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EVENIMENTE

Fonduri nerambursabile
de peste 24 de milioane de lei
pentru reabilitarea termică
a Palatului Administrativ al judeţului Argeş

» În data de 3 iulie s-a semnat
contractul de finanțare pentru proiectul
privind creșterea eficienței energetice
a Palatului Administrativ al județului
Argeș, supranumit „Casa Albă”, situat
în Piața vasile Milea din centrul
municipiului Pitești.

Prin acest contract, unitatea Administrativ-Teritorială Argeș, în calitate de beneficiar, a primit fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional (Regio) 2014 – 2020, Axa prioritară 3
„Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1
„Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice inclusiv în
www.adrmuntenia.ro

clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – „Clădiri publice”. Cererea de finanțare a fost
depusă în vara anului trecut, valoarea totală a acesteia fiind de 33,85 milioane de lei, din care 20.937.845
de lei reprezintă fonduri nerambursabile fEDR, iar
3.202.257,79 lei sunt fonduri din bugetul de stat.
Prin această investiție se urmărește reabilitarea
termică a Palatului administrativ, în scopul asigurării
condițiilor optime de desfășurare a activităților de către instituțiile publice găzduite aici, creșterea gradului
de confort termic, precum și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumurilor de energie. În prezent, clădirea se prezintă într-o stare avansată de uzură
fizică din punct de vedere termo-energetic, fiind înregistrate pierderi de căldură importante atât la nivelul anvelopei, cât și la nivelul instalațiilor aferente.
(continuare în pagina 3)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Palatul Administrativ din Pitești va fi reabilitat termic cu finanțare prin Regio

(continuare din pagina 2)
Proiectul, ce are o perioadă de implementare
de 50 de luni, vizează reducerea pierderilor de energie cu peste 40% pentru încălzirea, alimentarea cu
apă caldă de consum, iluminat, ventilare, în vederea scăderii costurilor de întreținere. Astfel, vor fi
realizate lucrări de intervenție, primele de o asemenea anvergură după zeci de ani, pentru îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic
pentru încălzire și a apei calde menajere, precum
și utilizarea surselor de energie regenerabilă, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii.
La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul apelului lansat pentru sprijinirea eficienței energetice
în clădirile publice (Prioritatea de investiții 3.1 B),
s-au depus 62 de aplicații, ce au o valoare totală
de aproximativ 395 de milioane de lei, din care valoarea totală solicitată fiind de peste 333 de milioane de lei. unitatea Administrativ-Teritorială
Argeș este primul beneficiar din regiunea noastră
www.adrmuntenia.ro

care a obținut fonduri nerambursabile pentru reabilitarea termică a clădirilor publice, având astfel
două contracte de finanțare semnate până la
această dată în cadrul apelului de proiecte lansat
în cadrul Priorității de investiții 3.1 B.
În cadrul Programului Operațional Regional 2014 –
2020, la nivelul județului Argeș s-a depus un număr
de 217 aplicații, din care până în prezent s-au semnat 112 contracte de finanțare. valoarea totală a
acestor proiecte este de aproximativ 358 milioane
de lei, din care beneficiarii solicită în total fonduri
nerambursabile de peste 300 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism
Intermediar pentru Regio 2014 - 2020
şi are responsabilităţi delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilităţile
de finanţare din Regio 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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» În perioada 20 - 22 iunie, ADR Sud
Muntenia a organizat Întâlnirea de lucru
destinată Autorității de Management
pentru Programul Operațional Regional
și Organismelor intermediare pentru POR,
în județul Argeș.

Evenimentul, la care au participat aproximativ 20 de reprezentanți ai Autorității de Management pentru POR și ai Agențiilor pentru Dezvoltare
Regională din țară, a avut ca obiectiv prezentarea
și analizarea stadiului de implementare a Planurilor
de Comunicare Regionale pentru POR, în concordanță cu Planul de Comunicare național pentru POR.
În acest sens, s-a urmărit corelarea activităților de informare și promovare la nivel regional a
programului POR 2014 – 2020, ce au fost prevăzute
în cererile finanțate prin Axa prioritară 12, Prioritatea de investiții 12.1 „Asistență tehnică”, cu indicatorii asumați la nivel de program în România.
Totodată, cu această ocazie, au fost invitați Mihaela Dobre, avocat, și Laurențiu Burcă, ofițer pentru Protecția Datelor, pentru a prezenta detalii legate de noul Regulament General pentru Protecția Datelor – GDPR, ce a intrat în vigoare în data de 25 mai
a.c., cu accent pe specificitatea obligațiilor avute

de Autoritatea de Management pentru Programul
Operațional Regional și a Agențiilor pentru Dezvoltare Regională în ceea ce privește procesarea datelor cu caracter personal. În plus, au fost prezentate exemple de bune practici cu privire la protecția
datelor și ce instrumente trebuie utilizate în aplicarea GDPR.
Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Axei
prioritare 12 „Asistență tehnică”, finanțată din Regio 2014 - 2020, acesta având scopul de a analiza
stadiul implementării Planului de Comunicare pentru Programul Operațional Regional, precum și de
a facilita un schimb de experiență între AM POR și
Organismele intermediare POR.

