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autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Regional a publicat marţi, 2 august 2016,
calendarul actualizat al lansărilor apelurilor de pro-
iecte în cadrul Programul Operaţional Regional 2014-
2020. Perioadele prezentate în acest calendar sunt
cu titlu estimativ, urmând a fi revizuite în funcţie de
îndeplinirea condiţiilor pentru lansarea apelurilor.

documentul poate fi consultate pe website-ul
dedicat implementării Regio în Sud Muntenia –
http://regio.adrmuntenia.ro > Programul Opera-
ţional Regional 2014 – 2020, http://regio.adrmun-
tenia.ro/por_2014-2020/, link: http://regio.adr mun -
tenia.ro/imagini/upload/calendarlansari_2au-
gust2016.doc sau pe site-ul Regio, http://www.in-
foregio.ro.

agenţia pentru dezvoltare»
Regională Sud Muntenia va organiza în
data de 10 august 2016, începând cu ora
10:00, seminarul local de diseminare a
rezultatelor proiectului „MYBUSINESS –
Îmbunătățirea abilităților antreprenoriale
și stimularea șomerilor cu vârsta peste 50
de ani“, finanţat în cadrul programului
ERASMUS+, pe care îl implementează în
calitate de coordonator.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă
promovarea reintegrării pe piaţa muncii a șome -
rilor cu vastă experienţă pe piaţa muncii, prin edu-
carea și stimularea acestora pentru a-și crea pro-
pria afacere.

agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia implementează acest proiect în cadrul unui
consorţiu format din 6 parteneri - autorităţi locale,
regionale și instituţii private din România, Irlanda,
Belgia, Grecia, Spania, austria, proiectul derulân -
du-se în perioada septembrie 2014 - august 2016.

Rezultatele obţinute ca urmare a implemen-
tării proiectului constau în 6 analize individuale

asupra nevoilor seniorilor șomeri pentru a deveni
liberi profesioniști și antreprenori, Raportul trans-
naţional care sintetizează principalele concluzii
ale cercetării din fiecare ţară parteneră pentru a
identifica nevoile comune și posibilele soluţii pen-
tru stimularea mediului de afaceri și crearea de lo-
curi de muncă pentru șomerii seniori, programa
cursului de instruire pilot organizat în austria, Ir-
landa și Grecia precum și cele 6 evenimente de di-
seminare organizate în cadrul proiectului.

Grupul ţintă al acestui proiect este format din
persoanele șomere cu vârsta peste 50 de ani care
au experienţă pe piaţa muncii și care doresc să de-
vină liber profesioniști sau antreprenori.
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Fonduri europene de 5 milioane de euro
pentru bunăstarea locuitorilor

din cartierele marginalizate ale oraşelor
Ministerul fondurilor europene»

(Mfe) a lansat în consultare publică ghidul
de finanţare „Sprijin pregătitor pentru
elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală
(SDL) — orașe/ municipii cu populație de
peste 20.000 locuitori”, corespunzător
primei etape a mecanismului de dezvoltare
locală plasată sub responsabilitatea
comunităţii pentru zone urbane
marginalizate.

Strategiile de dezvoltare locală vor contribui
la combaterea sărăciei și a excluziunii sociale în
comunităţile urbane caracterizate prin nivel scă-
zut de educaţie, grad crescut de șomaj, stare pre-
cară de sănătate a locuitorilor și condiţii proaste
de locuire. elaborarea SdL constituie un prim pas
pentru transpunerea în plan local a măsurilor pre-
văzute de Guvernul României în Pachetul Antisă-
răcie și, de asemenea, sprijină Măsura VII - O nouă
misiune pentru Grupurile de Acțiune Locală din
Pachetul Clasa de Mijloc la Sate.

Beneficiarii fondurilor din acest apel de pro-
iecte pot fi autorităţile publice locale în partene-
riat cu actori sociali relevanţi sau Grupurile de
acţiune Locală (GaL) existente la momentul lan-
sării apelului. În cadrul acestei etape, pentru care
alocarea financiară este de 5 milioane euro, se vor
finanţa următoarele activităţi:

adaptarea GaL deja înfiinţat conform ce rin ţe -•
lor dLRC pentru perioada de programare 2014-2020;

delimitarea comunităţii marginalizate și a te-•
ritoriului SdL, inclusiv a zonei/zonelor urbane mar-
ginalizate;

animarea partenerilor locali și mobilizarea co -•
munităţii marginalizate vizate de SdL;

elaborarea SdL și a listei indicative de inter ven -•
ţii prin care GaL consideră că vor fi atinse obiecti -
vele strategiei de dezvoltare locală.

după elaborarea Strategiilor de dezvoltare Lo-
cală (SdL), următoarele etape ale mecanismului de
dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea co -

mu nităţii sunt: selectarea SdL și a pachetului inte -
grat de proiecte pentru zonele marginalizate.

Propunerile, sugestiile sau recomandările pri-
vind ghidul „Sprijin pregătitor pentru elaborarea
Strategiilor de Dezvoltare Locală - orașe/ municipii
cu populație de peste 20.000 locuitori” sunt aștep -
tate până la data de 16 august 2016 pe adresa:
ssdl@fonduri-ue.ro.

textul ghidului solicitantului și documentele
anexe pot fi consultate pe site-ul www.fonduri-
ue.ro.

„Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strate-
giilor de Dezvoltare Locală — orașe/ municipii cu
populație de peste 20.000 locuitori” este un apel
de proiecte în cadrul axei prioritare 5: Dezvoltare
locală plasată sub responsabilitatea comunității,
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii so-
ciale, combaterea sărăciei și a oricărei discrimi-
nări, Prioritatea de investiţii 9.VI: Strategii de dez-
voltare locală elaborate la nivelul comunității Obiec -
tiv specific 5.1.: Reducerea numărului de persoane
aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din
orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu ac-
cent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii
roma, prin implementarea de măsuri/ operaţiuni
integrate în contextul mecanismului de dLRC.

dezvoltarea Locală plasată sub Responsabili-
tatea Comunităţii (dLRC) este noul instrument de
dezvoltare teritorială propus de Comisia europea -
nă pentru perioada de programare 2014-2020 în
vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale
de la nivel urban, prin stimularea implicării comu -
nităţilor în dezvoltarea locală, prin formarea unui
parteneriat local și implementarea unor Strategii
de dezvoltare Locală (SdL).

POCu 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 mi-
liarde euro. Programul stabilește priorităţile de inves -
tiţii, obiectivele specifice și acţiunile asumate de către
România în domeniul resurselor umane, pentru a con-
tribui la reducerea disparităţilor de dezvoltare econo-
mică și socială dintre România și Statele Membre ale ue.

Sursa: fonduri-ue.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-ue.ro
http://www.fonduri-ue.ro
http://www.fonduri-ue.ro
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A fost publicat Ghidul
Comisiei Europene

privind Fondurile Structurale
şi de Investiţii Europene

2014-2020
firmele mici și mijlocii (IMM),

fermierii, tinerii, organizaţiile non -
guvernamentale (OnG) și alţi soli -
citanţi din România și din cele-
lalte 27 de state membre ale uni-
unii europene au la dispoziţie un
ghid general, orientativ, pentru ac -
cesarea fondurilor europene din
perioada de programare 2014-2020,
realizat de Comisia europeană.

„Finanțarea din partea UE -
Ghidul începătorului”, în limba
română, conţine linkuri către site-
urile dedicate oportuni tăţi lor de
finanţare din perioada 2014 - 2020,
precum și informaţii de ba ză pri-
vind depunerea cererii de fi nanţa -
re, regulile de eligibilitate etc..

Broșura conţine exe mple și
sfaturi practice și este grupată în
mai multe capitole, cu ac cent pe
finanţarea întreprinderilor mici
și mijlocii (IMM):

Informaţii practice privind•
granturile;

Informaţii practice privind•
contractele de achiziţii publice;

transparentă și control;•
Principalele surse de finan ţa re;•
COSME, un program special•

pentru IMM-uri;
transporturi, energie și tIC;•
Cercetare și inovare;•
Politica de coeziune;•
agricultură;•
Granturi;•
Contracte;•
Informaţii suplimentare pri-•

vind finanţarea din partea ue;
Sume disponibile (2014-2020).•
documentul poate fi descăr-

cat de la adresa: http://ec.eu-
ropa.eu/regional_policy/sour-
ces/docgener/guides/blue_book
/blueguide_ro.pdf

Sursa: hotnews.ro
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15 milioane de euro pentru
IMM-urile din agricultură

Banca europeană de Investiţii (BeI)
a oferit un împrumut de 15 milioane
de euro companiei agricover Credit
Ifn pentru a finanţa proiectele de di-
mensiuni reduse implementate de IMM-
urile din domeniul agricol. este primul
acord încheiat în România în cadrul fon -
dului european pentru investiţii strate -
gice (feIS), pilonul central al Planului de
investiţii pentru europa (#investeu),
lansat de Comisia juncker.

„Anunțul făcut de BEI, de a furniza
finanțarea de tip capital de stat (seed
finance) pentru IMM-urile românești
din agricultură, oferă un binevenit im -
puls investițiilor, creării de locuri de
muncă și creșterii economice în zone -
le rurale. Acest proiect ar trebui să func -
ționeze drept model de bază pentru
cele similare, în așteptare, în întrea -
ga Europă rurală”, a declarat comisa -
rul european pentru agricultură și dez -
voltare rurală Phil Hogan.

agricover Credit Ifn este, în prezent,
singura instituţie financiară din Româ -
nia axată în mod exclusiv pe finanţa -
rea agricultorilor și a proiectelor lor.
Împrumutul de la BeI va ajuta la găsi -
rea de soluţii pentru lipsa finanţărilor
necesare IMM-urilor agricole din Ro-
mânia și va contribui, astfel, la mai
bună utilizare a potenţialului agricul-
turii românești.

Sursa: http://ec.europa.eu/romania

Ghidul privind Strategia
de contractare a fost publicat

agenţia naţională pentru achiziţii Pu -
blice a publicat prima versiune a Ghi-
dului privind Strategia de contractare.
acest document a fost elaborat de spe -
cialiști anaP pentru a sprijini autori -
tăţile/entităţile contractante în pro-
cesul de realizare a strategiei de con-
tractare. Ghidul explică Ce eSte stra-
tegia de contractare, CIne /CÂnd o
elaborează și Ce COnțIne aceasta.

anaP va ţine cont de propunerile și ob -
servaţiile venite din partea celor intere -
saţi, cu privire la conţinutul materialu -
lui, în vederea perfecţionării acestuia.

Ghidul privind Strategia de con-
tractare poate fi consultat pe site-ul
anap.gov.ro, la secţiunea documente
utile / Ghiduri, sau accesând ur mătorul
link: http://goo.gl/nKn7ea.

Sursa: anap.gov.ro

http://www.adrmuntenia.ro
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http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/blue_book/blueguide_ro.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/blue_book/blueguide_ro.pdf
http://www.hotnews.ro
http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm
http://anap.gov.ro
http://goo.gl/nKN7eA
http://anap.gov.ro
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Primăriile pot cadastra gratuit
terenurile agricole

Primăriile pot solicita, începând»
de săptămâna trecută, finanţare pentru
realizarea gratuită a cadastrului. În acest
scop, fiecare localitate va putea primi în
acest an până la 135.000 lei, potrivit
surselor Capital.

Guvernul României a aprobat la finalul lunii iu -
nie o ordonanţă de urgenţă care are ca scop cadas -
trarea cu prioritate a terenurilor agricole, cerinţă
venită din partea mai multor fermieri. actul norma -
tiv prevede că sumele aferente cadastrării proprie-
tăţilor situate în extravilan vor fi achitate de agen-
ţia naţională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
(anCPI), însă primăriile care nu au imobile în ex-
travilan, pot beneficia de realizarea gratuită a ca-
dastrului și pentru proprietăţile din intravilan.

Conform surselor Capital, conducerea anCPI a
stabilit sumele care pot fi plătite primăriilor în 2016
din veniturile proprii ale instituţiei. astfel, fiecare
unitate administrativ-teritorială va putea primi
până la 135.000 lei. Bugetul alocat de agenţie în
acest an este de 90,7 mil. euro.

Guvernul a motivat aprobarea ordonanţei de
urgenţă prin importanţa pe care o are cadastrarea
pentru fermieri în accesarea fondurilor europene
pe exerciţiul financiar 2015-2020 și în obţinerea
subvenţiilor, care vor fi acordate doar pe baza
identificării cadastrale a terenurilor.

Cum se procedează

anCPI a lansat ghidul primarului pentru înscri e -
rea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și
carte funciară, care descrie etapele pe care primă -
riile trebuie să le parcurgă pentru a obţine finanţa -
re. Conform ghidului, anCPI va vira banii în contu-
rile primăriilor după recepţia lucrării și deschide-
rea cărţilor funciare la finalizarea lucrărilor (inta-
bularea imobilelor).

de asemenea, anCPI va pune la dispoziţia per-
soanelor fizice și juridice autorizate să execute lu-
crări de cadastru o aplicaţie informatică gratuită
cu ajutorul căreia vor fi create documentele ne-
cesare pentru înscrierea imobilelor în sistemul in-
formatic integrat de cadastru și carte funciară.

Accelerarea cadastrării

Ordonanţa permite primăriilor care au derulat
deja lucrări de cadastrare din fonduri proprii să
poată primi cofinanţare din partea anCPI ulterior
finalizării înregistrării la nivel de sector cadastral
și nu doar după încheierea procesului pe întregul
teritoriu administrativ. Guvernul se așteaptă ca a -
ceastă măsură să accelereze ritmul de desfășurare
a lucrărilor de intabulare. Iniţiativa legislativă apar -
ţine anCPI, instituţie care coordonează Programul
naţional de Cadastru și Carte funciară (PnCCf), ce
vizează înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor
din România până în 2023.

demarat la finalul anului trecut, PnCCf a con-
dus până acum la finalizarea lucrărilor de înregis-
trare sistematică în 18 unităţi administrativ teri-
toriale, ceea ce reprezintă circa 175.000 de imo bi -
le. acestea au ridicat numărul imobilelor cadastra -
te la circa 8,9 milioane din care 2,1 milioane de apar -
tamente, 3,71 milioane de construcţii (11.528 de
construcţii neterminate, 106.379 de construcţii ad-
ministrative și social-culturale, 1,35 milioane de
construcţii anexă, 1,89 milioane de construcţii de
locuinţe, 340.303 construcţii industriale și edili-
tare) și 2,93 milioane de terenuri.

Valoarea programului PnCCf este de 1,2 mld.
euro, din care 900 mil. euro reprezintă fondurile
anCPI obţinute exclusiv din serviciile prestate, iar
312 mil. euro reprezintă fonduri europene neram-
bursabile, care o să înceapă a fi atrase din 2017.
anul trecut, anCPI a încasat venituri de circa 100
mil. euro.

Sursa: capital.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.capital.ro
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Propuneri de parteneriat
din Marea Britanie și Spania
în domeniul energiei –
Orizont 2020

Greater Manchester (Marea Britanie) și aria
Metropolitană Barcelona (Spania) caută parteneri
– regiuni sau/și orașe – pentru un proiect „Orizont
2020”, componenta „Schimbări societale” – do-
meniul energetic -, care să propună abordări ino -
vatoare demonstrabile combinate privind stoca-
rea la scară largă, sursele de energie regenerabi -
lă, managementul transmisiilor în reţea, noi tehno -
logii în domeniu, etc..

Titlul propunerii: Smart Management and Re -
newable Technology with Innovative Efficient Sto -
rage (Smarties).

Consorţiul caută unul sau doi parteneri prin-
tre regiunile și orașele interesate să găzduiască
unul dintre demonstratori. autoritatea locală/re-
gională care dorește să fie partener trebuie să ai -
bă capacitate regenerabilă existentă și să aducă
un alt partener tehnic și un operator de reţea de dis -
tribuţie energetică de la nivel local ca observator
sau expert.

Data limită pentru manifestarea interesului:
6 septembrie 2016.

Durata de implementare prevăzută: 48 de luni.

Contact: dl neil jones, Low Carbon energy
Inno vation Manager, Greater Manchester Combi-
ned authority (uK), tel.: +44 (0) 161 237 4070,
neil.jones@neweconomymanchester.com, dl Sean
Owen, non domestic energy efficiency Lead,
Greater Manchester Combined authority (uK),
tel.: +44 (0) 161 234 3688, s.owen@manches ter.gov.uk

Sursa: UNCJR

Propunere de parteneriat Erasmus +
din Italia

VIteCO e-learning s.r.l., IMM din Italia, mem-
bră a jO Group, caută 4 parteneri pentru un pro-
iect Erasmus+, acţiunea-cheie 2, „Parteneriate
strategice” – cetăţenie activa pentru tineri (data
limită de depunere a proiectelor: 4 octombrie
2016).

VIteCO este un furnizor de tehnologii de for-
mare pe termen lung și lider în sectorul de e-lear-
ning, cu o expertiză dobândită, de asemenea, și
prin participarea la mai mult de 25 de proiecte
cu finanţare europeană. activitatea sa este orien-
tată către educaţia și formarea vocaţională și
dezvoltarea de soluţii axate pe web pentru ma-
nagementul conţinutului educaţional colaborativ.
de obicei, contribuţia VIteCO în proiecte constă
în dezvoltarea unei abordări inovatoare de învă -
ţare tIC, pentru atingerea obiectivelor strategice
ale programului Erasmus+.

Partenerii căutaţi: entităţi care sunt impli-
cate în activităţi de cetăţenie activă în rândul ti-
nerilor și învăţare informală prin jocuri educative.

Data limită pentru manifestarea interesului:
15 septembrie 2016.

Contact pentru detalii și manifestarea inte-
resului: federica Lo Cascio, epo@jogroup.eu,
0039 095 7225331.

Sursa: UNCJR

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


Săptămâna trecută a fost pusă în funcţiune sta -
ţia de asfalt achiziţionată în 2014 de Consiliul jude -
ţean argeș. ea va fi administrată de Regia au tonomă
judeţeană de drumuri argeș pe o perioada de 8 ani,
cu posibilitate de prelungire a contractului. Staţia
va produce bitum pentru asfaltarea drumurilor ju -
deţene dar și pentru comercializarea către terţi, ur -
mărindu-se eficientizarea și rentabilizarea activită -
ţii Regiei de drumuri. Statia a costat peste 3 milioa -
ne lei, produce în jur de 60 de tone asfalt pe oră și va
funcţiona minim 20 de ani. „Noi producem asfalt la un

preț mult mai ieftin decât dacă l-am cumpăra de pe pia -
ță. Mie mi s-a dat un reper: cel puțin la jumă ta te” a spus
dan Manu, președintelui Consi liului judeţean argeș.
acesta a precizat că economia este făcută chiar și în
condiţiile în care serviciile pentru analizele de laborator
privind calitatea asfaltului și serviciile de cântă rire a
basculantelor încărcate cu asfalt sunt plătite către alte
firme. Pentru ca staţia de asfalt să funcţioneze indepen -
dent, Cj argeș va demara procedura de achiziţie a unui
laborator, a unui cântar dar și a altor utilităţi necesare.

Sursa: ziarulprofit.ro

Proiectul cu titlul „Reabilitarea infrastructu-
rii de mici dimensiuni din cadrul Grădinii Zoologi -
ce Călărași pentru promovarea în scop didactic  a unui
ecosistem piscicol”, implementat de Primăria mu-
nicipiului Călărași, în perioada 28.11.2014-31.07.2016,
în parteneriat cu ajVPS Călărași, și finanţat prin Pro -
gramul Operaţional de Pescuit, Măsura 2.1.1. „Îmbu -
nătățirea competitivității zonei de pescuit prin in-
vestiții, în vederea îmbunătățirii mediului de via -
ță”, a avut recepţia la finele săptămânii trecute.

„Sper ca în această toamnă să reușim să bă-
găm și apă în lacul pe care l-am făcut, am mai achi -
zi ționat și câteva lebede pentru lac, de altfel vom
re loca toate lebedele pe care le avem în noua
deltă, spunem noi, pe care am creat-o. Ne dorim
finalizarea acestui proiect în cursul anului 2016”,
a menţionat Cristian tatavura, directorul Grădinii
Zoologice din municipiul Călărași.

Mai în detaliu, lucrările din cadrul proiectului
menţionat, unul inedit pentru Călărași, sunt următoa-
rele: ziduri de sprijin refăcute la bazinul lacului arti-
ficial și la cele trei insule, podeţe pietonale de legă-
tură construite, alei pietonale pe perimetrul bazinului
și pe insule reabilitate, trei foișoare în scop didactic
și de recreere, construite pe toate cele trei insule, îm-
prejmuiri din zona de sud refăcute, alei de acces către

lacul artificial refăcute. au fost achiziţionate, de ase-
menea, materiale de promovare. Valoarea totală a
proiectului depă șeș te 1,2 milioane de lei.

directorul Grădinii Zoologice din Călărași a
declarat că, în această perioadă, s-a reușit și as-
faltarea tuturor aleilor. „Separat de ceea ce a fost
prins în proiectul pe POP, pot să spun că am reușit
să asfaltăm integral toate aleile din cadrul Grădi-
nii Zoologice. În perioada imediat următoare tre-
buie să montăm și coșurile de gunoi, băncile și in-
dicatoarele de traseu pentru vizitatori, chiar va
exista un plan de vizitare al grădinii”, a spus ta-
tavura. Planurile de modernizare ale Grădinii Zoo
nu se opresc aici, tatavura menţionând și un viitor
proiect, în zona din imediata vecinătate a noii
investiţii cu bani europeni. „Mai avem un proiect
la care lucrăm. Pe zona din imediata vecinătate
unde s-a realizat proiectul POP, mai dorim să fa-
cem un altul, o zonă pentru animalele indigene.
Avem aici cam un hectar și jumătate care va fi fo-
losit pentru înființarea unei zone de joacă pentru
copii, un baby-zoo, ponei, căprițe, aici vorbind de
animale mici. Zona a fost igienizată și curățată
pentru această amenjare”, a punctat directorul
Grădinii Zoologice din Călărași.

Sursa: calarasi24.info
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Costurile pentru asfalt şi bitum,
reduse la jumătate cu ajutorul staţiei

achiziţionate de Consiliul Judeţean Argeş

Argeş

Grădina Zoologică din Călăraşi
se modernizează

Călăraşi

http://ziarulprofit.ro
http://calarasi24.info
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Primarul Cristian Stan a declarat că este gata și
va fi depusă, cel mai târziu în luna septembrie, ce-
rerea de finanţare pentru unul din proiectele sociale
în valoare de șase milioane de euro. este vor ba des-
pre documentaţia care acoperă zona I. e. flo rescu
și care vizează reabilitarea a 90 de apartamente,
susţinerea tinerilor care învaţă o meserie, stimula-
rea dezvoltării unor mici afaceri, asigu rarea de asis-
tenţă medicală și crearea unui after school. un pro-
iect similar este pregătit pentru zo na Romlux.

„Nu se vor mai face numai reabilitări ale spa-
țiilor comune, ci vor fi lucrări care vor viza, în pri -
ma fază, zona I.E. Florescu – 90 de apartamente și
apoi 90 de case în Cartierul Romlux. Pe ambele pro -
iecte avem undeva la 600 de beneficiari. (…) Vom
avea after-school-uri, programul a doua șansă și în -
curajarea unor afaceri. Avem undeva la 20 de start-
up-uri a câte 25.000 euro fiecare, plus subvenții
pentru ucenicie” -a spus primarul Cristian Stan.

Sursa: ziardambovita.ro

Primăria Târgovişte
depune cerere de finanţare

pentru un proiect social de şase milioane de euro

Dâmboviţa

Primarii de municipii din Regiunea»
Sud-Muntenia și-au ales astăzi conducerea
dar și sediul regional, care va funcţiona
la Giurgiu. Întâlnirea s-a desfășurat la
sediul Primăriei Giurgiu și l-a avut ca
invitat principal pe președintele
asociaţiilor Municipiilor din România,
primarul sectorului 3, Robert negoită.

discuţiile dintre primarii de municipii din re-
giunea Sud-Muntenia s-au axat pe subiectul salari -
zării unitare în administraţie, pe problemele întâm -
pinate în absorbţia fondurilor europene, dar și pe asu -
marea responsabilităţii în actul de control, în cazul
instituţiilor care verifică activitatea primăriilor.

În cadrul dezbaterilor, a fost înfiinţată o struc-
tură regională a asociaţiilor Municipiilor din Româ-
nia, care va include municipiile din sudul Munteniei
și care va avea sediul în Giurgiu. totodată, preșe-
dintele aMR Sud-Muntenia a fost ales primarul de
Giurgiu, nicolae Barbu, care a preluat acest man-
dat pentru o perioadă de un an. negoiţă cere o mai
mare responsabilitate a instituţiilor care contro-
lează primăriile de municipii. Prezent la dezbate-
rile de la Giurgiu, președintele asociaţiilor Muni-
cipiilor din România, Robert negoiţă, a declarat că

România este singura ţară în care există diferenţe
majore de salarizare între administraţia locală și
centrală, salariaţii din primării având cele mai mici
salarii, în comparaţie cu colegii lor din ministere.
acesta a dat exemplu unui jurist, care la primărie
câștigă 1.000 lei, la consiliul judeţean, în jur de
1.500, la prefectură- 3.000 lei, iar la ministere câș-
tigul este foarte mare.

Sursa: giurgiuveanul.ro

Ședinţa Asociaţiei Municipiilor
din România, regiunea Sud-Muntenia

Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://ziardambovita.ro
http://giurgiuveanul.ro
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La Slobozia există singurul muzeu»
naţional dedicat agriculturii din România.
decizia a fost adoptată de Guvern în
urma unei ședinţe desfășurată în urmă
cu o săptămînă, la București. astfel,
Muzeul agriculturii din oraș a devenit
oficial Muzeul naţio nal al agriculturii.
Instituţia a făcut demersuri pentru
a căpăta acest statut timp de 6 ani.

Iniţiativa ca muzeul dedicat agriculturii româ -
nești din Slobozia să devină unul de importanţă
naţională a fost a lui Gheorghe Petre, actualul di-
rector al instituţiei, încă din 2011, la momentul nu -
mirii sale în funcţie. „Pe lângă avizele de la Minis-
terul Culturii sau cel de Finanțe mai aveam nevoie
și de un aviz din partea Ministerului Apărării, pen-
tru că solicitarea noastră a coincis cu cea a Mu-
zeului Marinei din Constanța. A durat timp de 6
ani. Acum este oficial, noul Guvern a decis că este
timpul să ne ofere acest statut!” a explicat Gheor -
ghe Petre, directorul Muzeului naţional al agricul-
turii din Slobozia. decizia de a transforma insti tu ţia
muzeală din oraș într-una de importanţă naţio nală
a fost adoptată de Guvernul României în urma ședin -

ţei desfășurată săptămâna trecută la Bucu rești, mai
exact pe data de 27 iulie 2016.

Ceea ce a contat în iniţiativa Guvernului Româ -
niei de a atribui muzeului din Slobozia titulatura de
Muzeu naţional al agriculturii este patrimoniul impre-
sionant de care se bucură această instituţie de cul-
tură. Potrivit conducerii, MnaR deţine un patrimoniu
de peste 16 mii de exponate, fiind singura instituţie
de acest gen din ţara noastră cu un număr impresio-
nant de obiecte de expoziţie. Printre cele mai rele-
vante se numără o colecţie de tractoare folosite în
agricultură, la începutul secolului XX, în momentul în
care această ramură a economiei începe să se tehno-
logizeze, Biserica de Lemn Poiana, casa ţărănească
din Gheorghe doja sau hambarul pentru depozitat ce-
reale ce datează din cele mai vechi timpuri. „Avem
un patrimoniu destul de bogat, pe care acum îl putem
pune în valoa re mult mai bine. Noul statut ne ajută în
acest sens.”, a adăugat directorul Gheorghe Petre.

din punct de vedere administrativ, statutul de
muzeu de importanţă naţională oferă șansa insti -
tuţiei de la Slobozia de a demara mai multe proiec -
te cu finanţare externă în ceea ce privește dezvol-
tarea. Primul obiectiv pe lista celor care trebuie re -
puse în valoare este ferma Model Perieţi.

Sursa: independentonline.ro

Muzeul Agriculturii din Slobozia,
muzeu de importanţă naţională

Ialomiţa

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.independentonline.ro
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Caravana tIff aduce vara aceasta la alexandria,
în avanpremieră, unul dintre cele mai așteptate fil -
me românești ale anului: Câini, câștigătorul trofeului
transilvania la tIff 2016 și al Premiului criticii – fI-
PReSCI la Cannes. Între 11 și 13 august, de la 21.45,
în Parcarea Consiliului judeţean, publicul din alexan-
dria se va bucura de trei seri de proiecţii în aer liber.

descris drept „o surpriză și o revelație” la Cannes,
unde a fost comparat cu multi-premiatul No Coun-
try for Old Men, thriller-ul scris și regizat de Bog-
dan Mirică îi are în distribuţie pe trei dintre cei mai
apreciaţi actori români: dragoș Bucur, Vlad Ivanov
și Gheorghe Visu. din 23 septembrie, Câini va rula

în cinematografele din toată ţara.
Spectatorii vor avea ocazia să vadă și Fragmen -

tar, o adaptare după romanul cult al lui tom McCar-
thy, despre un tânăr obsedat să-și reconstituie tre-
cutul pe care nu și-l mai amintește, și fiul lui Saul,
premiat cu Oscarul pentru Cel mai bun film străin,
cu actorul clujean Levente Molnár în distribuţie.

anul acesta, din iulie până în septembrie, Cara -
vana tIff aduce povești premiate în festivaluri și
succese de casă în peste 15 orașe. Proiectul con-
tinuă cu succes pentru al șaptelea an, peste 33.000
de spectatori urmărind filmele în 2015.

Sursa: liberinteleorman.ro

Caravana TIFF: Filmul „Câini”,
în avanpremieră la Alexandria

Teleorman

857.820 fără tVa este suma propusă»
pentru Primăria Câmpina pentru reabilitarea
zonei cunoscută drept Parcul de la Soldat,
situată în centrul municipiului, la intersecţia
dintre Bulevadrul Carol I și Bulevardul Culturii.

Zona care va fi reabilitată, conform proiectu-
lui, în patru luni, cuprinde 3.558 mp din care 2.320
mp reprezintă alei pietonale, inclusive scări, și
puţin peste 1.000 mp de spaţii verzi. Suma propusă
pentru acest proiect va fi alocată de la bugetul lo-
cal și va fi cheltuită pentru:

reconfigurarea întregului traseu pietonal, res-•
pectiv a spaţiilor verzi amenajate, cu prevederea
de rampe pentru accesul persoanelor cu handicap
locomotor și a unei zone potrivite amplasarii unui
monument reprezentativ, care va fi inclus în alt
proiect, pe baza unui concurs;

sistematizarea pe verticală a sistemului pie-•
tonal, a spaţiilor verzi;

reabilitarea zonelor pietonale adiacente par-•
terului blocurilor;

realizarea de noi alei pietonale pe traseele•
propuse;

realizarea delimitării între spaţiile pietonale•
și cele verzi cu borduri înalte din beton placate cu

plăci din piatră naturală;
refacerea scărilor care fac legătura între zona•

joasă a Parcului Soldat și zona adiacentă parterului
blocurilor și a jardinierelor din aceleasi zone;

refacerea și redimensionarea sistemului de•
scurgere a apelor pluviale;

refacerea instalaţiei electrice subterane, cu•
amplasarea de prize pentru iluminat festiv;

realizarea de sistem de irigare a spaţiului•
verde amenajat și a unei fântâni arteziene;

amplasarea de mobilier urban corespunzător•
noii amenajări a spaţiului;

amenajarea peisagistică a zonelor verzi, cu•
păstrarea pe cât posibil a arborilor și arbuștilor
existenţi în acest moment.

Sursa: observatorulph.ro

Parcul de la Soldat din Câmpina
va fi renovat

Prahova

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://liberinteleorman.ro
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newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

agenţie și de către Ministerul dezvoltării Regionale și administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului Operaţional Regional.

Pe lângă aceste noutăţi, se dorește informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
Reţelei de Informare ReGIO Sud Muntenia

și despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în judeţele regiunii.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CĂLĂRAȘI
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 ARGEȘ
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul judeţean
argeș, sediul Consiliului judeţean argeș: Piaţa
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 judeţean
dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
dâmboviţa: Piaţa tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.
90, 100 și 101, mun. târgoviște, jud. dâmboviţa
Tel./fax / 0345/100.018, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul judeţean
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 judeţean
Ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul judeţean
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 judeţean
teleorman, sediul Consiliului judeţean
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
PLOEȘTEANU, Șerban GEORGESCU, Florentin
GEORGESCU, Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 8 august 2016

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia și activităţile pe care
dumneavoastră le desfășuraţi. dacă sunteţi interesaţi

să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm
să ne transmiteţi un scurt material de informare

(maxim 1.500 de ca ractere cu tot cu spaţii), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediţie

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 agenţiei
(http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit

electronic săptămânal tuturor membrilor Reţelei de
Informare ReGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor

judeţene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării Regionale și administraţiei

Publice, reprezentanţilor 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

