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În perioada 3 - 4 aprilie, AdR Sud»
Muntenia, reprezentată de daniela traian,
director adjunct dezvoltare și Comunicare,
și Gilda niculescu, șef Serviciu dezvoltare,
împreună cu reprezentanți ai Camerei de
Comerț și Industrie Argeș și ai Asociației
Oamenilor de Afaceri Argeș au participat
la Stuttgart la cea de-a treia întâlnire a
Comitetului de coordonare din cadrul
proiectului UpGradeSME.

Acest proiect, pe care Agenția îl implementea -
ză în calitate de partener, este finanțat prin progra -
mul Interreg europe și vizează îmbunătățirea po-
liticilor din diferite regiuni europene în domeniul
dezvoltării competitivității IMM-urilor.

Proiectul are o durată de derulare de 5 ani, im -
plementarea acestuia începând anul trecut, în luna
aprilie, urmând a se finaliza la sfârșitul lunii martie
2021. Con sorțiul ce implementează acest proiect es -
te format de 8 parteneri din 6 țări europene (unga -
ria, România, Germania, Olanda, Portugalia și Spania).

În cadrul acestei întâlniri, partenerii au purtat
discuții privind stadiul realizării diferitelor acti vi -

tăți derulate până în prezent, iar reprezentanții AdR
Sud Muntenia au susținut prezentări pe tema integră -
rii politicilor, aspect de care sunt responsabili.

Cea de-a treia întâlnire a Comitetului de Coor -
donare a proiectului UpGradeSME a oferit, totoda -
tă, prilejul partenerilor din cele șase țări să partici -
pe la lucrările Congresului Open Innovation și să vi -
ziteze atât Institutul ferdinand Steinbeis din Stutt -
gart, cât și Centrul de transfer tehnologic Steinbeis
Mikroelektronik tZM din Goppingen.

(continuare în pagina 3)
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(continuare din pagina 2)
Astfel, profesori și cercetători din cadrul funda -

ției Steinbeis, recunos cută la nivel mondial ca unul
din furnizorii cei mai de succes în domeniul transfe-
rului tehnologic și de know-how, au prezentat abor-
darea antreprenorială pe ca re această organizație
o are în procesul de transfer de cunoaștere și teh-
nologie.

Congresul Open Innovation, cu tema Digitiza-
rea în procesele de inovare a avut loc în Stuttgart, la
sediul Camerei de Comerț a Regiunii Baden-Württem -
berg, fiind organizat cu participarea Ministerului eco -
nomiei, Muncii și Locuinței din Landul Baden-Württem -
berg, al Companiei Steinbeis și al Camerei de Co -
merț Regionale.

evenimentul s-a bucurat de o largă participa re, în
sală fiind prezenți peste 500 de invitați. din partea
organizatorilor au participat și au rostit alocuțiuni
dl Andreas Richter – Președintele Camerei Regionale

de Comerț  și Industrie, dna. nicole Hoffmeister-Kraut
– Ministru Regional, precum și invitați de speciali-
tate, cu expertiză în domeniile abordate – crowdfun-
ding, securitate It, proprietate intelectuală etc..

tema conferinței – Digitizarea în procesele de
inovare a pus accent pe ideea că în contextul actual,
internetul și conținutul său – informația sunt utilizate
pe o scară nemaiîntâlnită; de aceea este de datoria
tuturor să contribuie atât la generarea ei, cât mai
ales la diseminarea acesteia în cât mai multe direcții,
pentru ca aceasta să fie folosită și să genereze și mai
multă dezvoltare și inovare.  În două prezentări – Ma-
kerspaces und fabLabs – sursă de inspirație pentru
companii și Co-inovarea pentru sectorul IMM s-a abor-
dat subiectul inovării în cadrul firmelor, fiind prezen-
tate câteva noi modele de dezvoltare de afaceri, ple-
când de la conceptul de fabLabs (acronim de la fa-
brication Laboratory - Ateliere de Creație), fiind ofe-
rite în acest sens mai multe exemple de succes.
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Dan Andrei Irimiaş
• 10 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 5 aprilie, colegul nostru dan

Andrei Irimiaș, expert Serviciul evaluare,
selecție și contractare POR, a împlinit 10 ani
de activitate în cadrul Agenției!

Cu această ocazie dorim să îl felicităm
și să îi mulțumim pentru colegialitate și pen-
tru întreaga activitate desfășurată în evalua-
rea proiectelor POR!

