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Proiectul „Strategie integrată de»
dezvoltare durabilă a Deltei Dunării şi
implementarea acesteia printr-o Investiție
Teritorială Integrată”, derulat de Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administrației
Publice (MDRAP), a fost realizat cu
cofinanțare din Fondul european pentru
Dezvoltare Regională (FeDR).

MDRAP, în calitate de beneficiar al finanțării
europene nerambursabile, a derulat proiectul în
perioada iunie 2013 - decembrie 2015, în cadrul
Programului operațional Asistență Tehnică 2007 -
2013.

Valoarea totală a proiectului a fost de 13.104.003,23
lei. Valoarea eligibilă a proiectului a fost de 13.104.003,23
lei, din care: 11.138.402,75 lei – finanțarea primită
din FeDR şi 1.965.600,48 lei – contribuția benefi-
ciarului.

obiectivele proiectului au fost:
Realizarea unei analize teritoriale aprofun-•

date a zonei studiate;
Realizarea unei Strategii de dezvoltare dura-•

bilă integrată pentru zona Deltei Dunării, corelând

activitățile de planificare în domenii precum: pro-
tecția mediului şi biodiversitate, planificare spa-
țială, investiții în infrastructură, agricultură, dez-
voltare rurală, pescuit, reabilitarea spațiilor pu-
blice şi turism;

Pregătirea Planului de Acțiune pentru imple-•
mentarea Strategiei de dezvoltare durabilă inte-
grată pentru zona Deltei Dunării, în perioada de
programare 2014 - 2020;

Recomandarea de mecanisme instituționale•
pentru asigurarea abordării integrate, inclusiv prin
implementarea instrumentului Investiții Teritoriale
Integrate (ITI) şi în perioada 2014-2020

Grupul țintă: beneficiari direcți ai proiectului
sunt Ministerul Dezvoltării Regionale şi Adminis -
trației Publice, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădu -
rilor, Ministerul Fondurilor europene şi instituțiile
cu rol de programare şi implementare a fondurilor
europene pentru perioada 2014 – 2020. Principalii
beneficiari indirecți ai proiectului sunt Consiliul
județean Tulcea, Consiliul județean Constanța,
consiliile locale ale unităților administrativ-terito-
riale incluse în aria Strategiei, precum şi Admi -
nistrația Rezervației Biosferei Delta Dunării.

(continuare în pagina 3)
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Rezultatele proiectului

Principalul rezultat al proiec -
tului este constituit de Strategia
integrată de dezvoltare durabilă
a Deltei Dunării, aflată în prezent
în faza finală a procedurii de eva -
luare strategică de mediu.

Pentru sprijinul implementă-
rii activităților pro iectului, în pe-
rioada septembrie 2013 – noiem-
brie 2015, a fost derulat Acordul
de Servicii de consultanță privind
Strategia Integrată de Dezvoltare
Durabilă a Deltei Dunării – Româ-
nia, între Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administrației Pu-
blice şi Banca Internațională pen -
tru Reconstrucție şi Dezvoltare. În
cadrul acestui acord au fost obți -
nute următoarele livrabile:

Raportul de diagnostic pen-•
tru Rezervația Biosferei Delta Du -
nării;

Raportul privind viziunea de•
dezvoltare a regiunii Deltei Du-
nării;

Raportul privind analiza de•
nevoi sectoriale pe teritoriul Del-
tei Dunării;

Strategia integrată de dez-•
voltare durabilă a Deltei Dunării;

Propunerea de ITI pentru•
Delta Dunării;

Planul de acțiuni al Strate-•
giei integrate de dezvoltare du-
rabilă a Deltei Dunării;

Raportul privind evaluarea•
strategică de mediu (eSM);

Raportul final privind con-•
sultările publice;

Raportul privind cadrul me-•
todologic național pentru defini-
rea şi implementarea ITI, inclu-
zând şi aranjamentele instituțio -
nale.

Au fost realizate acțiuni de pro -
movare ale proiectului: patru ate -

liere de lucru, pentru discutarea
cu autoritățile locale şi părțile in -
teresate din regiune a documen-
telor elaborate în cadrul proiec-
tului, tipărirea unei broşuri de po -
pularizare a Strategiei de dezvolta -
re durabilă a Deltei Dunării într-un
număr de 1.500 de exemplare,
conferințe de diseminare a rezul-
tatelor proiectului.

