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Directorul ADR Sud Muntenia,»
dr ing. Liviu Mușat, a acordat săptămâna
trecută un interviu pentru Călărași24, în
care a vorbit despre anul 2017, din punctul
de vedere al atragerii fondurilor europene
în cadrul programului Regio 2014 – 2020,
dar nu numai, și a transmis totodată
câteva sfaturi administrațiilor locale. De
asemenea, în cadrul acestui interviu a
vorbit și de un succes profesional recent –
obținerea calificativului Magna cum Laude
la susținerea tezei de doctorat cu tema
„Turismul religios în nordul regiunii de
dezvoltare Sud Muntenia”, la
universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-
napoca, lucrare pentru care s-a
documentat în ultimii trei ani în nordul
regiunii Sud Muntenia.

Călăraşi24: Cum vedeți anul 2017, din punc-
tul de vedere al atragerii fondurilor europene în
cadrul Programului Operațional Regional pe ca -
re îl implementați?

Dr ing. Liviu Muşat: Suntem într-o perioadă foar -
te încărcată în ceea ce privește implementarea Pro -
gramului Operațional Regional 2014-2020, în sensul
că s-au lansat deja mai multe priorități de finan -
țare. Proiectele depuse au fost în mare parte eva-
luate din punctul de vedere al conformității admi-
nistrative și eligibilității, iar următorul pas este re-
prezentat de evaluarea tehnico-financiară. Dacă
nu vor exista contestații, chiar de la începutul lunii
martie putem semna contractul de atribuire pen-
tru achiziția de experți evaluatori, și astfel să de-
marăm cea de-a doua etapă de evaluare.

totodată, încercăm ca până la sfârșitul primului se-
mestru să transmitem Autorității de Management din ca-
drul Ministerului Dezvoltării Regionale, toate contractele
ce vor trece de etapa de evalua re tehnico-financiară.

(continuare în pagina 3)

Dr ing. Liviu Mușat, directorul ADR Sud Muntenia
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Dr ing. Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia:
„Administrațiile locale ar trebui să se gândească
la proiecte care sunt strict necesare comunității”
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(continuare din pagina 2)
În momentul de față avem depuse la nivelul

regiunii aproape 350 de aplicații. Cele mai multe,
un număr de 270, au fost depuse de microîntre-
prinderi, ceea ce înseamnă că avem o cerere de
aproape 120%, față de valoarea alocată regiunii,
dar trebuie să fac precizarea că se mai pot depune
proiecte în cadrul acestei linii de finanțare până
în data de 27 aprilie. De asemenea, avem foar te
multe proiecte depuse în cadrul Axei 5, pentru
conservarea patrimoniului național cultural, unde
cererea de proiecte pentru conservarea și valorifi -
carea monumentelor este de 170%, județul Călă rași
bifând trei proiecte din cele 41 de aplicații depuse
la nivelul regiunii noastre. este vorba despre reabi -
litarea bisericilor din comunele Mănăstirea și Plă tă -
rești, precum și reabilitarea monumentului cunos-
cut drept „Poșta Veche” din municipiul Călărași,
proiecte mari de ordinul milioanelor de euro.

ne dorim ca până la sfârșitul primului semes-
tru să depunem contractele la minister, asta în-
semnând că semnarea contractelor se va putea
face în prima lună de vară, iar în toamnă s-ar putea
realiza licitațiile pentru achiziția de lucrări și pro-
iectele tehnice (Pt), pentru cele care nu au Pt, și,
dacă nu vor avea contestații, implementarea pro-
iectelor ar putea demara chiar în această toamnă.

Călăraşi24: Ați menționat mai devreme de
clădirea cunoscută drept „Poșta Veche”, un mo-
nument emblematic al municipiului. Existând un
proiect depus în acest sens care a trecut de faza
conformității și eligibilității, când sunteți de pă -
rere că va fi recondiționată această clădire?

Dr ing. Liviu Muşat: Pentru acest proiect, ca
de altfel pentru toate proiectele care trec de pri -
ma etapă de evaluare, urmează etapa de evaluare
tehnică și financiară, realizată de experți inde pen -
denți. După ce toate condițiile sunt îndeplinite și
proiectul intră la contractare, putem vorbi de im-
plementarea efectivă. Așadar, realizarea proiectu-
lui va depinde foarte mult de administrația locală,
dar și de câștigătorul licitației de lucrări. Sunt de
părere că în trei ani ar putea fi finalizate lucrările,
39 de luni  fiind și termenul de finalizare al proiec -
tului. Sper din tot sufletul că firma care va câștiga
licitația se va ocupa serios de execuția lucrării,
respectând cu exactitate caietul de sarcini și pro-
iectul tehnic și realizând în final ceea ce trebuie.

Călăraşi24: Revenind la capitolul microîn-

treprinderi, ați punctat că au fost depuse nu mai
puțin de 270 de aplicații pe acest segment. Ne
puteți oferi mai multe detalii?

Dr ing. Liviu Muşat: Pentru dezvoltarea mi-
croîntreprinderilor sunt depuse la nivelul județului
Călărași 22 de aplicații, 10 chiar din municipiul Că -
lărași, iar aici regăsim proiecte de genul: creșterea
capacității de producție, service auto, hală prelu-
crare sau producție de mase plastice, achiziționare
de utilaje pentru crearea fluxului de producție, in-
ginerie tehnologică avansată pentru proiectare 3D
în industria auto, pensiune, activități de testare și
analize tehnice. Din aceste 22 de aplicații, pro-
iecte depuse exclusiv în mediul urban, 19 au intrat
în evaluarea tehnico-financiară.

Călăraşi24: Ce sfaturi aveți pentru adminis -
trațiile locale? Ce ar trebui să facă să depună pro -
iecte eligibile pe Regio?

