoană de contact: Șerban Georgescu, tel.: 0733/300.060, e-mail:
comunicare@adrmuntenia.ro.

www.adrmuntenia.ro

dicate învățământului obligatoriu, antepreșcolar
și preșcolar (o.S. 10.1), învățământului profesional
și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții (o.S.
10.2) și universităților (o.S. 10.3); Prioritatea de
investiții 2.1, operațiunea B – Incubatoare de afaceri; Prioritatea de investiții 8.1.A - Ambulatorii.
Reamintim că prin această sesiune de informare, ADR Sud Muntenia își propune să vină în sprijinul potențialilor beneficiari din regiunea noastră
– autorități publice locale -, prin oferirea de informații importante privind investițiile ce pot fi realizate cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile alocate regiunii Sud Muntenia, prin PoR 2014
– 2020.
http://regio.adrmuntenia.ro
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pentru autorităţile publice locale, prin POR,
la Alexandria şi Călăraşi
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EVENIMENTE

Promovarea proiectului
„Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”
în rândul persoanelor fizice din judeţul Dâmboviţa

» Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, în calitate de partener în
cadrul proiectului „Start pentru afacerea
ta! – Regiunea Sud Muntenia”, organizează
miercuri, 18 aprilie, un nou seminar de
promovare a oportunităților de formare
profesională antreprenorială gratuită și de
accesare a unei finanțări nerambursabile în
valoare de maxim 40 de mii de euro pentru
înființarea unei afaceri non-agricole prin proiect.

evenimentul, ce va avea loc la sediul Consiliului județean Dâmbovița din municipiul Târgoviște,
este cel de-al patrulea seminar de informare organizat în cadrul sesiunii de promovare a oportunităților proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, destinate persoanelor fiziwww.adrmuntenia.ro

ce care intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în zona urbană și au reședința sau domiciliul în regiunea noastră.
Cu această ocazie, vor fi prezentate principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului
finanțat prin Programul operațional Capital uman, precum și oportunitățile de formare antreprenorială, ce
vor fi oferite gratuit prin organizarea a 14 sesiuni de
cursuri de dobândire a competențelor antreprenoriale, în cadrul fiecărui județ al regiunii Sud Muntenia.
noul program de formare vizează susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial la nivelul regiunii
noastre, prin îmbunătățirea competențelor antreprenoriale pentru un număr de minimum 336 de persoane fizice: 236 de șomeri și persoane inactive și 100
de angajați (inclusiv persoane care desfășoară o
activitate independentă).
(continuare în pagina 4)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Nr.
crt.

Judeţul

tori din România”, care este liderul de proiect.
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-pentru-afacerea-ta/static/1025, precum și website-ul
liderului de proiect – www.ptir.ro și pe pagina de facebook a proiectului - https://www.facebook.com/startpentruafacereata/.
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

Mădălina 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 - B-dul 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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(continuare din pagina 3)
Toți membrii grupului țintă vor beneficia de
formare antreprenorială, devenind astfel capabili
să întocmească planuri de afaceri. Competențele
dobândite de aceștia vor fi certificate AnC. Pentru
stimularea implicării grupului țintă, în cadrul fiecărui stagiu de curs va fi organizat un concurs în care
vor fi acordate 3 premii în bani.
Totodată, după sesiunea de cursuri de dobândire a competențelor antreprenoriale va fi lansată minim o competiție de planuri de afaceri, în cadrul căreia vor fi evaluate și selectate minimum 42 de planuri de afaceri, care vor beneficia de un ajutor de
minimis în valoare de maxim 40.000 de euro, ce va
permite grupului țintă să își pună în practică ideea
de afacere.
Persoanele selectate în vederea acordării ajutorului de minimis vor participa ulterior la stagii
de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de abilități practice în domeniul în care vor
demara noua afacere, unde vor beneficia de consiliere, consultanță, mentorat în scopul consolidării și punerii în aplicare a planului de afaceri și vor
fi sprijinite în vederea înființării afacerilor.
Reamintim că Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia implementează proiectul „Start
pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, alături de Asociația „Patronatul Tinerilor Întreprinză-
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Daniela Camelia
Traian
• 15 ani de activitate
în cadrul ADR
Sud Muntenia!
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în data de 14 aprilie, colega noastră
Daniela Camelia Traian, director adjunct
Direcția Dezvoltare și Comunicare, a împlinit 15 ani de activitate în cadrul ADR
Sud Muntenia!
Cu această ocazie dorim să o felicităm și să îi mulțumim pentru aportul său
profesional, pentru colegialitate și, nu în
ultimul rând, pentru implicarea dovedită
prin activitatea desfășurată de-a lungul
celor 15 ani în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu succese!

