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agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Pro -
gramul Operațional Regional (POR), organizează mier -
curi, 14 decembrie, întâlnirea la nivel regional cu
mass-media din Sud Muntenia.

Evenimentul va avea loc la sediul aDR Sud Mun -
tenia din municipiul Călărași, începând cu ora 9:45.

Scopul organizării acestei întâlniri regionale cu

mass-media este de a prezenta un bilanț al activită -
ții derulate de agenție în anul 2016 pentru imple-
mentarea Programului Operațional Regional 2014 –
2020 în Sud Muntenia, precum și oportunitățile de fi -
nanțare ale POR, pentru mediul public și cel privat.

totodată, cu această ocazie vor fi oferite deta -
lii privind stadiul depunerii aplicațiilor în cadrul POR
la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia.
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Focus grup de descoperire antreprenorială în domeniul
turismului şi identităţii culturale

aDR Sud Muntenia organizează în data de 19
decembrie, la târgoviște, primul focus grup de des -
coperire antreprenorială, în cadrul căruia se vor pur -
ta discuții și se vor realiza analize privind turismul
și identitatea culturală. Evenimentul va avea loc la
sala de ședințe a Consiliului județean Dâmbo vița,
Piața tricolorului, nr. 1, din municipiul târgoviște.  

Organizarea acesui focus grup este importantă
în contextul definirii orientărilor strategice de spe-
cializare inteligentă a Regiunii Sud Muntenia, care
este esențială, ținând seama de faptul că decizia a -
legerii unor sectoare prioritare pentru investiții tre -
buie să se facă atât în baza unor indicatori econo-
mici relevanți, cât și ca urmare a unui proces par-
tenerial.

Prin Programul Operațional Regional 2014-2020
(POR) sunt finanțate, în cadrul axei prioritare 1, crea -
rea și dezvoltarea infrastructurilor de inovare și
transfer tehnologic (Itt), inclusiv parcuri știin ți fi -
ce și tehnologice, dotarea cu echipamente și soft -
ware necesare, achiziționarea de servicii tehnolo-
gice, precum și investiții pentru IMM-uri pentru im-
plementarea unui rezultat al cercetării. Potențialii
benefici ari sunt: entități juridic constituite care
gestionea ză infrastructuri cu rol de Itt, parcuri
științifice și tehnologice, IMM-uri, precum și par-
teneriate între acestea. 

În conformitate cu anexa la POR 2014-2020,
care prezintă modul de implementare al axei prio-
ritare 1, se prevede necesitatea realizării unui do-
cument cadru pentru Strategia de Cercetare și Ino -
vare Regională pentru Specializare Inteligentă – de-

numit în continuare Document Cadru Regional (Con -
cept note), agreat în cadrul procesului de negocie -
re cu Comisia Europeană. astfel, metodologia pentru
elaborarea documentului cadru, transmisă de aM POR,
reprezintă o bază pentru actualizarea RIS 3, prin re -
luarea procesului de validare a domeniilor de spe-
cializare identificate.

Strategia Regională pentru Specializare Inte-
ligentă a Regiunii Sud Muntenia 2014 - 2020 (RIS 3),
elaborată sub coordonarea aDR Sud Muntenia, a fost
aprobată prin Hotărâre de Consiliu pentru Dezvol-
tare Regională în cadrul ședinței din 5 decembrie
2015. Domeniile cu potențial de dezvoltare identi -
ficate în cadrul strategiei, ce pot asigura o speciali -
zare inteligentă a regiunii Sud Muntenia sunt: Con-
struirea de mașini, componente și echipamente de
producție; agricultura și industria alimentară; Bio -
economia – dezvoltarea economiei circulare; turis -
mul și identitatea culturală; Localitățile inteligen -
te; Industria de înaltă tehnologie. 

Domeniile de specializare inteligentă identifi -
cate în cadrul RIS 3 trebuie să fie confirmate în cadrul
procesului de descoperire antreprenorială pentru a
putea fi preluate în cadrul Strategiei Naționale de Cer -
cetare – Dezvoltare și Inovare (în sensul actualizării).

Pentru elaborarea Documentului cadru și va-
lidarea domeniilor de specializare identificate prin
Strategia Regională pentru Specializare Inteligentă
a Regiunii Sud Muntenia, se va continua procesul
partenerial deja demarat pentru elaborarea RIS,
care va funcționa în grupuri de lucru specifice pe
domenii.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.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 9 decembrie 2016
REGIuNEa SuD MuNtENIa PROIECtE DEPuSE PROIECtE RESPINSE EvaLua RE

axă
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2 2.1 2.1.a/2016 27.01.2017,
ora 12.00 36,85 213 223,904 186,025 147,069 0 0,000 0,000 0,000 213 166,459 88,35%

3 3.1 POR/2016/3/3.1/a/1 16.11.2016,
ora 10.00 57,34 7 32,104 30,762 26,148 0 0,000 0,000 0,000 7 259,016 10,09%

5 5.1 POR/2016/5/5.1/1 25.11.2016,
ora 12.00 38,53 41 438,483 434,469 425,625 2 29,498 28,519 27,949 39 174,048 228,49%

5 5.2 POR/2016/5/5.2/1 25.11.2016,
ora 12.00 14,16 5 34,490 33,790 33,114 0 0,000 0,000 0,000 5 63,964 51,77%

6 6.1 POR/2016/6/6.1/1 16.11.2016,
ora 12.00 125,09 3 473,786 471,929 462,279 1 130,105 129,722 127,022 2 565,057 59,33%

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 0 565,057 0,00%

7 7.1 POR/2016/7/7.1/1 05.12.2016,
ora 17.00 15,32 6 83,727 82,039 80,398 0 0,000 0,000 0,000 6 69,204 116,18%

Informațiile referitoare la cererile de finanțare depuse în cadrul PI 2.1 vor fi disponibile în momentul
începerii evaluării conformității administrative și eligibilității 

• 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.

Noi modificări aduse Ghidului general
al POR 2014 - 2020

Ministerul Dezvoltării Re-
gionale și adminis tra ției Pu-
blice a emis Ordinul nr. 3170/
07.12.2016, pen tru modificarea
și înlocuirea anexei 10.8 - Mo-
del orientativ la contractul de
finanţare la anexa 1 la Ordi-
nul viceprim-ministrului, mi-
nistrul dezvoltării regionale și
administrației publice nr. 1021/
2015, pentru aprobarea Ghidu -
lui solicitantului, Condiții ge-
nerale pentru accesarea fon-
durilor în cadrul Programului Ope -
rațional Regional 2014 - 2020. 

Ghidul general, cu modifi -
cările aferente, împreună cu Or -
dinul nr. 3170/07.12.2016 potfi con -
sul tate pe pagina de inter net a aDR
Sud Muntenia, link: http://re-
gio.adrmuntenia.ro/por_2014-
 2020/ s1305/ghidul-general/,
sau pe website-ul programu lui –
www.inforegio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1305/ghidul-general/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1305/ghidul-general/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1305/ghidul-general/
http://www.inforegio.ro
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Noi oportunităţi de finanţare pentru IMM-uri:
Crearea şi extinderea capacităţilor avansate

de producţie şi dezvoltare a serviciilor
În timp ce depunerea proiectelor pentru fi nan -

țarea microîntreprinderilor continuă în cadrul Pro-
gramului Operațional Regional (Prioritatea 2.1.a)
până în data de 27.01.2017, este pregătită lansarea
unei noi oportunități de finanțare adresată IMM-uri  lor
care vizează crearea și extinderea capacităților avan-
sate de producție, precum și dezvoltarea serviciilor.

finanțarea va fi accesibilă societăților comer-
ciale sau societăților cooperative care se încadrea -
ză în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul
urban, precum și întreprinderilor mijlocii non-agri-
cole din mediul rural. 

finanțarea va fi accesibilă IMM-urilor din regiu -
nile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia,
Sud-vest Oltenia, vest, Nord-vest și Centru și se va
acorda pentru 4 categorii principale de acțiune:

construirea, modernizarea, extinderea spații -•
lor de producție și/sau servicii;

dotarea cu active corporale, necorporale, inclu -•
siv instrumente de comercializare online;

implementarea procesului de certificare a u -•
nor produse, servicii sau a diferite procese speci-
fice, a sistemelor de management al calității, me-
diului sau sănătății;

internaționalizare prin participarea la târguri•
și expoziții internaționale, misiuni comerciale.

fiecare proiect poate fi structurat printr-o com -
binație a celor 4 categorii de acțiuni sprijinite prin
finanțare în funcție de nevoile de dezvoltare ale IMM-
ului solicitant, fiind însă obligatorie cel puțin una din
primele 2 acțiuni menționate mai sus. Din perspectiva
efectului urmărit, investiția ce va sta la baza proiec-
tului poate viza: (1) crearea unei noi unități de
producție sau prestare de servicii; (2) extinderea
capacității unei unități existente - prin creșterea vo-
lumului a cel puțin unui produs sau serviciu aferent
domeniului de activitate vizat de investiție; (3) diver-
sificarea producției unei unități existente, prin pro-
duse sau servicii ce nu au fost fabricate sau prestate
anterior în unitate în domeniul vizat de investiție.

valoarea finanțării nerambursabile acordate
este de minimum 200.000 de euro și maximum 1 mi -
lion de euro, cu un procent al finanțării nerambur-

sabile de până la 60% pentru întreprinderile mijlo -
cii și de până la 70% pentru întreprinderile mici și
microîntreprinderi pentru proiectele ce vizează con -
strucții și dotări și de până la 90% pentru acțiunile
de certificare și internaționalizare.

un aspect important de luat în calcul este apli-
carea co rectă a prevederilor Legii nr. 346/2004, pri-
vind stimu larea înființării și dezvoltării întreprin-
derilor mici și mijlocii. Încadrarea eronată a soli-
citantului în ca tegoria IMM poate genera provocări
mari solicitantului și chiar obligativitatea rambur-
sării finanțării primite. astfel, se recomandă o
atenție sporită în a plicarea corectă a prevederilor
legale, în special în ceea ce privește identificarea
și luarea în calcul a datelor aferente eventualelor
întreprinderi partenere și/sau legate cu întreprin-
derea care beneficiază de finanțare. De exemplu,
dacă o întreprindere deține majoritatea drepturi-
lor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei
alte întreprinderi, atunci cele două întreprinderi
sunt legate, iar în stabilirea categoriei de între-
prinderi se va lua în calcul atât numărul de
angajați ale ambelor întreprinderi, cât și cifra de
afaceri sau activele totale. un calcul eronat ar pu-
tea duce la neeligibilitatea solicitantului de
finanțare.

alte criterii de eligibilitate pe care le prevede
ghidul la acest moment sunt:

firma a desfășurat activitate pe o perioadă co -•
respunzătoare cel puțin unui an fiscal integral;

firma să dețină profit din exploatare în anul fis -•
cal anterior depunerii cererii de finanțare;

firma să nu fi avut activitatea suspendată tem -•
porar, înregistrând venituri din exploatare în ultimul
an fiscal;

firma să fi înregistrat un număr mediu de sa la -•
riați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii
cererii de finanțare etc.

Momentan, linia de finanțare nu este lansată,
însă încadrarea corectă a unui proiect și verificarea
condițiilor de eligibilitate este un prim pas esențial
pentru accesarea de finanțări nerambursabile. 

Sursa: fonduri-structurale.ro
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http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
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Corina Creţu:
„Peste 500 de milioane
de euro din fonduri UE

pentru proiectele
de infrastructură din România”

Comisarul european pentru po -
li tică regională Corina Crețu a
apro bat fazarea a 7 proiecte ma-
jore pentru România.

„Prin aceste decizii de eşa lo -
nare a unor proiecte majore, Ro-
mânia beneficiază de o şansă în
plus în utilizarea fondurilor euro -
pene ce i-au fost alocate - 147 de
milioane de euro pentru infras-
tructura de transport şi aproxi-
mativ 355 de milioane de euro pen -
tru proiecte de infrastructură de
apă şi apă uzată - în beneficiul ce -
tăţenilor săi. Sper ca aceste pro-
iecte să fie implementate cu suc-
ces în termenele prevăzute, iar
la finalizarea lor să constatăm că
investiţiile cofinanţate cu bani
europeni au dus la îmbună tăţi rea
condiţiilor de viaţă a românilor”,
a declarat comisarul pentru poli -
tică regională, Corina Crețu.

Proiectele de infrastructură
de transport avute în vedere sunt:

Drumul Național Pitești – Câm -•
pulung - Brașov: modernizarea Dru -
mului Național 73 va reduce numă -
rul accidentelor rutiere, ajutând în
același timp la dezvoltarea eco-
nomiei din zonă;

autostrada Sebeș - turda: no -•
ua autostradă de 70 km va face le -
gătura între a1 (Orăștie – Sibiu) și
a3 (Gilău – Câmpia turzii);

Drumul Național 76: reabili-•
tarea drumului național între De -
va și Oradea va duce la îmbună -
tățirea condițiilor de transport în -
tre cele două orașe.

alte patru proiecte aprobate
vizează extinderea și reabilitarea
sistemelor de alimentare cu apă și
canalizare în județele Brașov, Hu -
nedoara, Olt și tulcea.

Cele șapte proiecte sunt cofi -
nanțate prin fondul European de
Dezvoltare Regională sau prin fon -
dul de Coeziune.

Sursa: fonduri-structurale.ro

POR 2007 – 2013:
Rata de absorbţie
a ajuns la 85,04%
din alocarea FEDR

Rata de absorbție în cadrul POR
2007 – 2013 a ajuns în prezent la
85,04% din alocarea fEDR, cumulat de
la începutul perioadei de programare
2007 – 2013, reprezentând 3,373 mi-
liarde de euro ram bursați de CE. Bu-
getul alocat din fEDR pentru acest
program a fost de 3,966 miliarde de
euro. Conform MDRaP, la autoritatea
de Certificare și Plată se află acum în
proces de certificare declarația finală
de cheltuieli în valoare totală de
288,85 milioane de euro, ast fel că
rata de absorbție va ajunge la 92,33%
din alocarea fEDR. 

Conform MDRaP, POR 2007-2013 are o
rată de contractare de 116,27%, de la lan-
sarea programului fiind semnate 4.675
de contracte de finanțare, în valoare
de 4,611 miliarde de euro (din fEDR).

La nivelul programului există un nu -
măr de proiecte nefinalizate, în valoa -
re totală de peste 5 milioane de euro,
a căror implementare va continua din
fonduri naționale până la 31.03.2019.
Pentru proiectele aflate în această si-
tuație, termenul maxim de extindere
propus de aM POR a fost de 31 decem -
brie 2018, ținând cont de verificările
de management și control pe care Or-
ganismele Intermediare, aM POR, aCP
și autoritatea de audit trebuie să le
desfășoare până în data de 31 martie
2019.

Sursa: finantare.ro

Corina Crețu, comisarul regional pentru politică regională

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
http://www.finantare.ro
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„România Competitivă”:
18 miliarde de euro pentru atingerea

a 44 de obiective şi 127 de măsuri
Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu

Mediul de afaceri a publicat documentul final „Româ-
nia Competitivă – un proiect pentru o dezvoltare eco-
nomică sustenabilă 2016 – 2020”, ce integrează comen-
tariile și observațiile primite în urma sesiunilor con-
sultative. 

„România competitivă” a început ca o inițiativă
a Guvernului României, care își propune, ca printr-un
plan de reforme economice pe termen mediu, să ofe -
re o variantă coerentă de dezvoltare și să le redea ro-
mânilor încrederea în viitor. Principalul obiectiv al pro -
iectului îl reprezintă realizarea cât mai rapidă a con-
vergenței cu nivelul mediu de trai din uniunea Euro-
peană. Dintre posibilii indicatori ai convergenței, pro-
iectul s-a concentrat pe nivelul Produsului Intern Brut/
locuitor (exprimat la Paritatea Puterii de Cumpărare),
obiectiv ce se bucură deja de consensul societal necesar.

a rezultat că în acest scop este nevoie de o mai
bună valorificare a factorilor ce intră în componenta
PIB potențial – capital, forță de muncă, productivitate –
ca singura cale de majorare în mod sustenabil a crește -
rii economice de la 3% spre 5% anual. aceasta ar putea
duce România la un nivel al PIB/locuitor de circa 75%
din media uE în anul 2025 (de la 57% în prezent). 

accesibilitatea și interconectarea sunt principiile
ce au ghidat întregul pachet de măsuri către o misiune
comună: stimularea producției oriunde în România,
prin reducerea decalajelor de dezvoltare între regiuni
și între rural și urban, prin accesul la servicii ce țin de
calitatea vieții (infrastructură, sănătate, educație, cul -
tură) și o interacțiune fluidă între stat și cetățean prin
debirocratizare și digitalizare. 

Proiectul „România competitivă” se concentrea -
ză, în consecință, pe sectorul real al economiei, singu -
rul ce poate crea condițiile unei convergențe de suc-
ces. El își propune să identifice, în primul rând, moda -
litățile de creștere a Produsului Intern Brut, și nu modul
de distribuire a acestuia, sarcină ce revine eminamen -
te decidenților politici. 

În al doilea rând, măsurile propuse nu acoperă do -
menii precum: protejarea resurselor naturale și a me-
diului; combaterea sărăciei; reducerea corupției și do -
minația legii etc.; toate aceste domenii fac obiectul

unor programe separate. Mai mult, chiar dacă măsu-
rile propuse sunt considerate prioritare, lista acestora
nu este exhaustivă. De aceea, el nu este un proiect
de țară. 

Într-o primă variantă de lucru au rezultat 16 do-
menii detaliate în fișe sintetice care prezintă, pe de
o parte, starea de fapt existentă, iar de pe altă parte,
obiective și măsuri specifice cu bugete aferente. 

În perioada 11 iulie ‒ 19 septembrie 2016 au avut
loc, la Casa academiei Române, 16 consultări dedi-
cate domeniilor prioritare cu reprezentanți ai grupu-
rilor interesate (membri ai echipei guvernamentale,
patronate, sindicate, reprezentanți ai partidelor po-
litice parlamentare și ai mediului academic și de cer-
cetare; societate civilă; asociații profesionale; experți
independenți). 

La consultări au participat 560 de persoane, con-
semnându-se peste 700 de intervenții și propuneri.
au fost discutate măsurile în variantă inițială a fișelor
sintetice și s-au făcut comentarii și propuneri de îm-
bunătățire. Propunerile făcute pe parcursul consul-
tărilor au fost incluse în obiective în măsura în care
contribuie la PIB-ul potențial, necesită bugete rezo-
nabile și sunt neutre ideologic. În urma consultărilor
a rezultat varianta finală a proiectului ce prezintă un
număr de 16 domenii, grupate în cei 3 factori care
contribuie la creșterea PIB-ului potențial, precum și
un număr de facilitatori. În final, cele 16 domenii con-
țin un număr de 44 de obiective și 127 de măsuri,
cumulând un buget total de 18 miliarde de euro.

Sursa: finantare.ro

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


Proiectul „Embracing Everyone”, care se desfă -
șoară în perioada 2016 - 2018 în Şcoala Gimnazială
„Ion Pillat”, a debutat în Marea Britanie cu prima
întâlnire a coordonatorilor de proiect. Şcoala Gim-
nazială „Ion Pillat” din Pitești a fost re prezentată
la această primă întâlnire de prof. Georgeta Petre,
coordonator de proiect, și de prof. Cornelia Soare,
membru al echipei, alături de partenerii proiectu-
lui: Slovenia, Italia, turcia și Marea Britanie. Echi -
pa școlii a făcut prezentări cu România, regiunea
Muntenia, județul argeș, municipiul Pitești și Şcoa -
la Gimnazială „Ion Pillat”. 

Elevii de la Şcoala primară „Kirkbymooside C.P.”
au pus în scenă o poveste românească, un dans po-
pular din turcia, au prezentat obiective turistice din
Slovenia și istoria Italiei. a fost ales logo-ul proiec-
tului și s-au stabilit activitățile pentru întâlnirile
următoare la care vor participa și elevii. Prima în-

tâlnire va avea loc în luna martie în Italia, iar din
partea școlii vor participa cinci elevi și doi profe-
sori. Programul derulat în Marea Britanie ne-a îm-
bogățit ca experiență profesională, dar și ca expe-
riență de viață.

Sursa: ziarulargesul.ro

Echipa Colegiului Național „Barbu Ştirbei” Că-
lărași se află printre câștigătorii concursului națio-
nal Euroşcola 2016. un grup de 24 de tineri, elevi
la Colegiului Național „Barbu Ştirbei” din Călărași,
a fost implicat în perioada 11 mai – 10 octombrie
2016 în concursul Euroşcola, organizat de Biroul
de Informare al Parlamentului European în Româ-
nia și Ministerul Educației.

tema concursului a reprezentat-o „Criza refu -
giaţilor într-o Europă a valorilor”. tinerii Colegiu-
lui Național „Barbu Ştirbei” au considerat că este
necesar să accepte o astfel de provocare realizând
un scenariu de piesă de teatru. tot ei au fost cei
care au făcut regia piesei de teatru și au pus-o în
scenă. În urma evaluării, din cele 54 de licee par-
ticipante, Colegiul „Barbu Ştirbei” s-a clasat pe
locul 9, fiind selectat pentru a participa în data de
17 februarie la Zilele Euroșcola de la Strasbourg. 

Sursa: radiovocescampi.ro
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Proiect ERASMUS+ în derulare
la Şcoala Gimnazială „Ion Pillat” din Piteşti

Argeş

Echipa Colegiului Naţional
„Barbu Ştirbei” Călăraşi se află printre câştigătorii

concursului naţional Euroşcola 2016

Călăraşi

http://www.ziarulargesul.ro
http://www.radiovocescampi.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Ministerul Dezvoltării Regionale și administra-
ției Publice a suplimentat finanțarea acordată Pri-
măriei orașului titu în cadrul Programului Național
privind Creșterea Performanței Energetice a Blo-
curilor de Locuințe, în cadrul actului adițional de
finanțare nr. 101899/1.11.2016. astfel vor fi reabi -
litate pe programul de finanțare din 2016 încă trei
blocuri din oraș: blocurile 17, 18 și D1 (scările a și B).

În prezent, în orașul dâmbovițean titu au mai
rămas nereabilitate doar șapte blocuri. acestea vor
intra în reabilitare în 2017. Primăria se angajează
ca anul viitor să finalizeze reabilitarea termică pen -
tru toate blocurile. astfel, titu va deveni singurul
oraș din județul Dâmbovița cu toate blocurile rea-
bilitate termic.

Sursa: gazetadambovitei.ro

Titu a primit o nouă finanţare
pentru reabilitarea termică a trei blocuri

Dâmboviţa

unitatea administrativ-te -
ritorială județul Giur giu a anun -
țat pe site-ul instituției că a
depus în cadrul Programului
O perațional Regional 2014 -
2020 un proiect pentru reabi-
litarea și valorificarea turis-
tică a ansamblului arhitectu-
ral Schitu Strâmbu – Găiseni. 

Pentru acest proiect, uat
Giurgiu, în calitate de solici-
tant, dorește să obțină fon-
duri nerambursabile europene
în cadrul axei prioritare 5 „Îm -
bu nătăţirea mediului urban şi
conservarea, protecţia şi va-
lorificarea durabilă a patri-
moniului cultural”, Priorita-
tea de investiții 5.1 „Conserva -
rea, protejarea, promovarea
şi dezvoltarea patrimoniului
natural şi cultural”. 

Sursa: cjgiurgiu.ro

Proiect pentru restaurarea
Ansamblului Arhitectural Schitu Strâmbu - Găiseni
Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.gazetadambovitei.ro
http://www.cjgiurgiu.ro
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Consiliul județean Ialomița va aloca»
fonduri pentru îmbuinătățirea condițiilor
la Spitalul județean de urgență din
Slobozia. astfel, vor fi achiziționate lifturi
noi, având în vedere faptul că cele
existente au o vechime de peste 40 de
ani. Consiliul județean Ialomița va oferi
561 mii de lei pentru montarea unor noi
ascensoare. 

uzate moral și fizic, lifturile Spitalului jude -
țean de urgență Slobozia trebuie schimbate cât
mai repede. Din acest motiv, unitatea medicală a
convins Consiliul județean Ialomița să investească
în ascensoare noi. valoarea estimată a lifturilor a
fost de 800 mii de lei, însă, în urma licitației pu-

blice desfășurate, contractul de lucrări a fost atri-
buit contra sumei de 561 mii de lei. „Ne bucurăm de
faptul că, într-adevăr, reuşim să schimbăm ascen-
soarele spitalului, întrucît era nevoie de altele noi.
Partenerii noştri din cadrul Consiliului Judeţean Ia -
lomiţa au înţeles această necesitate şi au decis să
ne sprijine”, a susținut Mariana Iancu, managerul
interimar al Spitalului județean de urgență Slobo-
zia. Demersurile pentru înlocuirea lifturilor au fost
inițiate în urmă cu șase luni. Potrivit proiectului și
caietului de sarcini, firma declarată câștigătoare la
licitația organizată de Spitalul Slobozia va asigura
furnizarea, montarea și punerea în funcțiune a celor
patru ascensoare. În urma acestei licitații, câștigă toa -
rea contractului de prestări servicii a fost declarată
ascensorul tehnic Company SRL din județul tulcea. 

Sursa: independentonline.ro

Noi dotări la Spitalul Judeţean
de Urgenţă Slobozia

Ialomiţa

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.independentonline.ro
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Biciclete electrice
şi staţie de încărcare pentru Alexandria,

printr-un proiect transfrontalier

Teleorman

Municipiul alexandria va beneficia de cinci bi-
ciclete electrice și o stație de încărcare, cu titlu gra -
tuit, prin cooperarea cu asociația Română pentru
Industrie Electronică și Software, filiala Oltenia –
aRIES Oltenia și Patronatul Local al Întreprinderilor
Mici și Mijlocii - PLIMM Calafat, în cadrul proiectu-
lui „Reţeaua de biciclete electrice”.

Parteneriatul a fost votat în unanimitate de con -
silierii locali întruniți în ședință de lucru ordinară,
iar pentru ca acesta să se aplice primăria trebuie
să dispună de o suprafață de teren necesară ampla -
sării stației de încărcare unde vor exista operatori
dispuși să ofere serviciile de închiriere sau de încăr-
care a bicicletelor.

Proiectul finanțat în cadrul Programului Inter-
reg v-a România-Bulgaria 2014 - 2020 presupune pla -
nificarea, dezvoltarea și coordonarea unui sistem
de transport transfrontalier care contribuie la dez-

voltarea mobilității individuale de transport dura-
bil, prin crearea unei rețele pentru biciclete elec-
trice în întreaga zonă transfrontalieră România -
Bulgaria, în scopul de a realiza o mobilitate indivi -
duală îmbunătățită a transportului durabil.

În cadrul proiectului vor fi organizate turnee și
festivaluri ce vor promova e-biking-ul ca opțiune de
mobilitate individuală. autoritățile locale se vor ocu -
pa de asigurarea și întreținerea stației de încărcare,
închirierea și întreținerea bicicletelor electrice pen -
tru o taxă de 1 euro/3 ore pe durata de implementa -
re a proiectului, respectiv 1.02.2018, cu posibilitatea
ca după această dată să se stabilească un preț care
să nu limiteze utilizarea bicicletelor electrice.

Bicicletele electrice vor rămâne în proprieta-
tea autorităților locale pe întreaga durată a proiec -
tului și încă 5 ani după finalizarea acestuia.

Sursa: teleorman24.ro

Muzeul Memorial „Nichita Stănescu”, secție a
Muzeului județean de Istorie și arheologie Praho -
va, în colaborare cu Casa de Cultură „I. L. Caragia -
le” Ploiești, a organizat în data de 13 decembrie,
la sediul său din Ploiești, medalionul omagial „Să
ne amintim de Nichita...” .

Programul dedicat poetului național a cuprins
momente lirice, muzicale și tradiționale susținute
de: trupa de teatru „Atitudini” a Casei de Cultură
„I. L. Caragiale” Ploiești, grupul vocal „Mugurii”
sub îndrumarea învățător - Marcela Enache, elevi
ai Şcolii Gimnaziale „Nichita Stănescu” din Cep-
tura, sub coordonarea profesorilor Roxana Pârvă-
noiu și Mihai Ioniță. Cu acest prilej a fost lansat ul-
timul număr al re vistei „Atitudini”, coordonator
profesor Gelu Ionescu.

Muzeul „Conacul Pană Filipescu” din comuna

filipeștii de târg, nr. 868, secție a Muzeului jude -
țean de Istorie și arheologie Prahova, a organizat
tot marți, 13 decembrie, matineul muzeal „Oma-
giu lui Nichita, poetul necuvintelor, îngerul blond,
pata de sânge care vorbeşte”.

activitatea a fost inclusă în parteneriatul edu -
cațional încheiat între Muzeul județean de Istorie
și arheologie Prahova și Liceul teoretic din comuna
filipeștii de Pădure.

Invitați speciali au fost prof. dr. Christian Crăciun
– critic literar, eminescolog și Serghe Bucur – scriitor,
iar Cenaclul „Trimbulinzii” din comuna filipeș tii de
Pădure, elevi de la Liceul teoretic din comu na fili -
peștii de Pădure și elevi de la Colegiul Națio nal „Ni-
chita Stănescu” din Ploiești vor susține un pro gram
artistic cu momente de poezie, dans și muzică.

Sursa: cjph.ro

„Să ne amintim de Nichita...”:
Omagiu poetului necuvintelor,

Nichita Stănescu

Prahova

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://teleorman24.ro
http://www.cjph.ro
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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.

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 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 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 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 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.

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