La Mulți Ani cu împliniri!

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Despre Managementul Cunoaşterii,
la cursul pentru formarea de „Agenți

pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor”
Luni, 10 aprilie, la sediul Agenției»

pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia
a continuat cursul pilot pentru formarea
de „Agenți pentru Managementul Inovării
în cadrul IMM-urilor”. 

În această săptămână, cursanții vor studia cel
de-al treilea modul – Managementul Cunoașterii. 

În context organizațional, Managementul Cu -
noașterii reprezintă procesul de administrare a cu -
noașterii organizaționale, în scopul creării valorii
adăugate în activitatea companiei și generării de
avantaje competitive. Crearea cunoașterii în ca-
drul organizației este esențială, aceasta reprezen-
tând capacitatea companiei de a inova. Manage-
mentul Cunoașterii reprezintă managementul ac-
tivelor necorporale din cadrul unei organizații prin
adăugarea de valoare.

Reamintim că acest curs se desfășoară în cadrul
proiectului „INMA - Agenți pentru Managementul
Inovării în cadrul IMM-urilor”, finanțat de Comisia
europeană, pe care Agenția îl implementează în
calitate de partener, alături de cinci entități par-
tenere din turcia, Spania, Italia și Portugalia.

Scopul acestui curs de instruire este de a for -

ma Manageri de Inovare, ale căror competențe și abi -
lități să corespundă cu cerințele actuale de pe pia -
ța muncii, pentru a realiza audituri de inovare în ca -
 drul unei întreprinderi. 

„INMA - Agenți pentru Managementul Inovării
în cadrul IMM-urilor” este finanțat de către Comi-
sia europeană prin programul ERASMUS+, Acțiunea
cheie 2: Cooperarea pentru inovare şi schimb de
bune practici/ Parteneriate strategice. Obiectivul
principal al proiectului este transferarea către par-
tenerii din alte țări europene, a profilului ocupa țio -
nal european „Agent pentru Managementul Inovă-
rii în cadrul IMM-urilor”, alături de materialele de
instruire necesare pentru pregătirea viitorilor ma-
nageri de inovare, care să aducă plus valoare acti -
vității desfășurate în cadrul întreprinderilor mici
și mijlocii.

Mai multe detalii privind acest curs
de formare pot fi obţinute de la

Serviciul Dezvoltare,
tel./ fax: 0342/108.001,

e-mail: programe@adrmuntenia.ro,
persoană de contact: Otilia RADU –

expert Serviciul Dezvoltare.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Municipiile reşedinţă de judeţ din Sud Muntenia
au devenit Organisme intermediare de nivel II
pentru accesarea de fonduri nerambursabile

prin Axa prioritară 4
Săptămâna trecută, Municipiile»

reședință de județ de la nivelul regiunii
Sud Muntenia au semnat Acordurile de
delegare a atribuției de selectare
strategică a fișelor de proiecte propuse
spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 –
Sprijinirea dezvoltării urbane.

Cele șapte acorduri de delegare au fost înche-
iate între Ministerul dezvoltării Regionale, Adminis -
trației Publice și fondurilor europene (MdRAPfe),
în calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operațional Regional, și Municipiile
reședin ță de județ de la nivelul regiunii Sud Mun-
tenia, în calitate de Organisme intermediare de ni-
vel II, denumite „Autorități urbane”, în cadrul Pro-
gramului Operațional Regional 2014 – 2020.

Regiunii Sud Muntenia îi sunt alocate, prin Axa
prioritară 4, fonduri de peste 200 de milioane de euro,
reprezentând fonduri fedR și de la bugetul de stat.

Reamintim că la sfârșitul lunii martie au fost
publicate spre consultare publică Ghidurile solici-
tantului pentru 5 obiective specifice din Programul
Operațional Regional, dedicate sprijinirii dezvoltă -
rii urbane durabile (Axa proritară 4).

eventualele observații și propuneri pot fi trans -
mise, pentru fiecare ghid în parte, la adresa de e-mail:
regio@mdrap.ro, până în data de 18 aprilie 2017.