Alina Raluca
Cristache
• 11 ani de activitate
în cadrul ADR
Sud Muntenia!

în data de 15 aprilie, colega noastră
Alina Raluca Cristache, șef Serviciu organism Intermediar PoS CCe, a împlinit 11
ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!
Cu această ocazie dorim să o felicităm și să îi mulțumim pentru colegialitate
și pentru implicarea dovedită în activitatea desfășurată până în prezent în cadrul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia!
La Mulți Ani cu împliniri pe toate planurile!
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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• 10 ani de activitate
în cadrul ADR
Sud Muntenia!
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în această perioadă, colega noastră
Mariana Păduraru, administrator Serviciul Administrativ, a împlinit 10 ani de
activitate neîntreruptă în cadrul Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Pe această cale dorim să o felicităm
și să îi mulțumim pentru colegialitate și
pentru toate activitățile derulate până
în prezent în cadrul ADR Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu împliniri!

Silviu Daniel
Stan
• 10 ani de activitate
în cadrul ADR
Sud Muntenia!

în această lună, colegul nostru Silviu
Daniel Stan, expert Serviciul evaluare,
selecție și contractare PoR, a împlinit 10
ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!
Cu această ocazie dorim să îl felicităm și să îi mulțumim pentru colegialitate
și pentru întreaga activitate desfășurată
de-a lungul celor 10 ani în cadrul Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu succese pe toate planurile!
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Miercuri, 11 aprilie, s-a emis ordinul de modificare și completare a Ghidului Solicitantului – Condiții
specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului
de proiecte cu titlul PoR/2018/3/3.1/C/1/7ReGIunI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1,
operațiunea C – Iluminat public, în cadrul Programului operațional Regional 2014-2020.
Astfel, principalele modificări vizează:
• clarificarea aspectelor privind înscrierea definitivă/temporară a drepturilor de proprietate
menționate la secțiunea 4.1;
• modificarea termenului în situația în care nu
există un operator desemnat la data depunerii cererii de finanțare;
• documentele de proprietate solicitate la depunere pentru situațiile în care sunt executate lucrări ce necesită obținerea autorizației de con-

struire, precum și pentru cele care nu necesită
obținerea AC;
• introducerea unei clauze contractuale privind
asigurarea continuității procesului delegării gestiunii serviciului de iluminat public;
• introducerea condițiilor privind acceptarea
gestiunii SIP prin gestiune directă.
forma consolidată a Ghidului specific, împreună cu ordinul MDRAP nr. 4496/11.04.2018 și Sinteza modificărilor sunt publicate pe site-ul dedicat
implementării Programului operațional Regional
2014 – 2020 în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea PRoGRAM > AXe > Axa 3,
link: https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa3/static/1198, precum și pe site-ul Autorității de
Management pentru Programul operațional Regional 2014 – 2020 – www.inforegio.ro.

S-a actualizat Ghidul specific pentru apelul POR dedicat
revitalizării zonelor urbane – Prioritatea de investiţii 5.2

» Astăzi, 12 aprilie, s-a emis ordinul
de modificare și completare a Ghidului
Solicitantului - Condiții specifice de
accesare a fondurilor în cadrul apelului de
proiecte nr. PoR/2017/5/5.2/2 - Regiuni,
din cadrul Programului operațional
Regional 2014-2020.

Astfel, principalele modificări prevăd:
• admiterea tipului de înscriere provizorie în cartea funciară pentru proprietatea publică, până la atestarea prin HG, dar nu mai târziu de 12 luni de la
semnarea contractului de finanțare;
• actualizarea în Ghidul solicitantului a clauzelor contractuale specifice, ca urmare a modificărilor formei de contract din Ghidul general.
Celelalte condiții și prevederi din Ghidul specific rămân neschimbate.
forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul dedicat implementării Programului operațional Regional 2014 – 2020 în regiunea
www.adrmuntenia.ro

Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea
PRoGRAM > AXe > Axa 5, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-5/static/1200, precum și pe site-ul
Autorității de Management pentru Programul operațional Regional 2014 – 2020 – www.inforegio.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

S-a modificat Ghidul specific aferent apelului
dedicat investiţiilor pentru iluminat public –
Prioritatea de investiţii 3.1 C

Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 367 / 6 - 15 aprilie 2018

8

în data de 11 aprilie, a fost aprobată versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru Prioritatea de
investiții 8.1 „Investiţii în infrastructurile sanitare și
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional și local, reducând inegalităţile în ceea
ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate
de comunităţi”, operațiunea A – Ambulatorii.
versiunea finală a Ghidului conține informațiile
necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte
P.o.R./2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni – cod apel
PoR/266/8, referitoare la specificitatea proiectelor,
modalitatea de completare și de depunere a cererilor

de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare,
contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse
instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de
către solicitanți.
Proiectele vor putea fi depuse în perioada 12 mai –
12 octombrie 2018, utilizând sistemul electronic MY SMIS.
Ghidul specific poate fi consultat pe site-ul dedicat implementării Programului operațional Regional
2014 – 2020 în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea PRoGRAM > AXe > Axa 8, link:
https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-8/static/1203, precum și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul operațional Regional 2014 –
2020 – www.inforegio.ro.