INFO ADR SUD MUNTENIA

Zoltan Horvath
• 19 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 1 iulie, colegul nostru Zoltan Horvath, expert Serviciul
Monitorizare proiecte POR, a împlinit 19 ani de activitate neîntreruptă în cadrul ADR Sud Muntenia!
Pe această cale dorim să îl felicităm și să îi mulțumim pentru
colegialitate, pentru activitatea desfășurată de-a lungul celor 19 ani
în cadrul Biroului județean ialomița al Agenției și, nu în ultimul rând,
pentru sprijinul acordat beneficiarilor în implementarea corectă a
proiectelor finanțate prin programul Regio!
La Mulți Ani cu succese!
www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

Întâlnirea de lucru a reprezentanţilor
Autorităţii de Management
şi a Organismelor intermediare pentru POR
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ADR Sud Muntenia, la workshop-ul tematic
„Energy Efficiency in Buildings”

www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

În perioada 27 - 29 iunie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, prin experți ai Serviciului
Dezvoltare, a participat, în calitate
de partener al proiectului Social
Green, împreună cu un reprezentant al Primăriei Orașului Topoloveni, în calitate de stakeholder, au
participat la workshopul tematic
privind eficiența energetică a clădirilor. Acest eveniment a fost organizat de către Autoritatea de
Management a programului Intereg Europe în florența, italia.
În cadrul acestui eveniment au fost prezentate
detalii importante despre activitatea Programului
interreg Europe în domeniul eficienței energetice
a clădirilor. Reprezentații Autorității de Management
a programului Interreg Europe au expus evoluția
și stadiul implementării Directivei europene cu privire la performanța energetică a clădirilor. Totodată, s-a menționat faptul că în cadrul programului
Interreg Europe, 41 de proiecte referitoare la sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute
de carbon sunt în curs de implementare, dintre care 15 proiecte abordează tematica eficienței energetice. Cu această ocazie, reprezentanții a 4 proiecte finanțate prin programul Interreg Europe au prezentat bunele practici identificate, printre acestea
regăsindu-se și cea referitoare la sistemul Kredex
din Tallinn, Estonia, identificată în cadrul proiectului Social Green.
În cea de-a doua parte a zilei, participanții la
eveniment au fost împărțiți în 3 grupuri de lucru în cadrul cărora s-au discutat aspecte referitoare la proiectele implementate (obiectivele și rezultatele obținute), precum și modalitatea prin care platforma Interreg
Europe poate contribui la identificarea sinergiilor
dintre proiectele ce abordează tematici similare.
Proiectul Social Green – Regional Policies towards Greening the Social Housing Sector, pe care
ADR Sud Muntenia îl implementează în calitate de
partener, este finanțat în cadrul primului apel de
proiecte al programului interreg Europe. Obiectivul
principal al proiectului constă în îmbunătățirea po-

5

liticilor de dezvoltare regională referitoare la promovarea locuințelor sociale, ecologice, prin creșterea eficienței energetice și utilizarea energiilor regenerabile, totodată, subliniind importanța sa ca
incubator pentru noi piețe în domeniul energiei,
tehnologiilor, serviciilor și modelelor de afaceri. În
plus, prin intermediul acestui proiect se dorește
identificarea de bune practici din sectorul locuințelor ecologice, precum și cu privire la reducerea
semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră,
prin mijloace eficiente din punctul de vedere al
costurilor.
Reamintim că acest proiect este implementat
de un consorțiu constituit din instituții de renume
din șapte țări din uniunea Europeană, respectiv:
nordregio – Centrul nordic pentru Dezvoltare
Spațială din Suedia – liderul de proiect, CEiiA – Centrul de Excelență și inovare pentru industria Automotive din Portugalia, Agenția Regională de Energie Tartu din Estonia, ADR Sud Muntenia, Agenția
Regională de Energie nord din Croația, Agenția de
Energie Extremadura din Spania, CCDR-n – Comisia
Regională de Coordonare și Dezvoltare norte din
Portugalia și Primăria municipiului Alba iulia, precum și alte entități ce sunt incluse în grupul stakeholderilor.
Bugetul total al proiectului este de 1.188.765 de
euro, din care bugetul ADR Sud Muntenia este de 138.248
de euro, iar durata de implementare a acestuia este de 60 de luni, respectiv până în primăvara anului
2021.
http://regio.adrmuntenia.ro
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În data de 27 iunie s-a desfășurat primul seminar de instruire dedicat coordonatorilor proiectelor finanțate în cadrul celui de-al doilea apel lansat
pentru Programul Transnațional Dunărea. Evenimentul, ce a avut loc la Budapesta, a fost organizat
de către Secretariatul Tehnic al Programului Transnațional Dunărea.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin reprezentanți ai Serviciului Dezvoltare,
a participat la acest eveniment în calitate de lider
al celui mai nou proiect pentru care a obținut finanțare nerambursabilă – „Danube S3 Cluster - Cooperarea transnațională a clusterelor active în domeniul agroalimentar, bazată pe abordarea specializării inteligente în regiunea Dunării”. Contractul de finanțare, care a demarat în data de 1 iulie, a
obținut cel mai mare punctaj dintre cele 22 de proiecte selectate pentru finanțare în cadrul acestui apel.
Seminarul de instruire a avut ca obiectiv informarea reprezentanților liderilor de proiect cu privire la următoarele aspecte: procedurile de contractare, raportare tehnică și financiară, eligibilitatea
cheltuielilor, strategia de comunicare, procedura
de realocare a bugetului în cadrul liniilor bugetare
și a pachetelor de lucru, precum și strategia de capitalizare a proiectelor. De asemenea, au fost efectuate și exerciții practice în ceea ce privește efectuarea raportărilor periodice în sistemul eMS.
Obiectivul principal al proiectului Danube S3
Cluster este de a stimula ecosistemul antreprenorial bazat pe inovare în zona Dunării, prin elaborarea
politicilor de cluster în contextul RiS 3, precum și prin
îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților de management al inovării și promovarea cooperării transnaționale a clusterelor în industria agroalimentară.
Perioada de implementare a proiectului este
1 iulie 2018 – 30 iunie 2021. Bugetul total al proiectului este de 1.790.445,70 euro, din care bugetul ADR
Sud Muntenia este de 194.170,40 euro. Contribuția
ADR Sud Muntenia în proiect este de 2%, reprezentând 3.883,40 euro. Consorțiul proiectului este format din 15 parteneri și 5 parteneri strategici asociați. Partenerii sunt: Agenția pentru Dezvoltare Rewww.adrmuntenia.ro