Cele 5 noi ghiduri pot fi consultate pe website-ul
nostru: http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR
2014 – 2020 > Program > Axe > Axa 4 – dezvoltare ur -
bană, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-
2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/, precum și
pe site-ul programului, www.inforegio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://www.inforegio.ro


S-au modificat Ghidurile solicitantului pentru ce -
le două apeluri de proiecte ce vizează investiții pen -
tru modernizarea rețelei de drumuri județene în ca -
drul Priorității de investiții 6.1 „Stimularea mobili -
tății regionale prin conectarea nodurilor secunda re
şi terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a no du ri -
lor multimodale” a Programului Operațional Regional.

Ieri, 5 aprilie, s-a emis ordinul privind modifi carea
„Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare
a fondurilor”, aprobat prin Ordinul viceprim-ministru-
lui, ministrul dezvoltării regionale și administrației pu-
blice nr. 332/2016 în cadrul Ape lului de proiecte nr. POR
2016/6/6.1/1, ce conține condiții specifice pentru ac-
cesarea fondurilor în cadrul Priorității de investiții 6.1
a POR și Ordinul nr. 2656/05.04.2017, pentru modifi-
carea „Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de ac-
cesare a fondurilor aprobat prin ordinul viceprim-mi-
nistrului, ministrului dezvoltării regionale şi admi nis -
trației publice nr 3161/2016”, ce conține condiții spe-

cifice pentru accesarea fondurilor în cadrul Priorității
de investiții 6.1 - Ghidul Solicitantului - Con di ții specifice
de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr.
POR 2016/6/6.1/2. Revizuirea a vizat corelarea cu mo-
dificările a duse Ghidului general POR (prin Ordinul
MdRAPfe nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește Mo-
delul stan dard orientativ al contractului de finanțare,
Modelul A „Opisul cererii de finantare”, precum și
mo dificarea termenului de depunere a documentelor
din cadrul etapei precontractuale de la 30 de zile lu -
crătoare la 30 de zile calendaristice pentru proiec -
tele pentru care nu s-a demarat etapa respectivă.

Cele două ghiduri, împreună cu Sinteza modifi -
cărilor, precum și Ordinul MdRAPfe nr. 2656/05.04.2017
pot fi consultate pe website-ul nostru: regio.adrmun-
tenia.ro, secțiunea POR 2014 – 2020 > Program > Axe >
Axa 6 – drumuri, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-
2020/s1283/axa-6--drumuri/, precum și pe site-ul
web al programului: www.inforegio.ro.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,

în data de 7 aprilie 2016
ReGIuneA Sud MuntenIA PROIeCte dePuSe PROIeCte ReSPInSe evALuA Re

Axă

Priori -
tate

de in -
ves tiții

Apel
data

închidere
apel

Alocare
regională

apel
- mil. euro -

nr. pro -
iec te

de pu se

valoare
totală

- mil. Lei -

valoare
eligibilă

- mil. Lei -

valoare
solicitată
- mil. Lei -

nr. pro -
iec te

res  pin -
se

valoare
totală

- mil. Lei -

valoare
eligibilă

- mil. Lei -

valoare
solicitată
- mil. Lei -

nr. pro -
iec te în
se lec ție

Alocare
regională

apel
- mil. Lei -

Procent
acoperire
alocare

regionalăl

2 2.1 POR/2016/2/2.1/A/1 27.01.2017,
ora 12.00 36,85 341 364,327 306,371 243,943 41 35,002 31,124 25,386 300 167,476 130,50%

2 2.2 POR/102/2/2 23.08.2017,
ora 12.00 27,22 2 6,278 5,261 3,774 0 0,000 0,00 0,000 2 123,709 3,05%

3 3.1 POR/2016/3/3.1/A/1 16.11.2016,
ora 10.00 57,34 7 32,104 30,762 18,457 2 15,528 15,098 9,059 5 260,599 3,61%

3 3.1 POR/2016/3/3.1/
B/1/7ReGIunI

28.08.2016,
ora 10.00 45,71 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 207,743 0,00%

5 5.1 POR/2016/5/5.1/1 25.11.2016,
ora 12.00 38,53 41 438,483 434,469 425,712 14 99,256 97,387 95,401 27 175,111 188,63%

5 5.2 POR/2016/5/5.2/1 25.11.2016,
ora 12.00 14,16 5 34,490 33,790 33,114 1 4,204 4,160 4,077 4 63,354 45,12%

5 5.2 POR/2016/5/5.2/2 15.10.2017,
ora 12.00 14,16 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 64,354 0,00%

6 6.1 POR/2016/6/6.1/1 16.11.2016,
ora 12.00 125,09 3 473,786 471,929 462,280 1 130,105 129,722 127,022 2 568,509 58,97%

