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În data de 14 decembrie, la»
nucșoara, județul argeș, a avut loc
ultima ședință a Consiliului pentru
dezvoltare regională (Cpdr) Sud Muntenia
din anul 2017.

reuniunea membrilor Consiliului pentru dez-
voltare regională, condusă de președintele Consi-
liului Județean argeș, Constantin dan Manu, în ca-
litate de președinte al Cpdr Sud Muntenia, a avut
ca obiectiv prezentarea și supunerea spre aprobare
a proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi.

proiectele de hotărâre, ce au fost aprobate în
unanimitate în cadrul ședinței, au vizat raportul de
activitate al agenției pentru dezvoltare regională
Sud Muntenia pentru perioada ianuarie – septem-
brie 2017, organigrama și bugetul agenției pentru
anul 2018.

totodată, cu această ocazie, a fost prezentată
o informare cu privire la stadiul depunerii proiec-
telor în cadrul programului Operațional regional
2014 – 2020 la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Mun -
tenia.

astfel, până în prezent, regiunea Sud Munte -
nia are un număr de 811 aplicații depuse în cadrul
pOr 2014 – 2020, ce totalizează o valoare de aproa -
pe 4 miliarde de lei, din care peste 3 miliarde de lei
reprezintă valoarea totală solicitată de potențialii
beneficiari din fondurile nerambursabile (fedr și
bugetul de stat). dintre acestea, s-au semnat con-
tractele de finanțare pentru 111 proiecte ce au o
valoare totală de peste 657 milioane de lei, din ca -
re aproape 610 milioane de lei sunt fonduri neram-
bursabile pOr solicitate de beneficiarii publici și
privați din Sud Muntenia.

În încheierea ședinței au fost prezentate de-
talii cu privire la proiectele implementate de adr
Sud Muntenia în calitate de lider sau partener. În
prezent, agenția este implicată în derularea a șap -
te proiecte europene: UpGradeSME (finanțat în ca-
drul programului INTERREG europe), ClusterFY
(finanțat în cadrul programului interreG europe),
Social Green (finanțat în cadrul programului in-
terreG europe), Senses (finanțat în cadrul programu -
lui transnațional dunărea), INMA (finanțat în cadrul

programului erasmus+), PROSME (finanțat în cadrul
programului COSME) și PROSME INN (finan țat în ca-
drul programului HOriZOn 2020).

Consiliul pentru dezvoltare regională Sud Mun -
tenia este organismul regional deliberativ, fără per -
sonalitate juridică, care este constituit și funcțio-
nează pe principii parteneriale la nivelul regiunii
de dezvoltare Sud Muntenia, în scopul coordonării
activităților de elaborare și monitorizare ce decurg
din politicile de dezvoltare regională.

Cpdr Sud Muntenia este alcătuit din 28 de
membri, câte patru de la nivelul fiecărui județ din
regiunea noastră (argeș, Călărași, dâmbovița, Giur -
giu, ialomița, prahova și teleorman), după cum ur-
mează: președintele consiliului județean, repre-
zentantul consiliilor locale municipale, reprezen-
tantul consiliilor locale orășenești, reprezentantul
consiliilor locale comunale.
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Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
reunit în ședință ordinară
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Conferința regională anuală privind stadiul
implementării POR 2014 - 2020 în Sud Muntenia

vineri, 15 decembrie, agenția»
pentru dezvoltare regională Sud Muntenia
a organizat, în calitate de Organism
intermediar pentru programul Operațional
regional (pOr), Conferința regională
anuală privind stadiul implementării pOr
2014-2020 în Sud Muntenia.

evenimentul, ce a avut loc la nucșoara, jude -
țul argeș, a reunit peste 30 de reprezentanți ai ad -
ministrației publice locale din regiunea noastră.
Cu această ocazie au fost prezentate detalii despre
stadiul implementării pOr 2014 – 2020, activitățile
realizate de adr Sud Muntenia în anul 2017 privind
derularea programului Operațional regional 2014 –
2020 în Sud Muntenia, precum și oportunitățile de
finanțare ale programului prin liniile de finanțare
ce urmează a fi lansate anul viitor. În cadrul con -
ferinței regionale, directorul agenției, dr ing. Liviu
Mușat, a prezentat stadiul depunerii aplicațiilor în
cadrul programului la nivelul regiunii de dezvoltare
Sud Muntenia, declarând următoarele:

„Până în prezent, regiunea Sud Muntenia are
un număr de 811 aplicaţii depuse în cadrul POR
2014 – 2020, cu o valoare totală de aproape 4 mili -
arde de lei, din care peste 3 miliarde de lei repre-
zintă valoarea totală solicitată de potenţialii be-

neficiari din fondurile nerambursabile FEDR și de
la bugetul de stat. Dintre acestea, s-au semnat con -
tractele de finanţare pentru 111 proiecte ce au o va -
loare totală de peste 657 milioane de lei, din care
aproape 610 milioane de lei sunt fonduri neram-
bursabile POR solicitate de beneficiarii publici și
privaţi din Sud Muntenia.

La începutul anului viitor așteptăm lansarea
unor noi linii de finanţare în cadrul POR pentru:
construirea și reabilitarea de incubatoare de afa-
ceri (Prioritatea de investiţii 2.1 B), creșterea efi -
cienţei energetice în clădirile rezidenţiale și pu-
blice (Prioritatea de investiţii 3.1), precum și pen-
tru construirea și modernizarea infrastructurii edu -
caţionale (Prioritatea de investiţii 10.1). În acest
sens, Agenţia va demara în luna ianuarie o nouă ca -
ravană de informare în regiunea Sud Muntenia
pentru a promova oportunităţile de finanţare atât
pentru aplicanţii din mediul public, cât și pentru
cei din mediul privat.”

