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În perioada 15 – 16 octombrie, Centrul de Geografie Regională din cadrul Facultății de Geografie,
universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în colaborare cu aDR Sud Muntenia și Colectivul de Geografie al academiei Române - Filiala Cluj, organizează la Cluj, cea de-a 7-a ediție a Conferinței Internaționale „Dezvoltarea Regională și Disparităţile Teritoriale”.
În cadrul evenimentului vor fi dezbătute aspectele complexe și provocările ridicate de dezvoltarea
regională, de identificarea și gestionarea disparităților teritoriale sau de amenajarea și planificarea
teritoriului.
Tematica acestei conferințe este crearea unei
platforme comune pentru oamenii de știință, cercetători, doctoranzi și specialiști din varii domenii,
în vederea prezentării rezultatelor cercetării lor și
a discutării noilor tendințe și provocări legate de fenomenul dezvoltării regionale.
Cei care sunt interesați să participe la acest
eveniment pot afla mai multe detalii despre conferință, precum și despre modalitatea de înscriere
pe pagina de internet dedicată exclusiv Conferinței
Internaționale „Dezvoltarea Regională și Disparităţile Teritoriale” - http://georeg.conference.ubbcluj.ro/. Menționăm că termenul limită de înregistrare la acest eveniment este 15 septembrie.

Seminar de informare privind oportunităţile de finanţare
din POR 2014-2020, la Piteşti

Marți, 13 septembrie, agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia va participa la seminarul
de informare destinat unităților administrativ-teritoriale din județul argeș. Evenimentul, găzduit de
Consiliul județean argeș, are ca scop prezentarea
oportunităților de finanțare din Programul Operațional Regional 2014 – 2020 destinate autorităților
publice locale.
Cu această ocazie se vor purta discuții privind
condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile
POR 2014 – 2020, alocate regiunii Sud Muntenia, prin
www.adrmuntenia.ro

liniile de finanțare ce vizează creșterea eficienței
energetice în clădirile publice și rezidențiale, dezvoltarea urbană durabilă, valorificarea patrimoniului cultural, revitalizarea, dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear, precum și dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale.
Din partea aDR Sud Muntenia vor participa la
acest eveniment directorul agenției, Liviu Mușat,
alături de directorul adjunct Dezvoltare și Comunicare, Daniela Traian, și șefa Serviciului Comunicare, Cristina Radu.
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE VIITOARE

ADR Sud Muntenia, coorganizator
al Conferinţei Internaţionale
„Dezvoltarea Regională și Disparitățile Teritoriale”

Info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 292 / 5 - 11 septembrie 2016

3

Aurelian-Dănuţ Crivăţ
• 10 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

ANIVERSĂRI

În data de 11 septembrie, colegul nostru aurelianDănuț Crivăț, șef Compartiment Parc auto, a împlinit 10 ani
de activitate în cadrul agenției!
astăzi dorim să îl felicităm și să îi mulțumim pentru
sprijinul oferit tuturor colegilor și pentru implicarea dovedită prin activitatea desfășurată în cadrul aDR Sud Muntenia!
La Mulți ani cu succese pe toate planurile!

Ministerul Fondurilor Europene a decis, la sfârșitul săptămânii trecute, ca urmare a numeroaselor
sesizări primite din partea aplicanților privind modalitatea greioaie de încărcare a proiectelor în modulul Cerere de Finanțare din MySMIS, următoarele:
• să permită completarea secțiunii de resurse
umane prin uploadarea unui Cv în format PDF;
• să permită încărcarea unei singure fișe de post
pentru poziții similare în secțiunea de Resurse umane;
• să permită completarea bugetului într-un format offline și uploadarea ulterioară în sistem.
astfel, MFE pune la dispoziția beneficiarilor
un formular standardizat în format Excel, pentru
secțiunea Buget din cadrul aplicației MySMIS. Formularul poate fi completat offline și apoi încărcat
în aplicație.
Beneficiarii pot descărca de pe site-ul MFE formularul și să îl completeze. Odată completat, formularul va putea fi încărcat în aplicație cu un singur
clic. Formularul de tip Excel pus la dispoziția beneficiarilor este identic cu cel generat de aplicația
MySMIS. Opțiunea de import a formularului pentru
rubrica Buget este activată în aplicația MySMIS începând de luni, 12 septembrie.
Precizări importante pentru beneficiarii care
doresc să folosească formularul tip pentru secțiunea Buget:
• documentul încărcat va prevala în fața datelor
de buget deja introduse. Beneficiarii care intenționează să folosească acest formular trebuie să țină
www.adrmuntenia.ro