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
la data de 16 aprilie 2018

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

S-a publicat Ghidul specific pentru finanţarea
ambulatoriilor, prin POR 2014 – 2020 –
Prioritatea de investiţii 8.1 A
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a editat
Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă pentru
luna aprilie 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, secțiunea Bibliotecă - Documente utile, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1077/CSf-Aprilie-2018.pdf.

MFE va lansa iniţiative de comunicare a posibilităţilor
de finanţare din fonduri europene

Ministerul fondurilor europene (Mfe) va lansa
inițiative pentru susținerea comunicării posibilităților de finanțare din fonduri europene în actuala perioadă de programare.
Potrivit Mfe, „Ministerul Fondurilor Europene
va anunţa lansarea de noi iniţiative care să susţină
o mai bună comunicare a posibilităţilor de finanţare
din fonduri europene în actuala perioadă de programare, pe de o parte, și promovarea rezultatelor pe
care cele 46,807 miliarde de euro atrase de România
le-a generat în ţara noastră de la momentul aderării. În același timp, MFE va realiza diverse acţiuni de
comunicare pentru public și beneficiari, ce vor fi susţinute inclusiv prin finanţare europeană, conform
obligaţiilor prevăzute în regulamentele europene”.
Totodată, Mfe va demara o campanie de consultare privind simplificarea procedurilor pentru accesarea banilor europeni și va propune un regulament de consultare cu beneficiarii de fonduri europene, pornind de la necesitatea unui dialog mai bun
cu beneficiarii de fonduri europene.
De curând, la Luxembourg, a avut loc Consiliul
Afaceri Generale, în cadrul căruia a participat și Cowww.adrmuntenia.ro

rina Crețu, comisarul european pentru Politică Regională, care a declarat următoarele: „În urma unui
eurobarometru s-a constatat că cetăţenii europeni
nu au cunoștinţă despre proiectele finanţate din politica de coeziune în statele membre. Trebuie intensificată comunicarea pentru a face cunoscute beneficiile pe care această politică de finanţare le generează pentru cetăţenii europeni, de la construirea de
drumuri și școli, la dezvoltarea infrastructurii de apă
și canalizare sau crearea de noi locuri de muncă”.
Potrivit sursei citate, „peste 3.500 de entităţi - orașe
și regiuni individuale, asociaţii umbrelă, politicieni, asociaţii profesionale, ONG-uri - s-au alăturat acestei
Alianţe, coordonate de Comitetul Regiunilor. În mai puţin
de un an, sub umbrela hashtag-ului oficial al campaniei
(#CohesionAlliance), a fost lansat un site dedicat, a fost
organizată o serie de evenimente și adoptate numeroase
documente, inclusiv o petiţie pentru promovarea acestei
politici de finanţare și a iniţiativelor de comunicare în
domeniu. La nivelul statelor membre, numeroase asociaţii naţionale, autorităţi locale sau regionale, dar și
profesioniști în domeniu s-au alăturat Alianţei”.
Sursa: bursa.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
active pentru luna aprilie 2018
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Buletin Informativ nr. 367 / 6 - 15 aprilie 2018

10

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Comisarul Corina Creţu: Europa are nevoie
de o politică de coeziune pentru toate regiunile

Miniștrii țărilor membre ale uniunii europene,
împreună cu comisarul european pentru Politică
Regională, Corina Crețu, au discutat joi viitorul politicii de coeziune în cadrul Consiliului pentru Afaceri Generale (CAG), reuniune ce s-a desfășurat la
Luxemburg.
Această reuniune este ultima pe teme de coeziune, programată a avea loc înainte de prezentarea de către Comisia europeană a propunerii
pentru viitorul buget ue, ce va avea loc în data de
2 mai. o propunere privind politica de coeziune
post-2020 va fi anunțată ulterior prezentării proiectului de buget.
Discuțiile în cadrul CAG au fost axate pe sfera
de acoperire și prioritățile viitoare ale acestei politici, informează un comunicat al Comisiei europene.
în acest context, comisarul european Corina
Crețu și-a exprimat convingerea că europa are nevoie de o politică de coeziune pentru toate regiunile, apreciind însă că păstrarea status quo-ului nu
reprezintă o opțiune. înaltul oficial european a subliniat necesitatea de a asigura o mai mare flexibilitate pe viitor, un demers personalizat în funcție
www.adrmuntenia.ro