adr Sud Muntenia este Organism intermediar
pentru pOr 2014 - 2020 și are responsabilități de-
legate pentru implementarea acestui program. Mai
multe detalii despre posibilitățile de finanțare din
regio puteți obține contactând experții Serviciului
Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmunte-
nia.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Peste 100 de milioane de lei
fonduri nerambursabile POR pentru modernizarea

infrastructurii rutiere din județul Ialomița!
Miercuri, 20 decembrie, directorul agenției pen -

tru dezvoltare regională Sud Muntenia, dr ing. Liviu
Mușat, împreună cu președintele Consiliului Jude -
țean ialomița, victor Moraru, au semnat contractul
de finanțare pentru proiectul „Modernizarea dru-
murilor judeţene DJ 302 (13 + 865 - KM 37 + 545)
localităţile Drăgoești – Roșiori – Moviliţa – Dridu, DJ
101 (KM 52 + 100 – 37 + 600), localitatea Dridu –
Fierbinţi Târg – limită judeţ Ilfov DJ 101 (KM 52 +
100 - KM 59 + 700), Dridu – Jilavele și DJ (KM 53 +
700 – 61 + 740) limită judeţ Călărași - Sinești (DN2)”.
acesta este primul contract pentru modernizarea
drumurilor județene din ialomița finanțat în cadrul
programului Operațional regional 2014 – 2020.

proiectul, realizat în parteneriat de către Ju -
dețul ialomița (în calitate de lider de proiect), ora -
șul fierbinți târg și comunele adâncata, drăgoești,
dridu, Jilavele, Moldoveni, Movilița, roșiori și Si -
nești, va primi finanțare nerambursabilă în cadrul
axei prioritare 6 „Îmbunătăţirea infrastructurii ru-
tiere de importanţă regională”, prioritatea de in-
vestiții 6.1 „Stimularea mobilităţii regionale, prin
conectarea nodurilor secundare și terţiare la infra -
structura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

valoarea totală a contractului de finanțare
este de 115.127.736,01 lei, din care 102.524.508,60
lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă soli -
citată, iar 2.083.489,73 lei este cofinanțarea be-
neficiarului. 

Obiectivul implementării acestui proiect vizea -
ză îmbunătățirea gradului de accesibilitate a po -
pulației din zonele urbane și rurale adiacente tron-
soanelor de drumuri județene propuse spre moder-
nizare. Cu ajutorul fondurilor nerambursabile pOr
vor fi modernizate drumuri județene în suprafață
totală de aproximativ 50 de kilometri, astfel: dJ
302 (KM 13 + 865 - KM 37 + 545), dJ 101 (KM 52 + 100 –
KM 59 + 700) și dJ 402 (KM 53 + 700 – 61 + 740). toto -
dată, prin această investiție se urmărește crește -
rea gradului de siguranță rutieră și reducere a tim-
pului de călătorie către centre urbane precum Bu -
curești, Brașov și Slobozia, precum și stimularea dez -
voltării regionale durabile, prin conexiunea cu co-

ridorul de transport intermodal european iX.
perioada de implementare a proiectului este

de 43 de luni de la data semnării contractului de fi -
nanțare, timp în care vor fi realizate lucrări de moder -
nizare și reabilitare a dJ 402, în lungime de 7,6 km,
dJ 101, în lungime de 21,053 km, și dJ 302, în lungi -
me de 20,864 km, acestea conducând astfel la îm -
bunătățirea accesului populației din localitățile
adiacente drumurilor vizate către județele ilfov, pra -
hova și Călărași și, prin dn1, către București și Brașov.

prin prioritatea de investiții 6.1 a pOr 2014 -
2020, regiunii noastre îi sunt alocate fonduri ne-
rambursabile în valoare de peste 125 de milioane
de euro. În cadrul celor două apeluri deschise pen-
tru această linie de finanțare, cele șapte județe
ale regiunii Sud Muntenia au depus proiecte pentru
modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere
județene. până în prezent s-au semnat contractele
de finanțare pentru proiectele ce vizează moder-
nizarea de drumuri județene din argeș, Călărași și
dâmbovița, ce au o valoare totală de peste 455 de
milioane de lei, din care peste 434 de milioane de
lei reprezintă valoarea totală a asistenței financia -
re solicitate prin pOr 2014 – 2020.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Consolidarea și restaurarea
Protoieriei Ploiești Nord, prin POR 2014 - 2020

În data de 20 decembrie s-a semnat»
contractul de finanțare pentru proiectul
„Consolidare, restaurare și punere în valoare
Centru Cultural Protoieria Ploiești Nord”. 

prin acest contract, protoieria ploiești nord, în
calitate de beneficiar, primește finanțare neram-
bursabilă în cadrul programului Operațional regio-
nal (pOr) 2014 – 2020, axa prioritară 5 „Îmbunătă -
ţirea mediului urban și conservarea, protecţia și
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”,
prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, proteja -
rea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului na-
tural și cultural”. 

valoarea totală a cererii de finanțare este de
4.843.769,81 lei, din care 4.746.891,41 lei reprezin -
tă fonduri nerambursabile (fonduri fedr: 4.117.204,34
lei; fonduri din bugetul de stat: 629.690,07 lei), iar
96.875,40 lei este valoarea cofinanțării eligibile a
beneficiarului.

prin această investiție, ce se va derula cu aju-
torul finanțării europene obținute în cadrul pOr

2014 - 2020, se urmărește reabilitarea protoieriei
ploiești nord, care face parte din categoria monu-
mentelor istorice grupa B, de valoare națională și
universală. ansamblul, denumit Casa „Dr. Constan-
tin Vasiliu”, datează din anul 1900. 

proiectul vizează consolidarea, restaurarea și
punerea în valoare a spațiilor existente aferente
Centrului Cultural protoieria ploiești nord, cu sco-
pul de a salva de la degradare obiectivul de patri-
moniu cultural-religios și, în același timp, promo-
varea zonei și a obiectivului în sine, urmând a avea
ca impact valorificarea potențialului turistic, cu
accent pe dezvoltarea sectorului de turism ecume-
nic în județul prahova.

până în prezent, la nivelul regiunii Sud Mun-
tenia s-au depus 46 de proiecte ce vizează conser-
varea și reabilitarea obiectivelor de patrimoniu
național prin pOr 2014 – 2020. dintre acestea s-au
semnat 14 contracte de finanțare în valoare totală
de peste 205 milioane de lei, din care peste 200
de milioane de lei reprezintă valoarea totală a fon-
durilor nerambursabile solicitate de beneficiari.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Aproximativ 20 de milioane de lei
fonduri nerambursabile pentru restaurarea
Curții Domnești din Târgoviște, prin POR
În data de 19 decembrie s-a semnat»

contractul de finanțare pentru proiectul
„Impulsionarea dezvoltării judeţului
Dâmboviţa și păstrarea identităţii culturale
a fostei capitale a Țării Românești, prin
conservarea, protejarea, dezvoltarea și
valorificarea Ansamblului Monumental
Curtea Domnească din Târgoviște”.