cont de faptul că, la evaluare, bugetul luat în considerare va fi cel din formular, și nu cel introdus prin
secțiunea clasică;
• utilizarea fișierului Excel este posibilă numai în
perioada de depunere a proiectelor. Beneficiarii declarați câștigători vor trebui în continuare să completeze secțiunea clasică a rubricii Buget în perioada de
precontractare. Cheia de protecție este MFE4142.
MFE face precizarea că lucrează în continuare
la optimizarea modulului de depunere proiecte.
Mai multe detalii aflați pe site-ul ministerului
www.fonduri-ue.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro
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autoritatea de Management pentru Programul
Operațional Regional (POR) a publicat în data de 6
septembrie, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Priorității de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente
a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuinţelor”, Operațiunea a „Clădiri rezidenţiale”, apel dedicat Investițiilor Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa: info@mdrap.ro, până în data de 5
octombrie.
Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl
reprezintă creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de
iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari. Prioritatea de investiții 3.1 va sprijini eficiența energetică, gestionarea

inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv
în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, iar
Operațiunea a este dedicată clădirilor rezidențiale.
Finanțarea disponibilă în cadrul acestei
priorități se adresează unităților administrativ-teritoriale urbane din zona de Investiție Teritorială
Integrată Delta Dunării, așa cum aceasta este prezentată în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării.
Atenţie! Sunt eligibile numai Investiţiile Teritoriale Integrate Delta Dunării!
valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile
acordate este de minimum 100.000 de euro și maximum 5 milioane de euro.
Ghidul lansat în consultare publică poate fi
descărcat accesând link-ul: http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-20142020.html.

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020
la nivelul regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire
a alocării financiare disponibile, la data de 9 septembrie 2016
REGIuNEa SuD MuNTENIa

axă

Prioritate
de investiții

apel

Data
închidere
apel

alocare
regională
apel
- mil. euro -

Nr. proiecte
depuse

27.01.2017,
36,85
ora 12.00
16.11.2016,
3
3.1
POR/2016/3/3.1/a/1
57,34
ora 10.00
25.11.2016,
5
5.1
POR/2016/5/5.1/1
38,53
ora 12.00
25.11.2016,
5
5.2
POR/2016/5/5.2/1
14,16
ora 12.00
16.11.2016,
6
6.1
POR /2016/6/6.1/1
125,09
ora 12.00
02.12.2016,
7
7.1
POR/2016/7/7.1/1
15,32
ora 12.00
Informațiile referitoare la cererile de finanțare depuse în cadrul
începerii evaluării conformității administrative și eligibilității
2