6 6.1 POR 2016/6/6.1/2 06.07.2017,
15.00 125,09 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 568,509 0,00%

7 7.1 POR/2016/7/7.1/1 05.12.2016,
ora 17.00 15,32 6 83,727 82,039 80,433 3 31,556 30,879 30,296 3 69,626 72,01%

7 7.1 POR/2017/7/7.1/2 21.10.2017,
ora 12:00 15,32 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 69,626 0,00%

8 8.1 P.O.R./8/8.1/8.3/A
/1

29.08.2017,
ora 12.00 4,22 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 19,179 0,00%

• Curs Inforeuro aprilie 2017: 4,5448 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.

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis

Apel închis

Ghiduri modificate pentru apelurile de
proiecte în cadrul Priorităţii de investiţii 6.1!

http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1283/axa-6--drumuri/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1283/axa-6--drumuri/
http://www.inforegio.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Primările primesc fonduri de la ANCPI
pentru lucrări de cadastru general

Primăriile care doresc să demareze»
lucrări de cadastru general primesc bani
de la AnCPI, prin oficiile de cadastru și
publicitate imobiliară (OCPI) și în acest an.

Agenția națională de Cadastru și Publicitate Imo -
biliară (AnCPI) a trimis către oficiile teritoriale bu-
getul aprobat pentru finanțarea lucrărilor de înre-
gistrare sistematică la nivel de sector cadastral. Pri -
măriile care nu au mai beneficiat de fonduri pentru
realizarea cadastrului general vor putea accesa anul
acesta suma de 150.000 de lei/unitate Administrativ-
teritorială (uAt), față de 135.000 de lei/uAt în 2016.

totodată, potrivit modificărilor aduse Legii ca-
dastrului și publicității imobiliare, începând din
2017, contractele de finanțare sunt multianuale, ceea
ce înseamnă că primăriile nu pierd banii dacă nu fi -
nalizează lucrările până la sfârșitul anului.

Plățile către primării vor fi efectuate după re -
cepția finală a lucrărilor. finanțarea lucrărilor de în -
registrare sistematică la nivel de sectoare cadas-
trale din extravilan și, prin excepție, din intravilan,
se realizează în baza unui contract de finanțare în-
cheiat de uAt cu oficiul de cadastru și publicitate
imobiliară de pe raza județului în care se află.

Pentru a veni în sprijinul primăriilor care doresc
să acceseze aceste fonduri, AnCPI a actualizat Ghi-

dul primarului pentru desfășurarea lucrărilor de în-
registrare sistematică pe sectoare cadastrale. Aces -
ta este disponibil pe pagina web a AnCPI.

totodată, AnCPI a transmis către oficiile de ca -
dastru și publicitate imobiliară teritoriale și către pri -
mării modelul de contract de finanțare. Oficiile te-
ritoriale vor trimite primăriilor scrisori de inten ție
prin care sunt invitate să acceseze sumele alocate.

În 2017, AnCPI poate finanța din venituri proprii
lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sector
cadastral pentru 2.949 de uAt-uri, în restul de pâ -
nă la 3.181 de uAt-uri lucrările fiind finalizate sau
în diverse stadii de execuție.

Persoană de contact: Mădălina IAnCu - Şef Ser -
viciu Comunicare, tel.: 0731/606.215, e-mail: ma-
dalina.iancu@ancpi.ro.

Sursa: mdrap.ro

Start-up Nation:Au apărut calendarul de implementare şi noul punctaj
pentru cei 200.000 RON pentru antreprenorii cu firme noi

Înscrierea în program se va face în perioada
mai - iunie 2017, iar afacerile cu programare It și
producție vor fi favorizate, se arată într-un grafic
de implementare și o propunere de punctaj pentru
viitorul program Start-up nation România, prin
care antreprenorii cu firme foarte noi vor putea ob -
ține sprijin de la stat de până la 200.000 de lei. 

Ca elemente de noutate, se vor acorda gran-
turi de la stat de până la 200.000 de lei, pentru
firmele care creează un loc de muncă. eligibile vor
fi microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM)
înființate după data de 30 ianuarie 2017. 