de nevoile regionale care să includă, de exemplu,
o nouă metodă de alocare și noi indicatori, precum
și o legătură mai strânsă între politica de coeziune
și reformele structurale.
„Suntem conștienţi de impactul tot mai mare
pe care procesul de globalizare îl are asupra regiunilor”, a declarat aceasta, referindu-se la prioritățile de investiții, subliniind apoi necesitatea de a
sprijini regiunile pentru ca acestea să realizeze tranziția industrială, să se angajeze pe calea inovării
și să investească în propriile comunități prin intermediul specializării inteligente.
Politica de coeziune a însoțit evoluțiile uniunii
europene din ultimele trei decenii, de la crearea
pieței unice la necesitatea de a încuraja convergența pentru a sprijini uniunea economică și monetară
sau de la valurile succesive de extindere la necesitatea de a răspunde crizei migrației.
Mai mult, în ultimii 7 ani au fost investiți 370
de miliarde de euro prin politica de coeziune, ceea
ce însumează aproximativ 35% din totalul bugetului
european.

Sursa: caleaeuropeana.ro
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» Agenția pentru finanțarea Investițiilor
Rurale a primit până în prezent 1.921 de
solicitări de finanțare pentru proiecte de
modernizare și realizare în mediul rural a
infrastructurii rutiere, educaționale și
sociale, precum și de apă și apă uzată,
în valoare de 1,9 miliarde de euro.

în urma selecției aplicate cererilor de finanțare primite, AfIR a încheiat cu autoritățile publice
locale 1.352 de contracte de finanțare pentru
investiții în valoare de aproximativ 1,13 miliarde
de euro (inclusiv cele 311 proiecte în valoare de
143,7 milioane de euro preluate prin procedura de
tranziție din PnDR 2013).
Pentru decontarea cheltuielilor efectuate până în prezent prin aceste proiecte, AfIR a efectuat
plăți în valoare de 429 milioane de euro către autoritățile publice locale.
finanțarea investițiilor în infrastructura de bază la scară mică din mediul rural este prevăzută în
cadrul submăsurii 7.2 a Programului național de
Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PnDR 2020), respectiv realizarea și modernizarea drumurilor comunale, a rețelelor de alimentare cu apă, de canalizare, a creșelor, a grădinițelor, a unităților de tip after school. fondurile europene alocate prin PnDR
2020 pentru acest tip de investiții sunt de 1,05 miliarde de euro.
„Solicitările de sprijin financiar pe care AFIR
le-a primit prin PNDR pentru infrastructură rurală
indică clar o nevoie mult mai mare de investiţii în
acest sector, dar și o capacitate de absorbţie foarte mare a fondurilor europene. Chiar dacă fondurile disponibile nu acoperă necesarul de investiţii
din mediul rural, putem observa că sprijinul financiar, pe care îl avem la dispoziţie și pe care l-am acordat integral, aduce o contribuţie semnificativă
la dezvoltarea comunităţilor locale și la îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru populaţia rurală.
Prin intermediul proiectelor de investiţii finanţate de AFIR, vor fi realizaţi 5.484 de kilometri de
www.adrmuntenia.ro

reţea pentru alimentare cu apă și reţea de canalizare în zonele rurale. De asemenea, vor fi modernizaţi aproximativ 4.000 de kilometri de drumuri
comunale în toată ţara. În ceea ce privește componenta educaţională, AFIR sprijină înfiinţarea și
modernizarea a 225 de grădiniţe, a 36 de creșe și
de unităţi de tip after school, dar și extinderea
sau modernizarea a 22 de instituţii de învăţământ
secundar superior, filiera tehnologică a școlilor profesionale din mediul rural.
Ca o concluzie relevantă, pot spune că de aceste proiecte beneficiază, până în prezent, aproximativ 3,7 milioane de locuitori din zonele rurale.”, a precizat directorul general al Agenției pentru
finanțarea Investițiilor Rurale, Adrian Chesnoiu.
Sprijinul public acordat în cadrul sM 7.2 este 100%
nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele depuse de autoritățile publice locale
și de până la 100% în cazul proiectelor de apă sau apă
uzată. De asemenea, pentru organizații neguvernamentale (onG-uri), sprijinul public nerambursabil
acordat prin PnDR 2020 este de 80% din totalul cheltuielilor eligibile și de maximum 200.000 de euro, pentru proiectele de infrastructură educațională sau
socială.