Dr ing. Liviu Muşat: În primul rând admi nis tra -
țiile locale ar trebui să identifice nevoile comuni -
tăților pe care le reprezintă. eu cred că în momen-
tul în care faci un proiect doar de dragul de a ob -
ține niște finanțări, îți asumi o serie de riscuri, ce
pot avea ca rezultate pe de-o parte incapacitatea
de a duce la bun sfârșit proiectul sau de a susține
cofinanțarea investiției, iar pe de altă parte asigu -
rarea mentenanței proiectului, care trebuie să ai -
bă o perioadă de durabilitate de trei sau cinci ani,
după caz. totodată trebuie respectați toți indicato -
rii prevăzuți în proiectul pentru care s-a obținut fi -
nanțarea nerambursabilă, de exemplu un număr anu -
me de vizitatori, persoane angajate, persoane asistate,
dacă este vorba despre un proiect social, și mulți alți
indicatori, pe care îi verificăm în aceas tă perioadă
de durabilitate, după finalizarea proiectului.

(continuare în pagina 4)
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(continuare din pagina 3)
Avem obligația să monitorizăm timp de trei

ani proiectele europene implementate de mediul
privat și cinci ani proiectele realizate de mediul
public, după ce contractele de finanțare se finali-
zează, pentru a verifica dacă beneficiarii și-au res-
pectat angajamentele după ce au obținut fi -
nanțare. Dacă nu și-au respectat aceste angajamen -
te pe care și le-au asumat prin proiecte, există ris-
cul să fie nevoiți să returneze fondurile obținute.

Administrațiile locale ar trebui să realizeze pro -
iecte care sunt strict necesare comunității. evident
că nu le pot face dintr-odată pe toate, și atunci tre -
buie să realizeze o ierarhizare a proiectelor de in -
vestiții, pe care, ulterior, să le prioritizeze, ideal,
într-un larg cadru partenerial, într-o dezbatere pu-
blică, în care să angreneze cât mai mulți cetățeni
ai comunității, mediul de afaceri, mass-media, aso -
ciațiile profesionale, sindicatele și, dacă se poate,
chiar și mediul academic. În altă ordine de idei
este foarte important ca în administrațiile locale
să se formeze colective de oameni cu experiență,
care să transpună în proiecte ceea ce dorește co-
munitatea. este foarte important să știi să scrii un
proiect, să știi să implementezi un proiect, să știi
să faci o achiziție publică, așa încât să nu existe
probleme pe parcursul derulării investiției.

Călăraşi24: Considerați că funcționarii din ad -
ministrațiile publice, în special din localitățile ru -
rale sunt pregătiți pentru a face proiecte bene-
fice pentru comunitățile pe care le reprezintă?

Dr ing. Liviu Muşat: Sunt unele comune care au
angajați foarte buni, însă situația generală nu sem-
nalează prezența unor funcționari cu expertiză în
domeniu, din mediul rural cu preponderență.

noi, în calitate de furnizori de formare profe-
sională, ne-am preocupat de perfecționarea apa-
ratelor de specialitate din cadrul administrațiilor
publice locale în domeniile „Manager de proiect”
și „Expert Achiziții publice”, cheltuielile fiind supor -
tate de ADR Sud Muntenia. Am organizat în toate ju -
dețele regiunii noastre cursuri exclusiv pentru ad -
ministrația locală, reușind să formăm nu mai puțin
de 700 de experți. vom continua în semestrul al doi -
lea să sprijinim autoritățile prin aceste cursuri de
perfecționare, având în vedere faptul că a existat
un mare interes exprimat în acest sens de mediul
public din regiune. faptul că funcționarii din ad mi -
nistrațiile locale intră în contact direct cu experți

ai ADR Sud Muntenia și ai Agenției naționale de
Achiziții Publice, este foarte important și de bun
augur pentru creșterea expertizei profesionale din
zona rurală pentru realizarea de proiecte.

Călăraşi24: Cunoscut este faptul că în cadrul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia există o echipă închegată de experți, oameni
cu experiență. Aveți de gând să o extindeți?

Dr ing. Liviu Muşat: Cu siguranță, în măsura în
care volumul de activitate va crește, vom face acest
lucru. Deja se discută la nivel național, la nivelul mi -
nisterului, pentru înființarea unor centre de infor-
mare, așa-numitele ONE STOP SHOP-uri. În cadrul
acestor centre se vor furniza informații despre opor -
tunitățile de finanțare nerambursabilă, nu numai
cu privire la Programul Operațional Regional, în ca -
re suntem implicați în prezent, ci absolut toate sur -
sele de finanțare active de la nivel național, desti -
nate mediului privat. Potențialii aplicanți vor fi spri -
jiniți în identificarea de surse de finanțare pentru
realizarea investițiilor pentru care doresc să depună
proiecte. este un demers pe care noi sperăm să-l con -
cretizăm cât mai curând posibil. Pentru Călărași
suntem pregătiți cu un spațiu destinat centrului de
informare în incinta fostului fordoc.  În momentul
în care se va stabili cu exactitate la nivel național
care sunt atribuțiile Agențiilor pentru Dezvoltare
Regională în funcționarea acestor centre de infor-
mare vom ști clar ce va trebui să facem. Și, desigur,
vom redimensiona și personalul. Prin Serviciul Dez-
voltare, suntem la curent cu toa te sursele de fi -
nanțare active, pe care le centralizăm pentru a rea -
liza lunar un Catalog al surselor de finanțare, pe ca -
re potențialii aplicanți îl pot consulta oricând doresc
pe website-ul Agenției. noi strângem aceste date de
la diferiți finanțatori, nu numai din programele cu
fonduri europene, burse, programele bilaterale ale
României cu diferite țări, prin care se pot finanța
anumite investiții, finan țatori privați etc.. Având în
vedere această experti ză, avem capacitatea de cer-
cetare și culegere de in formații pentru a veni în
sprijinul potențialilor soli citanți. Pentru buna deru-
lare a activității acestor cen tre, va exista o comuni-
care strânsă între Agen ții și MDRAPfe, astfel încât să
creștem atât accesul celor interesați la informațiile
despre fonduri nerambursa bile, cât și gradul de
conștientizare în rân dul mediului privat despre opor -
tunitățile de finan țare pe care le au la dispoziție.

(continuare în pagina 5)
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(continuare din pagina 4)
Călăraşi24: La începutul acestei luni ați sus -

ținut teza de doctorat cu tema „Turismul religios
în nordul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia”,
la Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napo -
ca. Care au fost motivele ce au stat la baza cer-
cetării științifice privind potențialul atractiv
religios al județelor din nordul regiunii noastre?