Se vor finanța cheltuieli cu achiziția de echipa-

mente, birotică, dar și salarii pentru angajați, chirii
cu spațiile de lucru, site-uri de firmă, tvA nededcti-
bilă pentru aplicanții neplătitori de tvA etc.. din dis-
cuțiile informale de până acum, cheltuielile eligibile
cu salariile vor fi plafonate în limita salariului mediu
pe economie sau a salariului minim, după alte discu-
ții, însă rămâne de văzut ce vor prevedea exact nor-
mele de aplicare și procedura de implementare. 

decontarea cheltuielilor se va face pe princi-
piul cererii de plată. Aceasta ar însemna posibili-
tatea ca antreprenorul să vină cu facturi neplătite
de la furnizori și să i le achite statul. 

Sursa: finantare.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.mdrap.ro
http://www.finantare.ro
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Lacul Capra, o alternativă liniştită
pentru drumeţii în Făgăraş

Lacul Capra este un lac glaciar aflat»
pe versantul sudic al Masivului făgăraș.
Lacul Capra se află la o altitudine de
2.230 de metri și îmbie turistul să își tragă
sufletul chiar și numai pentru o clipă în
mijlocul naturii. de aici izvorăște pârâul
Capra, unul dintre izvoarele Argeșului. 

traseul de creastă trece pe malul său nordic,
iar pe malul sudic întâlnim un platou foarte potrivit
pentru campare, care, pe lângă loc de popas, oferă
și o priveliște greu de descris asupra vârfurilor Bu -
da, Râiosu și Mușeteica. Lacul Capra se află în apro -
piere de Bâlea Lac, până aici fiind un traseu de apro -
ximativ 45 de minute. de la lac, în circa o oră se poa -
te urca vârful vânătoarea lui Buteanu (2.507 metri) –
care vă va răsplăti efortul cu o panoramă superbă
asupra Munților făgăraș. Mai departe, coborând în
căldarea văiuga, se poate ajunge la cabana Bâlea
Lac (2.043 de metri). 

Lacul Capra este considerat un deosebit obiec-
tiv turistic din Munții făgăraș din zona județului Ar -
geș. Lacul glaciar are o adâncime de 11 metri și, da -

torită altitudinii la care se află, este considerat unul
din lacurile alpine piscicole cu altitudinea cea mai
ridicată. Se întinde pe 1,80 hectare și are formă ne -
regulată, aproape rotundă. Lungimea lacului este
de 200 de metri și lățimea maximă de 100 de me -
tri. Acesta se alimentează dintr-un pârâu ce vine
dinspre Şaua Caprei. În memoria celor ce au murit
în urma avalanșelor, au fost ridicate două monu-
mente în apropierea lacului.

Sursa: turismland.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://turismland.ro


Muncipiul Pitești a atras»
peste 80 milioane de euro pentru unele
investiții importante, cum ar fi lucrări
de reabilitare și modernizare a rețelelor
vechi de apă și de canalizare, pentru
a se reduce pierderile.

„Termenul maxim de implementare este 2022
- 2023. Banii vor fi folosiți pentru unele proiecte
care sunt deja începute, dar pentru care acum s-
a primit finanțare. În afară de fonduri europene,
avem şi noi o contribuție în valoare de 2%. Banii
îi avem alocați şi trebuie să facem procedurile în
limita acestor sume alocate. Aproximativ 43 mi-
lioane de euro vor fi folosiți la reabilitarea şi mo-
dernizarea rețelelor vechi de apă şi canalizare, lu-
cru ce va duce la scăderea pierderilor şi tarifelor

pentru populație. Dacă va fi implementat, nu vor
mai exista probleme timp de 40 de ani”, a declarat
primarul municipiului Piteștiului, Cornel Ionică. 

Prioritar este proiectul de modernizare a 100
de stații de așteptare, cu 2 milioane de euro, stu-
diu de fezabilitate aprobat, iar restul documenta-
ției urmează a fi întocmită anul acesta. un alt pro-
iect prioritar este modernizarea sistemului de e-
ticketing în Pitești, pentru care se folosesc 9 mi-
lioane de euro. urmează să fie modernizat și trans-
portul urban de călători, prin introducerea a 20 de
autobuze electrice în Pitești și două stații de în-
cărcare și un depou pentru mentenanță, totul ridi -
cându-se la suma de 17 milioane de euro. Realiza-
rea unui sistem de management integrat al trafi-
cului în Pitești va costa 4,75 milioane de euro.