gională Sud Muntenia – lider de proiect, STEinBEiS –
Germania, Pannon Business Association – ungaria,
universitatea din Maribor – Slovenia, CRiMM – România, EKO-SuSTAv – Managementul deșeurilor (EKOSuSTAv Ltd) – Croația, Bioeconomy Cluster – Slovacia,
ifKA instituție de drept public non-profit pentru
dezvoltarea industriei - ungaria, Centru de Sprijin
pentru iMM-uri – RuSE, Bulgaria, inMA București, România, iTC - Clusterul de inovare Tehnologică Murska
Sobota – Slovenia, facultatea de Științe Tehnice –
Serbia, Asociația de Dezvoltare nERDA – Bosnia și
Herțegovina, Rețeaua de Transfer Tehnologic – Chișinău, Moldova, institutul de Probleme de Piață și
Cercetare Economică și Ecologică – ucraina. Parteneri Strategici Asociați ai proiectului sunt: Ministerul Economiei – România, Academia de Științe din
Moldova, fundația - GREEnLinE Western Balkans
Cluster - Bosnia și Herțegovina, universitatea Tehnică din ucraina - 'igor Sikorsky Kyiv Polytechnic institute', ucraina și Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Comerțului – Croația.
http://regio.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia, la seminarul de instruire
destinat liderilor de proiect
ai Programului Transnațional Dunărea
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Seminar de instruire pentru noii beneficiari Regio

» joi, 28 iunie, ADR Sud Muntenia,
în calitate de Organism intermediar
pentru programul Regio 2014 – 2020,
a organizat la sediul Agenției, un seminar
de instruire destinat noilor beneficiari
privați din regiunea noastră care au
demarat procesul de implementare
a proiectelor pentru care au semnat
de curând contractele de finanțare.

noile proiecte vor fi realizate cu fonduri nerambursabile POR din cadrul următoarelor 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”, Prioritatea de investiții 2.2
„Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.
Astfel, pentru derularea corectă a contractelor de finanțare POR, ADR Sud Muntenia vine în sprijinul noilor beneficiari privați prin instruirea lor cu
privire la modalitatea 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, măwww.adrmuntenia.ro

surarea și raportarea progresului, precum și despre
modificările ce pot surveni pe parcursul perioadei
de implementare a proiectelor. Totodată, au fost prezentate detalii despre instrucțiunile de prefinanțare, plata și rambursarea cheltuielilor, achizițiile publice în cadrul proiectelor‚ principii și reguli.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Autoritatea de Management
pentru Programul Operațional Regional a prelungit perioada de depunere a cererilor de finanțare în
cadrul apelului de proiecte nr.
POR/2017/1/1.1.C./1 aferent Priorității de investiții 1.1 - Promovarea investițiilor în C&i, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare
și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de
tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea
de rețele și de grupuri și inovarea
deschisă prin specializarea inteligentă, precum și
sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și
aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce
a produselor, capacităților de producție avansate și
de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de
uz general, până la data de 25.08.2018, ora 10.00.
De asemenea, a fost modificat ghidul specific
aferent acestui apel, iar printre modificări se numără clarificarea unor neconcordanțe în conținutul ghidului cu privire la: acceptarea înscrierii provizorii
a dreptului de proprietate la depunerea cererii de finanțare, în condițiile menționate deja în cadrul ghidului, conținutul explicațiilor legate de completarea grilei de evaluare tehnică și financiară cu privire la punctajele maxime ce pot fi acordate pentru
subcriteriile 2.2, 4.1, 4.2, 5.1, precum și solicitarea
de clarificări din cadrul grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității.
În plus, a fost modificată anexa cu domeniile de
specializare inteligentă în conformitate cu modificarea asupra schemei de minimis aplicabile și a fost
eliminată necesitatea prezentării dovezii asigurării
www.adrmuntenia.ro

cofinanțării la cheltuielile eligibile și neeligibile în
etapa precontractuală.
În acest sens, a fost inclusă o prevedere legată
de atenționarea potențialilor solicitanți cu privire
la clasele CAEn în care se implementează un rezultat al cercetării din domeniile de specializare
inteligentă menționate în Anexa 2.A la ghid. Activitatea vizată de clasele respective nu trebuie să
fie exclusă de domeniile menționate de regulamentul fEDR și de minimis aplicabil. În plus, a fost
inclusă o atenționare adresată potențialilor aplicanți cu privire la riscul duratei perioadei de derulare a procesului de evaluare, selecție și contractare prin raportare la prevederea existentă asupra
menținerii criteriilor de eligibilitate.
Ghidul solicitantului modifcat, împreună cu
versiunea consolidată la 22.06.2018 sunt publicate
pe website-ul Agenției destinat implementării POR
în Sud Muntenia - https://regio.adrmuntenia.ro,
secțiunea Program > Axe > Axa 1, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/753/gh
id-1-1-C-22-06-2018.rar, precum și pe site-ul programului – www.inforegio.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro
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S-a prelungit perioada de depunere
a cererilor de finanţare pentru apelul de proiecte
destinat parteneriatelor între IMM-uri
şi entităţile de inovare şi transfer tehnologic
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Miercuri, 20 iunie 2018, a fost modificat și completat Ghidul solicitantului - Condiții specifice de
accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte
nr. P.O.R/4/4.2/1. 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, posibilitatea
încheierii de Acorduri-cadru de parteneriat privind
colaborarea dintre administrația bazinală de apă
și uAT-ul municipiu (Modelul H), fără ca administrația bazinală de apă să reprezinte un partener în sensul OuG nr. 40/2015, cu modificările și completări-

le ulterioare, ci un colaborator care asigură buna implementare a proiectului, precum și 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 website-ul Agenției destinat implementării POR în Sud Muntenia - https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 4, link:
https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/551/ghid-4-2-din-20-06-2018.rar, precum și
pe site-ul programului – www.inforegio.ro.