2.1

2.1.a/2016

24
0

PROIECTE DEPuSE

valoare
totală
- mil. Lei -

0,000
0,000

valoare
eligibilă
- mil. Lei -

0,000

valoare
solicitată
- mil. Lei -

0,000

0,000

0,000

7

96,093

94,665

92,769

1

130,105

129,722

126,998

0
0

0,000
0,000

0,000
0,000

PI 2.1 vor fi disponibile în momentul

0,000
0,000

Nr. proiecte
respinse
0
0
0
0
1
0

PROIECTE RESPINSE

valoare
totală
- mil. Lei -

valoare
eligibilă
- mil. Lei -

valoare
solicitată
- mil. Lei -

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

130,105
0,000

0,000
0,000
0,000

129,722

0,000

0,000
0,000
0,000

126,998

0,000

EvaLuaRE
Nr. proiecte în
selecție
0
0
0
0
0
0

alocare
regională
apel
- mil. Lei -

164,296

Procent
acoperire
alocare
regionalăl

255,650
171,786

63,132

557,714

68,304

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

• Curs Inforeuro august 2016: 4,4505 lei
• Valoare totală este formată din cofinanțare uE (FEDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS),
contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHE), precum și cheltuielile neeligibile ale proiectului.
• Valoarea eligibilă este formată din cofinanțare uE (FEDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS),
contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHE).
• Valoarea solicitată este formată din cofinanțare uE (FEDR) și cofinanțarea de la bugetul de stat (BS).
• Alocare apel este suma solicitată confom Ghidului solicitantului calculată în lei la cursul Inforeuro din luna raportării.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Întreprinderile Mici și Mijlocii vor fi
sprijinite să-și dezvolte investițiile printr-o
nouă schemă multianuală de ajutor de
stat (ajutor individual sau ajutor de
minimis), în valoare totală de 900 de
milioane de lei, măsură ce se încadrează
în politicile economico-bugetare și
financiare ale statului român.
Executivul a adoptat un memorandum
în acest sens, la propunerea Ministerului
lioane de euro, și se acordă pentru credite de anEconomiei, Comerțului și Relațiilor
gajament pentru emiterea de acorduri de financu Mediul de afaceri.
țare aferente perioadei 2017 - 2020 și pentru creSprijinul financiar se acordă sub forma unor
granturi pentru rambursarea cheltuielilor eligibile
aferente investițiilor inițiale, în scopul realizării
unor obiective de investiții.
„Analizele noastre au relevat că există foarte
multe proiecte investiţionale cuprinse între 1 milion și 10 milioane de euro, ce își vor susţine creșterea, datorită acestui program. Este o mare nevoie
de fonduri cuprinse în acest interval, mai ales în
rândul firmelor cu capital autohton. Intenţionăm ca
această schemă de ajutor de stat să ţină pasul cu
mersul real al economiei, în care investiţiile sunt
tot mai dinamice și predictibile datorită unui număr
în creștere de oportunităţi în piaţă”, consideră vicepremierul Costin Borc, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri.
Schema de ajutor de stat este concepută ca program multianual, până în 2020, cu finanțare de la
bugetul de stat, iar selecția beneficiarilor ajutorului de stat se face prin înscriere anuală, în limita
bugetului alocat prin legea bugetului de stat și cu
respectarea unor condiții de eligibilitate.
Schema este elaborată pentru perioada 2017 2020. Data estimată la care va intra în vigoare această schemă este luna octombrie 2016, iar perioada
estimată în care se vor efectua plățile ajutorului
de stat este 2017 - 2023.
Bugetul total al schemei de ajutor de stat este
de 900 de milioane de lei, aproximativ 200 de miwww.adrmuntenia.ro

dite bugetare pentru plata ajutorului de stat în intervalul 2017 - 2023.
Sumele necesare derulării acestei scheme vor
fi alocate anual, din bugetul de stat, începând cu 2017,
bugetul anual maxim al schemei fiind de 225 milioane de lei (aproximativ 50 de milioane de euro).
ajutorul de stat se acordă întreprinderilor sub
formă de sume nerambursabile, în raport cu cheltuielile eligibile și în limita maximă admisă. Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure cofinanțarea investiției fie prin resurse proprii, fie prin
finanțare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.
Se estimează că 200 de beneficiari vor primi
aceste ajutoare financiare și se preconizează că rezultatele obținute prin acordarea acestor ajutoare
vor conduce la creșterea numărului locurilor de muncă nou create, creșterea încasărilor la bugetul de stat
și bugetul asigurărilor sociale din taxele și impozitele aferente salariilor, precum și din alte impozite
și taxe, dar și creșterea volumului de investiții străine în România, precum și în cadrul regiunilor defavorizate.
administratorii schemelor de ajutor de stat
destinate IMM-urilor sunt Oficiile Teritoriale pentru
IMM și Cooperație, structuri în subordinea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul
de afaceri, finanțate prin bugetul ministerului.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Ministerul Fondurilor Europene, împreună cu Ministerul afacerilor Externe, prin Departamentul
Politici pentru Relația cu Românii
de Pretutindeni, lansează în consultare publică Ghidul Programului „Diaspora Start-Up”. Finanțarea, în valoare de 30 milioane de
euro, este realizată prin Programul
Operațional Capital uman (POCu)
2014 - 2020 și are ca obiectiv stimularea antreprenoriatului în rândul cetățenilor români din diaspora și a celor recent reîntorși în țară.
Schema de antreprenoriat vizează crearea unei oportunități de
reîntoarcere în România pentru
cei care doresc să valorifice abilitățile (antreprenoriale și/sau profesionale) dobândite în străinătate prin deschiderea unei afaceri
în țară.
În prima etapă a proiectului,
administratorii de grant depun
propunerile de proiecte în valoare de maxim 5.000.000 de euro,
prin care se angajează să pregătească viitorii antreprenori și să
le acorde acestora subvenții pentru lansarea afacerilor în țară. În
cea de-a doua etapă, cetățenii
români eligibili, care doresc să își
înființeze o companie, pot accesa fonduri în valoare maximă
de 50.000 de euro prin intermediul administratorilor de grant.
Programul include două categorii de solicitanți, aferente celor 2 etape de accesare:
• Etapa 1: administratori de
schemă de antreprenoriat, care
www.adrmuntenia.ro