Sursa: curier.ro
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Bani europeni
pentru dezvoltarea urbană a muncipiului Piteşti
Argeş

de curând s-a»
inaugurat stația de
alimentare cu apă
ce va deservi satul
Constantin Brâncoveanu
din comuna dragalina.

În strategia de dezvoltare a
comunei dragalina pe perioada
2014 – 2020 se specifică faptul că
rețeaua de alimentare cu apă po-
tabilă este extinsă în 70% din teri-
toriul administrativ al comunei.
Satul dragalina deține 100% sistem de alimentare
cu apă. Realizarea rețelei de alimentare cu apă în
satul drajna nouă și în satul Constantin Brânco-
veanu reprezintă o prioritate pentru autoritățile
locale. În zonele în care nu există rețea de alimen-
tare, apa este captată din fântâni sau puțuri cu sis-
teme independente de captare a apei. Autoritățile
locale doresc extinderea rețelei de alimentare cu
apă potabilă. extinderea sistemului de alimentare

cu apă în comuna dragalina va avea efecte bene-
fice asupra dezvoltării economice a zonei prin
crearea de noi locuri de muncă, care vor stabiliza
forța de muncă în zonă. extindere rețelei de ali-
mentare cu apă în satul drajna nouă se va face pe
o suprafață de 8,665 km, iar în satul Constantin
Brâncoveanu se va face pe o suprafață de 16,470
km. 

Sursa: observatorcl.info

Staţie de alimentare cu apă,
inaugurată în comuna Dragalina

Călăraşi

http://www.curier.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.observatorcl.info
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Săptămâna trecută, prim-ministrul»
României, Sorin Grindeanu, a revenit în
dâmbovița pentru o nouă vizită de lucru,
alături de ministrul cercetării și inovării -
Şerban-Constantin valeca și de ministrul
mediului de afaceri, comerț și
antreprenoriat - Alexandru Petrescu.

Programul ministerial a cuprins întâlniri la obiec -
tive importante, începând din sudul județului și pâ -
nă în zona de nord, pe valea dâmboviței. Premierul
Sorin Grindeanu și miniștrii cu care a venit în vizita
de lucru din județul dâmbovița au fost însoțiți de
autoritățile publice locale, precum și de alte oficia -
lități județene care au profitat de ocazie pentru a
vorbi reprezentanților guvernului despre probleme -
le deosebit de importante cu care se confruntă co-
munitatea dâmbovițeană, fiind adus în atenție pro-
iectul reabilitării și modernizării dn 7 Bâldana - titu
pe 4 benzi, pe care a spus că îl va urgenta.

„Am discutat cu reprezentanții Renault des-

pre infrastructură. Se discută din 2007 de acest
subiect aici, dar e timpul să trecem la fapte. I-am
asi gurat pe reprezentanții Renault că infrastruc-
tura, mai ales acest tronson Sibiu - Piteşti, este
una dintre prioritățile noastre. De asemenea, am
discutat despre educație, bineînțeles, şi despre
adaptarea şcolii la cerințele pieței, despre fonduri
europene şi ghidurile ce vor fi lansate în perioada
următoa re, care vor veni în sprijinul celor care dez-
voltă, aşa cum e şi Renault, afaceri de succes în
România. Vă spuneam, când am fost la Târgovişte,
că o să vină ministrul transporturilor în județul
Dâmbovița, pe ambele drumuri şi DN 7 şi DN 71 şi
vă va oferi detalii. La sfârşitul lunii aprilie se va
lansa, este gata documentația şi se va ridica pe
SEAP proiectarea, plus execuția pe DN7. Din alt
punct de vedere, vorbim de ceea ce interesează
foarte mult Renault, dar şi pe noi toți: Autostrada
Sibiu – Piteşti, culoarul 4. Sunt în lucru în acest
moment, au rămas Lugoj - Deva şi Sibiu - Piteşti”,
a declarat premierul României.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

La sfârşitul lunii va fi lansată
licitaţia pentru proiectarea şi execuţia

DN 7 Bâldana - Titu

Dâmboviţa

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.jurnaldedambovita.ro
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Primarul nicolae Barbu a semnat în data de 5
aprilie, Acordul de delegare a atribuției de selec-
tare strategică a fișelor de proiecte propuse spre
finanțare în cadrul Axei prioritare 4 a Programului
Operațional Regional 2014-2020, document prin
care municipiul Giurgiu devine Organism interme-
diar de nivel II al POR 2014-2020 – Axa 4 „Sprijini-
rea dezvoltării urbane durabile”.