Durata de implementare a pro -
iectului a fost de 31 de luni.

Persoane de contact:
Teofil Ghercă - şef serviciu, Ser -•

viciul Politici şi Strategii de Dez-
voltare Durabilă, Direcția Politici şi
Strategii, Direcția Generală Dez-
voltare Regională şi Infrastructu -
ră, e-mail: teofil.gherca@mdrap.ro;

Radu necşuliu - şef serviciu,•
Serviciul Analize Teritoriale şi Ba -
ze de Date, Direcția Politici şi Stra -
tegii, Direcția Generală Dezvol-
tare Regională şi Infrastructură,
e-mail: radu.necsuliu@mdrap.ro.

Sursa: mdrap.ro
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AFIR:Deschiderea primei sesiuni
din 2016, pentru depunerea
cererilor de finanţare
a proiectelor prin PNDR

Agenția pentru Finanțarea Investi-
țiilor Rurale primeşte, începând din
28 aprilie, cereri pentru finanțarea
proiectelor de investiții în cadrul pri-
mei sesiuni de depunere a proiectelor
prin intermediul Programul național
de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PnDR
2020), pentru anul 2016.

Solicitanții de fonduri europene pen -
tru agricultură şi dezvoltare rurală au
la dispoziție peste 541 milioane de
euro pentru submăsurile lansate.

Solicitanții de finanțare europeană
nerambursabilă pot depune în interva -
lul 28 aprilie – 31 octombrie 2016, pro -
iecte pentru investiții în exploatații a -
gricole (Submăsura 4.1 – sM4.1), pentru
instalarea tinerilor fermieri (Submăsu -
ra 6.1 – sM6.1) şi pentru dezvoltarea fer -
melor mici (Submăsura 6.3 – sM6.3).

Sesiunea anuală continuă de primi -
re a proiectelor este deschisă în inter -
valul 28 aprilie 2016, ora 12.00 – 31 oc -
tombrie 2016, ora 16.00, pentru sM 4.1,
sM 6.1 şi sM 6.3. 

În acest an se deschid pentru prima
oară Submăsura 16.4 „Sprijin pentru
cooperarea orizontală şi verticală în-
tre actorii din lanțul de aproviziona -
re în sectorul agricol” şi Submăsura
16.4a „Sprijin pentru cooperarea ori-
zontală şi verticală între actorii din
lanțul de aprovizionare în sectorul
pomicol”. Pentru aceste 2 submăsuri,
sesiunea de depunere se desfăşoară
între 28 aprilie 2016, ora 12:00, şi 31
iulie 2016, ora 16:00.

Modalitatea de depunere a proiec-
telor este cea online pe pagina ofi-
cială a Agenției - www.afir.info pen-
tru sM 4.1, sM 6.1, sM 16.4, sM 16.4a.
Solicitările de finanțare prin sM 6.3
se depun în format tipărit şi electro-
nic la sediile oficiilor județene ale
AFIR, în zilele lucrătoare ale săptă-
mânii în intervalul orar 09:00 – 14:00
şi în ultima zi a sesiunii (31 octombrie
2016), în intervalul orar 09:00 – 16:00.

Pentru întocmirea documentației ne -
cesare obținerii finanțării, soli citan ții
au la dispoziție Ghidul Solicitantului ca -
re poate fi consultat pe site-ul Agen ți -
ei, www.afir.info, la secțiunea „Inves -
tiții PNDR”, în pagina dedicată fiecărei
Submăsuri în parte.

Sursa: afir.info

http://www.afir.info
http://www.afir.info
http://www.afir.info
http://www.mdrap.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Proiectul de Lege privind înființarea şi»
organizarea Institutului național pentru
Administrație (InA) a fost lansat în consultare
publică de Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administrației Publice (MDRAP) până vineri,
21 mai a.c.

observațiile şi propunerile pot fi transmise pe
adresa MDRAP din str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bu -
cureşti – Direcția Generală juridică şi Relația cu Par -
lamentul, la adresa de e-mail: iulia.matei@mdrap.ro
sau la numărul de fax: 0372.114.569.