prin acest contract, unitatea administrativ-te -
ritorială Județul dâmbovița, în calitate de benefi-
ciar, primește finanțare nerambursabilă în cadrul
programului Operațional regional 2014 – 2020, axa
prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului urban și con-
servarea, protecţia și valorificarea durabilă a pa-
trimoniului cultural”, prioritatea de investiții 5.1
„Conservarea, protejarea, promovarea și dezvol-
tarea patrimoniului natural și cultural”. 

valoarea totală a cererii de finanțare este de
19.787.516,94 lei, din care 16.682.818,85 lei repre -
zintă fonduri nerambursabile fedr, iar 2.551.489,94
lei sunt fonduri din bugetul de stat.

prin această investiție, ce se va derula cu aju-
torul fondurilor nerambursabile europene prin pOr,
se urmărește valorificarea durabilă a ansamblului
Monumental Curtea domnească, ca urmare a con-
servării și protejării următoarelor obiective de pa-
trimoniu: ruine biserică paraclis, turnul Chindiei,
Biserica „Sf. Vineri” – domnească mică și Biserica
domnească „Adormirea Maicii Domnului” din ca-
drul ansamblului, în vederea impulsionării dezvol-
tării locale, prin creșterea numărului de vizitatori
cu aproximativ 7.500 de persoane după finalizarea
implementării contractului de finanțare. 

proiectul de investiție, ce are o perioadă de im -
plementare de 43 de luni, după momentul semnării
contractului, vizează conservarea, restaurarea și
protejarea celor patru obiective de patrimoniu ale
ansamblului, precum și valorificarea durabilă a an-
samblului Curtea domnească din târgoviște, prin
crearea Circuitului turistic al Capitalelor țării româ -
nești și organizarea de evenimente culturale, edu -

caționale sau sociale. 
Curtea domnească din târgoviște reprezintă un

complex de clădiri și fortificații medievale ce au
avut rol de reședință a unor voievozi ai țării româ -
nești și, totodată, punct important în sistemul de-
fensiv al țării. Mircea cel Bătrân, vlad dracul, nea -
goe Basarab, petru Cercel, Mihai viteazul, Matei Ba -
sarab și Constantin Brâncoveanu sunt doar câțiva din -
tre cei care și-au petrecut aici ani buni din viață.
Complexul de monumente reprezintă unul dintre
cele mai importante ansambluri de arhitectură din
țară și are o mare valoare istorică și artistică.

Monumentele istorice de astăzi, care sunt părți
integrante ale ansamblului Curții domnești, au fost
construite de-a lungul timpului astfel: palatul dom-
nesc a fost ridicat în jurul anului 1400 de către Mir-
cea cel Bătrân; vechea biserică - paraclis a fost
construită ca dependință în jurul anului 1415; tur-
nul Chindiei, monument emblematic pentru muni-
cipiul târgoviște, a fost construit de către domni-
torul vlad țepeș în jurul anului 1460; Biserica „Sf.
Vineri”, numită și Biserica Mică domnească, este
un monument arhitectonic ce datează de la mijlo-
cul secolului al Xv-lea și care a fost ctitoria lui vlad
Călugărul și a soției sale, Smaranda; Biserica dom-
nească, ctitorie a voievodului petru Cercel, con ți -
ne cea mai amplă galerie de portrete de domnitori
munteni, pictura, păstrată și în zilele noastre, fiind
realizată integral între anii 1696 și 1698, în timpul
domniei lui Constantin Brâncoveanu.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Primul contract pentru modernizarea
infrastructurii rutiere din județul Argeș,

finanțat prin POR!
În data de 15 decembrie, directorul agenției

pentru dezvoltare regională Sud Muntenia, dr ing.
Liviu Mușat, împreună cu președintele Consiliului
Județean argeș, Constantin dan Manu, au semnat
contractul de finanțare pentru unul dintre cele mai
importante proiecte pentru infrastructura de trans -
port rutier din argeș, denumit „Modernizare DJ 504,
limita jud. Teleorman – Popești – Izvoru – Recea – Cor -
n ăţel – Vulpești (DN65A), Km 110 + 700 – 136 + 695,
L = 25, 995 km, com. Popești, Izvoru, Recea, Buzo -
ești, jud. Argeș”. acesta este primul proiect pentru
modernizarea drumurilor județene din argeș finan țat
în cadrul programului Operațional regional 2014 – 2020.

proiectul, realizat în parteneriat de către Jude -
țul argeș (în calitate de lider de proiect) și comune -
le popești, izvoru, recea și Buzoești, va primi finan -
țare nerambursabilă în cadrul axei prioritare 6
„Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de impor -
tanţă regională”, prioritatea de investiții 6.1 „Sti-
mularea mobilităţii regionale, prin conectarea no-
durilor secundare și terţiare la infrastructura TEN-T,
inclusiv a nodurilor multimodale”.

valoarea totală a contractului de finanțare es -
te de 82.687.293,84 lei, din care 80.848.922,92 lei
reprezintă valoarea totală nerambursabilă solici-
tată, iar 1.649.978,02 lei este cofinanțarea bene-
ficiarului.

prin acest proiect se urmărește creșterea gra-
dului de accesibilitate în zonele rurale și urbane
situate în proximitatea rețelei ten-t, prin moder-
nizarea și reabilitarea drumului Județean 504, limi -
ta jud. teleorman – popești – izvoru – recea – Cornă -
țel – vulpești (dn65a), Km 110 + 700 – 136 + 695, L =
25, 995 km, com. popești, izvoru, recea, Buzoești.
acest drum va deservi peste 12 de mii de persoane,
asigurându-se astfel accesul la coridoarele ten-t.