Sursa: afir.info
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Proiecte de 1,13 miliarde de euro
pentru modernizarea infrastructurii din mediul rural,
prin PNDR 2014-2020
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INFO TURISM SUD MUNTENIA

Balta Suhaia, delta din judeţul Teleorman

Cunoscută ca „Delta Teleormanului”, balta Suhaia este o zonă care ar putea include județul Teleorman pe harta turistică a țării. Protejată de lege, balta, de o suprafață însemnată, este situată în
sudul județului Teleorman, în comuna Suhaia, într-o
zonă în care amatorii de frumuseți naturale pot zări
uneori egrete, mistreți și fazani. văzută de departe, balta este impresionantă, la fel ca și amenajările de la malul ei, rezultate, cu siguranță, din efortul imaginativ al unui peisagist, pentru că rareori
teleormănenii au ocazia să vadă în județul lor arbuști și arbori ornamentali desenați, parcă, cu pensula unui pictor talentat. La fel sunt și spațiile de
protocol realizate acolo, în intenția de a crea, într-o
comună săracă din Teleorman, un adevărat colț de
rai, la care oamenii au acces doar în timpul sezonului de pescuit, în schimbul unei taxe de 30 de
lei pe zi.
Potrivit specialiștilor din domeniul mediului înconjurător, Balta Suhaia se înscrie în rândul celor mai
tinere arii protejate din România. Ca origine, Suhaia este un lac din lunca Dunării, în care se varsă râul
Călmățui. Din anul 2004, Guvernul a declarat Balta
Suhaia arie protejată, iar din anul 2007 acest perimetru a căpătat statut de sit natura 2000 ca arie
de protecție avifaunistică. în plus, din anul 2012,
lacul este recunoscut ca sit Ramsar, prin Convenția
Internațională privind Zonele umede. în perimetrul
acestei arii protejate își află hrană și cuiburi zeci
www.adrmuntenia.ro

de specii de păsări, pești și mamifere protejate
prin lege. Stârcii, rațele roșii, cormoranul mic, călifarul, barza neagră, barza albă, egreta mică,
toate aceste specii de păsări protejate pot fi zărite
în zona Bălții Suhaia, pe care, din păcate, majoritatea locuitorilor zonei o găsesc atractivă pentru
fondul de vănătoare, nu și pentru frumusețea pe
care ea o conferă întregii arii, contribuind la creșterea
atractivității județului din punct de vedere turistic.
Sursa: liberinteleorman.ro
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INFO JUDEȚE

Argeş

Moment istoric la Vila Florica

» joi, 12 aprilie, fundația Academia
Civică și Memorialul Sighet au organizat, în
colaborare cu Consiliul județean Argeș,
depunerea în cripta familiei Brătianu de la
florica a rămășițelor pământești ale
Mariei Brătianu, fiica marelui istoric
Gheorghe Brătianu și nepoata marelui om
politic Ion I.C. Brătianu.

Maria Brătianu s-a stins din viață în octombrie 2017
la Paris. urna cu cenușa Mariei Brătianu a fost depusă în
cripta familiei alături de tatăl său, Gheorghe Brătianu.
Alături de nepoata Mariei Brătianu, Marie Helene fabra Brătianu, s-au aflat poeta Ana Blandiana, realizatoarea Tv, Lucia Hossu-Longin, fostul
ministru nicolae noica, Adrian niculescu-vicepreședinte IICMeR, Dan Manu - președintele Cj Argeș,
Simona Brătulescu - vicepreședinte Cj Argeș, primarul orașului Ștefănești, Ioana jenica Dumitru,
deputatul Dănuț Bica, consilieri județeni.
„Astăzi a fost îndeplinită dorinţa testamentară
a celei care a fost Maria Brătianu, care și-a dorit ca
rămășiţele pământești să-i fie depuse aici, în cripta
familiei. De asemenea, Consiliul Judeţean Argeș dorește să transmită astfel, încă o dată, faptul că noi,
argeșenii și muscelenii, știm să ne respectăm, protejăm și promovăm valorile judeţene și naţionale. Îmi
www.adrmuntenia.ro