pot fi autoritățile publice locale,
camerele de comerț, furnizorii de
servicii de formare profesională
continuă (FPC), organizații sindicale și patronale, asociații profesionale și ONG-uri;
• Etapa 2: cetăţeni români (cu
vârsta minimă de 18 ani), care fac
dovada rezidenței sau a domiciliului în străinătate pe durata a cel
puțin 1 an în ultimii 3 ani și doresc
să deschidă o companie în România, prin accesarea ajutorului de
minimis. aceștia mai trebuie să
facă dovada unei experiențe antreprenoriale în străinătate sau a
specializării, prin cursuri sau experiența profesională în domeniul vizat. Cetățenii români din diaspora pot primi prin intermediul administratorilor de schemă un grant
de maxim 40.000 de euro, în două
tranșe, plus 10.000 de euro primă
de relocare în țară.
Propunerile și recomandările
pe marginea ghidului „Diaspora
Start-Up” sunt așteptate până în
data 23 septembrie, la adresa:
diaspora@fonduri-ue.ro.
Sursa: fonduri-ue.ro
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PNDR: Fondurile disponibile
în 2016 pentru Submăsura
4.1 „Investiții în dezvoltarea
fermelor zootehnice” au fost
epuizate

agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (aFIR) a anunțat că fondurile nerambursabile alocate prin Submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole”, componenta sector zootehnic, aferentă sesiunii anuale 2016, au
fost epuizate ca urmare a solicitărilor
de finanțare primite de agenție.
De la deschiderea sesiunii din data
de 28 aprilie 2016 au fost depuse pentru finanțare prin această submăsura
100 de proiecte de investiții, pentru
care s-au solicitat fonduri nerambursabile în valoare de peste 97 milioane
de euro.
Comunicatul oficial precizează că
aFIR a primit solicitări de finanțare în
limita plafonului de depunere a proiectelor (96.000.000 de euro), respectiv 120% față de suma alocată pe sesiune.
După încheierea evaluării de către
experții aFIR, proiectele vor fi selectate în funcție de punctajul obținut
la criteriile de selecție de către fiecare proiect în parte, în ordine descrescătoare. Selecția proiectelor se
va realiza în limita alocării disponibile în 2016 pentru sM 4.1, componenta Sector zootehnic, care este de
80.000.000 de euro.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Întreprinderile sociale vor putea
obține, până la sfârșitul acestui an,
atestatul ce le va oferi posibilitatea
de a accesa fonduri europene pentru
dezvoltare, a anunțat Ministerul Muncii,
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
vârstnice (MMFPSPv).

Până la sfârșitul acestui an, întreprinderile care activează în economia socială vor putea obține
de la agențiile județene pentru ocuparea forței de
muncă un atestat prin care li se recunoaște statutul de actor al economiei sociale și le oferă, în același timp, posibilitatea de a accesa fonduri europene pentru dezvoltare, prin Programul Operațional Capital uman 2014 – 2020.
Potențialii beneficiari vor avea la dispoziție linia de finanțare „SOLIDAR”, pregătită în acest sens
de Ministerul Fondurilor Europene, singura condiție
pe care trebuie s-o îndeplinească cei interesați fiind aceea ca, pe lângă respectarea principiilor și criteriilor din legea economiei sociale, atestatul de
întreprindere socială să fie depus în etapa de contractare a proiectelor.
Întreprinderile sociale pot fi societățile cooperative de gradul I, cooperativele de credit, asociațiile și fundațiile, casele de ajutor reciproc ale
salariaților, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, societățile agricole și orice alte categorii de
persoane juridice care respectă, cumulativ, conform
actelor legale de înființare și organizare, definiția
și principiile economiei sociale.
Întreprinderile sociale de inserție pot fi întreprinderile sociale în care sunt angajate permanent,
în proporție de cel puțin 30%, persoane din grupuri
vulnerabile, astfel încât timpul de lucru cumulat
al acestor angajați să reprezinte cel puțin 30% din
totalul timpului de lucru al tuturor angajaților. Încadrarea în categoria grupurilor vulnerabile poate
fi dovedită cu ajutorul documentelor eliberate de
www.adrmuntenia.ro

autoritățile competente sau printr-o anchetă socială a serviciilor publice de asistență socială de
la nivelul primăriilor, la cererea întreprinderii sociale de inserție.
La ora actuală, peste 10.000 de entități juridice, sub diverse forme, activează deja în economia
socială și ar putea solicita atestarea ca întreprindere socială.
acestea nu se limitează la domeniile specifice
în care-și desfășoară activitatea, ci facilitează
adesea inovarea și contribuie la atingerea priorităților strategiei Europa 2020, îndeosebi prin crearea de locuri de muncă incluzive și prin ameliorarea problemelor sociale care întrețin sărăcia, menționează comunicatul.
În prezent, MMFPSPv, agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și agențiile județene
de ocupare pregătesc un sistem pentru obținerea,
în termen de 30 de zile din momentul depunerii
dosarului complet, a atestatului de întreprindere
socială sau a certificatului de întreprindere socială
de inserție, acesta din urmă dând dreptul întreprinderilor sociale de a folosi marca socială.
În același timp, Ministerul Fondurilor Europene pregătește o linie de finanțare în valoare de 20
milioane de euro, fonduri nerambursabile, dedicată consolidării economiei sociale.
Cei care doresc să beneficieze de aceste fonduri trebuie să aibă cel puțin un an de activitate,
să respecte principiile și criteriile din legea economiei sociale și, de asemenea, să obțină atestatul de
întreprindere socială, document pe care-l vor depune în etapa de contractare.
Potrivit sursei citate, proiectele vor fi depuse
prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2014,
începând cu data publicării în Monitorul Oficial a
ordinului de ministru privind aprobarea Ghidului
Solicitantului - Condiții specifice SOLIDaR – „Sprijin
pentru consolidarea economiei sociale” (Programul Operațional Capital uman 2014 – 2020).
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Întreprinderile sociale
vor putea obţine atestatul
pentru accesarea fondurilor europene,
până la finele anului
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Universitatea din Piteşti
derulează un proiect pentru consilierea în carieră
a liceenilor argeşeni
Argeş

Grupul țintă vizat este constituit din 1.000 de
elevi din mediul rural și urban informați, consiliați
și orientați cu privire la accesul în învățământul superior, dezvoltarea carierei și accesul pe piața muncii.
În cadrul proiectului se vor derula următoarele
tipuri de activități:
• realizarea a două studii pentru identificarea nevoilor elevilor argeșeni de informare, orientare și
consiliere în carieră în vederea accesării învățământului superior;
• consilierea și orientarea în carieră pentru elevi,
prin intermediul unui birou mobil alcătuit din specialiști ai universității din Pitești care va desfășura
activități de consiliere primară și secundară;
• organizarea a cinci evenimente „Zilele carierei” în cadrul liceelor și în cadrul universității din
Pitești;
• întâlniri între elevi-angajatori-studenți voluntari;

Călăraşi

Sursa: ziarulargesul.ro

Fabrică de parbrize, la Călăraşi

autoritățile publice locale din Călărași au avut
o întâlnire de lucru pentru a discuta despre un nou
proiect de investiții cu conducerea Saint Gobain
România, subiectul de discuții vizând construirea
unei fabrici de parbrize în orașul pe malul Borcei.
Locul de implementare a investiției va fi zona în
care a funcționat hipermarketul PIC.
La întâlnirea de miercuri au participat președintele Cj Călărași, vasile Iliuță, vicepreședinții
valentin Barbu și Marian Dinulescu și directorul
executiv Daniel Ştefan, viceprimarul Dragoș Coman,
Nicolas Zamfiresco, președinte DZ Consulting&Finance și Norbert Teschner, General Manager Saint
www.adrmuntenia.ro

• dezvoltarea unui suport suport informatic, în
vederea integrării de informații de interes pentru
elevi, care să le permită alegerea unei cariere profesionale;
• activități de mentorat între studenți și elevi
în liceele argeșene în cadrul unor ateliere de lucru;
• elaborarea de materiale-suport specifice: ghid
de informare privind orientarea în carieră; ghid de
informare referitor la oportunitățile oferite de piața muncii; set de materiale referitoare la dezvoltarea carierei.

Gobain Building Glass.
Pe agenda de lucru s-a aflat și refacerea drumului de 2,2 km varianta Nord, o prioritate a administrației locale și județene, care asigură accesul
cu materie primă la Saint Goban, dar a fost luată
în discuție și aprovizionarea cu nisip din zona Dobrogea, rezervele din Bulgaria fiind aproape epuizate. Cu această ocazie, autoritățile locale și județene prezente au adresat reprezentantului Saint
Gobain rugămintea cu privire la o implicare și deschidere mai mare în viața socială a comunității călărășene.
Sursa: adevarul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» universitatea din Pitești derulează
în perioada iulie - decembrie 2016 proiectul
intitulat „Informarea, consilierea și orientarea
în carieră a elevilor argeșeni, pentru
creșterea accesului la învăţământul superior
în condiţii de echitate și incluziune socială”.
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Investiţii importante
pentru infrastructura educaţională, la Brezdead
Dâmboviţa

unul dintre cele mai importante proiecte derulate vizează extinderea Şcolii nr.1 din Bezdead.
Proiectul va fi implementat în cadrul Programului
Operațional Regional, iar investiția presupune extinderea cu încă un corp de clădire, unde se vor realiza 14 săli de clasă, patru laboratoare și o sală de

Giurgiu

sport modernă.
„Această școală va însemna condiţii mai bune pentru elevi, cu toate dotările necesare. Și acum au condiţii
elevii, dar trebuie să ţinem pasul cu celelalte școli și să
ne raportăm la standardele viitorului”, precizează Teodora anghelescu, primarul comunei Bezdead.
un alt proiect important depus în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală este pentru
reabilitarea și modernizarea Grădiniței nr. 1 din
comună.
Sursa: dambovitanews.ro

Întâlnire de lucru transfrontalieră
Giurgiu - Ruse

vineri, 9 septembrie, la sediul ISu Giurgiu a avut loc a treia rundă de întâlniri a grupului de lucru
pentru ideea de proiect de urgență în regiunea
transfrontalieră Giurgiu - Ruse.
Scopul întâlnirii a fost cristalizarea unor idei de
proiecte pentru modernizarea sistemului de acordare
a primului ajutor calificat, pregătirea răspunsului în
situații de urgență, pregătirea personalului pentru
intervenție și îmbunătățirea dotării specifice.
La această întâlnire a fost stabilit programul prin
care să fie implementate proiectele, precum și partenerii proiectului, urmând ca la viitoarea întâlnire
să fie stabilite activitățile fiecărei părți. Pentru judewww.adrmuntenia.ro

țul Giurgiu se urmărește dezvoltarea unității de Primiri urgențe din cadrul Spitalului județean de urgență Giurgiu. La întâlnirea de vineri au participat reprezentanți ai instituțiilor din cele două țări: prefectul districtului Ruse, Stefko Burdgiev, dr. alexandru
Călin, Departamentul pentru Situații de urgență, inspector-șef Stoicho Stanchev, Direcția Regională de
Pompieri și Protecție Civilă Ruse, consilier Dan Oprea,
Consiliul județean Giurgiu, lt.col. alin Maghiar, Inspectoratul General pentru Situații de urgență, inspectorșef colonel ing. apostol Emil, Inspectoratul pentru
Situații de urgență „Vlașca” al județului Giurgiu.
Sursa: giurgiuonline.net

http://regio.adrmuntenia.ro
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» autoritățile locale din comuna
Bezdead au în desfășurare în această
perioadă, o serie de proiecte pentru
dezvoltarea infrastructurii educaționale.
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Slobozia va avea
18 milioane de euro la dispoziţie pentru modernizarea
infrastructurii de transport local
Ialomiţa