Astazi, 28 iunie 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de
modificare a Ordinului ministrului delegat pentru
fondurile europene cu nr. 3731/21.07.2017 pentru
aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de
proiecte POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de
investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale ce conține condiții specifice pentru accesarea fondurilor
în cadrul programului. forma consolidată a Ghidului specific și sinteza modificarilor sunt publicate pe website-ul Agenției destinat implementării
POR în Sud Muntenia - https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 4, link:
https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/563/Ghid-4-3-iunie-2018.rar, precum și pe
site-ul programului – www.inforegio.ro.

Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional a publicat luni, 2 iulie, Ordinul nr.
5210 privind prelungirea termenului de depunere
a proiectelor în cadrul Apelului POR 2018/6/6.1/4
vest și Sud Muntenia, apel lansat în cadrul Axei prioritare 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de
importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 –
Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEn-T,
inclusiv a nodurilor multimodale.
Ordinul nr. 5210/02.07.2018 este publicat pe
website-ul Agenției destinat implementării POR
în Sud Muntenia - https://regio.adrmuntenia.ro,
secțiunea Program > Axe > Axa 6, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/981/o
rdin-nr-5210-din-02-07-2018.pdf, precum și pe
site-ul programului – www.inforegio.ro.

A fost actualizat Ghidul specific
pentru Prioritatea
de investiţii 4.3 - regenerarea
comunităţilor defavorizate

www.adrmuntenia.ro

A fost prelungit termenul
de depunere a proiectelor
privind drumurile judeţene
în cadrul apelului 4
pentru regiunile Vest
şi Sud Muntenia!

http://regio.adrmuntenia.ro
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S-a modificat ghidul solicitantului
pentru apelul de proiecte nr. P.O.R/4/4.2/1,
privind revitalizarea şi regenerarea urbană
în municipiile reşedinţă de judeţ
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Luni, 2 iulie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat Ghidul specific pentru apelul de proiecte cu numărul
POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate, din cadrul Axei prioritare 4 - Reducerea emisiilor de carbon
în municipiile reședință de județ prin investiții bazate
pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Prioritatea de investiții 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile
de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv
promovarea mobilității urbane multimodale durabile
și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare,
Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon

în municipiile reședință de județ prin investiții bazate
pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
„Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de
accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte
cu numărul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate” este publicat pe site-ul dedicat implementării
Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în regiunea Sud-Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, în
secțiunea PROGRAM > AXE > Axa 4, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/984/Ghid4-1-proiecte-nefinalizate-iulie-2018.rar, precum și pe
site-ul Autorității de Management pentru Programul
Operațional Regional 2014 – 2020, inforegio.ro.

Luni, 2 iulie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat
corrigendumul la Ghidul solicitantului - condiții
specifice de accesare a fondurilor aferent Axei 5,
Prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural pentru proiecte nefinalizate Apel de proiecte POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate și Apel de proiecte POR/2018/5/5.1/
Bi/proiecte nefinalizate.
Ghidul solicitantului, precum și Ordinul nr.
5211 din 2 iulie 2018 pot fi consultate pe website-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud
Muntenia https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 5, link > https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-5/static/1200, și pe
site-ul programului – www.inforegio.ro.

Luni, 2 iulie, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 a
lansat în consultare publică Ghidul solicitantului,
Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte P.O.R./2018/8/8.1/8.2/1Ambulanțe, al cărui beneficiar este parteneriatul
dintre inspectoratul General pentru Situații de
urgentă (iGSu) cu inspectoratele județene pentru
Situații de urgență (iSu).
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până în data de
4 iulie 2018, inclusiv.
Draftul ghidului 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/download_file/article/987/ghid-consultare-8-2-ambulante.rar, precum și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional
2014 – 2020, www.inforegio.ro.

S-a modificat
ghidul specific
Priorităţii de investiţii 5.1 –
apelul
pentru proiectele
nefinalizate

www.adrmuntenia.ro

S-a lansat în consultare publică
ghidul privind achiziţionarea
ambulanţelor prin Regio!

http://regio.adrmuntenia.ro
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Ghidul solicitantului
pentru prioritatea de investiţii 4.1 apelul dedicat proiectelor nefinalizate,
a fost publicat
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INFO POR 2014 - 2020