Dr ing. Liviu Muşat: teza de doctorat este un
pas important în cariera mea și, în plus, faptul că
am obținut calificativul Magna Cum Laude la pres-
tigioasa universitate „Babeș Bolyai” din Cluj, facul -
tatea de Geografie, este un motiv în plus ce-mi
oferă garanția că acest demers științific, dar și de
suflet, este recunoscut și apreciat la nivel acade-
mic. Bineînțeles că tema aleasă nu putea să fie al -
ta decât una legată de regiunea în care îmi des fă -
șor activitatea de aproape două decenii. Zonele ce
au făcut obiectul cercetării sunt locuri pe care le
cunosc bine, de care sunt profund atașat. Mai mult
decât atât, consider că prin cunoașterea acestor lo -
curi și prin activitatea derulată de Agenție timp de
aproape 20 de ani, am, cel puțin, o datorie morală
față de acest binecuvântat colț de țară, numit Sud
Muntenia, precum și pentru oamenii care îl însufle -
țesc. Lucrarea mea de doctorat, intitulată „Turismul
religios în nordul regiunii de dezvoltare Sud Munte -
nia”, analizează la nivel științific factorii ce pot
contribui la dezvoltarea turismului religios, dar din
perspectivă economică, cu ajutorul mediului de
afaceri, împreună cu autoritatea bisericească și
administrația locală, care pot contribui la creș te -
rea economică a zonei. teza are două analize am-
ple, pe de o parte inventarierea patrimoniului re-
ligios, care reprezintă o zestre istorică impresio-
nantă pentru identitatea națională și, de pe altă
parte, inventarierea  infrastructurii de acces către
obiectivele de cult, dar și de cazare, practic infra -
structura turistică, care trebuie reabilitată astfel în -
cât să creștem potențialul turistic în regiunea noas -
tră.  Și doar astfel turismul poate deveni profitabil,
putând să-și exercite funcțiuni economice. În a -
ceastă teză de doctorat am propus un set de trasee
turistice, care conțin elemente comune, ce leagă
două – trei județe, sperând să fie puse în practică
într-un viitor cât mai apropiat. De asemenea, tot în
acest studiu am analizat comportamentul turiști -
lor, prin chestionare complexe menite să dezvăluie
informații importante pentru creșterea atrac tivi -

tății regiunii noastre. teza de doctorat este o încu -
nunare a trei ani de documentare și cercetare știin -
țifică și am și câteva propuneri interesante, de e -
xemplu îmi doresc ca de la anul să angajez în ca-
drul Agenției studenți de la facultățile de istorie
sau de geografie, care să îndeplinească funcția de
ghizi pentru monumentele identificate. De aseme-
nea, îmi doresc în viitor să extind această cerceta -
re la nivelul celorlalte județe din regiunea Sud Mun -
tenia, pe care nu le-am acoperit în această teză.
Inițial, în lucrare era cuprinsă toată regiunea, cu ce -
le șapte județe, însă pentru o perioadă de doar trei
ani era un volum enorm de lucru și, din acest mo-
tiv, profesorii m-au sfătuit să mă limitez la un te-
ritoriu anume din regiune. Astfel am ales zona de
nord cu județele Prahova, Dâmbovița și Argeș, pen-
tru că trebuie să recunoaștem că acolo sunt con-
centrate cele mai multe obiective turistice înscrise
în patrimoniul religios.

Călăraşi24: V-ați gândit să scrieți o carte în
acest sens?

Dr ing. Liviu Muşat: evident că m-am gândit
la acest lucru. Am obligația ca după finalizarea te-
zei de doctorat, în 24 de luni, să public cercetarea
științifică și o voi face cu drag. Sper ca până la vară
să și realizez acest lucru.

Sediul ADR Sud Muntenia

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Mirela Andreea Tache
• 14 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 1 martie, colega noastră  Mirela

Andreea tache, director economic, a împlinit 14
ani de activitate în cadrul Agenției!

Pe această cale dorim să o felicităm și să îi
mulțumim pentru devotamentul și expertiza sa
profesională dovedite prin activitatea desfășu-
rată în cadrul ADR Sud Muntenia!

La Mulți Ani cu succese pe toate planurile!

Daniela Enciu
• 17 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia!
La începutul lunii martie, colega noastră Daniela

enciu, expert Serviciul evaluare, selecție și contractare
POR, a împlinit 17 ani de activitate neîntreruptă în cadrul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!

Pe această cale o felicităm și îi mulțumim pentru co-
legialitate și implicarea dovedită de-a lungul timpului în
întreaga activitate derulată în cadrul ADR Sud Muntenia!

La Mulți Ani!

Paula Margareta Dumitru
• 10 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia!
La începutul lunii martie, colega noastră Paula

Margareta Dumitru, arhivist, a împlinit 10 ani de acti-
vitate neîntreruptă în cadrul Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia!

Astăzi dorim să o felicităm și îi mulțumim pentru
întreaga activitate derulată, precum și pentru sprijinul
oferit colegilor, de-a lungul celor 10 ani, în cadrul Agenției!

La Mulți Ani cu împliniri!

Ioana Mâţu
• 15 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia!
La începutul lunii martie, colega noastră Ioana Mâțu,

șef Birou Resurse umane, a împlinit 15 ani de activitate în
cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!

Cu această ocazie dorim să o felicităm și să îi
mulțumim pentru sprijinul oferit colegilor de-a lungul
acestor ani și pentru devotamentul dovedit prin ac-
tivitatea derulată în cadrul Agenției!

La Mulți Ani cu împliniri!

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


Agenția pentru Dezvoltare»
Regională Sud Muntenia, în calitate
de Organism Intermediar pentru
implementarea Axei prioritare 1
a Programului Ope rațional Regional
(POR), a lansat metodologia pentru
scrisoarea de intenție în vederea
identificării ex presiilor de interes din
partea potențialilor benefi ciari, respectiv
entitățile de inovare și transfer teh -
nologic (eItt) și parcurile științifice,
care inten țio nează să aplice pentru
finanțare din POR – Axa prio ritară 1
„Promovarea transferului tehnologic”.