doresc ca elevii și tinerii noștri să cunoască aceste valori și să fie mândri că Argeșul a avut oameni care au
fost implicaţi în cele mai importante momente ale istoriei” – președinte Cj Argeș, Dan Manu.
un alt moment emoționant a fost creat de Corul episcopiei Argeșului și Muscelului care, cu această ocazie, au intonat câteva melodii religioase.
Mare Doamnă a exilului românesc, aparținând
adevăratei aristocrații a spiritului și elitei intelectuale, Maria Brătianu a fost autoare a unor documentate studii de istorie contemporană și a unor
cercetări legate de elucidarea condițiilor în care
a murit tatăl ei. S-a ocupat de asemenea de editarea în exil a operei lui Gheorghe Brătianu și a făcut
parte din conducerea activă a Ligii pentru Apărarea
Drepturilor omului de la Paris, care a devenit după
1989 secția română a federației Internaționale a
Drepturilor omului cu sediul în țară. în ultimele decenii s-a dedicat dezvăluirii și analizării represiunii
comuniste din România, a înființat la Paris „Association pour le Memorial Sighet” și a catalizat energiile exilului în sprijinul resuscitării memoriei colective și a istoriei recente, organizând în capitala
franței expoziții și conferințe dedicate Memorialului. Și-a dorit să se întoarcă definitiv în țară alături de înaintașii săi, a căror operă a încercat să o
continue.

Sursa: argesfocus.ro
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Stadiul lucrărilor de investiţii
pentru dezvoltarea infrastructurii urbane
a municipiului Călăraşi
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Călăraşi

Punctul de plecare în identificarea acestor proiecte se regăsește în analiza și în măsurile propuse
în Planurile de Mobilitate urbană Durabilă (numitele PMuD-uri) elaborate, conform prevederilor
legale, de toate municipiile reședință de județ,
vizate în exclusivitate să poată utiliza aceste fonduri.
Programul operațional Regional 2014-2020
(PoR), prin Axa prioritară 4 a PoR 2014-2020 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ, prin investiții bazate pe
planurile de mobilitate urbană durabilă, este cel
care finanțează proiectele mai sus menționate.
în documentația de specialitate aferentă
acestui tip de proiecte (Ghiduri elaborate care stau
la baza pregătirii și ulterior a implementării proiectelor), este vizată mobilitatea urbană prin măsuri pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon
în zonele urbane (prin modernizarea/extinderea
transportului public urban, inclusiv achiziția de mijloace de transport ecologice/electrice, crearea/
modernizarea pistelor pentru biciclete, crearea/
modernizarea unor spații pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni etc.).
Documente programatice de la nivel european
definesc mobilitatea urbană actuală ca fiind mult
mai puțin dependentă de utilizarea mașinilor personale, schimbând accentul către o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei, transportul public de înaltă calitate, reducerea utilizării
www.adrmuntenia.ro

autoturismelor personale, concomitent cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.
Proiectele pregătite în acest sens vor putea
obține finanțările solicitate dacă sunt abordate sub
forma unui pachet, într-o manieră integrată, care
să conțină cel puțin 3 componente: de infrastructură, mijloace de transport și sistem de management al traficului, în condițiile unei politici coerente și reglementate a parcărilor publice.
în acest context se regăsește și posibilitatea
modernizării străzilor interioare, dar și aceasta se
va putea realiza numai respectând, cumulativ,
toate condițiile impuse enumerate mai sus și nu
numai acestea; studiile de specialitate efectuate,
configurația proiectelor determinată de specificațiile Ghidurilor au făcut ca decizia de modernizare
în municipiul Călărași să vizeze str. București și
prel. București, principala condiție fiind aceea ca
strada aleasă să fie linie de transport în comun.
orice intervenție (construire, modernizare,
reabilitare, extindere, dotare) se poate face exclusiv în condițiile impuse de finanțator, având
garanția îndeplinirii unor indicatori și obținerea
unor rezultate așteptate.
Ca întotdeauna, finanțatorul stabilește regulile, iar beneficiarii trebuie ca, plecând de la nevoi
identificate anterior, să acceseze sursa de finanțare în condiții predefinite și fără abateri de la cerințele și obligațiile acesteia.
Duratele etapelor proiectului care trebuie
parcurse conform procedurilor standard permit o
estimare a începerii lucrărilor de construcții la
străzile București și Prelungirea București în a doua
jumătate a anului 2019.
în acest context, având în vedere degradarea
avansată a trotuarelor situate de-a lungul acestor
străzi, necesitatea intervențiilor cât mai rapide
pentru asigurarea unui grad de confort al pietonilor, Primăria municipiului Călărași a început deja
execuția lucrărilor de reparații a trotuarelor pe
anumite tronsoane, lucrări ce nu se vor mai regăsi
în proiectul finanțat din fonduri nerambursabile.
Sursa: argumentpress.ro
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» în perioada 2014-2020 – actualul
exercițiu financiar al uniunii europene,
România beneficiază de fonduri cu
destinații precise, una dintre acestea fiind
cea care finanțează proiecte ce dovedesc
că au un impact pozitiv direct asupra
reducerii emisiilor de echivalent Co2,
generate de transportul rutier motorizat
de la nivelul municipiilor reședință de
județ.
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Proiect pentru dezvoltarea
zonei Complexului de nataţie din Târgovişte