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
la data de 3 iulie 2018

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Compania națională de Administrare a infrastructurii Rutiere, în calitate de Solicitant, a elaborat și depus Aplicația de finanțare pentru proiectul
„Modernizare DN73 Pitești-Câmpulung-Brașov km
13+800-42+850; km 54+050-128+250” în vederea
obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin
Programului Operațional infrastructura Mare 20142020, în cadrul Axei Prioritare 2 - Dezvoltarea unui
sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.1
- Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-proiecte noi de investiții, Operațiunea - Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T
globală.
Obiectivul general al proiectului este de a reabilita/moderniza 103,25 km de drum național, reabilitarea a 17 poduri, construcția a 7 poduri noi și

amenajarea a 33 de intersecții.
Proiectul are ca scop reducerea timpului de parcurs între Pitești și Brașov cu 9,1 minute, reducerea
costurilor de operare pentru vehicule cu 13% și nu
în ultimul rând, reducerea accidentelor cu 10%.
Rezultatele așteptate: reabilitare/modernizare a 103,25 km de drum național, reabilitarea a
17 poduri, construcția a 7 poduri noi și amenajarea
a 33 de intersecții
valoarea totală a proiectului este de 414.045.059,05
lei (inclusiv TvA) și va fi finanțat prin Programul Operațional infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75%
contribuția uniunii Europene din fondul European
de Dezvoltare Regională- 245.041.193,81lei, 25%
contribuția proprie- 81.680.397,92 lei, restul de
87.323.467,32 lei reprezentând TvA.

Sursa: CNAIR

463 milioane Euro, nou fond de investiţii european
pentru finanţarea firmelor IT

» firmele europene de software
și internet cu ambiții internaționale vor
putea obține finanțări printr-un nou fond
de investiții de 463 de miloane de euro,
a anunțat, miercuri, firma de investiții
Highland Europe, de la Londra,
care a strâns fondul.

În general, Highland Europe investește între
10 milioane și 30 de milioane de euro în firme de
tehnologie aflate în dezvoltare.
„Suntem încântați să avem o forță de foc suplimentară pentru a continua să investim în cele
mai interesante firme de tehnologie din Europa.
În același timp, ne concentrăm în continuare pe
sprijinirea antreprenorilor pe care i-am ajutat să
se dezvolte la nivel internațional. Este nevoie de
mai mult decât de capital și hotărâre pentru a construi afaceri de miliarde de dolari - asta înseamnă
Highland Europe”, a declarat fergal Mullen, partener și co-fondator al firmei de investiții.
Printre altele, Highland Europe a investit în compania de transfer de fișiere mari pe internet Wewww.adrmuntenia.ro

Transfer, din Olanda.
În total, companiile în care a investit Highland
Europe numără 6500 de angajați în Germania, marea Britanie, franța, finlanda, irlanda, italia, Olanda, Spania, Elveția și SuA.

Sursa: startupcafe.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

POIM: CNAIR vrea să modernizeze
drumul naţional dintre Piteşti şi Braşov
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Guvernul a aprobat joi, 21 iunie, o Ordonanță
de urgență pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene.
În prezent, orizontul de timp pentru care se
elaborează planul urbanistic general este de 10 ani,
iar, potrivit legii în vigoare, termenul său de valabilitate se prelungește o singură dată, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, dar fără a se depăși 10 ani
de la expirarea termenului de valabilitate.
Din cauza dificultăților de finanțare și a duratelor lungi de avizare impuse de actualul sistem de
avize, acorduri și evaluări de impact, la nivelul teritoriului național există un număr semnificativ de
planuri urbanistice generale care sunt în curs de actualizare, dar vor expira fără a mai putea fi prelungite. Potrivit informațiilor obținute de la autoritățile administrației publice locale, în anul 2018 vor
expira cca 48% din totalul planurilor urbanistice generale, în 2019 cca 6%, iar în 2020 cca 7 %.
Astfel, pentru a nu expira valabilitatea documentațiilor de urbanism și a bloca autorizarea lucrărilor de construcții la obiective de investiții publice și private, se propun următoarele:
• prorogarea termenului limită de 30 decembrie 2018 pentru prelungirea valabilității pentru
planurile urbanistice generale elaborate și aprobate anterior anului 2003;
• prelungirea valabilității planurilor urbanistice
generale elaborate după anul 2003, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, în
vederea eliminării potențialelor situații de blocaj,
în cazurile în care elaborarea/actualizarea este întârziată față de termenul estimat de autoritățile administrației publice, ca urmare a procedurilor lungi
de achiziții publice, obținere de avize și acorduri,
evaluare strategică de mediu;
• extinderea de drept a valabilității documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism pentru
investițiile care au început procedura de actualizare în timpul perioadei de valabilitate, până la finalizarea acestora, dacă:
- în timpul perioadei de valabilitate a fost înwww.adrmuntenia.ro

cepută procedura de autorizare a executării unor
lucrări de construire/desființare,
- a fost demarată punerea în aplicare a reglementărilor privind circulația juridică a terenurilor,
stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan sau
delimitarea zonelor afectate de servituți publice,
- au fost inițiate obiective de investiții de modernizare și/sau dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare.
De asemenea, pentru a evita eventualele situații de blocaj ca urmare a nefinalizării studiilor de
specialitate și pentru a asigura continuarea profesionalizării funcționarilor publici care îndeplinesc
sarcinile prevăzute de lege pentru funcția de arhitect șef, se propune prorogarea cu cinci ani a termenului în care aceștia pot să-și completeze studiile de specialitate.
În aceste condiții, se preconizează ca, odată cu
intrarea în vigoare a noilor prevederi, să aibă loc o îmbunătățire a activității autorităților administrațiilor
publice în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor și asigurarea unui
cadru optimizat și mai predictibil pentru implementarea proiectelor de investiții publice și private.
De asemenea, odată cu elaborarea și aprobarea
codului urbanismului, amenajării teritoriului și construcțiilor, legislația în domeniu se va unifica și simplica astfel încât să devină un instrument eficient
atât pentru investitori, cât și pentru autoritățile publice locale. Demersul beneficiază și de sprijinul uniunii Europene, printr-un proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și se
va implementa într-o perioadă de 3 ani, rezultatele
urmând să fie comunicate permanent publicului.
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Modificări legislative
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
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Cinci organizații care au propus soluții de impact pentru provocările încărcate pe platforma Social Challenges Innovation Platform, proiect finanțat
de uniunea Europeană prin Programul de Cercetare și inovare Horizon 2020, au câștigat finanțare de
câte 30.000 de euro fiecare și mentorat timp de 6 luni
din partea Impact Hub Bucharest.
Din cele șapte provocări adresate de organizații din România, cinci au primit propuneri de soluții
inovatoare din partea unor actori locali sau europeni
și beneficiază de sprijin financiar și de mentorat pentru a le implementa. impact Hub Bucharest, partenerul național al Social Challenges innovation Platform, va asigura susținerea organizațiilor și se va
monitoriza punerea în aplicare a soluțiilor alese.
Cele cinci parteneriate încheiate sunt:
• Asociația ivan Patzaichin-Mila 23 și inovaya
vor implementa o soluție prin care rezolve problema managementului deșeurilor și a apei potabile în
satele de pescari din Delta Dunării;
• WWf și Miromico colaborează pentru a atenua conflictele dintre oameni și viața sălbatică în Munții Carpați;
• Go free Association și innovative Project Arena