Proiectul defineşte InA ca fiind instituția pu-
blică de interes național, cu personalitate juridică,
care va prelua de la Agenția națională a Funcțio -
narilor Publici (AnFP) activitatea de formare şi per -
fecționare profesională a personalului din adminis-
trația publică. InA ar urma să funcționeze în subor -
dinea MDRAP, să coordoneze centrele teritoriale
de formare continuă pentru administrația publică
şi colaboreze cu acestea pentru derularea progra-
melor de formare şi perfecționare.

InA va acorda o importanță deosebită colabo-
rării/parteneriatelor cu mediul universitar, pentru
a asigura formare de calitate şi a realiza studii/
activități/seminarii cu impact asupra administra ți -
ei publice, urmărind, în acelaşi timp, să se dezvol -
te ca o şcoală de prestigiu în domeniu şi va între-
prinde demersurile necesare autorizării, în condi -
țiile legii, a programelor/cursurilor de formare sau
perfecționare profesională pe care le organizează.

„Propunem, practic, să reînființăm Institutul
Național de Administrație, după mai multe discuții
cu reprezentanți din țări care au astfel de insti-
tute performante. Este un proiect pe care l-am
anunțat încă de la preluarea mandatului, este o
schimbare absolut necesară, dacă vrem moderni-
zare şi profesionalizare în administrație, fie că sunt
vorbim de funcționari publici, de aleşi sau de con-
silierii acestora, care de multe ori vin din zona poli -
tică. INA echivalează, în viziunea noastră, cu ino -
va ția şi profesionalismul în pregătirea angajaților
din sistemul public”, declară viceprim-ministrul
Vasile Dîncu, ministrul dezvoltării regionale şi ad mi -

nistrației publice.
Conform proiectului, InA va asigura formarea

continuă în administrația publică (pentru toate ca-
tegoriile de funcționari publici, pentru personalul
angajat cu contract individual de muncă în cadrul
autorităților şi instituțiilor publice, pentru persoa-
nele numite sau alese în funcții de demnitate pu-
blică sau asimilate acestora din administrația pu-
blică centrală şi locală, pentru aleşii locali, precum
şi pentru alte persoane interesate) şi programe de
formare specializată pentru ocuparea unei funcții
publice din categoria înalților funcționari publici.

Totodată, Institutul va contribui la strategia de
formare continuă a personalului din administrația
publică, la stabilirea domeniilor prioritare şi pla-
nurilor anuale de formare profesională în acest
sector, va stabili tematica specifică şi standardele
de calitate pentru programele de formare profe-
sională pe care le organizează sau care sunt orga-
nizate de către furnizorii autorizați pentru perso-
nalul din administrația publică, va realiza studii,
proiecte şi publicații, activități de cercetare-ino -
vare, seminare şi conferințe în domeniul adminis-
trației publice. 

Sursa: mdrap.ro
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Legea privind înfiinţarea Institutului Naţional
pentru Administraţie, lansat în consultare publică

Vasile Dîncu, viceprim-ministrul României
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Platforma Europeană pentru Proiecte de Investiţii
este funcţională

Comisia europeană a lansat „Platforma Euro-
peană pentru Proiecte de Investiții” (PePI), un ele-
ment-cheie al Planului de Investiții pentru europa (PIe),
care aduce vizibilitate şi informare pentru promotorii
de proiecte de investiții. Baza de funcționare a acestui
instrument a fost stabilită prin Regulamentul ue 2015/
1017 al Parlamentului european şi al Consiliului din 25
iunie 2015. PePI reprezintă o platformă de interacțiu -
ne/co mu ni care între promotorii de proiecte din secto-
rul public şi privat şi potențialii investitori interesați să
finanțeze proiecte, contribuind, totodată, la pro mova -
rea acestor inițiative prin oferirea unor informații stan-
dardizate în cadrul unor fişe de proiect, disponibile în
toate limbile oficiale ale ue. În plus, pentru facilitarea
comunicării, Comisia europeană asigură traducerea fi-
şei în engleză. PePI include toate proiectele de investiții
ce în deplinesc criteriile transparente prestabilite de
introducere în sistem, independent de cele finale se-
lectate pentru sprijin din partea Fondul european pen-
tru Investiții Strategice (FeIS) şi fără ca înregis trarea
în portal să garanteze finanțarea din FeIS. Informațiile
referitoare la proiect vor fi publicate numai după ce
Comisia europeană stabileşte că proiectul este eligibil. 