Dâmboviţa
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După demersurile premergătoare construirii
unui teren de fotbal cu gazon sintetic în vecinătatea Complexului Turistic și de natație, executivul
Primăriei Municipiului Târgoviște a supus aprobării
consiliului local un nou obiectiv ce va avea ca rezultat creșterea atractivității zonei.
Concret, a fost dezbătut și votat proiectul de
hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a
temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Reconversia și refuncţionalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic și de Nataţie Târgoviște
prin crearea de facilităţi pentru recreere. Etapa I”.
finanțarea va fi asigurată de la bugetul local
și prin Programul operațional Regional 2014-2020.
în această primă etapă, dintr-o parcel de 6,35 hectare, o suprafață de 1,67 hectare va fi amenajată
ca zonă de agreement și petrecere a timpului liber,
fiind prevăzute amenajări de alei pietonale, piste
de biciclete, spații verzi, locuri de joacă, zone pentru sport și foișoare.
Sursa: ziardambovita.ro

60 de blocuri şi opt unităţi şcolare
din Giurgiu vor intra în programul
de eficientizare energetică în acest an

Giurgiu

» un număr de 60 de blocuri de
locuințe și opt licee, școli și grădinițe din
municipiul Giurgiu vor intra în acest an în
programul de eficientizare energetică și
anvelopare cu fonduri europene, a
anunțat primarul nicolae Barbu.

„Pe Axa 3.1 – Eficientizare energetică clădiri
rezidenţiale am depus patru proiecte, însumând
peste 40 de blocuri ce vor intra în programul de
eficientizare energetică și anvelopare în valoare
totală de 5, 3 milioane de euro. (…) Mai sunt cereri
și cred că vom mai face documentaţia necesară
pentru eficientizare energetică pentru încă două
ansambluri de locuinţe de câte zece blocuri, deci
încă două proiecte de câte un milion și ceva de
www.adrmuntenia.ro

euro fiecare ca să rezolvăm toate cererile care au
fost depuse la primărie și mai am o veste foarte
bună: toate cele opt școli, grădiniţe și licee pentru
care am depus proiecte pe Axa 3.1. B – Eficientizare energetică clădiri publice – unităţi de învăţământ, au trecut de faza evaluărilor, deci acum
sunt în linie dreaptă pentru asigurarea finanţării”,
a declarat nicolae Barbu.
Domnia sa a declarat faptul că are certitudinea că va fi atrasă în municipiul Giurgiu suma de
aproape patru milioane de euro pentru eficientizarea energetică a celor opt unități de învățământ,
respectiv două licee, trei școli gimnaziale și trei
grădinițe, una dintre grădinițe va avea și spații
pentru creșă.

Sursa: administratie.ro
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Primul bilanț GAL Danubius Ialomița - Brăila:
10 proiecte depuse pentru accesarea
a 505.000 de euro
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Ialomiţa

„Vă anunţ cu bucurie că au fost semnate primele contracte de finanţare depuse prin GAL Danubius Ialomiţa – Brăila și parte dintre beneficiari
au primit fondurile pentru a demara investiţiile
pe care vor să le dezvolte în rândul comunităţilor
locale. Este doar un prim pas în demersul nostru
de a obţine cât mai repede finanţări de 60% din
totalul de 6,2 milioane de euro, alocări ale Strategiei de Dezvoltare Locală.”, a comunicat Raluca
Dumitrescu, președintele Consiliului director al
GAL Danubius.
este vorba de primele 10 de proiecte depuse
în cadrul unor măsuri pentru care sunt disponibile
fonduri de peste 1,43 milioane de euro, ce au urmărit atingerea obiectivelor de dezvoltare locală ce
se realizează prin trei priorități: încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură,
silvicultură și în zonele rurale; creșterea viabilității
exploatațiilor agricole și a competitivității tuturor
tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor; promovarea incluziunii
sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.
Crearea de noi activități non-agricole în teritoriul GAL Danubius Ialomița – Brăila a atras la primul apel 6 inițiative locale, dintre care, într-un final, cinci dintre ele au fost declarate eligibile și
au semnat contracte de finanțare pentru câte
40.000 de euro. La nivelul județului Ialomița, două
persoane vor fi angajate în manufacturarea produselor cosmetice bio, obținute doar prin folosirea
ingredientelor naturale, atent îmbinate de Mirela
www.adrmuntenia.ro