Metodologia pentru completarea scrisorii de
in tenție este disponibilă pe website-ul Agenției,
desti nat exclusiv implementării POR - http://re-

gio.adr mun tenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 1 -
transfer tehnologic, link: http://regio.adrmunte-
nia.ro/por_2014-2020/s1278/axa-1--transfer-teh-
nologic/.

Cei interesați să acceseze fonduri nerambur-
sabile POR sunt invitați să completeze și să transmi -
tă electronic scrisorile de intenție până în data de
17 martie 2017, către Serviciul Dezvoltare, e-mail:
programe@adrmuntenia.ro, tel.: 0242/331.769,
fax: 0242/313.167.

Menționăm faptul că acest apel pentru scriso-
rile de intenție reprezintă ultima etapă din proce-
sul de elaborare a Documentului Cadru Regional
(Concept note), care, ulterior finalizării, urmează
să fie avizat de Consorțiul Regional de Inovare și
aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regională. 

După finalizarea acestei etape, se va lansa
Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte afe-
rent Axei prioritare 1 a POR.
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S-a lansat apelul pentru scrisorile de intenţie,
în vederea identificării expresiilor de interes din partea

potenţialilor beneficiari ai Axei prioritare 1 POR

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,

în data de 3 martie 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 36,85 298 316,884 265,735 210,383 40 35,612 31,317 0,000 258 166,300 126,51%

2 2.2 POR/102/2/2 23.08.2017,
ora 12.00 27,22 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,00 0,000 0 122,841 0,00%

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 2 15,528 15,098 12,833 5 258,770 5,15%

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 0 206,285 0,00%

5 5.1 POR/2016/5/5.1/1 25.11.2016,
ora 12.00 38,53 41 438,483 434,469 425,625 14 99,256 97,387 95,401 27 173,882 189,91%

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 63,903 45,44%

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 2 564,519 59,39%

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 0 564,519 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 3 31,556 30,879 30,260 3 69,138 72,52%

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 19,044 0,00%

• Curs Inforeuro februarie 2017: 4,5129 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

http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1278/axa-1--transfer-tehnologic/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1278/axa-1--transfer-tehnologic/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1278/axa-1--transfer-tehnologic/
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro


Cel mai mare»
campus de start-up-uri din
lume, creat să găzduiască
mii de membri, își va
deschide porțile la Paris,
în luna aprilie a acestui
an, printre partenerii
fondatori ai proiectului
numărându-se și
facebook.

Start-up-urile din România ca -
re vor să facă parte din acest eco -
sistem antreprenorial se pot înscrie
în programul de susținere foun-
ders Program până în data de 31
mai 2017: https://stationf.co/ap-
plication-process/.

Station F va fi un ecosistem
antreprenorial, situat într-un mo -
nument istoric de 34.000 de metri
pătrați, transformat pentru a răs -
punde nevoilor membrilor săi.

„Station F este un proiect dis -
ruptiv pentru ecosistemul de start-
up-uri franceze și internațio na le,
prin concept, anvergură, și rețea -
ua de parteneri. Noi participăm
anul acesta la programul French
Tech cu unul dintre start-up-uri -
le noastre din domeniul Smart City.

Am fi încântați să luăm par -
te la evenimentele organizate de
Station F și să beneficiem de bo -
găția programului și de partici -
panți. Astăzi, în cadrul Pitech -
Plus, avem patru start-up-uri în
fază de dezvoltare și care ar pu-
tea beneficia de programele Sta-
tion F. Scena start-up-urilor din
România este din ce în ce mai efer -
vescentă și deschisă către pro-

gramele de accelerare interna -
ționale, în virtutea globalizării
ideilor inovatoare și aplicării lor
la scară mondială”, a declarat
Bogdan Herea, fondatorul grupu-
lui PIteCH+PLuS și al școlii ACA-
DeMY+PLuS, numit de presa fran-
ceză „Xavier Niel al României”.

Xavier niel a dorit să creeze
Station f pentru a da un plus de
coerență ecosistemului fragmen-
tat al start-up-urilor. De aseme-
nea, acest proiect inovator con-
stituie un răspuns ambițios la fe-
nomenul în plină expansiune al
start-up-urilor, care are nevoie
de infrastructură.

„Obiectivul nostru, în ceea
ce privește Station F este nu doar
de a crea cel mai mare campus
din lume, dar, de asemenea, de
a crea un spațiu care să reuneas -
că sub același acoperiș un întreg
ecosistem. Este un proiect inter -
național și ambițios care pune
Franța și Europa la loc de cinste
în domeniul start-up-urilor inter -
naționale”, a declarat Roxanne
varza, directorul Station f.

Campusul Station F va avea,
printre altele: o zonă start-up,
cu peste 3.000 de stații de lucruri
și 10 programe de sprijin pentru
dezvoltare internațională, prin-
tre care founders Program pen-
tru start-up-urile aflate în faza
de lansare; spații dedicate eve-
nimentelor, printre care un audi-
torium de 360 de locuri; săli de
ședințe și birouri private; o cafe-
nea și un restaurant deschis 24 de
ore din 24, 7 zile pe săptămâ nă.

Sursa: evz.ro
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S-a lansat al treilea
apel de proiecte
în cadrul Interreg Europa
2014-2020!

Cel mai nou apel de proiecte Inter-
reg Europa 2014-2020 s-a deschis în
data de 2 martie și este activ până în
data de 30 iunie 2017. Apelul este adre -
sat autorităților publice și organiza ții -
lor non-profit:

• autorităților naționale, regionale
sau locale;

• altor organizații cu responsa bi li -
tăți în implementarea instrumentelor
politicii regionale;

• organizațiilor non-profit;
Proiectele trebuie să trateze o te -

mă de mai jos:
• Cercetare și inovare;
• Competitivitate IMM;
• economie cu emisii reduse de car -

bon;
• Protecția mediului și eficiența uti -

lizării resurselor.
Sursa: fonduri-structurale.ro

S-a publicat Catalogul
Programelor de
Finanțare adresate
autorităților publice

Asociația Municipiilor din România
a dat publicității Catalogul Programe-
lor de finanțare adresate auto rită ți -
lor publice. Catalogul cuprinde dife-
rite domenii de intervenție ale Pro-
gramului Operațional Regional, Pro-
gramului Operațional Capacitate Ad-
ministrativă, Programului Operațio -
nal Comun Bazinul Mării negre 2014 -
2020, Programului Operațional Capi-
tal uman, Programului Interreg europe
2014-2020, Acțiuni urbane Inovatoare
(uIA).

Pentru fiecare dintre acestea sunt
prezentate informații privind solici -
tanții eligibili, activitățile eligibile,
valorile minime și maxime eligibile,
contribuția proprie a beneficiarului,
termenul limită de depunere, precum
și link-uri către site-urile programe-
lor, pentru documentele aferente ce-
rerii de proiecte.

Documentul poate fi consultat aici
- http://www.primariagiurgiu.ro/por-
tal/ giurgiu/primarie/stiri.nsf/0/668 -
96e0766A9A48fC22  580D5003  -
3210A/$fILe/catalog.pdf 

Sursa: primariagiurgiu.ro
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Station F, cel mai mare campus
de start-up-uri din lume,
se deschide în luna aprilie

https://stationf.co/application-process/
https://stationf.co/application-process/
http://www.evz.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
http://www.primariagiurgiu.ro
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Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării şi fondurilor
europene: Ne-am asumat 5,2 miliarde de euro
din fonduri europene până la sfârşitul anului

vicepremierul Sevil Shhaideh, ministru al dez-
voltării regionale, administrației publice și fondu-
rilor europene, a declarat, joi, la Deva, că va priori -
tiza creșterea gradului de absorbție a fondurilor eu -
ropene, propunându-și ca până la sfârșitul acestui
an să poată atrage 5,2 miliarde de euro de la Ce.

„Prin unirea celor două ministere, Dezvoltare
cu Fonduri Europene, în acest moment reușim să a -
vem o corelare a tuturor surselor de finanțare pen -
tru infrastructura locală. Împreună cu toți directo -
rii Autorităților de management ne-am propus și
ne-am asumat ca la 31 decembrie 2017 suma rambur -

sată României de către Comisia Europeană să fie
de 5,2 miliarde de euro”, a declarat vicepremie rul
Sevil Shhaideh, într-o conferință de presă la Deva.

totodată, ministrul a mai spus că va sprijini au -
toritățile locale și județene în elaborarea și depu-
nerea de proiecte cu finanțare nerambursabilă, în
acest sens urmând să fie stabilite echipe care să
se deplaseze în teritoriu pentru a rezolva probleme -
le care apar, deoarece, „primarii nu au fost ajutați
în rezolvarea blocajelor cu care s-au confruntat în
întocmirea de proiecte”.

Sursa: mediafax.ro

Ministrul Rovana PLUMB: România susține o politică
de coeziune post-2020 simplificată, în sprijinul autorităților

locale, pentru utilizarea eficientă a fondurilor europene
Ministrul delegat pentru fonduri europene Ro-

vana Plumb a semnat, în data de 2 martie a.c., la
varșovia, în cadrul Reuniunii miniștrilor responsa-
bili cu politica de coeziune din statele vișegrad + 4,
documentul de poziție comun privind politica de
coeziune post-2020.

Documentul conține o poziție comună a state -
lor participante la reuniune din Grupul vișegrad (Po -
lonia, Cehia, ungaria, Slovacia), pe de o parte, și
Bulgaria, Croația, România și Slovenia (v+4), pe de
altă parte, față de orientările generale privind po-
litica de coeziune pentru perioada de programare
financiară post-2020.

Ministrul a intervenit susținând că „viitoarea po -
litică de coeziune ar trebui să fie simplificată și fle -
xibilă pentru a încuraja autoritățile locale să uti-
lizeze fondurile europene într-un mod mai bun de-
cât în trecut”.

În cadrul sesiunii ministeriale, șeful delegației
române, Rovana Plumb, a subliniat că „viitorul po-
liticii de coeziune este strâns legat de cel al Uniu nii
Europene, fiind esențială garantarea unei politici
de coeziune europene puternică și eficientă, care să
genereze o creștere inteligentă, durabilă și favora -
bilă incluziunii în toate regiunile europe ne. Politi -

ca de coeziune post-2020 trebuie să rămâ nă princi -
pala politică de investiții la nivelul Uniu nii Europene”.

Ministrul român a atras atenția asupra faptului
că politica de coeziune trebuie să fie un pilon bu-
getar al uniunii europene, iar parteneriatul, solida -
ritatea și principiile subsidiarității ar trebui să ră-
mână componentele esențiale ale acestei politici
europene extrem de importantă pentru statele
membre ale ue.

Corina Crețu, comisarul european pentru poli -
tică regională, a deschis lucrările reuniunii, întă-
rind rolul pe care politica de coeziune trebuie să-l
joace în perioada de programare post-2020: „Este
timpul să le dăm cetățenilor un semnal puternic.
Mesajul nostru pentru cetățeni trebuie să fie că Eu -
ropei îi pasă. Și ce modalitate mai bună de a dove -
di asta decât politica de coeziune? Scopul politicii
de coeziune este de a îmbunătăți viața de zi cu zi
a tuturor. Acesta este motivul pentru care trebuie
să luptăm pentru ea și pentru viitorul ei, deoarece es -
te viitorul nostru comun: locuri de muncă și creș te -
re economică prin politica de coeziune, locuri de mun -
că și creștere economică pentru toți, pentru toate
regiunile”.

Sursa: fonduri-ue.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.mediafax.ro
http://www.fonduri-ue.ro
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Biserica „Adormirea Maicii Domnului”
din Goleştii Badii, „fostul schit din vii” –

monument istoric de artă medievală târzie
„Când ai istorie n-o poți neglija.»

Când ai istorie n-o poți abandona. Când ai
istorie valorifică pentru semenii tăi și dă-le
curajul să privească cu respect cultura,
tradiția și obiceiurile locului.
Când istoria ta dă valoare poporului tău,
mândrește-te că ești în stare s-o păstrezi
și să deschizi porțile cunoașterii...”

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din car-
tierul Goleștii-Badii, monument istoric al epocii me -
dieval târzie, aparținând patrimoniului național se
găsește la poalele Dealului topolovenilor, la o altitu -
dine de 255 m, în partea de sud a orașului topoloveni.

Documente despre existența unui locaș de cult
la Goleștii-Badii avem încă de la începutul secolu-
lui al XvIII-lea. Astfel că ni se amintește de un vechi
schit al Mânăstirii nucet, mânăstire ce avea între
moșiile sale și vechiul sat Goleștii-Badii, numit la

acea vreme „Nuceteanca”. Primul document cunos -
cut ce atestă existența acestui schit datează din
24 octombrie 1736: „Adec eu popa Ghinea, fecio-
rul popii Gheorghe, dat-am acest credincios zapis,
ca să fie de bună-credință la cinstită mâna sfinții
sale, părintelui egumen de la sfânta mânăstire Nu-
cetu, chir Dionisie, precum să se știe că primindu-
mă sfinția sa ca să fiu preot la schitu mânăstirii ce
iaste în dealul Topolovenilor, pe moșia sfintei mâ-
năstiri, m-am așezat ca să fiu preot la acest schit...”
De unde și păstrarea peste timp în conștiința și fi-
ința comunității acestor meleaguri binecuvântate
de Dumnezeu de „Fostul schit din vii”.

În locul schitului s-a zidit de către Ieromona-
hul Dionisie, egumenul Mânăstirii nucet, în anul
1745, o biserică nouă (Astăzi, după 271 de ani de
atestare documentară, această sfântă biserică fi-
ind o capodoperă arhitectonică și o bijuterie ico-
nografică de început de secolului al XvIII-lea).

(continuare în pagina 11)
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(continuare din pagina 10)
În formă de navă, fără turlă, biserica este aco-

perită cu șiță, fiind zidită din căramidă roșie și pia-
tră de Albești. Intrarea în Pridvorul deschis este
străjuită de icoana Hramului istoric „Adormirea
Maicii Domnului” și de două inscripții pe cărămidă
roșie, de o parte și de alta a intrării, care se tra-
duc: „Văleatu Neatu Nest Zid”/ „Tu Viemdariu 12
iulie 1704” (vă leat = 7212). Pridvorul bisericii este
deschis, sprijinit pe patru coloane frontale, susți-
nute de un zid de aproape 1 m înălțime; între coloa -
ne se află arcade semicirculare străpunse de grinzi
de lemn orizontale. Bolta semicilindrică transver-
sală are la jumătate o calotă sferică „adânc” în-
scrisă în aceasta. Se remarcă... ancadramentele uși -
lor de la intrare în pronaos sculptate în lemn de ste -
jar. Pictura bisericii, în frescă, ne înfățișează un uni -
vers iconografic unic, fiind o nemuritoare tensiune on -
tologică între Bizantinism și Brâncovenism.

Pronaosul este mic, de formă dreptunghiulară,
despărțit de naos printr-un zid gros și puțin înalt.
La mijloc sunt doi stâlpi cilindrici, înalți până la bol -
tă, care, într-o mișcare dinamică, te îndeamnă să
intri în Biserică. naosul este dreptunghiular, cu bol -
tă sferică, prezintă câte două ferestre mari și una
mică pe fiecare latură. frumusețea din naos se gă-
sește în toată deplinătatea arhitectonică și icono-
grafică. Aici Sfinții Mucenici de secol Iv, din regis -
trul de jos, au aureolele sculptate în piatră de Al-
bești, tehnica basorelief. Bolta naosului ni-L înfăți -
șează pe Iisus Hristos Pantocrator (Atotțiitor) ca Ar -

hiereul cel veșnic, ținând evanghelia în mână (Cu-
noașterea) și binecuvântând creația (euharistia),
de asemenea cu aureola sculptată în piatră.

Candelabrul care luminează această sfântă bi-
serică este din fier forjat, fiind alături de cel din
pronaos și cele din sfântul altar adevărate opere
de artă. Mobilierul bisericesc cuprinde cele două
piese vechi: iconostasul (unde se află pusă spre în-
chinare icoana pictată pe lemn cu chipul Sfântului
visarion) și strana pentru cântăreț; alături de stră-
nile cele noi și frumoasele scaune arhierești, ade-
vărate „jilțuri domnești”. 

Altarul decroșat, semicircular în interior și pen -
tagonal la exterior, are o fereastră pe axa bisericii
și două mici: una la proscomidiar (stânga) și o a tre -
ia la diaconicon (dreapta). În mijloc, Sfânta Masă, ca
un pătrat din  piatră dăltuită cu firidă din cărămidă
roșie. Pe Sfânta Masă se găsesc obiecte de cult, cărți
liturgice: cruci vechi din lemn, pristolnic, crucea ma -
re de procesiune, Sfânta evanghelie, Sfântul Chivot.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Go-
leștii-Badii a fost restaurată și redată prezentului
istoric, cultural și eclezial prin Proiectul „Consoli-
darea - restaurarea și valorificarea turistică a bi-
sericii cu hramul ‘Adormirea Maicii Domnului’” din
Goleștii-Badii, proiect ce face parte din ansamblul
de acțiuni ale Consiliului Local al Orașului topolo-
veni, menite să valorifice potențialul autohton de
valori culturale, istorice, de produse, obiceiuri și tra -
diții vechi și românești în scopul dezvoltării turismu -
lui local și creșterii contribuției acestuia la dezvol-
tarea durabilă a localitații.

Sursa: părintele Dan Pavel

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


La finalul ultimei ședințe a Con-
siliului Local Curtea de Argeș, prima-
rul Constantin Panțurescu a invitat
toți factorii de decizie, precum și
cetățenii orașului să participe la
dezbaterea Strategiei de dezvoltare
a localității argeșene. Invitația pu-
blică este făcută pentru joi, 9 mar-
tie, când va avea loc dezbaterea. 

fiind vorba despre o dezbatere
publică organizată cu scopul de a se
completa și, eventual, a se îmbună-
tăți respectiva strategie, astfel încât
să rezolve cât mai multe din proble-
mele comunității, ar fi de dorit să fie
prezenți cât mai mulți dintre cetă-
țenii cărora nu le este indiferentă
soarta orașului în care trăiesc ei și
copiii lor.

Sursa: argesexpres.ro

viitorPlus organizează și în această primăvară
activități de plantat, în proiectul „Adoptă un copac”,
pentru companiile care vor să participe cu volun-
tari. viitorPlus reconstruiește o perdea forestieră
în comuna Roseți, județul Călărași, unde se vor plan -
ta încă 3 hectare de pădure. voluntarii care doresc
să participe la acțiuni pot afla mai multe informații
la adresa teia.ciulacu@viitorplus.ro. În noiembrie
2016, viitorPlus a înființat 1,3 hectare noi de pă-
dure pentru reabilitarea perdelei forestiere din co-
muna Roseți. Împădurirea s-a făcut din fonduri pri-
vate, de la companii care au participat cu voluntari
la plantarea celor 6.300 de puieți de ulm, sălcioa -
ră, corcoduș și măceș.

Sursa: radiovocescampi.ro
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S-a lansat invitaţia de participare
la dezbaterea Strategiei de dezvoltare

a oraşului Curtea de Argeş

Argeş

Perdea forestieră,
reconstruită în comuna Roseţi, în cadrul

proiectului „Adoptă un copac”

Călăraşi

http://www.argesexpres.ro
http://www.radiovocescampi.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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În conferința de presă din data de 1 martie, pri-
marul nicolae Barbu a vorbit despre lucrările de in -
vestiții ce vor fi făcute în acest an în municipiul Giur -
giu, dar și despre posibilitățile de finanțare pentru
acestea.

Prima sursă de finanțare sunt fondurile națio na -
le, în care vor intra asfaltarea celor 34 km de străzi de
piatră și pământ, construirea sălii de sport pentru
Școala gimnazială nr. 7 și finalizarea bazinului de
înot didactic de la Steaua Dunării. Accesarea fon-
durilor europene este cea de-a doua variantă de
finanțare pusă în calcul de executiv pentru dema-
rarea altor lucrări de investiții. Se estimează că pâ -
nă în vara acestui an va fi depus proiectul pentru an -
veloparea blocurilor de locuințe, fiind vorba în to-
tal de circa 250 de scări de blocuri. De asemenea,
până la sfârșitul lunii aprilie vor fi depuse proiec tele
pentru reabilitarea a 16 instituții de învățământ
preuniversitar din municipiu.

ultima sursă de finanțare de care se va folosi
municipalitatea pentru demararea altor lucrări, va
fi contractarea unui credit cu o perioadă de grație
de 3 ani și de 10 ani de maturitate.

„Cu banii obținuți prin contractarea creditu-
lui vom continua modernizarea străzilor, respectiv
zona Negru Vodă - Cărămidari, strada Gloriei și In-
dustrială Nord, vom realiza parcările adiacente blo -
curilor de locuințe. În continuare, în oraș sunt lucrări
de investiții ce au finanțarea asigurată și vor fi re-
luate. Mai avem de acoperit la pista de atletism a -
proximativ 600 milioane de lei vechi, ce va fi finali -
zată în vara acestui an”, a subliniat primarul nico -
lae Barbu. Cu privire la acest credit, edilul-șef a spe -
cificat că nu va depăși gradul de îndatorare pe care
l-a preluat în 2012, respectiv 34%, care între timp a
scăzut la 9%. Astfel, dacă va fi aprobat, gradul de în -
datorare a municipiului va ajunge la circa 22%.

Sursa: primariagiurgiu.ro

Noi lucrări de investiţii în GiurgiuGiurgiu

Conducerea Primăriei târgoviște are»
planuri mari de modernizare pentru centrul
municipiului reședință de județ! Pentru că în
zona centrală nu s-au mai făcut lucrări
importante de modernizare de zeci de ani,
edilul municipiului, Cristian Stan, a decis că a
sosit vremea să ia în calcul modernizarea și
reabilitarea Pieței tricolorului, precum și a
Parcului Mitropoliei.

Pentru Piața tricolorului, cunoscută și ca Plato ul
Prefecturii, există deja în analiză o temă de proiec -
tare extrem de îndrăzneață care, dacă ar fi pusă în
aplicare, așa cum de altfel intenționează municipa -
litatea, s-ar transforma într-o zonă modernă, cu spa -
ții de relaxare, cu locuri destinate copiilor, multă ver -
deață și fântâni arteziene. Autoritățile locale susțin că
cel mai probabil a ceastă zonă extrem de importantă
a orașului va fi reabilitată și modernizată cu bani de la
uniunea europeană, dar și cu fonduri prin Programul
național de Dezvoltare Locală (Ordonanța nr. 28) și

din resursele bugetului local, printr-un proiect de an-
vergură ce se va desfășura pe parcursul mai multor ani.
totodată, echipa administrativă a Primăriei târgoviște
va interveni în zona Parcului Mitropoliei, unde s-au mai
făcut o serie de modernizări, în special în zona destina -
tă copiilor, însă lucrările vor continua și în următorii ani.

„În acest moment suntem în posesia unei te -
me de proiectare pe ceea ce înseamnă moderniza -
re, reabilitare Piața Tricolorului și Parcul Mitropo -
liei. Acesta este un proiect de durată mai lungă, dar
în momentul de față avem o idee despre ceea ce
vrem să facem în această zonă. Este o zonă urbană
foarte utilizată, o zonă publică printre cele mai
utilizate din municipiul Târgoviște și pe care vrem
ca în următorii ani să o reabilităm, să o moderni-
zăm și să-i dăm o funcțiune de piață publică primi -
toare, cu spații verzi, cu zone de relaxare și să schim -
băm puțin percepția spațiului mare și anost care exis -
tă acum în Piața Tricolorului. Va fi un proiect complex
care va fi finanțat pe mai multe componente.”, a de -
clarat primarul municipiului târgoviște, Cristian Stan.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Piaţa Tricolorului 
şi Parcul Mitropoliei din Târgovişte intră în reabilitare
Dâmboviţa

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.primariagiurgiu.ro
http://www.jurnaldedambovita.ro
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Primăria Municipiului Slobozia, Servicii Publice
Slobozia SRL, Casa Mierii Ialomița Cooperativă Agri-
colă, Palatul Copiilor și al elevilor Slobozia, Direcția
județeană pentru Sport și tineret Ialomița, Clubul
Sportiv Școlar Slobozia, Direcția Municipală pentru
Cultură, Învățământ, Sport și tineret Slobozia și Clu -
bul Sportiv Municipal Slobozia organizează, în pe-
rioada 10 - 12 martie, târgul Apicol Slobozia - ediția
a vIII-a, la Complexul Sportiv Municipal Slobozia.

Adevărată sărbătoare pentru locuitorii muni-
cipiului, dar și pentru apicultorii din zona de sud-est
a țării, târgul va începe în sunetele fanfarei. La des -
chiderea oficială, în data de 11 martie, ora 10:00,
vor participa reprezentanți ai Primăriei Slobozia, ai

Consiliului județean, ai Instituției Prefectului ju-
dețul Ialomița, ai instituțiilor descentralizate ale sta -
tului de la nivel județean, dar și parlamentari de Ia -
lomița. La târg și-au anunțat deja participarea nu-
meroase societăți comerciale cu profil apicol, ce vor
expune spre vânzare o gamă largă de echipamen -
te, utilaje, materiale apicole, dar și miere, polen,
propolis și alte produse de foarte bună calitate
pentru deliciul cumpărătorilor.

Apicultorii sunt invitați să participe la simpo-
zioanele organizate în zilele de 11 și 12 martie, în-
tre orele 10:00 și 13:00, la care vor fi prezentate
informații de mare actualitate în apicultură.

Sursa: baragantv.ro

Se deschide cea de-a opta ediţie
a Târgului Apicol Slobozia

Ialomiţa

În perioada 28 februarie – 2 martie,»
Agenția pen tru eficiență energetică și
energii Regenerabile - Ae3R Ploiești –
Prahova a organizat, alaturi de Consiliul
ju dețean Prahova și Primăria
Municipiului Ploiești, cu sprijinul
Companiei de Servicii Publice și energii
Re generabile Prahova, cea de a 3-a ședință
de lucru în cadrul proiectului EmBuild.

La eveniment au participat reprezentanți ai ce -
lor 10 parteneri din 8 țări (România, Germania, Croa -
ția, Belgia, Bulgaria, Slovenia, Macedonia și Serbia).

Proiectul, propus de Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), sprijină au -
toritățile publice din țările sud-est europene să
pregătească o strategie pe termen lung pentru mo-
bilizarea investițiilor în renovarea eficientă ener-
getic a stocului de clădiri.

Pe parcursul celor trei zile de ședințe de lucru
s-a evaluat stadiul de implementare a proiectului
de către reprezentanții partenerilor, s-au organizat
activitățile din perioada următoare, printre care
organizarea de workshop-uri și webinarii pentru pro -
movarea și implementarea cu succes a acestui proiect.

Se preconizează că proiectul va avea un im-
pact important în domeniul eficienței energetice
și în depășirea barierelor legislative și birocratice
pentru încurajarea autorităților locale în a produce
strategii de renovare solide pentru stocul lor de
clădiri. Renovarea stocurilor de clădiri trebuie să
atingă mai multe obiective: facturi mai mici de e -
nergie, un confort sporit, o viață și spații de lucru mai
sănătoase, îmbunătățirea calității aerului și crea-
rea de locuri de muncă la nivel local.

Sursa: ph-online.ro

Proiectul EmBuild, pentru mobilizarea
investiţiilor în renovarea eficientă energetic

Prahova

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://baragantv.ro
http://www.ph-online.ro
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Strategie pentru eficienţa energetică,
la Alexandria

Teleorman

Primăria municipiului Alexandria își propune
să îmbunătățească eficiența energetică la nivelul lo -
calității printr-o strategie ce cuprinde șase obiective.

Strategia se află în dezbatere publică, în mediul
online, și vizează trei categorii de consumuri, cel a -
ferent energiei electrice, cel aferent energiei ter-
mice și cel din categoria carburanților.

Programul își propune reducerea consumului de
energie termică folosită în scopul încălzirii clădiri lor
din Alexandria cu cel puțin 25%, raportat la consu mul ac-
tual până în anul 2020, prin reabilitarea termică a clă-
dirilor și eficientizarea sistemului public de încălzire,
dar și reducerea consumului de energie termică folo-
sită în alte scopuri decât încălzirea clădirilor cu cel pu-
țin 27% raportat la consumul actual, până în 2020, prin
extinderea sistemului de distribuție gaze naturale.

Consumul de energie electrică generat de ilu-
minatul public existent s-ar putea reduce cu cel
puțin 30% până în anul 2020 dacă s-ar înlocui corpu -
rile de iluminat de tip HPLn sau SOn-t folosite în pre -
zent cu corpuri economice și dacă infrastructura de
iluminat public ar fi dotată cu panouri fotovoltaice.

Autoritățile locale speră să scadă și consumul
de benzină și motorină utilizate de vehiculele mu-

nicipale cu cel puțin 10% până în 2020, prin cam-
panii de conștientizare a populației cu privire la
efectul nociv generat de consumurile de carburanți
ori cu privire la beneficiile mersului cu bicicletă.

Strategia prevede reducerea consumului de
energie electrică provenit din surse convenționale,
dar și realizarea de proiecte în vederea dezvoltării
municipiului Alexandria în categoria Smart Green
City. Pentru punerea în aplicarea a celor mai multe
proiecte pe care autoritățile locale doresc să le
implementeze pentru scăderea consumului de ener -
gie electrică, primăria va lua în calcul accesarea fon -
durilor europene, finanțarea din bugetul local, na-
țional ori din surse externe. Potrivit unei analize a
autorităților locale, în municipiul Alexandria, cea
mai mare pondere a consumului de energie electri -
că o au consumatorii casnici, cu peste 28 Mwh con-
sumați în anul 2015, segment urmat la mare distan -
ță de iluminatul public și clădirile publice.

Ca și în cazul energiei electrice, în cazul gaze -
lor naturale, cea mai mare pondere o are tot consu -
mul realizat de populație, aproximativ 90% reprezen -
tând peste 101 mii Mwh pentru anul 2015.

Sursa: teleorman24.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://teleorman24.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, 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 / 7 martie 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
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