Parteneriat
pentru ieşirea
din Ploieşti spre
Târgovişte

Prahova

Consiliul județean Prahova și primăriile din
Ploiești și Blejoi sunt într-un parteneriat ce vizează modernizarea ieșirii din Ploiești spre Târgoviște, respectiv spre DN1, din zona Podul Înalt. autoritățile speră să obțină și fonduri europene pentru
acest obiectiv de investiții, care urmează să fie realizat în mai multe etape. Prima dintre acestea vizează crearea unei noi ieșiri din municipiu spre DN1,
prin spatele hipermarketurilor auchan și jumbo.
În teorie, noua ieșire, care pornește din drumul de acces către cele două centre comerciale,
urmează să ducă la scăderea valorilor de trafic de
la actuala ieșire, care este asigurată prin bretele
de acces, în zona intersecției dintre DN1 (București - valea Prahovei) și DN72 (Ploiești - Târgoviște). Pentru asta, totuși, Primăria Blejoi trebuie să
rezolve problema juridică a mai multor terenuri.
Obiectivul de investiții face parte dintr-un
plan mult mai amplu, pentru sistematizarea ieșirii din Ploiești spre Târgoviște. Printre altele,
acesta vizează și crearea unui nou sens giratoriu,
pe DN72, după pod, spre zona Crângul lui Bot.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: telegrama.ro

transportul în comun și 4% merg cu bicicleta. Noi vrem
să creștem la 15% utilizarea bicicletei și la 25% transportul în comun, prin scăderea la câte 30% a celor care
merg pe jos și cu mașina”, a precizat reprezentantul
firmei care s-a ocupat de cercetare. În actuala structură rutieră se creează frecvent blocaje la intrările în
Slobozia, dar și accidente pe principalul bulevard al municipiului, Matei Basarab, motiv pentru care intervențiile participanților au reclamat acest aspect.
Sursa: guraialomitei.com

Dotare
completă pentru o sală
de operaţii din Spitalul
Judeţean Teleorman

Teleorman

Spitalul județean alexandria va beneficia de dotarea completă a unei săli de operații din cadrul secției de ginecologie, printr-un proiect derulat de Clubul Rotary alexandria, intitulat „Un cadou pentru
sănătatea mamelor și copiilor din Alexandria”. valoarea donației se ridică la 32.000 de euro și are ca
scop îmbunătățirea condițiilor în care sunt operate sau
examinate mamele sau viitoarele mame din județ.
Dotările oferite spitalului prin acest amplu proiect sunt importante, fiind vorba despre achiziționarea de aparatură necesară pentru o sală de operații. „Vorbim despre o masă de operaţie electrică,
monitoare maternale și fetale, lămpi de examinare pacienţi, masă ginecologică cu trei motoare electrice, accesorii pentru funcţionare. Va fi o sală de
operaţie ginecologie completă, care va fi donată de
Clubul Rotary Alexandria pentru populaţia judeţului. Cei care au donat sunt reprezentanţi ai Fundaţiei Rotary International, Cluburilor Rotary din
SUA, Franţa și Bulgaria și, bineînţeles, Clubul Rotary Alexandria.”, a declarat președintele Clubului
Rotary alexandria, Luminița Dumitrașcu.
Sursa: liberinteleorman.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Propunerile administrației sunt pentru dezvoltarea transportului public de călători, prin achiziționarea a 15 autobuze electrice, realizarea de piste de biciclete prin municipiu și de la Slobozia către stațiunea
amara și cartierul Slobozia Nouă, realizarea unui pod
nou peste Ialomița din Bulevardul Chimiei și o nouă
bretea ocolitoare a orașului pe linia de Nord a municipiului. „Pornind de la cotele modale actuale, cetăţenii orașului se deplasează 47% pietonal, 31% prin
utilizarea transportului cu autoturismul, 18% folosesc
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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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN director adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea DOBRESCU
PLOEŞTEANU, Şerban GEORGESCU, Florentin
GEORGESCU, Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 12 septembrie 2016
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 și administrației
Publice, 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.