Cu ajutorul financiar pOr se vor realiza lucrări
de modernizare și reabilitare a aproximativ 26 de
kilometri de drum județean, conducând astfel la
reducerea timpului de călătorie și, totodată, la
creșterea siguranței circulației rutiere pe tronso-
nul de drum vizat prin proiect. perioada de imple-
mentare a proiectului este de 41 de luni de la data

semnării contractului de finanțare.
În cadrul celor două apeluri deschise pentru pri -

oritatea de investiții 6.1, toate cele șapte județe
ale regiunii Sud Muntenia au depus proiecte pentru
modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere
județene. Harta cu cele trei trasee de drumuri ju -
dețene din regiunea noastră propuse pentru finan -
țare prin pOr, care totalizează peste 330 de kilo-
metri lungime, a fost anterior aprobată de către Con -
siliul pentru dezvoltare regională Sud Muntenia.
Menționăm că prioritizarea acestor drumuri jude -
țene s-a realizat ținând cont de legăturile la ma-
gistrala de transport ten-t și, de asemenea, de Mas -
terplanul General de transport al româniei. prin a -
ceastă linie de finanțare, regiunii noastre îi sunt a -
locate fonduri nerambursabile în valoare de peste 125
de milioane de euro. până în prezent s-au semnat
contractele de finanțare pentru proiectele de mo-
dernizare de drumuri județene din județele Călă -
rași și dâmbovița, ce au o valoare totală de peste
340 milioane de lei, din care peste 332 de milioane
de lei reprezintă valoarea totală a asistenței finan-
ciare solicitate prin pOr 2014 – 2020.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Fonduri nerambursabile POR de aproximativ
1,7 milioane de lei pentru reabilitarea termică

a blocurilor de locuințe din Giurgiu
În data de 14 decembrie, directorul»

agenției pentru dezvoltare regională Sud
Muntenia, dr ing. Liviu Mușat, împreună cu
primarul municipiului Giurgiu, nicolae
Barbu, au semnat contractul de finanțare
pentru proiectul „reabilitarea termică a 6
blocuri de locuințe în municipiul Giurgiu –
Cartier policlinică”, în cadrul programului
Operațional regional (pOr) 2014 - 2020.

unitatea administrativ-teritorială Municipiul
Giurgiu este primul beneficiar de la nivelul regiunii
Sud Muntenia care obține fonduri nerambursabile
pOr în cadrul axei prioritare 3 „Sprijinirea tranzi-
ţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”,
prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienţei ener -
getice, a gestionării inteligente a energiei și a utili -
zării energiei din surse regenerabile în infrastruc-
turile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sec -
torul locuinţelor”, apelul de proiecte 3.1 a – Clădiri
rezidențiale.

valoarea totală a contractului de finanțare es -
te de 2.822.560,88 lei, din care valoarea totală eligi -
bilă este de 2.822.560,88 lei (fonduri fedr: 1.439.506,05
lei; fonduri din bugetul național: 254.030,48 lei; co -
finanțarea eligibilă a beneficiarului: 1.129.024,35
lei).

Cu ajutorul fondurilor pOr, pe parcursul celor
24 de luni de implementare, de la data semnării
contractului de finanțare, șase blocuri de locuințe
din municipiul Giurgiu vor beneficia de lucrări de
invervenție menite să crească eficiența energetică
a clădirilor, scăderea anuală estimată a gazelor cu
efect de seră cu aproximativ 48% și reducerea con-
sumului anual specific de energie pentru încălzirea
spațiilor cu cel puțin 60% pentru cele 140 de apar-
tamente. totodată, implementarea acestui proiect
va conduce la îmbunătățirea condițiilor de confort
interior, diminuarea costurilor de întreținere pen-
tru încălzire și apă caldă menajeră, precum și la re -
ducerea emisiilor poluante generate de producerea,
transportul și consumul de energie. Blocurile unde

vor fi executate lucrări de reabilitare termică sunt
următoarele: blocurile a6, a4, C40, a1, a2 și a7 din
aleea alexandriei din municipiul Giurgiu.

În cadrul programului Operațional regional
2014 – 2020, la nivelul județului Giurgiu s-au depus
până în prezent 73 de aplicații, ce au o valoare to-
tală de aproximativ 390 de milioane de lei, din
care potențialii beneficiari solicită în total fonduri
nerambursabile de peste 291 de milioane de lei.
dintre acestea s-au semnat 7 contracte de finan -
țare ce însumează peste 21,4 milioane de lei, din
care peste 6,6 milioane de lei reprezintă valoarea
fondurilor nerambursabile solicitate.

ADR Sud Muntenia este Organism
Intermediar pentru POR 2014 - 2020 și are
responsabilități delegate pentru implementarea
acestui program.

Mai multe detalii despre posibilitățile de
finanțare din POR puteți obține contactând
experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769,
0242/315.009, 0728/026.708, fax:
0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Iată vin colindători!
„Deschide uşa creştine/ Că venim din nou
la tine!”

Cu alai de veselie, în pragul Sfintelor sărbători,
Au sosit la Agenţie, micuţii colindători!
Ca în fiecare an, adr Sud Muntenia și-a deschis

porțile pentru a-i primi pe cei mai frumoși copii -
vestitori ai sărbătorilor de iarnă, sosiți cu tolba pli -
nă de spectacole deosebite de colinde tradițio -
nale, menite să ne aducă în suflete bucuria și spiri -
tul sărbătorilor de Crăciun.

rând pe rând, cu mic, cu mare, ne-au înduio șat
și bucurat, prin colindele și urările lor sincere, grupu -
rile de juniori de la palatul copiilor din Călărași, de
la Școala Generală din Jegălia, elevii - ambasadori de
la Liceul „Danubius”din Călărași și de la Centrul de Ser -
vicii Sociale pentru Copil și familie Sera din Că lă rași.

Micuții artiști, îmbrăcați în straie de sărbătoa -
re, ne-au oferit un spectacol autentic de datini și
o biceiuri în întâmpinarea Crăciunului și a anului nou!
prin farmecul melodiilor și textelor poetice ale co-
lindelor, ne-au transmis cele mai alese urări de să-
nătate și prosperitate!

vă mulțumim, dragi vestitori ai sărbătorilor de
iarnă, pentru că ne-ați adus în suflete lumina și ma -
gia Crăciunului, prin toate momentele speciale ofe -
rite! 

nu este nimic mai frumos în această perioadă
decât pasiunea unor mici suflete pentru cântec și
tradiție, transmisă, an de an, cu emoție și veselie! 

Bucuroși am fost de oaspeți, și la anul iar mai
haideți!

Sărbători fericite și La Mulți ani!

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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S-a publicat versiunea finală
a Ghidului solicitantului pentru eficientizarea

energetică – 3.1 A – Clădiri rezidențiale (SUERD)
vineri, 15 decembrie, s-a publicat»

versiunea finală a Ghidului specific aferent
apelului de proiecte cu titlul
pOr/2017/3/3.1/B/Suerd/1, ap 3, p.i.3.1,
Operațiunea a – Clădiri rezidențiale, apel de
proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor
Strategiei ue pentru regiunea dunării
(Suerd).

Ghidul specific conține informațiile specifice
necesare în vederea deschiderii apelului de pro-
iecte pOr/2017/3/3.1/a/Suerd/1, de tip non-com -
petitiv la nivel național, cu termen limită de depu -
nere a cererilor de finanțare, referitoare la specifi -
citatea proiectelor, modalitatea de completare și
de depunere a cererii de finanțare, condiții de eli-
gibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etape -
lor de verificare, evaluare, contractare a proiecte -
lor. de asemenea, sunt incluse instrucțiuni de com-
pletare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

depunerea cererilor de finanțare se face uti-
lizând sistemul electronic - aplicația MY SMiS.

pentru pregătirea proiectelor este prevăzută
o perioadă de aproximativ o lună de la data publi-
cării Ghidului specific, astfel încât depunerea pro-
iectelor se va face începând cu data de 15 ianuarie

2018, ora 10:00. Cererile de finanțare vor putea fi
transmise până în data de 15 iulie 2018, ora 10:00.

programul Operațional regional 2014-2020 es -
te unul dintre programele operaționale din gene -
rația 2014 - 2020 implementate în românia, cofinan -
țate din fondurile europene structurale și de in -
vestiții și gestionate de Ministerul dezvoltării re-
gionale, administrației publice și fondurilor euro-
pene, în calitate de autoritate de Management.

forma finală a Ghidului specific poate fi con-
sultată pe website-ul agenției – http://regio.adrmun-
tenia.ro, secțiunea pOr 2014-2020 > program > axe >
axa 3, link: http://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/sta -
tic/1198, precum și pe website-ul programului:
www.inforegio.ro.

IN
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 PO
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Noi modificări pentru Ghidul specific privind modernizarea
drumurilor prin POR (SUERD)

vineri, 15 decembrie, s-a emis»
ordinul de modificare a Ghidului specific
al solicitantului pentru accesarea
fondurilor în cadrul apelului pOr
2016/6/6.1/Suerd/1. 

principalele modificări prevăd:
admiterea tipului de înscriere provizorie în car -•

tea funciară pentru proprietatea publică, până la da ta
emiterii autorizației de construire aferente proiec -
tului, dar nu mai târziu de un termen de maximum un an
de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare;

actualizarea Ghidului solicitantului, inclusiv a•
clauzelor contractuale specifice, urmare modifică -
rilor formei de contract din Ghidul general, precum
și urmare modificării Legii nr. 265/2008, prin care se
elimină obligativitatea întocmirii auditului rutier pen -
tru drumurile județene.

forma consolidată a Ghidului specific se gă seș -
te pe website-ul agenției – http://regio.adrmun-
tenia.ro, secțiunea pOr 2014-2020 > program > axe >
axa 6, link: http://regio.adrmuntenia.ro/axa-6/sta -
tic/1201, precum și pe website-ul programului:
www.inforegio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198
http://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198
http://www.inforegio.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/axa-6/static/1201
http://regio.adrmuntenia.ro/axa-6/static/1201
http://www.inforegio.ro


11info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 353 / 11 decembrie 2017 - 4 ianuarie 2018

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

IN
FO

 PO
R 2014 - 2020

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

la data de 19 decembrie 2017

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Stadiul programului INTERREG V-A
România – Bulgaria la finalul anului 2017
programul interreG»

v-a românia - Bulgaria este
un program finanțat de
uniunea europeană din
fondul european pentru
dezvoltare regională (fedr),
care a fost lansat în 26
martie 2015, la
Belogradchick, vidin,
Bulgaria și care are ca
obiectiv principal dezvoltarea
zonei de graniță dintre cele
două țări prin finanțarea
unor proiecte comune, având
un buget total de 258,5
milioane de euro, alocat
pentru 6 axe prioritare. 

viziunea programului privind aria eligibilă este
de a exploata poziția sa ca poartă de est a dună-
rii/Mării negre și ca centru în contextul extins al
bazinului Mării negre – dunăre – rin – Marea nordu -
lui pentru a realiza dezvoltarea ei prin îmbunătă -
țirea accesibilității, favorizarea cooperării institu -
ționale și protejarea și dezvoltarea resurselor din
regiune. aria eligibilă a programului este consti-
tuită din 7 județe din românia (Mehedinți, dolj,
Olt, teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța) și 8
districte din Bulgaria (vidin, vratsa, Montana, ple-
ven, veliko tarnovo, ruse, Silistra, dobrich). Secre -
tariatul Comun (SC) al programului interreG v-a
românia – Bulgaria, din cadrul Biroului regional
pentru Cooperare transfrontalieră Călărași pentru
granița românia – Bulgaria (BrCt Călărași), prin
experții săi, acordă asistență tehnică beneficiarilor
de finanțare în cadrul programului, asigură moni-
torizarea proiectelor aflate în implementare, asi-
gură secretariatul Comitetului de Monitorizare al
programului (CM) și acționează ca un bun promotor
al inițiativelor și rezultatelor obținute la nivelul pro -
gramului, prin campanii și evenimente de informa -
re și promovare. 

până în prezent, în cadrul programului au avut

loc 9 reuniuni ale Comitetului de Monitorizare în
cadrul cărora au fost luate decizii importante pri-
vind implementarea programului: selecția pentru
finanțare a proiectelor în urma evaluărilor aferen -
te celor 2 apeluri lansate, aprobarea a 140 de scri-
sori de intenție depuse în cadrul celui de-al treilea
apel de proiecte (prima etapă), din care în etapa
a doua a apelului au fost depuse și se află în eva-
luare, 124 de cereri de finanțare complete. pe par-
cursul anului 2017, Secretariatul Comun a organi-
zat 8 sesiuni de informare și promovare privind lan-
sarea celui de-al treilea apel de proiecte (etapa 1
și 2), 8 evenimente privind utilizarea sistemului in-
formatic e-MS, 3 evenimente pentru celebrarea Zi-
lei europei și Zilei Cooperării europene atât în ro-
mânia, cât și în Bulgaria, o vizită la locul de imple -
mentare a unui proiect, dar și Conferința anuală a
programului interreG v-a românia - Bulgaria.

pentru a afla mai multe informații despre pro-
gramul interreG v-a românia - Bulgaria, despre
evenimentele viitoare, dar și despre proiectele
transfrontaliere selectate de Comitetul de Moni-
torizare al programului și aflate în curs de imple-
mentare, accesați pagina de internet: www.inter-
regrobg.eu.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://interregrobg.eu
http://interregrobg.eu
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623 milioane de lei pentru 17 proiecte
cu beneficiari publici și privați

La sediul Guvernului româniei, în prezența
prim-ministrului Mihai tudose și a comisarului pen-
tru politică regională Corina Crețu, ministrul dele -
gat pentru fonduri europene, Marius nica, au sem -
nat luni, 18 decembrie, 17 contracte de finanțare
pentru proiecte eligibile prin programul Operațio -
nal regional (pOr) 2014 – 2020.

dintre acestea, șapte proiecte, a căror valoa -
re totală eligibilă depășește 524 milioane de lei, au
fost depuse de beneficiari publici și vizează reabili -
tarea, modernizarea și/sau îmbunătățirea infrastruc -
turii rutiere din județele Bistrița năsăud și Bihor (câ -
te un proiect), Sălaj (2 proiecte) și Cluj (3 proiecte).

de asemenea, zece solicitanți privați au semnat
contracte de finanțare în valoare totală eligibilă
de peste 8,76 milioane de lei pentru investiții în a -
chiziționare de echipamente, dezvoltare, inovare și
creșterea competitivității pe piața locală.

fie că vorbim despre beneficiari publici sau pri -
vați, important este să depună proiecte viabile, scrise
bine, și care să ne convingă de faptul că după imple -
mentare aduc o importantă valoare adăugată – a de -
clarat ministrul Marius nica.

proiectele de reabilitare, modernizare și/sau
îmbunătățire a infrastructurii rutiere sunt finan țate
prin pOr, din axa prioritară 6 - îmbunătățirea infras-
tructurii rutiere de importanță regională, prioritatea
de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infras-
tructura ten-t, inclusiv a nodurilor multimodale.

În ceea ce privește proiectele propuse de be-
neficiarii privați, care presupun investiții în achi -
ziționare de echipamente, dezvoltare, inovare și
creșterea competitivității pe piața locală, acestea
sunt finanțate prin pOr, din axa prioritară 2 - Îm-
bunătățirea competitivității întreprinderilor mici
și mijlocii, prioritatea de investiții 2.1 – promova-
rea spiritului antreprenorial, în special prin facili-
tarea exploatării economice a ideilor noi și prin în-
curajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin
incubatoare de afaceri.

programul Operațional regional (pOr) 2014-2020
este unul dintre programele operaționale implemen -
tate în românia, cofinanțate din fondurile europe -
ne structurale și de investiții și gestionate de Mi-

nisterul dezvoltării regionale, administrației pu-
blice și fondurilor europene (Mdrapfe), în calitate
de autoritate de Management.

proiectele pentru care au fost semnate contrac -
tele de finanțare în cadrul pOr sunt următoarele:

A. Beneficiari publici

1. MOderniZare dJ 172d: MureȘenii BÂrGă -
uLui (dn17) - LaC COLiBița – COLiBița - BiStrița
BÂrGauLui (dn17) - (dn17) JOSenii BÂrGăuLui -
StrÂMBa - iLva MiCă (dn17d) - pOiana iLvei - Mă-
Gura iLvei - iLva Mare - LunCa iLvei - LiMita Jud.
SuCeava, Jud. BiStrița-năSăud, LOt 1, trOnSOn
2 (valoare totală eligibilă 59.664.764 lei);

2. traSeuL reGiOnaL tranSiLvania nOrd;
druMuL apuSeni: reaBiLitarea Și MOderniZarea
dJ108K, lungime totală = 12,893 KM, JudețuL BiHOr
(valoare totală eligibilă 36.023.288 lei);

3. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de im -
portanță regională - traseu regional transilvania nord,
drumul Bistriței, prin modernizarea dJ 172a (km
33+000 - km 39+452), dJ 161G (km 0+000 la km 18+
406) și dJ 161 (intersecția dn 16) - Gadalin – Bonti -
da – dn 1C (km 0+000 - km 16+933, 100) (valoare to -
tală eligibilă 129.582.801 lei);

4. reaBiLitare Și MOderniZare druM Jude -
țean dJ 196: LiM. Jud. Satu - Mare – HOrOatu
CeHuLui – BeneSat, KM 28+000-28+900 – 36+080-
43+150 (valoare totală eligibilă 12.769.012 lei);

5. reaBiLitare Și MOderniZare druM Jude țean
dJ 108d: CriȘeni (dn 1H) - CeHu SiLvaniei (dJ 196), KM
0+000 - 22+693 (valoare totală eligibilă 48.471.047 lei);

6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de
importanță regională - traseu regional transilvania
nord, drumul apuseni, prin modernizarea dJ 108K
(limita jud. Bihor – Baraj drăgan) de la km 26+455
la km 29+495 și dJ 764B (Baraj drăgan – intersecție
dn1) de la km 0+000 la km 22+164,500 (valoare to-
tală eligibilă 158.976.652 lei);

7. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de im -
portanță regională - traseu regional transilvania nord,
drumul Bistriței, prin modernizarea și reabilitarea dJ
109 (intersecție dn1C – limita jud. Sălaj) de la km 0+000
la km 31+976 (valoare totală eligibilă 75.590.643 lei).

(continuare în pagina 14)

http://www.adrmuntenia.ro
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Comisarul european pentru politică
regională Corina Crețu:„Peste 60%
din investițiile publice din România
sunt create prin fonduri europene”

peste 60% din investițiile pu -
blice din românia sunt create prin
fonduri europene, a declarat co-
misarul european pentru poli-
tică regională, Corina Crețu, în
cadrul „Galei Fondurilor Struc tu -
rale”. 