În principiu, criteriile de eligibilitate pe care pro-
punerile de proiecte trebuie să le îndeplinească pentru
a fi incluse în PePI sunt următoarele: 

valoarea minimă 10 milioane de euro; •
proiectul trebuie să fie compatibil cu legislația•

europeană şi națională aplicabilă şi trebuie să vizeze
unul dintre sectoarele prevăzute de art. 9(2) din regu-
lament, respectiv: cercetarea, dezvoltarea şi inovarea,
eficiență energetică, transportul, inclusiv mobilitatea
urbană şi conectarea nodurilor la infrastructurile Ten-
T, sprijinul pentru IMM-uri, dezvoltarea TIC, utilizarea
eficientă a resurselor, capitalul uman, cultură şi sănă-
tatea, incluzând dezvoltarea turismului; 

proiectul trebuie să demareze în maximum 3 ani•
de la publicarea propunerii în PePI; 

promotorul proiectului trebuie să fie persoană ju-•
ridică dintr-un stat membru al ue. 

Pentru înregistrarea proiectelor în portal, promo-
torii din sectorul public vor fi scutiți de orice ta xă de
procesare, dar cei privați vor plăti un comision în va-
loare de 100 de euro, pe parcursul fazei de pre-lansare,
şi 250 de euro ulterior.

Sursa: finantare.ro
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Priorităţile ministrului fondurilor europene, Cristian Ghinea
Miercuri, 27 aprilie, domnul Cristian Ghinea a fost

învestit în funcția de ministru al fondurilor europene.
Prioritățile pe care le va urmări ministrul se axează pe
două direcții principale: rezolvarea problemelor ur-
gente, esențială pe termen scurt, şi eficientizarea unor
proceduri, cu impact pe termen mediu şi lung. 

Problemele urgente pe care se va concentra ac-
tivitatea ministerului se referă la închiderea în condiții
optime a programelor operaționale 2007 - 2013 şi lan-
sarea în cel mai scurt timp a apelurilor în cadrul noii
perioade de programare 2014 - 2020.

eficientizarea unor proceduri în abordarea şi ges -
tionarea fondurilor europene, vizată de ministrul Cris -
tian Ghinea, va include mai mulți paşi, primul fiind in-
troducerea costurilor simplificate. 

„Voi aplica principiul debirocratizării şi simplifi-
cării procedurilor şi în domeniul fondurilor europene,
principiu pe care l-am abordat prin inițiativele dema-
rate la Cancelaria Prim-Ministrului. Vom introduce

costuri simplificate pentru un număr cât mai mare de
cheltuieli, astfel încât statul să nu mai consume re-
surse pentru a controla hârtii, ci să se concentreze pe
urmărirea impactului proiectelor. Fondurile europene
sunt o şansă de modernizare pentru România şi acest
minister trebuie să se concentreze pe modernizare,
pe ce lăsăm în urmă, nu pe verificatul de hârtii. Pro-
punem un parteneriat societății şi beneficiarilor: să
dezvoltăm împreună România. Sunt conştient de în-
târzierile acumulate, promit oamenilor predictibili-
tate: vom discuta împreună un calendar realist al lan-
sărilor de ghiduri şi ne vom ține de acel calendar”, a
declarat ministrul Cristian Ghinea. 

De asemenea, domnia sa a mai spus că în perioada
imediat următoare va pune bazele unui mecanism de
transparență şi monitorizare prin care societatea civilă
şi mediul academic să urmărească fiecare proiect de
dimensiune mare implementat de instituțiile publice.

Sursa: fonduri-ue.ro

http://www.fonduri-ue.ro
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Lansarea unei noi cereri
de propuneri pentru granturi
în domeniile
Media şi Evenimente

Direcția Generală Comunicare a Parlamentu-
lui european (DG CoMM) anunță publicarea unei
noi cereri de propuneri pentru parteneriate şi
granturi de cofinanțare a activităților de comuni-
care ce au ca obiectiv promovarea şi multiplica-
rea identității, rolului şi naturii politice a Parla-
mentului european în două domenii: Media (TV,
radio şi/sau media online) şi evenimente.