vor folosi activități bazate pe gamefication in educația tinerilor;
• Heritas foundation și Helsinki Zurich Office
vor propune noi instrumente de planificare pentru
dezvoltarea urbană;
• iziBac și Ascendia, care vor ajuta împreună elevii să învețe mai ușor pentru Bacalaureat.
O nouă provocare a fost încărcată în runda 3 pe
Social Challenges Innovation Platform de către Asociația AllGrow și se adresează celor care au experiență în storytelling, design și social media, cu ajutorul
cărora să promoveze o metoda de design thinking în
educație. Și de această dată, finanțarea pe care o poate primi soluția câștigătoare este de 30.000 de euro
și sprijin din partea impact Hub Bucharest. Termenul
limită până la care pot fi trimise soluții este 15 iulie.
În plus, Social Challenges Innovation Platform
găzduiește și un proiect bazat pe un parteneriat impact Hub - Programul European pentru integrare și
Migrație și prin care se dorește găsirea de soluții pentru provocările cu care se confruntă migranții și care
beneficiază de finanțare pentru a fi implementate.

Autoritatea de Management pentru Programul
Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului
fondurilor Europene și Organismul intermediar pentru Promovarea Societății informaționale din cadrul
Ministerului Comunicațiilor și Societății informaționale a anunțat lansarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene cu
numărul 579/20.06.2018, și lansarea apelului de
proiecte de tip non-competitiv POC/418/2/4/Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TiC și
a rețelelor informatice, cu depunere la termen.
Data deschiderii apelului: 02.07.2018, orele 09:00.
Data închiderii apelului: 02.11.2018, orele 17:00.
În cadrul acestor apeluri se vor finanța proiectele:

• Proiect 1 – Sistem de alertă timpurie și informare
în timp real – RO-SAT, beneficiar Centrul național de
Răspuns la incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO.
• Proiect 2 - Actualizarea și dezvoltarea sistemului național de protecție a infrastructurilor iT&C cu
valențe critice pentru securitatea națională împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic,
beneficiar Serviciul Român de informații prin Centrul
național Cyberint, în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).
Apelul de proiecte, aferent Axei Prioritare 2 a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, are
un buget alocat de 139.329.000 lei (fEDR). Durata maximă de implementare a proiectului este de cel mult
36 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

Sursa: startupcafe.ro

AM POC a anunţat lansarea Ghidului Solicitantului aferent
Acţiunii 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice
a sistemelor TIC și a rețelelor informatice

www.adrmuntenia.ro

Sursa: MFE

http://regio.adrmuntenia.ro
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Finanţare totală de 150.000 de euro
pentru 5 proiecte ce rezolvă probleme sociale
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Muzeul Teohari Antonescu
din municipiul Giurgiu

» Înființat în anul 1934, Muzeul
județean Teohari Antonescu funcționează
din 1977 în clădirea fostei Prefecturi
vlașca, ea însăși monument istoric.

Muzeul din Giurgiu număra cinci secții: arheologie, etnografie, istorie, istorie memorială și
restaurare-conservare.
Secția de arheologie pune în lumină aproape toate epocile: material litic din paleolitic, ceramică și
idoli din neolitic, din epoca bronzului și a fierului,
unelte, ceramică, podoabe, monede (13 tezaure monetare, o colecție alcătuită din 2.500 de piese din
aur, argint și metal comun), arme, documente din
evul mediu și din epoca modernă.
Patrimoniul secției de etnografie provine din satele străvechii zone vlașca, peste care s-a suprapus
www.adrmuntenia.ro

actualul județ Giurgiu și conține 1.700 de piese.
Secția de istorie memorială, un mai vechi deziderat al muzeului, a prins contur în ultimul deceniu prin fondarea unui patrimoniu de profil și prin
conceperea unor sectoare muzeale autonome.
Expoziția secției de istorie, care a fost reorganizată în anul 1977, cu ocazia Centenarului independenței, prezintă momente importante ale războiului dintre anii 1877-1878.
În cadrul muzeului sunt expuse mărturii privind
înființarea orașului Giurgiu, perioada luptelor purtate de Mihai viteazul cu imperiul Otoman, monumente istorice (mănăstiri, biserici, edificii laice), contribuția localnicilor la evenimentele din 1848, la Războiul de independență din 1877-1878, precum și la
Primul Război Mondial (1916-1918).
Sursa: locuridinromania.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Argeş

Reţele de apă şi de canalizare în Argeş,
cu fonduri europene

Călăraşi

ce se poate descărca și de pe pagina de internet a
societății www.apacanal2000.ro, secțiunea „Clienți”,
subsecțiunea „Formulare”, formularul nr. 2. Beneficiarii din orașul Topoloveni vor depune comenzile
doar la punctul de lucru al societății din orașul Topoloveni, str. Maximilian Popovici, nr. 30 (clădire Dispecer Castel Apă). Executarea lucrărilor de branșare/racordare se fa face numai la limita de proprietate, urmând ca fiecare beneficiar să efectueze lucrarea de pe domeniul privat, doar cu firme
specializate în lucrări de apă și canalizare autorizate conform actelor normative în vigoare.