Acordul a fost semnat deja de Ministerul dez-
voltării Regionale, Administrației Publice și fondu-
rilor europene (MdRAPfe), în calitate de Autoritate
de Management a POR.

Municipiului Giurgiu i-a fost alocată pe Axa 4
a POR suma de aproximativ 23,5 milioane de euro,
din care cca 80% vor fi alocate subaxei de mobili-
tate urbană, aceasta însemnând scăderea emisiilor
de dioxid de carbon provenite din utilizarea exce-
sivă a autoturismului personal.

Proiectele pe care municipalitatea intențio -
nează să le depună odată cu lansarea Ghidului de
finanțare vizează:

reabilitarea infrastructurii rutiere fundamen-•
tale, în principal cea folosită de mijloacele de
transport public, împreună cu crearea de alinia-
mente de spații verzi și amenajare de piste pentru
biciclete și trasee pietonale – cca 14 milioane de
euro;

sistem de monitorizare video și monitorizare•
a traficului la intrările în municipiu și în principa-
lele intersecții, în scopul creșterii siguranței
cetățenilor – cca 800.000 de euro;

achiziția de mijloace de transport în comun•
nepoluante (electrice, hibrid), în scopul reducerii
emisiilor de CO2 provenite din folosirea motorinei
și benzinei drept combustibil pentru mijloacele de
transport – 1,5 milioane de euro;

amenajarea spațiului situat de-a lungul Cana-•
lului Cama în scop de agrement (spații verzi, alei,
piste biciclete) – între 2 și 5 milioane de euro;

amenajarea de spații verzi, zone de recreere,•
cu scopul de a îmbunătăți mediul urban.

Sursa: primariagiurgiu.ro

Fonduri Regio
de aproximativ 23,5 milioane de euro

pentru dezvoltarea urbană a municipiului Giurgiu

Giurgiu

Aproape 400.000 de lei
alocaţi Spitalului orăşenesc din Țăndărei,
pentru dotarea cu echipamente medicale

Ialomiţa

În cadrul unei ședințe „de îndată” a Consiliului
Local ţăndărei, desfășurată joi, 30 martie, Spita-
lului orășenesc i-a fost alocată suma de 387.000
de lei pentru dotarea cu echipamente medicale și
alte categorii de echipamente și dotări indepen-
dente.

de exemplu, se are în vedere achiziționarea
unui defibrilator, unui video-laringoscop, unui elec -
trocauter chirurgical, unui generator sutură, unei
lampe de operație cu două corpuri, echipamente
de care spitalul nu dispune în prezent, dar și a cinci
tărgi pentru pacienți.

Pe lângă dotarea cu echipamente, în cadrul
consiliului de administrație al spitalului din ţăn -

dărei a fost aprobată și extinderea secției de psi-
hiatrie.

ţinând cont că secția de psihiatrie din cadrul
Spitalului Orășenesc ţăndărei este singura din ju -
deț, s-a hotărât extinderea ei în vederea asigurării
unui număr mai mare de paturi. valoarea estimată
a acestor lucrări este de 840.000 de lei, fără tvA,
bani prinși în bugetul din acest an.

tot în cadrul unei ședințe de consiliu a fost a -
probat și bugetul de venituri și cheltuieli al ac -
tivităților autofinanțate ale spitalului, fiind atât la
partea de venituri, cât și la cheltuieli, în sumă de
10.315.000 de lei.

Sursa: obiectiv.net

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.primariagiurgiu.ro
http://www.obiectiv.net
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Parteneriat strategic Erasmus+:
A child is a World

Teleorman

Şcoala Gimnazială „Zaharia Stancu” din Ro-
șiorii de vede implementează parteneriatul stra-
tegic KA219 cu titlul „A child is a World”. Proiectul
se desfașoară în perioada septembrie 2016 – 31 au-
gust 2018 și este finanțat cu sprijinul uniunii eu-
ropene, prin programul Erasmus+.

Parteneri în acest proiect sunt: tokatMerkez-
fatihI lkokulu (turcia); Şcoala Gimnazială „Zaharia
Stancu” din Roșiorii de vede; Istituto Comprensivo
G. Segantini (Italia); Szkoła Podstawowa im. rtm.
Witolda Pileckiego w Rękusach (Polonia); Leonardo
da vinci Gesamtschule Hückelhoven (Germania);
Adazi Secondary School (Letonia); Primary school
„Hristo Botev” Brenitsa (Bulgaria).

