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EVENIMENTE

Seminar de informare privind oportunităţile
de finanţare pentru regenerarea oraşelor mici
şi mijlocii, prin programul Regio

joi, 23 august, Agenția pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 –
2020, organizează Seminarul de informare privind
oportunitățile de finanțare POR din cadrul Axei prioritare 13 „Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătățirea
calității vieții populației în oraşele mici şi mijlocii
din România.
Evenimentul va avea loc la sediul Agenției din
Călărași, începând cu ora 11:00, și va avea ca scop
prezentarea și analizarea criteriilor de eligibilitate
www.adrmuntenia.ro

pentru depunerea de aplicații în cadrul apelului
necompetitiv de proiecte deschis până în data de
30 august a.c..
Seminarul de informare este destinat reprezentanților unităților administrativ-teritoriale ale orașelor și municipiilor de la nivelul regiunii Sud Muntenia, care au o populație de maxim 100 de mii de locuitori, definite conform Legii nr. 215/2001, a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
Cei interesați să participe sunt rugați să confirme prezența contactând Serviciul Comunicare, persoană de contact: Cristina RAdU, șef Serviciu Comunicare - e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro, tel.:
0242/331.769, 0733/180.234.
http://regio.adrmuntenia.ro
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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 21 august 2018
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Autoritatea de Management pentru Programul
Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului
Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării a aprobat Ghidul Solicitantului pentru Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de Cd/universități, Acțiunea 1.1.1 Mari
infrastructuri de Cd – Axa prioritară 1 din POC, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.
793/14.08.2018.
data deschiderii apelului: 21.08.2018, ora
09:00. Prin acest tip de proiecte se urmărește creșterea capacității de cercetare a instituțiilor publice de cercetare, prin sprijinirea participării la infrastructurile de cercetare de interes european din
Roadmap-ul aprobat de Forumul de Strategie Europeană privind Infrastructurile de Cercetare (European Strategy Forum on Research Infrastructures –
ESFRI) și prin crearea sau modernizarea unor infrastructuri de interes național sau regional, astfel
cum au fost selectate în Roadmap-ul național al infrastructurilor de cercetare din România 20172027, aprobat prin Ordinul ministrului cercetării și
inovării nr. 624/03.10.2017.
Apelul de proiecte, aferent Axei prioritare 1
a Programului Operațional Competitivitate 20142020, are un buget alocat de 29.411.765 mil. de euro
(FEdR+BS) echivalent în lei = 135.994.119 la cursul

valutar Inforeuro din luna august (cu posibilitatea
suplimentării acestei sume după aprobarea de către Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Competitivitate a realocărilor de fonduri
propuse în cadrul Axei 1 POC). durata maximă de implementare a proiectelor este de cel mult 48 de luni
de la data semnării contractului de finanțare.
Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul solicitantului. Modalitățile de
utilizare a aplicației MySMIS2014 sunt publicate pe
site-urile https://2014.mysmis.ro și http://www.fonduri-ue.ro.
Sursa: finantare.ro

Eurostat: Irlanda şi România, lideri în UE
la creşterea producţiei industriale în iunie

Producția industrială a crescut în iunie cu 2,5%
în zona euro și cu 2,6% în Uniunea Europeană, comparativ cu perioada similară din 2017, iar Irlanda și
România au înregistrat cel mai semnificativ avans,
arată datele publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
Cele mai mari creșteri anuale ale producției industriale în iunie au fost raportate în Irlanda (7,7%),
România (7%) și Cehia (6,9%), singurele scăderi fiind
în danemarca (minus 1,2%), Portugalia (minus 1%) și
Olanda (minus 0,2%).
www.adrmuntenia.ro

În iunie, comparativ cu luna precedentă, producția industrială a scăzut cu 0,7% în Uniunea Europeană și în zona euro, după ce în mai s-a înregistrat un
avans de 1,3% în UE și de 1,4% în zona euro.
Cele mai mari creșteri trimestriale ale producției industriale în iunie au fost raportate în Croația
(4,5%), România (1,7%), Cehia și Finlanda (ambele
cu 1,5%), iar cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Irlanda (minus 8,9%), Olanda (minus 1,3%)
și Ungaria (minus 1,2%).
Sursa: guraialomitei.com

http://regio.adrmuntenia.ro
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A fost aprobat Ghidul solicitantului
pentru instituţiile publice de cercetare-dezvoltare

Info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 382 / 13 - 20 august 2018

5

• Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M3/2A 1/18-29.06.2018.
• Data publicării: 15.08.2018.
Asociația Grupul de Acțiune
Locală Dealurile Sultanului anunță
prelungirea sesiunii de cereri de
proiecte pentru Măsura M3/2A „Susținerea dezvoltării şi diversificării activităților agricole”.
• Data lansării apelului de
selecție: 29.06.2018.
• Data limită de depunere a proiectelor: 21.09.2018, prelungită de la
15.08.2018.
• Locul şi intervalul orar în
care se pot depune proiectele:
depunerea proiectelor se va face
la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din județul dâmbovița, comuna Vișinești,
sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00.
• Beneficiari eligibili: fermierii, cu excepția
persoanelor fizice neautorizate, cu activitatea în teritoriul GAL, care au drept de proprietate și/sau drept
de folosință pentru o exploatație agricolă cu o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 și 250.000 €
S.O. - Întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004, privind
stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor
mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare), cooperativele și grupurile de producători
care realizează investiții corporale și necorporale
pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la tratatul de Instituire a
Comunității Europene (tFUE), cu excepția produselor pescărești; asociațiile crescătorilor de animale și cooperativele (societățile cooperative agricole și cooperativele agricole), constituite în baza
legislației naționale în vigoare, care activează în teritoriul GAL, cu condiția ca investițiile realizate să
deservească interesele propriilor membri. Această
www.adrmuntenia.ro

măsură se adresează și celor care au beneficiat direct de măsurile M6/3A –fermierii și M7/3A –structurile asociative constituite (care sunt punctate și
la criteriile de selecție), rezultând astfel complementaritatea măsurii M3/2A cu M6/3A și M7/3A.
• Fondul disponibil – alocat pentru această
sesiune: 161.488,73 de euro, din care suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este 161.488,73 de euro.
• Datele de contact ale GAL unde solicitanții
pot obține informații detaliate: telefon - 0245.662.654/
0787.508.655 sau e-mail -office@gal-dealurilesultanului.ro
• Informaţii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Dealurile Sultanului și pot fi descărcate de pe pagina de internet www.gal-dealurilesultanului.ro.
La sediul GAL Dealurile Sultanului este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor
detaliate aferente Măsurii M3/2A.
Sursa: targovistenews.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală
Dealurile Sultanului anunţă prelungirea
sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura M3/2A
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Asociația Grupul de Acțiune Locală pentru Pescuit „Dunărea de Sud”, cu sediul în comuna Suhaia, județul teleorman, își desfășoară activitatea pe raza localităților din preajma fluviului dunărea, respectiv comunele
Bujoru, Crângu, dracea, Fântânele, Izvoarele, Lisa, năsturelu, Pietroșani, Seaca, traian, Viișoara și orașul Zimnicea.
În această perioadă, cei ce doresc să realizeze
investiții în sectorul pescăresc din localitățile membre ale FLAG „Dunărea de Sud” pot depune cereri
pentru obținerea finanțării nerambursabile în cadrul celei de-a doua sesiuni de selecție de proiecte
pe Măsura M2 – „Protecția mediului în zona pescărească şi îmbunătățirea patrimoniului natural şi
arhitectonic”. termenul limită de depunere a proiectelor la sediul FLAG „Dunărea de Sud”, din comuna Suhaia, este data de 31 august 2018.
Proiectele se depun pe suport de hârtie la sediul FLAG „Dunărea de Sud” și, ulterior, online.

Alocarea financiară nerambursabilă pentru această sesiune de selecție de proiecte pe măsura M2
este de 891.700 de lei. Valoarea maximă a ajutorului de
minimis aferentă unui proiect eligibil este de 891.700 lei.
Valoarea maximă a ajutorului financiar nerambursabil pentru pescarii care derulează activități comerciale și care doresc să realizeze și alte activități complementare celei de bază suma maximă pe care o
pot accesa este de 334.387,50 de lei, echivalentă sumei de 75.000 de euro per proiect.
Valoarea minimă eligibilă, nerambursabilă, aferentă unui proiect va fi de 22.292,50 de lei, echivalentă a 5.000 de euro.
Informații amănunțite privind depunerea de proiecte se pot obține direct la sediul FLAG „Dunărea de
Sud”, din comua Suhaia, sediul Căminului Cultual, precum și accesând site-ul oficial www.flagdunareadesud.ro.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
a lansat în această lună sesiunea de primire a cererilor de finanțare a investițiilor pentru procesarea
produselor agricole la nivel național, termenul final
de depunere a proiectelor fiind data de 31 ianuarie
2019.
Fondurile nerambursabile în valoare totală de
203 milioane de euro sunt asigurate prin submăsura
4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” din Programul național
de dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Pentru dezvoltarea și modernizarea capacităților de procesare și
de comercializare sunt alocate 81,2 milioane de euro și 121,8 milioane de euro pentru crearea de noi
unități de procesare.
Cererile de finanțare se depun online pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info) începând din
3 august 2018, ora 9:00 și până la 31 ianuarie 2019, ora
16:00. Sesiunea se poate închide înainte de termenul limită, dacă valoarea publică totală a proiectelor depuse (care au un punctaj estimat mai mare sau
egal cu pragul de calitate) atinge plafonul de 200%

din alocarea apelului. totodată, precizăm că în primele 5 zile calendaristice ale etapelor de depunere
nu se aplică această prevedere și sesiunea rămâne deschisă chiar dacă a fost atins plafonul de 200%.
Prin intermediul sM 4.2 solicitanții pot obține
sprijin financiar nerambursabil de 50% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme asociative și de 40% pentru alte întreprinderi. Sprijinul
acordat nu va depăși 1.000.000 de euro/ proiect
pentru IMM, 1.500.000 de euro/ proiect pentru alte
întreprinderi sau 2.500.000 de euro/ proiect pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători). În cazul investițiilor care conduc la un
lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), finanțarea poate ajunge până la 2.500.000
de euro/ proiect.
documentația necesară solicitării fondurilor
nerambursabile se întocmește conform Ghidului solicitantului și anexelor aferente acestuia, disponibile gratuit pe site-ul AFIR, la secțiunea „Investiții
PNDR”, în pagina dedicată submăsurii 4.2.

Sursa: ziarulmara.ro

Peste 203 milioane de euro
pentru investiţii în procesarea produselor agricole

www.adrmuntenia.ro

Sursa: ziarulmara.ro
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Fonduri nerambursabile
prin GAL pentru Pescuit „Dunărea de Sud”
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» A fost anunțată data din care
firmele mici și mijlocii (IMM) din România
se vor putea înscrie în programul Comerț
2018, prin care vor putea obține, în
anumite condiții, fonduri nerambursabile de
până la 250.000 de lei (54.000 de euro)
fiecare, de la bugetul de stat.

Începând cu data de 21 august, ora 10:00, va deveni activă pe site-ul www.aippimm.ro aplicația de înscriere în cadrul Programul de dezvoltare a activităților de
comercializare a produselor și serviciilor de piață 2018,
a anunțat direcția pentru IMM din subordinea Ministerului pentru Mediul de Afaceri.
În vederea înscrierii în cadrul programului, firmele
vor completa și transmite online planul de investiții începând cu 21 august 2018, ora 10.00, timp de 10 zile lucrătoare de la demararea înscrierii în Program, până la ora
20:00 a ultimei zile de înscriere, respectiv 3 septembrie
2018, cu posibilitatea de prelungire a termenului până
la epuizarea bugetului.
Prin program, beneficiarii eligibili vor putea primi un
ajutor financiar nerambursabil (AFn) de maximum 90%
din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate
(fără tVA). Valoarea maximă a AFn nu poate depăși suma
de 250.000 de lei pentru fiecare beneficiar. Astfel, antreprenorul va trebui să suporte cel puțin 10% din valoarea eligibilă a investiției și tVA pentru toată investiția.
Bugetul total alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2018 este de 49.949.000 de lei. Circa 200
de firme private ar urma să fie finanțate în ediția 2018
a programului Comerț. Vor putea beneficia de alocație
financiară nerambursabilă în cadrul programului Comerț 2018 operatorii economici (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, privind stimularea înființării și
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Recomandarea CE nr. 361 din data de
6 mai 2003, publicată în jurnalul Oficial al UE nr. L124
din data de 20 mai 2003), respectiv societăți si societăți
cooperative, care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate:
• sunt înregistrați conform Legii nr. 31/1990, privind
www.adrmuntenia.ro

societățile, republicată, cu modificările și completările
ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005, privind organizarea și funcționarea cooperației sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011, pentru
stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor
de către întreprinzătorii debutanti în afaceri și se încadrează în categoria IMM, conform Legii nr. 346/2004;
• sunt persoane juridice (societăți/societăți cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea
produselor și serviciilor de piață (coduri CAEn conform
Ordinului Președintelui Institutului național de Statistică
nr. 337/2007, privind actualizarea clasificării activităților din economia națională);
• sunt considerate întreprinderi autonome, legate,
partenere sau întreprinderi unice;
• au cel puțin 1 an calendaristic de la înființare la data deschiderii aplicației electronice de înscriere a planului de investiții și codul CAEn pentru care solicită finanțare este autorizat cu cel puțin 3 luni anterior datei
deschiderii aplicației electronice de înscriere a planului
de investiții;
• au capital social integral privat;
• societatea nu a beneficiat de alocație financiară
nerambursabilă în cadrul programului în ultimii 3 ani.
Asociații sau acționarii care dețin mai multe societăți
nu pot beneficia de AFn în cadrul prezentului program
decât cu o singură societate, pentru care se verifică
statutul de întreprindere unică;
• nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru
toate punctele de lucru; solicitanții care au datorii eșalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa programul.
• au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau dețin active totale
care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane de
euro, la finele anului fiscal anterior;
• au un număr mediu anual de salariați mai mic de
250, în anul fiscal anterior;
• au sediul social, respectiv punctele de lucru/sediile
secundare înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului
și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
• nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență, faliment, executare silită, închidere operațională sau suspendare temporară a activității;
(continuare în pagina 8)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Fonduri de 54.000 de euro pentru firme
prin programul Comerţ 2018
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dardele: SR-En-ISO 9001:2008 (sistem de management
al calității); SR-En-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-En-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranței alimentelor); OHSAS 18001:
2007 (sistem de management al sănătății și securității
ocupaționale), simplu sau integrat;
k) realizarea unei pagini web pentru prezentarea
activității solicitantului și a produselor sau serviciilor
promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu,
fără hosting), pentru operatorii economici care nu dețin
altă pagină web și care trebuie să fie funcțională la data
depunerii cererii de eliberare a AFn și pe toată perioada
de monitorizare;
l) achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților
pentru care s-a solicitat finanțare;
m) achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare aferente spațiului de comerț sau servicii;
n) participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/specializare/ perfecționare profesională în domeniul activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pentru care
a solicitat finanțare, participarea la cursuri privind noțiuni fundamentale de igienă necesare în activitățile de
comercializare a produselor și serviciilor de piață;
o) comisionul de garantare aferent anului acordării
garanției, datorate instituțiilor financiare care emit
garanții pentru credite, în cazul garanțiilor acordate
pentru creditele contractate de beneficiari în vederea
realizării planurilor de investiții acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului;
p) consultanță pentru întocmirea documentației
în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului program și implementarea proiectului (maxim 8000 de lei
fără tVA). Furnizorii de servicii de consultanță eligibili
în cadrul programului pot fi numai organizații furnizoare
de consultanță care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfășurată una dintre activitățile incluse în cod CAEn clasa 70.
q) achiziționarea de spații comerciale de comerț sau
prestări servicii în legătură directă cu activitățile codului CAEn pe care se accesează programul. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă.
Sursa: startupcafe.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 7)
• nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 de
euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită
de Regulamentul UE nr. 1407/2013 și 100.000 de euro pe
durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care
desfășoară activități de transport de mărfuri în contul
terților sau contra cost.
Fondurile nerambursabile de la bugetul de stat se
vor acorda pentru pentru următoarele categorii de activități/cheltuieli eligibile:
a) achiziționarea de echipamente It tehnică de
calcul conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele
normale de funcționare a mijloacelor fixe sau obiecte
de inventar asimilate acestora;
b) achiziționarea de cititoare pentru cod de bare;
c) achiziționarea de cântare electronice cu/fără
printer pentru etichetare;
d)achiziționarea de case de marcat electronice fiscale;
e) achiziționarea de echipamente tehnologice,
mașini, utilaje și instalații de lucru-inclusiv software-ul
aferent, aparate și instalații de măsurare, control și reglare necesare desfășurării activităților pentru care s-a
solicitat finanțare, conform Hotărârii Guvernului nr.
2139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor
fixe, sau obiecte de inventar asimilate acestora, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard și automatelor muzicale;
f) achiziționarea de electro și motostivuitoare conform grupa 2.3.6.8.1 din HG nr. 2139/2004;
g) investițiile în active necorporale referitoare la
brevete de invenție, mărci de produse și servicii (etichetare ecologică, licențe), software pentru comerțul
online, software-uri necesare desfășurării activităților
de comercializare a produselor și serviciilor de piață;
h) achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și
sisteme de protecție a valorilor umane și materiale;
i) achiziționarea de autoutilitare din categoria n1,
n2, n3, cu excepția vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPtL nr. 211/2003, respectiv cu excepția vehiculelor de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, solicitate de întreprinderile
care efectuează transport rutier de mărfuri în contul
terților sau contra cost;
j) certificarea unui sistem de management al calității/mediului/sănătății și securității ocupaționale/siguranței alimentelor, în conformitate cu unul din stan-
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Atestată documentar din anul 1880, Amara s-a
înfiripat ca sat pe o suprafață de circa două hectare. Cei dintâi locuitori ai Amarei au fost ciobanii care au coborât cu oile de prin regiunile muntoase (Făgăraș și Brașov), din zona Buzăului.
Într-o vreme, Amara a fost „moşie călugărească”, depinzând de Mânăstirea Slobozia, după cum certifică diverse acte de danie emise de domnitori. Mocanii veniți cu oile la pășunat erau atrași de vegetația de stepă, dar și de bălțile cu nămol, printre care și lacul Amara, devenit vestit la mijlocul secolului al XIX-lea ca tămăduitor pentru oase, dar și pentru
diferite boli de piele.
Profesorul I. Provianu, din Călărași, scria în 1897:
„Apa, precum şi nămolul lacului Amara, deşi nu sunt
bine cunoscute de medici şi, prin urmare, nici recomandate şi deşi nu s-a făcut nicio instalație pentru
luarea de băi, totuşi locuitorii județului, din propriul lor instinct, întrebuințează cu succes apa şi nămolul lacului. Suferinzii care fac băi în acest lac închiriază locuințe prin împrejurimi şi se bucură de
calitățile benefice ale acestor bogății naturale”.
În 1905 s-a ridicat o locuință din bârne pentru
efectuarea băilor calde, distrusă apoi în timpul primului război mondial.
Calitatea de stațiune balneoclimaterică a început să o dobândească din anul 1955, când în locul caselor de paiantă a început să apară complexul balnear cu pavilioane cochete și alte construcții noi, printre care și complexul UGSR, proiectat și
început în 1968 și terminat în 1973.
În anul 1965 medicul Ionescu-Călinești, atras
de calitățile curative ale lacului Amara, și-a început
activitatea la Policlinica Balneară Amara și primul
pacient pe care l-a tratat cu succes a fost soția sa.
Ulterior, prin studiile și cercetările sale, a reușit să
breveteze o serie de creme, unguente, geluri și șampoane care aveau la bază extract de nămol sapropelic din gama „PELAMAR”, creme recunoscute și
fabricate până în anul 1989.
Hotelurile sunt amplasate într-un imens parc
natural de 11 ha în Bărăganul ialomițean, pe malul
lacului terapeutic Amara, la 7 km distanță de municipiul Slobozia, aflat la jumătatea distanței dintre București și Constanța.
Căile de acces în stațiune sunt cursele locale
Slobozia - Amara, cursele de călători dinspre și înwww.adrmuntenia.ro

spre București, Buzău, Constanța, Ploiești, Brașov,
precum și curse feroviare, Slobozia fiind un nod de
cale ferată important.
În împrejurimi pot fi vizitate următoarele obiective: Catedrala din municipiul Slobozia, Mânăstirea
„Sfinții Voievozi” Slobozia, schitul „Sfântul Apostol
Andrei” Crăsani, biserica din lemn din parcul Muzeul
Agriculturii din Slobozia, Casa Memorială „Ionel Perlea” Ograda, Muzeul de Etnografie Slobozia, Mânăstirea
„Adormirea Maicii Domnului” din comuna Balaciu.
În sezonul estival se organizează spectacole și
festivaluri („Trofeul Tinereții” - muzică ușoară - cu
o tradiție de 30 de ani, „Festivalul Floare de pe Bărăgan” - festival internațional de folclor) la grădina
de vară din stațiune, iar în fiecare an, în luna august,
în centrul municipiului Slobozia, sunt organizate
Sărbătorile Sloboziei, Festivalul Berii și diverse expoziții cu vânzare
În extrasezon, în incinta hotelului sunt organizate lunar, pentru turiști, două spectacole în sala special amenajată și excursii la mănăstirile din județ.
Pentru cei interesați se poate vâna și pescui în
zonele de pădure și pe lacurile din județul Ialomița.
Sursa: directbooking.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Staţiunea Amara, judeţul Ialomiţa
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Argeş

Lămpi cu LED pe străzile din Curtea de Argeş

INFO JUDEȚE

Studiul de fezabilitate pentru proiectul „Eficiența energetică prin implementarea sistemului
de gestionare inteligentă a iluminatului public în
municipiul Curtea de Argeş” a fost aprobat de consilierii locali la ultima ședință convocată „de îndată” săptămâna trecută. Conform studiului, proiectul presupune extinderea sistemului de iluminat
public cu aparate de iluminat cu tehnologie LEd, console de susținere, stâlpi de susținere, precum și implementarea unui sistem de telegestiune pentru întreg sistemul de iluminat.
Astfel, investiția este formată din 2.860 de puncte
luminoase care au în componență 2,20 kilometri
de rețea de iluminat public nouă, 2.860 de aparate
de iluminat cu surse LEd și module de comandă telegestiune, 84 de stâlpi metalici, 10 cutii de distribuție iluminat public, 33 de analizoare parametri de rețea, o stație de lucru sistem telegestiune și 10 ansambluri fotovoltaice compuse din panou fotovoltaic, aparat de iluminat, stâlp metalic și acumula-
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tor. Conform proiectului, zece treceri de pietoni vor
fi iluminate de stâlpi echipați cu panouri fotovoltaice, iar rețeaua de iluminat de pe Bulevardul Basarabilor va fi introdusă în subteran și vor fi înlocuiți
stâlpii și corpurile de iluminat. Valoarea totală a investiției este de 8.637.441,65 de lei, plus tVA.
Sursa: interesargesean.ro

„Cursa Dunării Călărăşene”
va avea loc în zilele de 29 şi 30 septembrie

Călăraşi

Cea de-a cincea ediție a concursului de ciclism
„Cursa Dunării Călărăşene” va avea loc în zilele de
29 și 30 septembrie. Vor fi două zile pline de competiție, într-un cadru natural deosebit.
În prima zi se va derula cursa de șosea, iar în a
doua zi cursa MtB, care se va desfășura pe un traseu
mirific, pe insula cu Plaja Mare, înconjurați de dunăre. de asemenea, va avea loc și un concurs de copii
(vârsta 5 – 10 ani). Fondul de premii va fi de 1.500 de
euro (bani și produse sau servicii sportive).
La finish, după ce se va termina cursa, participanții vor depăna impresii la o porție bună de pește cu mămăliguță.
Organizatorii vor reveni cu amănunte despre probe, trasee și înscrieri în cel mai scurt timp posibil.
Evenimentul face parte din proiectul „Promovarea patrimoniului natural în zona Dunării Călărăşene prin ecoturism” și este finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit 2007 – 2013, fiind
organizat de Consiliul județean Călărași.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: observatorcl.info

http://regio.adrmuntenia.ro
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Consiliul Municipal Târgovişte
a aprobat proiectul pentru Grădiniţa
cu program prelungit nr. 9
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Dâmboviţa

nal 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale.
Cofinanțarea din partea Primăriei târgoviște
va fi de 15.894 de lei, reprezentând 2% din cheltuielile eligibile, la care se adaugă suma de 794.709
de lei, reprezentând cota parte din cheltuielile neeligibile. Potrivit estimărilor, valoarea totală a investiției va fi de 2,6 milioane de lei.

Sursa: ziardambovita.ro

Undă verde pentru realizarea
a peste 240 de kilometri de reţea de apă,
în judeţul Giurgiu

Giurgiu

Reprezentanții Apa Service Giurgiu au semnat,
în data de 17 august, contractul de Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a
documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă
uzată din județul Giurgiu, în perioada 2014-2020.
La conferința de prezentare și semnare a proiectului a fost prezent primarul nicolae Barbu, reprezentanți ai Consilului local și județean, precum
și reprezentanții părții contractante.
Obiectul contractului semnat la Apa Service constă în pregătirea aplicației de finanțare și a documentelor de suport (studiu de fezabilitate realizat
în baza studiilor hidrogeologice, topografice, geotehnice, de tratabilitate, studii privind calitatea apei,
analiza instituțională, analiza cost-beneficiu etc.),
precum și pregătirea documentațiilor de atribuire
pentru: 15 contracte de lucrări (8 contracte tip execuție și 7 contracte tip proiectare și execuție) 6 contracte de furnizare (echipamente întreținere canalizare, echipamente laborator verificare metrologică, buldoexcavator - 2 bucăți, miniexcavator1 bucată) 1 contract de audit.
Valoarea contractului este de aproximativ 29
de milioane de lei, sursele de finanțare fiind Programul Operațional Infrastructura Mare – POIM (85%),
www.adrmuntenia.ro

Bugetul de Stat (14%) și Bugetul Local (1%).
Peste 100 de mii de locuitori vor beneficia de facilitățile oferite în cadrul proiectului, fiind realizate 13 sisteme de alimentare cu apă și 20 de aglomerări, unde se vor realiza, în principal, 243 km de rețele de apă, 529 km de rețele de canalizare, 15 stații de pompare apă potabilă, 81 de stații de pompare apă uzată și 16 stații de epurare. de aceste investiții vor beneficia 20 de UAt-uri: Giurgiu, Bolintin Vale, Valea dragului, Roata de jos, Vânătorii Mici,
Sfântu Gheorghe, Săbăreni, dealu, Mihăilești, Hotarele, Gostinari, Ogrezeni, Adunații Copăceni, Malu
Spart, Crevedia Mare, Bucșani, Mârșa, Cosoba, Izvoarele, Singureni, Călugăreni și Grădinari.
Sursa: Primăria Giurgiu

http://regio.adrmuntenia.ro
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Membrii Consiliului Local Municipal târgoviște
au fost convocați în ședință extraordinară, pentru
a vota hotărârea privind aprobarea proiectului
„Construcții grădinițe Regiunea Sud-Muntenia”,
cheltuielile legate de proiect și acordul de parteneriat dintre liderul de proiect - Ministerul Educației naționale și Municipiul târgoviște.
Proiectul Grădiniței cu program prelungit nr.
9 va fi finanțat prin Programul Operațional Regio-
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Fonduri nerambursabile
prin Programul multianual „Parteneriate
pentru coeziune”, finanţat de CJ Ialomiţa
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Ialomiţa

melor activități ale proiectului a înregistrat o premieră pentru sprijinul financiar nerambursabil
acordat de Consiliul județean Ialomița prin Programul multianual „Parteneriate pentru coeziune”, și anume realizarea unui parteneriat transfrontalier cu Raionul Ialoveni, din Republica Moldova.
Concretizarea acestui parteneriat s-a realizat
în perioada 3-7 august, prin intermediul proiectului „Punte Albastră peste Prut”. Cu această ocazie tinerii din grupurile de cateheză au desfășurat
activități culturale, catehezice și artistice comune, circumscrise calendarului aniversării a 100 de
ani de la Marea Unire.
Următoarea activitate din cadrul proiectului
va fi vizitarea Republicii Moldova de către Grupul
de Cateheză „Biserica Albastră”, în perioada 2630 august și participarea la festivitățile prilejuite
de Ziua națională a Basarabiei, aniversată în data
de 27 august.
Sursa: cicnet.ro

Primăria Municipiului Ploieşti fonduri europene pentru construirea
a cinci noi grădiniţe

Prahova

Primăria Ploiești vrea să atragă fonduri europene pentru construirea a cinci noi grădinițe, în
zone din municipiu unde există o criză din acest
punct de vedere. Pentru primele patru construcții,
autoritățile lucrează la documentația tehnică,
aprobând recent în Consiliul local o serie de hotărâri pentru pregătirea documentațiilor, precum
parcelarea terenurilor sau înscrierea în inventarul
bunurilor ce compun domeniul public.
Consilierii locali au fost convocați la începutul
săptămânii, într-o ședință „de îndată” cu un singur
proiect pe ordinea de zi, ce a fost aprobat în unanimitate și care a vizat intrarea în parteneriat cu Ministerul dezvoltării, prin care urmează să fie realizawww.adrmuntenia.ro

tă, din fonduri europene, o grădiniță în zona de nord
a Ploieștiului, lângă Şcoala Generală „Grigore Moisil”.
Un alt proiect al municipalității vizează construirea a patru grădinițe, la documentația tehnică
lucrându-se de la începutul anului, odată cu aprobarea bugetului pe 2018. dacă toate aceste obiective vor primi finanțare nerambursabilă, în următorii ani trei vor fi construite grădinițe cu program
prelungit în zona de vest, lângă Şcoala „I.A.
Bassarabescu” din 9 Mai, în zona de sud, în curtea
Liceului „1 Mai”, și aproape de centru, pe strada
Poștei, plus o grădiniță cu program normal, în cartierul Mitică Apostol, pe strada trestioarei.

Sursa: actualitateaprahoveana.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Programul multianual „Parteneriate pentru
coeziune” propus de Consiliul județean Ialomița
pentru susținerea cu finanțări nerambursabile alocate din bugetul județului a proiectelor și acțiunilor educative, culturale, sociale, sportive și de mediu de interes public județean și național propuse
de parteneri din societatea civilă, înregistrează o
nouă dimensiune, cea transfrontalieră!
Accesând programul finanțǎrilor nerambursabile alocate pentru activitǎți nonprofit de interes
general pentru anul 2018 și îndeplinind condițiile
de eligibilitate stabilite prin Ghidul solicitantului,
aprobat de Consiliul județean Ialomița prin hotărârea nr. 15/19.02.2018, Parohia Amara II – „Schimbarea la Față”, Grupul de Cateheză „Biserica Albastră”, coordonat de Preotul Paroh Matache Clementin, a propus spre selectare proiectul intitulat
„Punte Albastră peste Prut”. Proiectul a fost selectat pentru o finanțare nerambursabilă de 27.000
de lei, la care se adaugă o cofinanțare din partea
aplicantului de 3.000 de lei. Implementarea pri-
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Patru proiecte prioritare
pentru dezvoltarea şi modernizarea
serviciilor de diagnosticare şi tratament
la Spitalul de Urgenţă Alexandria
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Teleorman

www.adrmuntenia.ro

mai amplu de dezvoltare şi modernizare a rețelei
de sănătate publică din Teleorman”, spunea președintele dănuț Cristescu. „Toate aceste proiecte
au finanțarea asigurată, respectiv ‘Extinderea şi
dotarea secției UPU’, în valoare de 6.832.638 lei,
iar o sumă importantă, considerabil de mare este
şi valoarea investiției care priveste corpul nou de
la Spitalul Județean Alexandria, care va fi stabilită odată cu elaborarea documentației de proiectare. De altfel, nicio sumă de bani nu este prea
mare, atât timp cât este folosită pentru sănătatea
oamenilor, pentru îmbunătățirea condițiilor de
asistență medicală la nivelul celor mai noi metode
de asistență şi tratament medico–sanitar şi de urgență”, a mai precizat președintele Consiliului județean teleorman, dănuț Cristescu.
Sursa: ziarulteleormanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Infrastructura din rețeaua de sănătate a județului teleorman nu este în acest moment una care
să corespundă în totalitate cerințelor și exigențelor celor care apelează la serviciile de sănătate publică. La nivelul județului teleorman, se fac eforturi financiare însemnate pentru a moderniza și dezvolta întreaga gamă de servicii medicale, în principal și cu prioritate cele de urgență de la Spitalul județean din Alexandria, care este punctul nodal al rețelei de sănătate din teleorman. Proiectele depuse în acest sens
de Consiliul județean, în cadrul POR 2014 – 2020, vor
aduce un plus în dezvoltarea și modernizarea întregului complex de servicii medicale. Primul pe listă
este proiectul privind extinderea și dotarea secției
UPU a Spitalului județean de Urgență Alexandria,
a cărui cerere de finanțare este în momentul de față în evaluare tehnică la AdR Sud Muntenia.
Al doilea proiect din același program, respectiv
„Creşterea eficienței energetice a clădirii Serviciului
Județean de Ambulanță Alexandria” este în prezent
supus evaluării tehnice pentru aprobarea cererii
de finanțare tot la AdR Sud Muntenia. Un proiect
de mare anvergură și o complexitate deosebită este
cel privind „Construirea unui corp nou la SJU Alexandria, S+P+5E”, proiect inițiat de Consiliul județean din alte fonduri naționale, respectiv prin Compania națională de Investiții, care, așa cum declara
președintele Cj teleorman, dănuț Cristescu, este
deja în faza de elaborare a documentației pentru
achiziția de servicii de proiectare, faza studiu de
fezabilitate. Un alt proiect ce vizează îmbunătățirea
infrastructurii de sănătate este cel pentru achiziția
de echipamente medicale, respectiv Computer tomograf și RMn pentru SjU Alexandria. Proiectul
este finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și dezvoltare, Consiliul județean având
o contribuție de 700 de mii de lei. În cadrul acestui proiect se lucrează în prezent la amenajarea
spațiului, urmând a fi pus în funcțiune în perioada
imediat următoare.
„Sunt primele patru proiecte dintr-un program
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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 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
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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.