Media (TV, radio şi/sau media online)

Pentru a putea depune un proiect care să be-
neficieze de un grant, solicitanții trebuie să îşi de -
pună în prealabil candidatura pen -
tru un parteneriat până cel târziu
pe 31 mai 2016. Parteneriatele au
un caracter multianual, iar can-
didaturile se depun pentru în-
treaga perioadă 2016 - 2019.

Doar partenerii selectați vor
fi eligibili pentru acordarea unui
grant în perioada 2016 - 2019.

ulterior încheierii unui con-
tract de parteneriat, partenerii pot solicita un grant,
în fiecare an din perioada 2016 - 2019.

Proiectele, ce pot beneficia de cofinanțare
de până la 60% din costurile eligibile totale, tre-
buie să fie depuse respectând condițiile stipulate
în cererea de propuneri de proiecte pentru gran-
turi în categoria media. Pentru anul 2016, aceasta
va fi publicată pe 15 iunie, iar termenul de depu-
nere al proiectelor este 31 august 2016.

Solicitanții pot depune o propunere de pro-
iect în următoarele domenii: TV, radio şi/sau me-

dia online. există şi posibilitatea de a depune pro-
iecte multimedia.

Ponderea maximă a cofinanțării proiectelor
este de 60% din costurile eligibile totale. Durata
maximă a proiectelor va fi de 7 luni, în perioada
noiembrie 2016 - iunie 2017.

Formularele de candidatură pentru partene-
riat şi grant se vor completa în limba engleză. Ma-
joritatea celorlalte documente solicitate în dosa-
rul de candidatură pot fi depuse în orice limbă
oficială a ue (inclusiv română). Detalii complete
se regăsesc la pagina dedicată parteneriatelor şi
granturilor.

Evenimente

Direcția Generală Comunicare a Parlamentu-
lui european (DG CoMM) a publicat pe 2 mai o ce-
rere de propuneri pentru granturi în domeniul

evenimentelor. Termenul-limită
de depunere a proiectelor este
31 mai 2016.

Prin „eveniment” se înțelege
orice tip de manifestare, online
sau offline (preferabil cu o com-
ponentă web) de natură non-par-
tizană, precum seminar, conferin -
ță, dezbatere, forum de discuție,
expoziție, competiție, activitate

sportivă sau culturală, care are ca scop punerea unei
platforme de comunicare la dispoziția cetățenilor.

Spre deosebire de granturile pentru media,
în cazul granturilor pentru evenimente nu este
necesar încheierea unui parteneriat în prealabil.

Ponderea maximă a cofinanțării proiectelor
este de 60% din costurile eligibile totale.

Toate întrebările legate de parteneriate şi
granturi se pot transmite prin e-mail la adresa:
dgcomm-subvention@ep.europa.eu.

Sursa: europarl.ro

http://europarl.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Constantin Tudorache
• 17 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia!
La începutul lunii mai, colegul nostru Constantin

Tudorache, Serviciul Administrativ, a împlinit 17 ani
de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia! 

Astăzi dorim să îl felicităm şi să îi mulțumim
pentru întreaga activitate desfăşurată în toți aceşti
ani şi pentru sprijinul oferit tuturor colegilor din
Agenție!

La Mulți Ani cu împliniri!

Silviu George Mitrea
• 14 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia!
La începutul acestei luni, colegul nostru Silviu

George Mitrea, expert Serviciul Monitorizare pro-
iecte PoR, a împlinit 14 ani de activitate în cadrul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Munte-
nia! 

Cu această ocazie dorim să îi mulțumim pentru
activitatea derulată în cadrul Biroului județean Te-
leorman şi pentru sprijinul oferit beneficiarilor PoR
în implementarea corectă a proiectelor europene!

La Mulți Ani cu succese!

Florina Răşcanu
• 10 ani de activitate

în cadrul
ADR Sud Muntenia!

În această perioadă, colega noastră Florina
Răşcanu, expert Serviciul Dezvoltare, a împlinit 10
ani de activitate neîntreruptă în cadrul Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!

Astăzi dorim să o felicităm şi să îi mulțumim
pentru colegialitate şi implicarea dovedită în acti-
vitatea derulată până în prezent în cadrul Biroului
județean Ialomița! 

La Mulți Ani cu împliniri!

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


Centrul Cultural județean Că -
lăraşi va organiza vineri, 20 mai,
începând cu ora 18:00, concertul
caritabil susținut de nicu Alifantis
şi trupa sa, „Zan”. evenimentul se
va desfăşura în Sala de spec tacole
„Barbu Ştirbei”, existând două ca-
tegorii de bilete: 50 de lei în sală şi
25 de lei la balcon. Su ma integrală,
strânsă din vânzarea biletelor, pre-
cum şi din dona țiile suplimentare,
va fi donată Sec ției de Pediatrie a
Spitalului jude țean Călăraşi.

Sursa: radiovocescampi.ro
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99 de staţii de autobuz
din Piteşti

vor fi reamenajate

Argeş

Studiul de fezabilitate pri-
vind amenajarea sta țiilor de au-
tobuz din Piteşti este gata. De-
vizul gene ral al lucrărilor se ri-
dică la 8,5 milioane de lei, fon-
durile necesare urmând să fie
accesate prin programe de finan -
țare europeană. Lucrările se în-
scriu în Planul de Mobilitate ur-
bană, un proiect mai amplu ce pre -
vede inclusiv achiziționarea de au -
tobuze electrice. În ceea ce pri-
veşte stațiile de călători, se pro -
pune modernizarea a 99 dintre
acestea care deservesc transpor -
tul de călători pe o lungime de
a proape 47 km. Cu banii respec-
tivi se au în vedere următoarele
lucrări: dotarea cu două panouri
laterale electronice pentru infor -
marea călătorilor (traseu, timp de
aşteptare, hărți transport); dota -
rea cu un panou digital interac-
tiv pentru afişarea, la cerere, a u -

nor informații precum prețul bile -
telor şi abonamentelor de trans-
port; montarea de benzi tactile
pentru persoanele cu dizabili-
tăți; amenajarea a 20 de puncte
de vânzare a biletelor şi abona-
mentelor de călătorie; amena-
jarea de grupuri sanitare la cape -
te de linie; montarea camerelor
video de supraveghere în fieca -
re stație. 

Sursa: ziarulargesul.ro

Concert
caritabil

la Călăraşi
pentru Secţia
de Pediatrie
a Spitalului
judeţean

Călăraşi

Din anul 2017, drumul național Bâldana – Târgo -
vişte – Sinaia a fost inclus pe PoIM şi va fi reabilitat
cu fonduri europene, Comisia europeană agreând de ja
lista cu arterele ce vor intra la reabilitare. În lu na mai
vor începe lucrările pe tronsonul Târgovişte – Sinaia şi
s-a semnat contractul şi pentru podul provizoriu de
la Pucioasa, ce va fi gata în trei luni. În primă fază
vor fi efectuate lucrări importante de reabilitare a
porțiunilor de drum național distruse de lucrările de
apă şi canalizare din localitățile Pucioasa şi Fieni, unde
urmează să se toarne circa 10,4 km de covor asfaltic.

„Avem veşti bune pentru locuitorii județului
Dâm bovița. Sunt două lucruri importante, unul es -

te sus ținut de documente, iar pentru cel de-al doi-
lea sunt informații pe care le-am obținut de la cei
care se ocupă, în cadrul ministerelor, de acest su-
biect, care ține de DN 71, de la Tărtăşeşti – Bâlda -
na – Târgovişte – Pucioasa – Fieni până la Sinaia. Din
DN 71 de la km 58+180 şi de la 63 până la 65, de la
km 65 până la 69, o să avem 10,4 km de covor asfal -
tic nou. Este o lucrare intermediară şi sper eu să
rezolvăm zonele cele mai afectate de uzură şi de
lucrările de apă şi canal, în special în localitățile
Pucioasa şi Fieni”, a declarat recent preşedintele
CjD, Adrian țuțuianu.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Drumul naţional Bâldana – Târgovişte
– Sinaia va fi reabilitat cu fonduri europene

Dâmboviţa

http://www.jurnaldedambovita.ro
http://www.ziarulargesul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.radiovocescampi.ro


Fosta şcoală cu două săli de clasă»
din Gura Văii, abandonată în urmă cu
mulți ani, a fost reabilitată şi
transformată într-un cămin cultural.