Grupul țintă al acestui proiect îl constituie

elevii cu vârsta cuprinsă între 9 și 13 ani.
Acest proiect este o oportunitate atât pentru

profesori, cât și pentru elevi pentru a împărtăși di-
ferite metode și forme de bune practici din cadrul
instituțiilor partenere. Prin intermediul activită ți -
lor desfășurate în cadrul proiectului, elevii vor reu -
și să lucreze mai ușor în echipă, să-și dezvolte încre -
derea, spiritul de colegialitate, de sprijin, să comu -
nice mai ușor între ei, dar și cu părinții și cadrele
didactice. 

În perioada 17 - 31 martie, o delegație forma -
tă din 17 cadre didactice și 24 de elevi au fost gazde -
le școlii „Zaharia Stancu”, participând în fiecare zi
la diferite ateliere de lucru, competiții și concursuri.

Sursa: liberinteleorman.ro

Reabilitarea Crucii de pe Caraiman
va începe anul viitor

Lucrările pentru reabilitarea Crucii de pe Carai-
man vor începe în primăvara anului 2018, a anunțat
Ministerul Apărării naționale. Investiția va fi gata cel
mai probabil în anul 2019, deoarece condițiile meteo
nu permit derularea activității de șantier mai mult
de cinci luni pe an. după restaurare, unele spații ale
monumentului vor beneficia de o serie de amenajări
pentru a putea găzdui expoziții moderne, iar publicul
va avea acces la informații prin intermediul tehno-
logiei de ultimă oră, posibil chiar prin intermediul
unor holograme. Obiectivul va deveni astfel și mai
atractiv pentru miile de turiști din toată lumea care
urcă, în fiecare an, până la altitudinea de 2.291 de
metri pentru a-l admira. Crucea de pe Muntele Ca-
raiman, la baza căruia se află orașul Bușteni, a fost
desemnată în anul 2013, în mod oficial, cea mai înal -
tă cruce din lume amplasată pe un vârf montan. 

valoarea totală a proiectului privind reabilitarea
Crucii de pe Caraiman - monument de categorie A –
se ridică la aproximativ 19,3 milioane de lei, din care
aproximativ 16,4 milioane de lei reprezintă valoarea
finanțării externe nerambursabile (fonduri europene
POR), iar aproape 2,9 milioane de lei – valoarea co -
finanțării cheltuielilor eligibile asigurată de M.Ap.n.,

instituție în administrarea căreia a fost transferat
mo numentul, în anul 2016, în vederea restaurării. Ce -
rerea de finanțare a proiectului a fost depusă la AdR
Sud Muntenia în vara anului trecut. Secretarul gene-
ral al Ministerului Apărării naționale, Codrin Mun-
teanu, și reprezentanți ai Agenției pentru dezvoltare
Regională Sud Muntenia s-au deplasat luni, 3 aprilie,
până la Crucea eroilor, activitatea fiind înscrisă în ca-
drul procedurilor de evaluare tehnico-economică a
cererii de finanțare a proiectului „Restaurarea, rea-
bilitarea, conservarea şi amenajarea unui spațiu ex -
pozițional în cadrul monumentului Crucea comemo-
rativă a eroilor români din Primul Război Mondial/Monu -
mentul Eroilor Crucea Caraiman”.

„Ne dorim nu doar consolidarea şi reabilitarea mo-
numentului, ci şi transformarea sa într-un reper important
pe harta turistică a zonei. Proiectul prevede amenajarea,
în spațiile obiectivului comemorativ, a unei expoziții mo-
derne, accesibile publicului, în care să predomine informa -
ția digitizată, posibil cu holograme, fond sonor şi alte faci -
lități de informare, pe măsura importanței pe care acest
simbol o are în ansamblul național al operelor ce comemo -
rează Războiul de reîntregire”, a subliniat Codrin Munteanu.

Sursa: ziarulprahova.ro

Prahova

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://liberinteleorman.ro
http://www.ziarulprahova.ro


newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către

Agenție și de către Ministerul dezvoltării Regionale, Administrației Publice
și fondurilor europene, în vederea promovării

Programului Operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale Rețelei de Informare
ReGIO Sud Muntenia și despre cele mai importante evenimente

organizate de acestea în județele regiunii.

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

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 PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 10 aprilie 2017

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 ca ractere 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.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro

