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Vremea colindelor, la ADR Sud Muntenia

» AdR Sud Muntenia și-a deschis
porțile pentru a primi colindătorii!

Cum colindul este un cântec tradițional, grupuri de juniori de la Palatul Copiilor din Călărași și
de la Școala Generală din Jegălia au arătat cum au
înțeles și cum păstrează ei minunatele tradiții de
iarnă.
Zeci de copii ne-au colindat oferindu-ne un
spectacol minunat, menit să ne aducă-n suflete
spiritul sărbătorilor de Crăciun. Rând pe rând, îmbrăcați fie în costume tematice, fie în straie populare și pregătiți cu un repertoriu vast, cei mici
au adus bucurie și lumină în sufletele noastre, împărtășindu-ne câteva dintre cele mai reprezentative colinde din bogata zestre a neamului nostru!
Au cântat, au dansat și ne-au încântat privirile
cu frumoasele costume și ne-au transmis, prin colindul lor lin și blând, cele mai alese urări de sănătate și prosperitate!
Mulțumim micuților vestitori ai sărbătorilor de
iarnă pentru toate momentele speciale oferite,
pentru că ne bucură și ne încântă an de an cu veselie!
Sărbători fericite și La mulți ani!
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Întâlnire la nivel regional
cu mass-media din Sud Muntenia
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În cadrul acestui eveniment au fost prezentate
oportunitățile de finanțare și condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile europene alocate
Sud Munteniei prin Programul Operațional Regional
2014 – 2020, cu accent pe liniile de finanțare lansate până în prezent. Bugetul alocat inițial regiunii
Sud Muntenia prin POR pentru perioada de programare 2014 – 2020 depășește 800 de milioane de
euro.
totodată, scopul întâlnirii cu jurnaliștii a fost
de a informa opinia publică cu privire la stadiul implementării POR 2014 – 2020 în Sud Muntenia. În
acest sens, directorul AdR Sud Muntenia, Liviu Mușat, a declarat următoarele:
„Suntem la sfârșitul lui 2016, an în care Programul Operațional Regional 2014 -2020, chiar dacă a început într-un ritm mai lent, acum se derulează cu motoarele turate la maxim, inclusiv în
regiunea de dezvoltare Sud Muntenia. După cum
știți, au fost lansate o serie de apeluri destinate
atât mediului public, cât și mediului privat. Astfel,
la nivelul regiunii noastre s-au depus 275 de proiecte în cadrul apelurilor lansate până în prezent, prin
care aplicanții doresc să realizeze investiții pentru
îmbunătățirea competitivității întreprinderilor
mici și mijlocii, creșterea eficienței energetice în

www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

» Agenția pentru dezvoltare Regională
Sud Muntenia a organizat în data de 14
decembrie, la Călărași, o întâlnire la nivel
regional cu mass-media din Sud Muntenia.

Liviu Mușat, directorul AdR Sud Muntenia

clădirile rezidențiale, protejarea și valorificarea
patrimoniului cultural, îmbunătățirea infrastructurii rutiere, precum și pentru dezvoltarea durabilă a turismului. Valoarea totală solicitată prin
cele 275 de proiecte depuse în Sud Muntenia însumează peste 1.170 de milioane de lei.”

http://regio.adrmuntenia.ro
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Conferința regională anuală privind stadiul
implementării POR 2014-2020 în Sud Muntenia

» Luni, 19 decembrie, Agenția
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia
a organizat, în calitate de Organism
Intermediar pentru Programul Operațional
Regional (POR), Conferința regională
anuală privind stadiul implementării POR
2014-2020 în Sud Muntenia.

evenimentul, ce a avut loc la sediul Agenției
din municipiul Călărași, a reunit peste 30 de reprezentanți ai administrației publice locale din regiunea noastră. din partea AdR Sud Muntenia au participat directorul adjunct Organism Intermediar
POR, Mariana Vișan, șefa Serviciului Comunicare,
Cristina Radu, și Ionuț Popa, expert Serviciul Comunicare, care au oferit informații despre oportunitățile de finanțare și modalitatea de accesare a fondurilor nerambursabile alocate regiunii Sud Muntenia prin Programul Operațional Regional pentru 2014 –
2020, care depășesc, prin bugetul inițial, valoarea
de 800 de milioane de euro.
totodată, cu această ocazie, au fost prezentate
detalii despre stadiul implementării POR 2014-2020.
Astfel, în cadrul liniilor de finanțare ale programului lansate până în acest moment, la nivelul regiunii
noastre s-a depus un număr de 275 de proiecte, prin
www.adrmuntenia.ro

care potențialii beneficiari au solicitat fonduri de peste 1.170 de milioane de lei pentru următoarele tipuri
de investiții: îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii (Prioritatea de investiții
2.1), creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale (Prioritatea de investiții 3.1), protejarea și
valorificarea patrimoniului cultural (Prioritățile de
investiții 5.1 și 5.2), îmbunătățirea infrastructurii rutiere (Prioritatea de investiții 6.1), precum și dezvoltarea durabilă a turismului (Prioritatea de investiții 7.1).
AdR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru POR 2014 - 2020 și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai
multe detalii despre posibilitățile de finanțare din
POR 2014-2020 puteți obține contactând experții
Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.