Staţii automatizate de biciclete,
în Călăraşi

Primăria Municipiului Călărași continuă prezentarea proiectelor ce vor fi depuse spre finanțare în
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de
județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Este vorba de proiectul cu titlul: „SPORIREA GRADULUI DE MOBILITATE AL POPULAȚIEI PRIN INTRODUCEREA UNUI SISTEM INTEGRAT DE MOBILITATE URBANĂ ALTERNATIVĂ, CU STAȚII INTELIGENTE AUTOMATIZATE DE BICICLETE ÎN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI”.
Transportul prin intermediul bicicletelor reprezintă un adaos și o completare flexibilă a transportului în comun și totodată reprezintă o alternativă pentru acesta.
Conform documentelor programatice de la nivel european, dezvoltarea mobilității urbane trebuie să se bazeze pe mersul pe jos, pe utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, pe utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiență, reducând utilizarea autoturismelor în paralel cu creșterea utilizării unor categorii de autoturisme nepoluante. Înființarea în municipiul Călărași a unui
sistem integrat de mobilitate urbană alternativă,
cu stații inteligente automatizate de biciclete (bikewww.adrmuntenia.ro

Sursa: zcurier.ro

sharing) își propune să atingă următoarele obiective:
• reducerea emisiilor de CO2 provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an) cu 2,0%;
• creșterea estimată a numărului de persoane
care utilizează pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse cu 2,9%;
• creșterea estimată a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse cu 1,2%;
• sporirea gradului de mobilitate al populației;
• creșterea accesibilității populației la deplasările cu bicicleta prin oferirea vehiculelor necesare
acestui mod de transport;
• diminuarea cheltuielilor de deplasare și a timpului petrecut în ambuteiajele urbane;
• diminuarea poluării și a zgomotului urban;
• promovarea intermodalității prin alegerea corespunzătoare a locațiilor pentru stațiile automatizate, respectiv în vecinătatea stațiilor de transport
public, a terminalelor intermodale, a punctelor de
interes turistic sau de importanță locală ale municipiului cât și în alte puncte importante din punct
de vedere al atragerii/generării de deplasării;
• asigurarea intermodalității, prin transferul
din transportul public pe bicicletă;
(continuare în pagina 17)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Societatea Apă Canal 2000 S.A. Pitești anunță
finalizarea lucrărilor executate în orașul Topoloveni
(străzile inuri și Crintești) și în comunele Albota,
Moșoaia și Merișani, prin proiectul „Extinderea și
reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în
județul Argeș” și invită cetățenii din aceste localități să facă demersurile pentru conectarea imobilelor la rețelele noi de apă și de canalizare.
Beneficiarii trebuie să se prezinte la Ghișeul
unic al societății din Pitești, B-dul i.C. Brătianu. nr.
24 A, în vederea completării și depunerii formularului „Comandă execuție branșament la rețeaua
de apă/racord la rețeaua de canalizare”, formular
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(continuare din pagina 16)
• creșterea calității mediului
și a calității vieții cetățenilor;
Scopul proiectului este acela de
a acționa pentru o îmbunătățire continuă a calității vieții atât pentru
generațiile prezente cât și pentru
cele viitoare, prevenirea fenomenului de epuizare a resurselor naturale
prin scăderea consumurilor și dezvoltarea resurselor regenerabile, îmbunătățirea eficienței energetice.
Componentele soluției de mobilitate urbană alternativă constau în:
terminale de închiriere a bicicletelor
(stații inteligente de predare și preluare a bicicletelor; biciclete mecanice inteligente prevăzute cu computer de bord; biciclete speciale pentru seniori (tricicluri); conectarea la
centrul de comandă control, operare și service; vehicule logistice de
deservire a flotei de biciclete; sistem
integrat software și hardware de gestiune și comunicații etc.
Avantajele acestui sistem constau
în: sustenabilitate; costuri maimici pentru transport; se elimină grija investirii, întreținerii și a depozitării unei biciclete personale; poate oferi un pretext pentru mișcare și socializare.
valoarea estimată a proiectului este de 1,6 milioane Euro, contribuția uAT Municipiul Călărași
fiind de 2%. Aplicația va fi depusă
spre finanțare în perioada septembrie-octombrie 2018.
În elaborarea proiectului este
obligatorie respectarea cerințelor Ghidului Solicitantului elaborat de Ministerul Dezvoltării pentru proiectele finanțabile din POR
2014-2020 Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Proiect
de două milioane de euro
pentru modernizarea
Pieţei Tricolorului

Dâmboviţa

Consilierii locali municipali
din Târgoviște au votat proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei
de proiectare pentru obiectivul
de investiții „Reabilitare și modernizare Piața Revoluției”.
Reamenajarea și dotarea
suprafeței de 1020 metri pătrați
va include montarea de paviment
nou, mobilier urban, rețea de iluminat, urmând să fie realizate
și canalizare pluvială și sistem
pentru irigarea spațiilor verzi.
Costurile totale au fost estima-

te la două milioane de lei.
În aceeași ședință au fost
aprobați și indicatorii tehni-coeconomici pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare Piața Tricolorului”.
De această dată proiectul
este mult mai amplu și are o valoare estimată la 10,34 milioane
de lei, adică două milioane de euro. Suprafața totală este de aproape 9000 de metri pătrați, din care 7750 cu paviment și 1110 metri
pătrați de spații verzi.
Sursa: ziardambovita.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Giurgiu

Societatea comercială de transport urban din
municipiul Giurgiu a reușit achitarea datoriilor pe
care le avea și va reveni pe piață prin accesarea
unui proiect cu finanțare europeană prin care vor
fi introduse în oraș autobuze electrice sau care vor
folosi combustibil ecologic, a declarat primarul nicolae Barbu.
Edilul a mai menționat că în această lună, după ce se vor face înregistrările la Registrul Comerțului, se va demara procedura de achiziție și încredințarea transportului local în municipiul Giurgiu către societatea Primăriei, ulterior putând fi
depuse proiectele pe Axa 4 a POR privind Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile - Dezvoltarea și
eficientizarea transportului public nepoluant.
Totodată, el a mai spus că anul viitor se va face licitația cu „termen de predare în primăvara anului 2020” și atunci expiră și contractul cu actuala
firmă de transport local și „vor fi achiziționate mijloace de transport în comun cu combustibil ecolo-

Ialomiţa

gic” cu care firma Primăriei Giurgiu, Tracum, va
opera în oraș din acel moment.
În prezent, transportul în comun în municipiul
Giurgiu se face cu microbuze de aproximativ 20 de
locuri.

A IX-a ediţie
a „Cupei Ialomiței” la şah

Sursa: administratie.ro

În perioada 23-24 iunie 2018, la Amara, s-a
desfășurat a iX-a ediție a „Cupei Ialomiței”, turneu
de șah adresat jucătorilor cu deficiențe de vedere
totale sau parțiale.
La competiția a fost organizată de Direcția
județeană pentru Tineret și Sport și de Asociația
nevăzătorilor, subfiliala ialomița, au participat jucători din București, Buzău, Constanța, Argeș și,
bineînțeles, ialomița.
„Vin cu mare drag de 4 ani la această competiție
unde, în primul rând, am câștigat mulți prieteni...”
ne-a declarat Gigică Eftimie, jucător de șah din
Constanța.
Câștigătorul competiției a fost bucureșteanul
Mihai Bursuc. Pe locul 2 s-a situat Cornel iosif, din
Buzău, iar pe 3 Alexandru Munteanu, din Balotești.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: independentonline.ro
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Transportul local
din municipiul Giurgiu se va face
şi cu autobuze ecologice
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Peste 200 de angajaţi
din administraţia judeţeană vor fi instruiţi
în domeniul managementului calităţii

19

Prahova

administrației publice din cadrul Consiliului județean Prahova și din instituțiile subordonate, respectiv din Direcția Generală pentru Asistență Socială și
Protecția Copilului și Direcția județeană pentru Evidența Persoanelor Prahova, vor beneficia de cursuri
de pregătire în domeniul managementului calității.
Scopul proiectului îl reprezintă îmbunătățirea
capacității actului administrativ, prin creșterea nivelului de pregătire a funcționarilor și a aleșilor locali din cadrul instituțiilor menționate.
Sursa: ziarulprahova.ro

La Turnu Măgurele încep lucrările
de consolidare şi restaurare a sitului arheologic
Cetatea Turnu

Teleorman

» Pentru serviciile de proiectare,
asistență tehnică și executarea lucrărilor
de amenajare, consolidare, conservare și
restaurare a Cetății Turnu a fost alocată
suma totală de peste 90 miliarde vechi,
fonduri nerambursabile.

În vederea implementării proiectului „Podurile timpului: O abordare integrată pentru îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural
transfrontalier Nikopol - Turnu Măgurele”, cod
15.2.1.104, finanțat în cadrul Programului inTERREG v-A România – Bulgaria 2014- 2020 , în calitate
de Partener, uAT Municipiul Turnu Măgurele a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și fondurilor Publice contractul
de cofinanțare nr. 32900/14.03.2017. În cadrul acestui proiect vor fi realizate servicii de proiectare
tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului, precum și executarea de lucrări de amenajare, consolidare, conservare și restaurare a sitului
arheologic Cetatea Turnu, Etapa i.
În urma licitației organizate de Primăria municipiului Turnu Măgurele, serviciile de proiectare
www.adrmuntenia.ro

tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului și executarea lucrărilor de amenajare, consolidare, conservare și restaurare a sitului arheologic
Cetatea Turnu au fost atribuite Asociației dintre SC
Credo Design SRL București – SC inspeti Building
Restauration SRL Ploiești – SC inSPET SA Ploiești.
valoarea totală a serviciilor de proiectare,
asistență tehnică din partea proiectantului și executarea lucrărilor de amenajare, consolidare, conservare și restaurare a sitului arheologic Cetatea
Turnu este de 9.019.125 lei, din care valoarea netă
este de 7.579.097 lei, la care se adaugă TvA aferent de 1.440.028 lei.
Sursa: ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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La nivelul județului Prahova a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel local”,
Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente.
valoarea totală a proiectului este de 681.270 de
lei, 98% din valoarea acestuia reprezentând fonduri
nerambursabile din fondul Social European, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020. Proiectul se va derula pe o perioadă de 16 luni, timp în care 210 reprezentanți ai

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 și Administrației Publice,
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 / 2 iulie 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.