Drăgănică în comuna Gura Ialomița. Alte două angajări se vor face în Giurgeni – Ialomița, într-un
proiect în care reprezentanții Rural Creativ își propun să reînvie tradiții populare tradiționale printrun atelier de țesut și realizat împletituri din fibre
vegetale.
în afara acestor proiecte aflate acum fie în faza premergătoare semnării contractelor de finanțare, fie deja în derulare cu primele sume de bani
virate de către AfIR, pentru apelul lansat în perioada 9 februarie – 16 martie au mai fost depuse alte trei proiecte în valoare totală de 120.000 de euro, documentații ce se află în evaluare la GAL Danubius Ialomița – Brăila și care vizează investiții în
infrastructură, investiții în domeniul agricol și forestier, investiții non-agricole.
Măsura M4/2B – Agricultura nouă prin instalarea tinerilor fermieri în teritoriul GAL Danubius Ialomița – Brăila are ca indicatori, conform fișei măsurii, cel puțin 5 locuri de muncă create în minim
30 de proiecte cu o valoare cumulată de 961.213,41
euro. Dezvoltarea întreprinderilor non-agricole este
o măsură ce-și propune minim 6 noi locuri de
muncă în minim două proiecte ce pot primi finanțare totală de 300.000 de euro. Până acum au fost
depuse două proiecte în valoare totală de 154.834
de euro, ambele din Ialomița, în comunele Ciulnița, respectiv Stelnica, proiecte ce au primit „undă
verde” din partea AfIR și pentru care se vor semna
în perioada următoare contractele de finanțare.
Sursa: guraialomitei.com
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» Grupul de Acțiune Locală Danubius
Ialomița – Brăila a prezentat primele
investiții cu impact în rândul celor 94.000
de cetățeni din județele Ialomița și Brăila
arondați, mici întreprinzători entuziaști și
îndrăzneți semnând deja contractele
pentru fondurile europene puse la
dispoziție în cadrul LeADeR.
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Prahova

Studii de fezabilitate
pentru patru giratorii în Prahova
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Consiliul județean Prahova va finanța în acest an
lucrările pentru realizarea a patru noi sensuri giratorii.
Trei dintre ele sunt pe Dn1, la Bănești, Păulești
și florești, iar cel de-al patrulea va fi realizat pe
Dj 101D, la Tătărani.
„În acest moment se lucrează la studiile de
fezabilitate. Estimăm că lucrările vor fi efectuate
în această toamnă”, a declarat Bogdan Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
valoarea investițiilor va fi stabilită prin studiile de fezabilitate, lucrările urmând să se deruleze în termen de o lună de la semnarea ordinului
de începere.

Sursa: observatorulph.ro

Proiect pentru reabilitarea
drumului ce leagă localităţile Troianu şi Peretu
Teleorman

Consilierii județeni din Teleorman au venit cu
o propunere ce vizează reabilitarea drumului comunal ce leagă localitatea Troianu de Peretu. Astfel, în ultima ședință de Cj, s-a a solicitat trecerea
DC 41 în administrarea Consiliului județean Teleorman, deoarece cele două unități administrativteritoriale nu dispun de fondurile necesare pentru
repararea și întreținerea respectivului tronson.
Demersul este susținut de Consiliile locale din
ambele comune, iar în expunerea de motive se arată că „dată fiind starea tehnică necorespunzătoare a DC 41, frecvent accesat de către agenţii economici din cele două localităţi, aceștia au făcut numeroase solicitări în acest sens. Este demn de menţionat faptul că societăţile care își desfășoară activitatea pe acest tronson de drum au creat peste 250
de locuri de muncă. Mai mult, având în vedere ponderea activităţii gospodarilor locului în legumicultură, Cooperativa „Unirea” Peretu este preocupată de accesarea unor surse de finanţare, în vederea construirii unui Centru de colectare, sortare și
procesare a legumelor, având nevoie de o infrastructură rutieră adecvată”.
un alt argument în sprijinul proiectului a fost că
deplasarea pe acest drum este riscantă, fiind genewww.adrmuntenia.ro

ratoare de situații periculoase pentru fluența și
siguranța circulației și, în orice moment, poate pune
în pericol viața participanților la trafic.
Referitor la acest subiect președintele Consiliului județean, Dănuț Cristescu a spus că va avea discuții cu primarii localităților Peretu și Troianul în
acest sens.

Sursa: ziarulteleormanul.ro
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fonduri-structurale.ro / 11 aprilie 2018

Dâmbovița / 11 aprilie 2018

REVISTA PRESEI

Ziarul Mara / 11 aprilie 2018
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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 / 16 aprilie 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.