http://regio.adrmuntenia.ro
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Focus grup de descoperire antreprenorială
în domeniul turismului și identității culturale

AdR Sud Muntenia a organizat, în data de 19 decembrie, primul focus grup de descoperire antreprenorială în domeniul turismului și identității culturale
la târgoviște, în sala de ședințe a Consiliului Județean
dâmbovița. evenimentul s-a desfășurat în conformitate cu metodologia transmisă de Autoritatea de Management a POR 2014 – 2020, ce prevede reluarea
procesului de validare a domeniilor de specializare
inteligentă și elaborarea documentului Cadru pentru
Strategia de Specializare Inteligentă în regiunea Sud
Muntenia, în vederea implementării Axei prioritare 1
– Promovarea transferului tehnologic. evenimentul a
reunit aproximativ 30 de reprezentanți ai autorităților
publice, ai mediului academic și de cercetare, precum și ai sectorului privat.
discuțiile purtate în cadrul acestui prim focus
grup s-au axat pe prezentarea conceptului de specializare inteligentă, a procesului de descoperire
antreprenorială și discutarea și validarea domeniului turismului ca și sector de specializare inteligentă pentru regiunea Sud Muntenia.
ulterior, a fost prezentat modul de implemenwww.adrmuntenia.ro

tare al axei de promovare a transferului tehnologic,
ce se va face în baza elaborării documentului Cadru
pentru Strategia de Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia, document ce va avea anexate
idei de proiecte în domeniul transferului tehnologic
în sectoarele de specializare inteligentă. În continuare, participanții au lucrat pe grupuri pentru identificarea de idei de proiecte relevante.

http://regio.adrmuntenia.ro
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Platforme de cooperare
pentru dezvoltare teritorială

www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

În data de 19 decembrie, AdR
Sud Muntenia, prin directorul adjunct daniela traian, a participat
la evenimentul organizat de Ministerul dezvoltării Regionale și Administrației Publice, la Aula Academiei Române. Scopul acestei reuniuni a fost semnarea parteneriatelor dintre MdRAP și mediul profesional și științific, mediul de afaceri și cu administrația centrală.
Configurarea Platformei de cooperare cu structurile asociative
ale autorităților locale, implicate
dezvoltarea în profil teritorial a României este crucială, aceasta asigurând practic procesele de catalizare a coeziunii și
competitivității teritoriale. Regiunile României constituie structuri de cooperare teritorială care evoluează către un statut și o funcționare de administrație publică și sunt cele care implementează politica de dezvoltare regională prin instrumente specifice.
Platformele de Cooperare pentru dezvoltare teritorială reunesc parteneri instituționali și permit
participarea și implicarea activă a acestora la activități și acțiuni comune care au ca scop dezvoltarea teritorială a României pe termen mediu și lung.
Astfel, platformele de cooperare constituie un
cadru de cooperare tematică între următoarele categorii de parteneri:
1. Platforma mediului profesional și științific
din domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, formată în principal din asociațiile profesionale
ale arhitecților și urbaniștilor implicați în proiectare/cercetare, asociațiile inginerilor proiectanți
în domeniul construcțiilor, urbanismului și amenajării teritoriului, universitățile/facultățile de arhitectură, urbanism, geografie, ingineria mediului,
construcții;
2. Platforma administrației publice locale formată, în principal, din structurile asociative ale
administrației publice locale (structurile asociative
ale primarilor, președinților de consilii județene, consiliilor regionale, zonelor metropolitane și sistemelor urbane,Grupurilor de Acțiune Locală).

6

3. Platforma administrației publice centrale
formată, în principal, din ministerele și instituțiile
publice centrale relevante pentru dezvoltarea teritoriului;
4. Platforma mediului de afaceri formată, în
principal, din asociațiile patronatelor/firmelor de
construcții, producători, importatori de materiale
și elemente de construcții, ale IMM-urilor din domeniu, ale clusterelor de activități, camere de comerț
și industrie.
Cele 4 Platforme de Cooperare se traduc, astăzi, în 58 de instituții partenere, din care 15 instituții din mediul academic și profesional, 15 instituții din administrația publică locală, 20 de instituții din administrația publică centrală și 8 instituții din mediul de business.
Reamintim că Ministerul dezvoltării Regionale
și Administrației Publice a inițiat în luna octombrie
a acestui an procesul de configurare a Parteneriatului național pentru dezvoltarea teritorială a României pe termen mediu și lung, prin acțiuni concrete care mobilizează capitalul teritorial și facilitează colaborarea între actorii publici și cei privați. Parteneriatul național pentru dezvoltare teritorială funcționează prin cele patru platforme de
cooperare cu marii actori naționali relevanți în planificarea și implementarea dezvoltării în profil teritorial: administrația centrală, administrația locală, mediul tehnic și științific și mediul de afaceri.
http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia

7

Buletin Informativ nr. 306 / 12 - 21 decembrie 2016

» Agenția pentru dezvoltare
Regională Sud Muntenia a organizat
în perioada noiembrie - decembrie un
program de formare profesională destinat
reprezentanților unităților administrativteritoriale de la nivelul regiunii Sud
Muntenia.
Județ