Incinta va funcționa în principal ca centru so-
cio-cultural, în care copiii din sat vor avea la dis-
poziție 10 calculatoare şi vor fi ajutați la lecții de
preotul Laurențiu Popa: „Este bine că am intrat în
rândul comunităților aşezate, cu un loc în care să
ne întâlnim şi să ne ocupăm de copiii noştri. Aici
putem înființa un after school, unde elevii să-şi
facă lecțiile, iar eu mă ofer să-i supraveghez şi să-i
îndrum.”

În viitorul apropiat, la căminul cultural va fi
amenajată şi dotată o bucătărie, astfel încât una
dintre săli să poată fi utilizată şi la diferite eveni-
mente. Căminului Cultural din Gura Văii va purta
numele Cuvioasei Paraschiva, precum hramul Bi-
sericii din sat. 

Sursa: guraialomitei.com

9Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 273 / 25 aprilie - 2 mai 2016

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

IN
FO

 JU
D

EȚE

În data de 22 aprilie, în oraşul Ljubljana din Slo -
venia a avut loc Conferința Regională privind Pla-
nul de Investiții pentru europa – Investind în Trans-
porturi. La această conferință, proiectul „Giurgiu
Green Port ” a fost dat ca exemplu de „best prac-
tice” pentru ue. Participarea a fost la nivel de miniş -
tri ai țărilor membre ale ue, cadru în care s-a subli -
niat seriozitatea şi consecvența partenerilor de la
Giurgiu, care a dus la această realizare. este vorba
despre Primăria Municipiului Giurgiu, firma Industrie
Logistic Linz şi Administrația Zonei Libere Giurgiu.

La Conferinta de la Ljubljiana a participat mi-
nistrul Dan Costescu, comisarul european pentru
transporturi, miniştrii transporturilor din europa
Centrală şi de est, conducerea Băncii Mondiale a
Băncii europene de Investiții şi a Băncii europene de
Reconstrucție şi Dezvoltare, echipa din conducerea
Direcției Generale Mobilitate şi Transporturi, precum

şi consultanți ai Comisiei europene (jaspers).
În cadrul întâlnirilor a fost abordată tema opor -

tunităților de finanțare pentru proiectele de trans-
port prin intermediul Fondului european de Investi -
ții Strategice, precum şi provocările determinate
de Planul de Investiții.

Ministrul român a subliniat poziția României în
acest context pe mai multe niveluri:

la nivel strategic – prin aprobarea Master Pla-•
nului General de Transport;

la nivelul managementului de proiecte – prin•
pregătirea, implementarea şi monitorizarea proiec -
telor desfăşurate;

la nivelul companiilor de infrastructură – prin•
restructurarea propusă pentru CFR Marfă şi CnADnR;

la nivelul cadrului legislativ – prin simplificarea aces-•
tui cadru pentru accelerarea proiectelor de infrastructură.

Sursa: opiniagiurgiu.ro

Proiectul „Giurgiu Green Port” –
exemplu de bună practică pentru UE

Giurgiu

Satul Gura Văii
are propriul cămin cultural

Ialomiţa

http://opiniagiurgiu.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.guraialomitei.com
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Primăria Băicoi a demarat lucrările de construc -
ție din cadrul proiectului prin care va înființa o
creşă pentru copiii mai mici de 3 ani. Instituția va
fi ridicată pe locul fostei centrale termice din zona
Centrului Civic Lilieşti, Băicoi.

Încadrat în programul „Promovarea egalității
de gen şi a echilibrului între viața profesională şi
cea privată”, proiectul este finanțat prin Mecanis-
mul Financiar Spațiul economic european 2009 – 2014,
Primăria Băicoi asigurând partea de cofinanțare.

Instituția va veni atât în sprijinul copiilor prin
oferirea accesului la educație timpurie, cât şi pă-

rinților acestora, cărora le oferă oportunitatea de
a nu părăsi piața muncii pentru o perioadă înde-
lungată, din cauza creşterii copilului şi continuarea
dezvoltării profesionale a acestora.