Argeș
Călărași
dâmbovița
Giurgiu
Ialomița
Prahova
teleorman
TOTAL

cației naționale și Cercetării Științifice și Autoritatea națională pentru Calificări, în conformitate cu
prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000.
fiecare modul de curs a fost destinat unui număr maxim de 28 de persoane, conform standardelor Autorității naționale pentru Calificări. Programul de perfecționare pentru cele două ocupații s-a
desfășurat conform tabelului de mai jos:

Perioada
de derulare a cursului

Număr
participanți

Dată susținere
examen

Număr
absolvenți

expert Achiziții Publice

11 – 17.11.2016

28

21.11.2016

26

expert Achiziții Publice

9 – 15.12.2016

Cursul de perfecționare

Manager de proiect
Manager de proiect
Manager de proiect

7 – 16.11.2016
5 – 14.12.2016
7 – 16.11.2016

expert Achiziții Publice

11 – 17.11.2016

expert Achiziții Publice

18 – 24.11.2016

Manager de proiect
Manager de proiect

expert Achiziții Publice
Manager de proiect

expert Achiziții Publice
Manager de proiect

expert Achiziții Publice
Manager de proiect

Expert Achiziții Publice

14 – 23.11.2016
21 – 30.11.2016
25 – 30.11.2016
21 – 30.11.2016
25 – 30.11.2016
14 – 23.11.2016
18 – 24.11.2016

Scopul acestui program a fost de a perfecționa
aparatul de specialitate din cadrul administrațiilor
publice locale din regiunea noastră în ocupațiile
„Manager de proiect” (cod COR 242101) și „Expert
Achiziții Publice” (cod COR 214946).
durata de desfășurare a cursurilor de pregătire
profesională pentru ocupația „Manager de proiect”
a fost de 60 de ore, structurate în 20 de ore de teorie și 40 de ore de practică, iar pentru ocupația „Expert
Achiziții Publice” a fost de 40 de ore, din care 12 ore
alocate părții teoretice, iar 28 de ore pentru practică.
după finalizarea acestor cursuri, participanții
au susținut examen, în urma căruia absolvenții au
primit certificate însoțite de anexa supliment descriptiv al certificatului, recunoscute de Ministerul
Muncii, familiei și Protecției Sociale, Ministerul eduwww.adrmuntenia.ro

180
165

28
27
22
28
26
23
23
28
26
25
24
21
16

17.11.2016
15.12.2016

27

16.12.2016

22

17.11.2016

28

21.11.2016

26

24.11.2016

23

28.11.2016

23

5.12.2016

28

6.12.2016

26

5.12.2016

25

6.12.2016

24

24.11.2016
28.11.2016

28

21
180

16

163

Potrivit Hotărârii Consiliului pentru dezvoltare
Regională Sud Muntenia nr. 10/2016, privind derularea
programelor de formare profesională, participarea
angajaților din cadrul instituțiilor reprezentând administrația publică locală din regiunea noastră a fost
gratuită, singura condiție fiind ca persoanele desemnate să aibă minim studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat pentru cursul „Manager de proiect”
și studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență, pentru cursul „Expert Achiziții publice”.
Inițiativa AdR Sud Muntenia de a oferi programe de formare profesională vine ca urmare a experienței acumulate de angajații săi de-a lungul
celor peste 18 ani de existență ai Agenției, interesul fiind de a oferi servicii de calitate întregii comunități din regiunea noastră.
http://regio.adrmuntenia.ro
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S-a finalizat prima sesiune de cursuri
de formare profesională destinate
administrației publice locale din Sud Muntenia
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Prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice a fost modificat și înlocuit Modelul orientativ la contractul
de finanțare pentru Ghidurile solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Priorităților de investiții 5.1, 5.2
și 7.1 ale Programului Operațional Regional 2014 - 2020.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/ 2001, privind liberul
acces la informațiile de interes public, precum și ale Legii nr.
98/2016, privind achizițiile publice, au fost reformulate clauzele
contractuale în vederea corelării obligațiilor privind asigurarea
transparenței și a confidențialității informațiilor, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare.
Restul condițiilor și prevederilor din Ghidurile Specifice ale
Priorităților de investiții 5.1, 5.2 și 7.1 rămân neschimbate.
Ghidurile, cu modificările aferente pot fi consultate pe pagina de internet a AdR Sud Muntenia, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_20142020/, sau pe website-ul programului – www.inforegio.ro.

A fost revizuit Ghidul
solicitantului pentru
Prioritatea de investiții
2.1.A - Microîntreprinderi

Ministerul dezvoltării Regionale și Administrației
Publice a anunțat marți, 20 decembrie, că s-a revizuit Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr.
POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea
competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, 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”.
Revizuirea vizează următoarele modificări:
• actualizarea modelului orientativ al contractului
de finanțare, ca urmare a modificării Ghidului general POR (prin Ordinul MdRAP nr. 3170/07.12.2016);
• clarificarea prevederilor referitoare la completarea cererii de finanțare, respectiv anexarea
situațiilor financiare anuale.
Modificarea este relevantă în cazul cererilor de
finanțare ce urmează a fi depuse în cursul lunii ianuarie 2017. data limită până la care mai pot fi depuse proiecte a rămas neschimbată, respectiv
27.01.2017, ora 12:00.
Ghidul, cu modificările aferente pot fi consultate
pe pagina de internet a AdR Sud Muntenia, link:
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/, sau
pe website-ul programului – www.inforegio.ro.

Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
în data de 22 decembrie 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
06.07.2017,
6
6.1
POR 2016/6/6.1/2
125,09
15.00
05.12.2016,
7
7.1
POR/2016/7/7.1/1
15,32
ora 17.00
Informațiile referitoare la cererile de finanțare depuse în cadrul
începerii evaluării conformității administrative și eligibilității
2

2.1

2.1.A/2016

219
7

PROIeCte dePuSe

Valoare
totală
- mil. Lei -

Valoare
eligibilă
- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

32,104

30,762

26,148

239,607

199,439

157,650

41

438,483

434,469

425,625

3

473,786

471,929

462,279

6

83,727

82,039

80,398

5
0

34,490
0,000

33,790
0,000

PI 2.1 vor fi disponibile în momentul

33,114
0,000

nr. proiecte
respinse
0
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

eVALuARe
nr. proiecte în
selecție
219
7

2

29,498

28,519

27,949

39

1

130,105

129,722

127,022

0

0,000

0,000

0,000

0
0

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

Alocare
regională
apel
- mil. Lei -

166,459
259,016

Procent
acoperire
alocare
regionalăl

94,71%
10,09%

174,048

228,49%

2

565,057

59,33%

6

69,204

5
0

63,964

565,057

51,77%
0,00%

116,18%

• Curs Inforeuro decembrie 2016: 4,5172 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

INFO POR 2014 - 2020

S-a actualizat forma de contract
de finanțare
pentru Prioritățile de investiții
5.1, 5.2 și 7.1
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Guvernul a modificat o serie de
reglementări în domeniul urbanismului și autorizării construcțiilor,
cu efect asupra mediului de afaceri, sprijinind accelerarea dezvoltării investițiilor. Modificările propuse produc efecte pozitive și în plan
social, prin eliminarea disfuncționalităților existente la nivelul administrației publice responsabile
cu autorizarea construcțiilor și prin
reducerea mecanismelor de dezvoltare necontrolată a localităților.
O modificare importantă o reprezintă introducerea posibilității de emitere a certificatului de
urbanism în format electronic, documentul având aceeași valoare
juridică cu certificatul de urbanism emis în format scriptic, cu
condiția ca la emiterea sau imprimarea pe hârtie a documentului
cu semnătură electronică să fie
adăugată și semnătura olografă a
semnatarilor autorizați prin lege.
de asemenea, în termen de 3 ani
de la intrarea în vigoare a actului
normativ aprobat pe 15 decembrie
de executiv, toate autoritățile publice au obligația să asigure măsurile necesare primirii documentațiilor pentru emiterea certificatelor de urbanism, avizelor/acordurilor și autorizațiilor de construire/desființare în format electronic, prin intermediul portalului aferent punctului de contact unic
electronic.
Guvernul a modificat și completat în acest sens Legea nr. 350/
2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului, precum și
Legea nr. 50/1991, privind autowww.adrmuntenia.ro

rizarea executării lucrărilor de
construcții, în scopul soluționării
problemelor legislative cu caracter de urgență ce au fost semnalate în domeniul urbanismului și
autorizării construcțiilor prin intermediul studiilor realizate de
către Ministerul dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
cu sprijinul Băncii Mondiale.
Obiectivul de simplificare a
procedurilor administrative și de
reducere a costurilor aferente autorizării lucrărilor de construcție,
emiterea autorizațiilor de construire în format electronic constituie o țintă pe termen mediu,
asumată conform reglementărilor
europene.
noile prevederi converg totodată spre respectarea exigențelor urbanistice și de calitate în domeniul construcțiilor și eliminarea
riscurilor de corupție, prin clarificări și eliminarea unor suprapuneri sau lacune legislative ce au
generat deficiențe în posibilitatea de urmărire a cheltuirii banilor publici în condiții de eficiență
și eficacitate.
de exemplu, este introdusă
posibilitatea ca Inspectoratul de
Stat în Construcții (ISC) să atace
direct în instanțele de contencios
documentațiile de urbanism sau
autorizațiile de construire ilegale.
În prezent, doar prefectul
are această calitate, însă există
situații în care aceștia nu dau
curs sesizărilor ISC, iar controlul
rămâne neeficace.
(continuare în pagina 10)
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Simplificări legislative
în domeniul urbanismului
și autorizării construcțiilor

România primește
500 milioane de euro
de la Banca Mondială
pentru creșterea
economică
și reducerea sărăciei

Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat de curând suma de 500 milioane de euro, ce va fi
acordată României în contul celui deal doilea împrumut pentru politici de
dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică.
Creditul de 500 de milioane de euro
acordat României de Banca Mondială
pentru eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică, va fi rambursat într-o singură tranșă, în anul
2036.
Împrumutul este acordat pe o perioadă de 20 de ani, la o dobândă egală
cu rata dobânzii euRIBOR la 6 luni,
plus o marjă fixă (marja indicativă actuală este de 1,5%).
„Aprobarea acestui împrumut este
o dovadă a recunoașterii de către Banca Mondială a stabilității cadrului macroeconomic înregistrate în prezent de
România și, totodată, a progreselor recente în implementarea reformelor structurale, a măsurilor de atenuare a sărăciei și de prevenire a excluziunii sociale”, precizează Anca dragu, ministrul finanțelor publice.
Sursa: mediafax.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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legale. Astfel, ISC va putea amenda instituțiile ce nu emit
avizele în termene legale și întârzie nejustificat investițiile.
Pe de altă parte, Guvernul a aprobat prelungirea de la 12
luni la cel mult 24 de luni perioada de valabilitate a
autorizațiilor de construire, interval în care solicitantul
este obligat să înceapă lucrările. noul termen era necesar
pentru corelarea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, existând cazuri în care, valabilitatea autorizației expira până la finalizarea procedurilor de achiziție publică.
La rândul său, beneficiarul/investitorul are obligația de a
notifica în legătură cu începerea lucrărilor autoritatea
administrației publice emitente a autorizației și Inspectoratul de Stat în Construcții, inclusiv prin intermediul punctului de contact unic electronic, http://www.edirect.eguvernare.ro. În cazul proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport și al amenajărilor hidrotehnice,
autorizațiile de construire, certificatele de urbanism, avizele, acordurile, după caz, avizele de amplasament își
mențin valabilitatea pe toată perioada implementării proiectelor, până la finalizarea lucrărilor pentru care au fost
eliberate, respectiv, până la semnarea procesului-verbal
de recepție finală, cu condiția începerii lucrărilor în termen
de 24 de luni de la data emiterii autorizației de construire.
Planul urbanistic general și strategia de dezvoltare
durabilă și integrate, parte integrantă din acesta, se corelează cu bugetul și programele de investiții publice ale
unității administrativ-teritoriale, în vederea implementării
prevederilor obiectivelor de utilitate publică.
Actul normativ stabilește totodată regimul aplicat în
materie de urbanism și autorizare a construcțiilor în cazul
imobilelor situate în zone protejate, cu obiective specifice
de conservare și reabilitare a valorilor de patrimoniu. În
acest caz, modificările și completările aprobate de Guvern
creează asupra acestor imobile servituți de intervenție legate de desființare, modificare, funcționalitate, distanțe,
înălțime, volumetrie, expresie arhitecturală, materiale,
finisaje, împrejmuiri, mobilier urban, amenajări și plantații. S-a ținut cont în luarea acestor decizii și de problemele existente la nivel practic și legislativ semnalate în
cadrul atelierelor de lucru ale structurilor asociative ale
autorităților publice locale precum și cele ale Asociației
Arhitecților Șefi de Județe, ale Asociației Arhitecților Șefi
de Municipii, ale Registrului urbaniștilor din România, ale
Asociației Profesionale a urbaniștilor din România, Ordinului Arhitecților din România, Asociația Inginerilor Proiectanți de Structuri, la nivelul mediului universitar din domeniul urbanismului, arhitecturii și construcțiilor, mediului
economic și societății civile.
Sursa: fonduri-structurale.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 9)
totodată, ordonanța stabilește obligația ca ISC să
oprească lucrările pentru care se constată realizarea cu
încălcarea dispozițiilor legale, a cerințelor privind asigurarea calității în construcții, fără proiect tehnic ori pe baza
unor autorizații nelegal emise. Odată cu dispunerea măsurii de oprire a executării lucrărilor se dispun și măsuri de
conservare a lucrărilor deja executate.
tot pentru reducerea corupției, a fost introdus caracterul public pentru documentațiile de amenajarea teritoriului și de urbanism care, odată aprobate, instituie reguli cu privire la construire atât de către sectorul public,
cât și de cel privat și la planificarea spațială a investițiilor
publice. În plus, ordonanța introduce votul motivat al consilierilor locali, pentru eliminarea posibilității ca votul pentru aprobarea documentațiilor de urbanism să fie
condiționat de primirea de foloase necuvenite.
un element de noutate îl reprezintă stabilirea cuantumului amenzilor aplicate pentru faptele descrise ca fiind
contravenții, între 10.000 și 50.000 de lei.
de asemenea sunt detaliate responsabilitățile și faptele ce constituie contravenție, între care inițierea sau
aprobarea documentațiilor de urbanism ce au ca scop intrarea în legalitate a unor construcții fără autorizație de
construire sau nu respectă prevederile autorizației de construire, supunerea spre avizare sau aprobare a unei documentații de urbanism incomplete, semnarea de documentații de amenajarea teritoriului și urbanism care
conțin date eronate – dacă nu intră sub incidența legii penale, aprobarea unui plan urbanistic de detaliu cu derogări
de la documentațiile de urbanism aprobate, modificarea
documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism
de către autoritățile locale fără reluarea procedurilor de
avizare și aprobare, precum și nerespectarea prevederilor
referitoare la informarea și consultarea populației. Pentru
evitarea conflictelor de interese, membrii comisiei tehnice
de amenajare a teritoriului și urbanism constituită la nivel
local au obligația ca la începerea mandatului să semneze
o declarație pe propria răspundere, prin care se obligă ca,
pe perioada mandatului, să nu încheie sau să nu execute
contracte de achiziții publice cu autoritatea publică locală/județeană din a căror comisie fac parte și să se abțină
la vot în cadrul procedurilor de avizare în cazul în care au
participat la elaborarea unei documentații depuse spre
avizare la comisia din care fac parte.
Pentru accelerarea investițiilor a fost eliminat conceptul de „aviz tacit”, care este neoperațional, și înlocuit
cu o sancțiune pecuniară, în situația nerespectării termenelor de către emitenții de avize ce nu respectă termenul
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Comisia europeană a publicat pentru prima dată
marți, 20 decembrie, un raport intermediar privind
sprijinul financiar acordat prin fondurile structurale
și de investiții europene (eSI) pentru 2014 - 2020. Potrivit acestuia, până la sfârșitul anului 2015, 274.000
de întreprinderi au beneficiat de sprijin prin aceste
fonduri, 2,7 milioane de persoane au primit asistență
pentru a-și găsi un loc de muncă sau dezvolta
competențele, iar biodiversitatea a fost îmbunătățită
pe 11 milioane de hectare de teren agricol. un milion
de proiecte au fost selectate spre finanțare, totalizând aproape 60 de miliarde de euro.
Comisarul pentru politica regională, Corina
Crețu, a declarat: „Cifrele vorbesc de la sine și arată
că suntem pe calea cea bună în ceea ce privește implementarea, chiar și în condițiile unui cadru mai
ambițios pentru fonduri, care a contribuit deja la sprijinirea reformelor structurale și la înlăturarea obstacolelor din calea investițiilor. A sosit momentul ca pro-

iectele finanțate de UE să fie lansate și, în acest scop,
fac apel la statele membre să accelereze și mai mult
procesul de selectare și de implementare.”
Potrivit raportului Comisiei, aproximativ 130 de
miliarde de euro (20% din totalul fondurilor eSI) au
fost investite până în toamna anului 2016 în întreprinderi mici, cercetare, rețele în bandă largă, eficiență
energetică și mii de alte proiecte axate pe prioritățile
strategiei ue pentru creștere și locuri de muncă. În
plus, obiectivul de a dubla utilizarea instrumentelor
financiare în cadrul investițiilor finanțate prin fondurile eSI a fost aproape atins la sfârșitul anului 2015.
Odată cu publicarea raportului, Comisia a lansat
o versiune actualizată a Platformei de date deschise
privind coeziunea. Aceasta cuprinde o nouă secțiune
de monitorizare a performanțelor investițiilor făcute
prin fondurile eSI și măsoară nivelul de atingere a
obiectivelor.
Sursa: ec.europa.eu

Galileo, la start

Primul sistem european de navigație prin satelit,
Galileo, a devenit funcțional în data de 15 decembrie.
el furnizează un set de servicii inițiale gratuite pentru
autorități publice, companii și cetățeni. În prezent,
sistemul numără 18 sateliți pe orbită și infrastructura
la sol necesară pentru aceste servicii.
Vicepreședintele Comisiei europene, Maroš Šefčovič, responsabil pentru uniunea energiei, a declarat: „Geolocalizarea se află în inima revoluției digitale în desfășurare, prin servicii noi care ne schimbă
modul de viață cotidian. Galileo va spori precizia geolocalizării de zece ori și va promova noua generație
de tehnologii bazate pe localizare, precum autovehiculele autonome, dispozitivele conectate sau serviciile urbane inteligente. Astăzi fac apel la antreprenorii europeni și spun: imaginați-vă ce puteți face
cu Galileo – nu așteptați, inovați!”.
următoarele servicii sunt furnizate în mod gratuit:
• sprijin pentru operațiunile de urgență, prin reducerea timpului de detectare a unui apel de urgență
(de la câteva ore la doar 10 minute);
• navigație mai bună pentru cetățeni, prin creșterea preciziei de poziționare în special în zonele urbane, cu clădiri înalte;
www.adrmuntenia.ro

• mai buna sincronizare în timp pentru infrastructurile critice, cum ar fi cele pentru operațiuni bancare
și financiare, distribuție energie, telecomunicații sau
rețele inteligente;
• servicii sigure pentru autoritățile publice, printrun sistem robust și complet criptat pentru utilizatorii
autorizați, în situații de urgență națională sau de criză, precum atacurile teroriste.
Pentru început, semnalele Galileo vor fi utilizate
în combinație cu alte sisteme de navigație prin satelit,
precum GPS. În următorii ani, noi sateliți vor fi lansați
pentru a lărgi constelația Galileo. Sistemul urmează
să fie finalizat în 2020, când Galileo va atinge capacitatea operațională deplină (30 de sateliți).

Sursa: ec.europa.eu

http://regio.adrmuntenia.ro
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Investiții de 130 miliarde de euro în economia reală
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Bani europeni
pentru lucrări importante ce vor conduce
la dezvoltarea municipiului Pitești
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Argeș

explicat primarul municipiului Pitești, Cornel Ionică.
Pentru municipiul Pitești, ca Pol de dezvoltare
urbană, alocarea financiară pe Axa prioritară 4 este
de 37,75 milioane de euro: pentru Planul de Mobilitate urbană durabilă - procedura de licitație este în
desfășurare, iar după semnarea contractului, termenul de realizare este de opt luni. Printre proiectele
prioritare sînt proiectul de modernizare a 100 de stații
de așteptare - 2 milioane de euro, studiu de fezabilitate aprobat, iar restul documentației urmează a fi
întocmită în anul 2017. un alt proiect prioritar este
modernizarea sistemului de e-ticketing în Pitești - 9
milioane de euro. Mai este și modernizarea transportului urban de călători, prin introducerea de 20 de
autobuze electrice în Pitești și două stații de încărcare
și un depou pentru mentenanță - 17 milioane de euro.
urmează realizarea unui sistem de management integrat al traficului în Pitești - 4,75 milioane de euro,
și încă 5 milioane de euro pentru reabilitarea și modernizarea Colegiului tehnic „Armand Călinescu”.

Sursa: curier.ro

Călărași

„Sărbători de iarnă
ca-n povești”,
la Călărași

Municipiul Călărași s-a pregătit pentru întâmpinarea sărbătorilor de iarnă! Programul de Crăciun a fost stabilit, astfel încât călărășenii să aibă
sărbători de poveste.
Astfel, sâmbătă, 24 decembrie, și duminică,
25 decembrie, întreaga suflare călărășeană este așteptată pe platoul KM 0 din fața Consiliului Județean Călărași, pentru a petrece momente minunate oferite printr-un spectacol inedit, în cadrul căruia artiști și trupe din România vor urca pe scena
ce va fi amenajată în această perioadă.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: editia.ro
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Piteștiul a atras peste 80 de milioane de euro
pentru realizarea unor investiții importante pentru
dezvoltarea municipiului. Cea mai mare parte din
bani se va duce către lucrările de reabilitare și modernizare a rețelelor vechi de apă și de canalizare.
„Avem peste 80 milioane de euro, noi sperăm la
mai mult. Sunt proiecte începute, dar pentru care
acum am primit finanțarea. Sunt proiecte foarte importante, pe care le facem pe fonduri europene, cu
contribuția noastră de 2%. Termenul maxim de implementare este 2022 - 2023. Suntem întîrziați la nivel național, dar să sperăm că lucrurile vor merge
bine. Banii aceștia îi avem alocați, trebuie să facem
procedurile în limita acestor sume deja alocate. Circa
43 milioane de euro sunt puse la bătaie pentru reabilitarea și modernizarea rețelelor vechi de apă și
canalizare, ceea ce va conduce la scăderea pierderilor și a tarifelor pentru populație. Dacă vom reuși săl implementăm, nu vom mai avea probleme 40 de
ani. Astfel, sperăm să reducem pierderile. Orașul va
fi un ogor pe alocuri. Vor fi săpături foarte mari”, a
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Dâmbovița

„Ștafeta Munților”,
pentru un viitor verde!

Giurgiu

rirea unui plus de valoare concursurilor de profil
organizate prin includerea acestora într-un sistem
competițional; crearea premiselor necesare dezvoltării unor proiecte comune de către OnG-urile
de tineret, turism, sport și ecologie; promovarea
unei atitudini de respect față de mediul înconjurător, sensibilizarea tinerilor pentru protecția ecosistemelor și dezvoltarea spiritului ecologic al acestora; dezvoltarea spiritului de echipă și apartenența la grup, dezvoltarea relațiilor interumane;
cunoașterea potențialului turistic și sportiv al zonelor montane din România.
Calendarul evenimentelor cât și mai multe
informații despre acest campinat le puteți găsi pe
pagina www.stafetamuntilor.ro. Participarea în cadrul evenimentelor este gratuită.
Sursa: gazetadambovitei.ro

Vor fi modernizate cu fonduri europene
cele mai importante drumuri județene
din Giurgiu

Consilierii județeni giurgiuveni au aprobat în
ședința ordinară de marți, 13 decembrie, două
proiecte de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru două obiective de
investiții: „Modernizare drumul județean DJ 503
Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stănești – Gara Chiriacu –
Toporu – Limită județ Teleorman”, respectiv „Modernizare drumul județean DJ 504, Giurgiu – Vieru –
Putineiu – Limită județ Teleorman”, ambele în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.
Potrivit specialiștilor din Consiliul Județean
Giurgiu, în vederea accesării unor fonduri externe
nerambursabile post-aderare, în perioada de programare 2014 - 2020, în cadrul Programului de Investiții Publice pe anul 2016, a fost realizată actualizarea proiectării pentru ambele drumuri județene.
Printre lucrările ce se doresc a fi realizate pe
dJ 503 și dJ 504 se numără: reabilitarea și moderwww.adrmuntenia.ro

nizarea carosabilului, realizarea de șanțuri noi, modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, noi
stații de autobuz, opt stații pe dJ 503, 10 pe dJ
504, amenajarea de parcări și piste pentru bicicliști.
Sursa: stirigiurgiu.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Promovarea drumeției montane, ca mod de
petrecere a timpului liber și chiar mai mult decât
atât, ca mod de cunoaștere a mediului și de învățare despre cum să ne ducem traiul într-un mod
sănătos, precum și realizarea de proiecte pe diverse teme unde tinerii învață despre ecologie, marketing, software și web development, reprezintă
preocupări ale membrilor și voluntarilor Asociației
drumeții Montane.
Pentru cei pasionați de turism și sport avem o
veste bună: a fost realizat calendarul evenimentelor ce se vor organiza în cadrul Campionatului național de turism Sportiv „Ștafeta Munților” anul viitor.
Șapte OnG-uri vor organiza în cadrul campionatului „Ștafeta Munților”, pentru pasionații de
turism, sport și ecologie, evenimente în diverse
locații turistice din România ce au ca obiectiv: ofe-
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Ialomița

Liceul Pedagogic „Matei Basarab”
din Slobozia a aniversat
împlinirea a 45 de ani

Liceul Pedagogic din Slobozia a marcat săptămâna trecută împlinirea a 45 de ani de la înființarea singurei instituții cu profil pedagogic din județul Ialomița. Istoricul școlii, transferată în 1971 de
la Călărași la Slobozia, a fost prezentat de directoarea unității de învățământ, Adriana Matache, și completat cu mărturiile unor absolvenți și cadre didactice.
din 1996, Liceul Pedagogic a primit hramul
Sfântului nicolae, motiv pentru care în fiecare an,
www.adrmuntenia.ro

în luna decembrie, se sărbătorește ziua școlii.
La această aniversare, directorii și unii dintre
absolvenții școlii au primit o temă în care au scris
câteva rânduri despre anii de liceu sau despre anii
de la catedra liceului. Momentul aniversar a prilejuit editarea unei reviste cu impresiile dascălilor
și elevilor de succes ai Liceului Pedagogic „Matei
Basarab” din Slobozia.
Sursa: guraialomitei.com

http://regio.adrmuntenia.ro
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Hipodromul Ploiești pregătește
surprize iubitorilor de hipism în 2017

15

Prahova

Acesta beneficiază de piste de trap și de galop,
drumuri de acces, parcări cu peste 200 de locuri,
tribune, grajduri, hangare și construcții anexe.
Hipodromul din Ploiești are o suprafață de peste 20 de hectare, fiind situat la intrarea în Ploiești
dinspre București, la 60 de kilometri de Capitală.
Conform reprezentaților Hipodromului Ploiești, 2017 va fi un an în care ploieștenii, dar nu numai se vor bucura de o serie de activități. Se dorește ca acest simbol al Ploieștiului să fie cunoscut
în toată țara. Hipodromul are și pagină de facebook,
unde puteți afla informații despre activitățile și
programul instituției.
Ca istoric, în 1922 a fost construit primul hipodrom de trap din România, la București, o copie fidelă a celebrului „Longchamps” din franța. În 1960,
Gheorghe Gheorghiu dej ordona ca acesta să fie demolat, pe locul lui construindu-se mai târziu complexul Romexpo, iar locația se mută la Ploiești.
Caii au fost mutați pe hipodromul din Ploiești

INFO JUDEȚE

» Singurul hipodrom din țară, cel
aflat la Ploiești s-a inaugurat la finalul lui
2016. Investiția în modernizarea
hipodromului (care a fost reconstruit de la
zero) a fost de peste 53 de milioane de lei
(15 milioane de euro).

și se pare că, pe 26 martie 1961, unul dintre cei mai
cunoscuți driveri ai României, Mircea Ștefănescu,
a încolonat cei 200 de cai care erau la hipodromul
bucureștean și i-a adus la Ploiești, drumul fiind
parcurs în nouă ore.
Sursa: ziarulincomod.ro

Festivalul tradițiilor
și obiceiurilor de iarnă „Iată, vin colindătorii”,
la Alexandria
Teleorman

Colindători din toată țara s-au adunat luni, 19
decembrie, în centrul municipiului Alexandria.
Consiliul Județean teleorman, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
tradiționale teleorman, a organizat pentru a doilea an consecutiv festivalul tradițiilor și obiceiurilor de iarnă „Iată, vin colindătorii”.
La Parada colindătorilor și la spectacolul de colinde au participat: dubașii din dieci, Arad, Capra din
dolhești, Suceava, Ansamblul „Cosaul” din Budești –
www.adrmuntenia.ro

Sârbeni, Maramureș, Grupul de colindători „Liliacul”
din Baia de Aramă, Mehedinți, Grupul de colindători
„Marisana-Marisel”, Cluj, Ansamblul „Bratia”, Vlădești, Argeș, Grupul bărbătesc „Burnasul”, teleorman.
Centrul Județean de Conservare și Promovare
a Culturii tradiționale teleorman a prezentat albumul de colinde „La streșina cerului”, album ce adună laolaltă colinde străvechi din Muntenia, realizat în acest an de Grupul Burnasul.
Sursa: teleorman24.ro
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Curierul zilei / 19 decembrie 2016
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DATE DE CONTACT
Agenția 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 Județean 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 Județean 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 Județean 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 Județean 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 Județean 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 Județean 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 / Direcția Dezvoltare și 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, Ionuț Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 22 decembrie 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 informații suplimentare vă rugăm să contactați
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,
fax: 0242/313.167.