La momentul de față, creşterea în cele mai bu ne
condiții a copiilor nu este asigurată, pe teritoriul ora-
şului nefiind funcțională nicio creşă. Din aceas tă cauză,
majoritatea părinților optează pentru varianta aban-
donării locului de mun că pentru creşte rea copilului
timp de cel puțin 2 ani, ceea ce duce ul terior la difi-
cultăți majore privind reintegrarea pe piața muncii.

Sursa: observatorulph.ro

Cu ajutorul fondurilor europene,
la Băicoi se construieşte o creşă

Prahova

Ideo Ideis a deschis preselecția»
pentru secțiunea non-competitivă
„Spectacole de Teatru Tânăr” din cadrul
celei de-a XI-a ediții a Festivalului,
care va avea loc anul acesta
între 8 şi 14 august, la Alexandria.

orice trupă de liceeni din țară se poate înscrie
pentru a juca pe scena Ideo Ideis în fața unui public
de peste 400 de spectatori, printre care se regă-
sesc şi câțiva dintre cei mai cunoscuți oameni de
teatru şi de film din țară.

Potrivit organizatorilor, începând cu această
ediție, fiecărei trupe participante i se va aloca un
mentor – un profesionist din lumea teatrului – care
o va ghida şi va oferi feedback, întregind astfel
conceptul de mentorat propus de Ideo Ideis. Prin-
tre mentorii de anul acesta se numără Dorina Chi-
riac, Marius Manole, Medeea Marinescu, Cătălin Şte -
fănescu, Andi Vasluianu şi Vlad Zamfirescu. Prezen -
ța la festival presupune pentru liceeni un program
zilnic de workshopuri de dezvoltare personală prin
mijloace alternative: actorie, dans, scriere crea-
tivă, muzică, film, fotografie, precum şi posibili-
tatea de a vedea spectacole de teatru profesionist
şi de a participa la toate activitățile ce se vor des-
făşura la Alexandria, pe perioada Ideo Ideis.

Trupele se pot înscrie până pe 27 mai pe
www.ideoideis.ro/inscriere. Toate detaliile nece-
sare înscrierii sunt disponibile în Ghidul Trupelor
Aplicante.

Celor 8 trupe selectate din țară li se va adăuga
o trupă locală, câştigătoarea festivalului „Pau -
za_de_teatru” din Alexandria. Selecționerii trupe-
lor sunt Andreea Borțun (regizor/scenarist, co-pre-
şedinte Ideo Ideis), Alexandru Ion (actor, co-pre-
şedinte Ideo Ideis), Lavinia Cioacă (scenarist, co-
director Ideo Ideis), Carmen Dumitrescu (manager
cultural, co-director Ideo Ideis), Ana Teodorescu
(teatrolog, coordonator spectacole Ideo Ideis) şi
Sabina Brânduşe (actriță, coordonator al departa-
mentului relații trupe Ideo Ideis).

Ideo Ideis este un festival de teatru pentru co-
munitate şi, în acelaşi timp, un eveniment dedicat
procesului de educație alternativă pentru tinerii
liceeni din România.

Structura festivalului este unică în peisajul
festivalurilor de teatru din țară şi are rolul de a-i
ajuta pe participanți să-şi îmbunătățească abili-
tățile de comunicare, să capete încredere în ei în-
şişi şi să interacționeze cu tipuri de modele rele-
vante pentru dezvoltarea lor personală şi profe-
sională.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Au început înscrierile la preselecţia
pentru ediţia a XI-a a Festivalului Ideo Ideis

Teleorman

http://www.ziarulteleormanul.ro
http://www.ideoideis.ro/inscriere
http://www.observatorulph.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către

Agenție şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice,
în vederea promovării Programului operațional Regional.

Pe lângă aceste noutăți, se doreşte informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale
Rețelei de Informare ReGIo Sud Muntenia

şi 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 poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Argeş, sediul Consiliului județean Argeş: Piața
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Piteşti,
jud. Argeş; 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 şi 101, mun. Târgovişte, 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. Ploieşti, 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, Călăraşi, jud.
Călăraşi, 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 - şef 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 / 3 mai 2016

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția şi activitățile pe care
dumneavoastră le desfăşurați. 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) şi va fi distribuit

electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare ReGIo Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor

județene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației

Publice, reprezentanților mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor

dedicate (portalurilor de ştiri economice), precum
şi publicului larg.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,

fax: 0242/313.167.

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