„În România, peste 60% din
investiţiile publice sunt create
prin fonduri europene. Este da-
toria noastră să ne luptăm pen-
tru această politică de coeziu -
ne, care, în opinia mea, este cea
mai vizibilă în viaţa de zi cu zi a
oamenilor. Dacă mă invitaţi să vor -
 besc despre rezultatele de până
acum, sigur, sunt multe lucruri
negative, dar cred că sunt și mul -
te realizări. Aceste 129 de proiec -
te reprezintă doar o parte din suc -
cesele pe care le-am înregistrat.
Așa cum spuneam, pentru Româ -
nia, politica de coeziune repre-
zintă un element decisiv pentru
dezvoltarea ţării, se alocă peste
60% din bugetul local, disponibil
pentru investiţii publice, iar Ro -
mânia s-a confruntat cu dificul-
tăţi destul de mari în perioada
2007 - 2013. În politica de coeziu -
ne am beneficiat de încă trei ani,
pentru că există această regulă,
+3”, a spus comisarul european. 

Corina Crețu a apreciat că
politica de coeziune ar trebui să
rămână în continuare un sprijin
pentru cetățenii europeni, pen-
tru că finanțarea europeană es -
te semnul unei solidarități finan -
ciare. totodată, comisarul euro -
pean a afirmat că piB-ul munici -

piului București a depășit media
statelor din uniunea europeană
datorită fondurilor europene. 

„Toţi indicatorii arată creș-
terea economică. De pildă, sun-
tem în București, orașul care a
depășit media Produsului Intern
Brut al Europei, iar asta dato-
rită fondurilor europene, care
au intrat în capitala României.
Mă bazez pe autorităţile ro-
mâne să înţeleagă importanţa
acestor aspecte, să accelereze ac -
cesul la banii europeni, dar să și
sprijine propunerile Comisiei pen -
tru o politică de coeziune puter -
nică”, a adăugat Crețu. 

politica de coeziune (poli-
tica regională) este una din cele
mai importante și mai complexe
politici ale uniunii europene,
statut ce decurge din obiectivul
de reducere a decalajelor eco-
nomice, sociale și teritoriale în-
tre diversele regiuni și state
membre ale uniunii europene. 

Obiectivele politicii regio-
nale sunt realizate prin inter-
mediul a trei fonduri: fondul
european pentru dezvoltare re-
gională (fedr), fondul de Co-
eziune (fC) și fondul Social eu-
ropean (fSe). acestea consti-
tuie, împreună cu fondul euro-
pean agricol pentru dezvoltare
rurală (feadr) și fondul euro-
pean pentru pescuit și afaceri
Maritime (eMff), fondurile eu-
ropene Structurale și de inves-
tiții. 

Sursa: bursa.ro

(continuare din pagina 13)

B. Beneficiari privați

1. dezvoltarea activității de
producție linii de automatizate la
S.C. innO rOBOtiCS S.r.L. (valoare
totală eligibilă 1.096.469 lei);

2. dezvoltarea activității SC
promotax SrL prin achiziția de echi-
pamente noi și angajarea de personal
(valoare totală eligibilă 474.143 lei);

3. dezvoltarea activității so -
cie tății Gna GrOup S.r.L prin mo-
dernizarea spațiilor de producție și
achiziția de echipamente de ultimă
generație (valoare totală eligibilă
1.093.346 lei);

4. investim pentru inovare în
industria construcțiilor de mașini
(valoare totală eligibilă 1.127.419
lei);

5. Consolidarea poziției pe
piață a societății darMOLd SrL
în domeniul producției de artico -
le de feronerie (valoare totală
eligibilă 342.527 lei);

6. Creșterea competitivității
SC eterra Map SrL prin inovarea
proceselor de obținere și prelu-
crare a datelor topografice (va-
loare totală eligibilă 586.209 lei);

7. dezvoltarea activității SC
reCYCLinG Mat SrL prin achi zi -
ția de utilaje (valoare totală eligi -
bilă 844.768 lei);

8.achiziție de utilaje la firma
SC Hunsol impex SrL (valoare to-
tală eligibilă 924.477 lei);

9. dezvoltarea tCM fiLer
faCtOrY SrL prin achiziționarea
de echipamente performante pen -
tru producția filerului de calcar (va -
loare totală eligibilă 919.284 lei);

10. achiziționare echipa-
mente pentru creșterea compe -
ti tivității firmei varzaru Santo
S.r.L. (valoare totală eligibilă
703.412 lei).

Sursa: fonduri-ue.ro
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Casa „Dinu Lipatti”
din comuna argeșeană Leordeni

Casa memorială prezintă locul»
și obiectele care ilustrează și definesc
viața și activitatea marelui pianist,
compozitor și pedagog român dinu Lipatti
(1917 - 1950). 

Casa memorială dinu Lipatti din satul Ciolcești
este deschisă în 1985 în casa construită între 1938
și 1942, în stil neoromânesc, de către tatăl marelui
pianist. aici sunt locurile iubite ale lui dinu Lipatti,
unde și-a petrecut copilăria și adolescența. Colec-
ția de importanță memorială prezintă numeroase
obiecte ce au aparținut lui dinu Lipatti (pianul Be-
chstein, diplome, partituri), fratelui său (diploma-
tul și omul de cultură valentin Lipatti) și familiei.
fotografii de familie îl reprezintă pe dinu Lipatti la
diferite vârste, alături de profesorii săi (George enes -
cu, florica Muzicescu și Mihail Jora).

documente și obiecte pe care vizitatorii le pot
vedea astǎzi în Casa dinu Lipatti au fost donate ca-
sei memoriale de cǎtre fratele pianistului. astfel,
aceste mǎrturii ilustreazǎ, pas cu pas, evoluția lui
dinu Lipatti pe parcursul vieții sale. Obiectele din
expoziție dezvăluie vizitatorilor și pasiunile mai pu -
țin cunoscute pe care le avea artistul: gătitul, cro-

șetatul, țesutul, ba chiar fotografia. Cu multǎ pri-
cepere și rǎbdare, dinu Lipatti și-a construit un
aparat propriu de developat.

În anul 2000, Casa Memorialǎ „Dinu Lipatti” a
fost renovatǎ într-un stil modernist, mǎrturie fiind
plǎcile de gresie, ferestrele noi și asfaltul din pe-
rimetrul casei memoriale, fapt ce a facilitat acce-
sul vizitatorilor.

Sursa: cesavezi.ro
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Cea mai amplă acțiune de împădurire, din ro-
mânia, de până acum, s-a desfășurat săptămâna
trecută, vineri, în județul Călărași, toate cele 55
de localități participând la proiectul propus de aso-
ciația prietenii pădurilor, în parteneriat cu insti -
tuția prefectului județul Călărași și inspectoratul
școlar, privind plantarea a 7.000 de copaci. peste

2.500 de voluntari s-au mobilizat pentru a planta
puieții în acceași zi, de la elevi și profesori, la jan-
darmi, pompieri și politicieni sau funcționari din
primării. evenimentul dorește să marcheze 100 de
ani de la Marea unire din 1918, astfel că în fiecare
localitate s-au plantat 100 de stejari.

Sursa: obiectiv-online.ro

Luni, 18 decembrie, președintele»
Consiliului Județean argeș, dan Manu,
a semnat la Ministerul dezvoltării
regionale, administrației publice și
fondurilor europene ultimele cinci
contracte, din cele nouă ale Consiliului
Județean argeș, finanțate prin programul
național de dezvoltare Locală 2017-2020.

este vorba despre investiții ce vizează infra -
structura rutieră a județului argeș, și anume:

1. Modernizare dJ 703B Morărești - uda, km
17+753-20+253, L = 2,5 km, în comuna uda -
10.111.010 lei;

2. Modernizare dJ 702a Ciupa - rătești, km
33+030-35+696 - 4.759.759 lei;

3. pod pe dJ 741 pitești - valea Mare - făgetu
- Mioveni, km 2+060, peste pârâul valea Mare
(ploscaru), la Ștefănești - 2.796.920 lei;

4. pod pe dJ 731B Sămara - Băbana - Cocu, km
3+964 peste pârâul vârtop, L = 24 m, în comuna
Băbana - 2.956.770 lei;

5. pod pe dJ 703H Curtea de argeș (dn 7C) -
valea danului - Cepari, km 0+597, L = 152 m, în co-
muna valea danului - 12.351.800 lei.

astfel, Consiliul Județean argeș a finalizat sem -
narea celor nouă contracte cu Ministerul dezvoltă -
rii regionale, administrației publice și fondurilor
europene, finanțate prin programul național de

dezvoltare Locală 2017-2020.
În lunile octombrie și noiembrie 2017, președin -

tele dan Manu a semnat și primele patru contracte
din cadrul aceluiași program:

1. Modernizarea dJ 703B Șerbănești (dJ 659) -
Siliștea, km 70+826, L = 7,416 kilometri, în comune -
le rociu și Căteasca, în valoare de 14.779.218 lei.

2. Modernizare dJ 703B Costești (dn65a) - Șer-
bănești (dJ 659), km 60+325-68+783, L =  8,458 ki-
lometri, la Costești și la rociu, în valoare de
10.819.349 lei.

3. podul pe dJ 738 Jugur – drăghici - Mihăești
peste râul târgului, km 21+900, în comuna Mi-
hăești, în valoare de 4.491.230 lei.

4. Consolidarea și reabilitarea Spitalului Ju-
dețean de urgență pitești, cu o valoare totală de
peste 78 de milioane de lei.

Suma totală a celor nouă contracte semnate
de Consiliul Județean argeș, finanțate prin pndL
ii, este de peste 141 de milioane de lei. după sem-
narea contractelor, următorul pas îl va reprezenta
implementarea lor.

programul național de dezvoltare Locală, co-
ordonat de Ministerul dezvoltării regionale și ad-
ministrației publice, stabilește cadrul legal pentru
implementarea unor proiecte de importanță lo-
cală, care susțin dezvoltarea județelor prin reali-
zarea unor lucrări care vizează infrastructura de
utilități, rutieră, medicală și de educație.

Sursa: argesexpres.ro
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Noi contracte de finanțare
semnate pentru infrastructura rutieră

din Argeș, prin PNDL II

Argeș

5.500 de copaci plantați,
într-o singură zi, în județul Călărași

Călărași

http://www.obiectiv-online.ro
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Podul de la Valea Voievozilor
va fi redeschis circulației

Dâmbovița

vești bune pentru navetiștii din târgoviște și
nu numai. va fi redeschis traficul rutier pe podul
peste râul ialomița, de la valea voievozilor.

„La acest moment s-au încheiat cele mai im-
portante lucrări, este vorba de betonarea căii de
rulare. Mâine sau poimâine se va asfalta, urmând
ca deschiderea circulaţiei să se facă, în funcţie de
probele de rezistenţă a betonului, fie vineri, fie
la începutul săptămânii viitoare, cel mai târziu
marţi.”, a declarat Cristian Stan, primarul munici -
piului târgoviște.

primarul Cristian Stan a mai spus că, pentru
moment, traficul se va desfășura în regim semafo-
rizat, pe un singur fir, fiind permis numai autove-
hiculelor cu masa totală mai mică de 3,5 tone. pu-
nerea în circulație a podului se va face cu toate
avizele necesare.

Sursa: ziardambovita.ro

O sală de sport ultramodernă a fost inaugurată
la Liceul tehnologic din Bolintin vale, investiția fi-
ind de peste 5 milioane de lei. Cei peste 1.800 de
elevi ai acestei unități de învățământ își vor desfă -
șura orele de educație fizică în noua sală de sport,
cu o suprafață de 1.750 mp, dotată la standarde eu -
ropene. proiectul a fost finanțat de la bugetul de stat,
prin Compania națională de investiții, dar s-a asi-
gurat și o cofinanțare de la bugetul local pentru
racordarea la utilități și achiziționarea unei supra-
fețe de protecție.

Construirea sălii de sport a început în 2016,
iar ea va fi utilizată de autoritățile locale și pentru
alte activități culturale. La festivitatea de inaugu-
rare au participat președintele Consiliului Județean
Giurgiu, Marian Mina, deputatul elena dinu, prefec -
tul județului, nina Carmen Crișu, inspectorul școlar
general, profesor Gigi Oprișan, și autori tăți locale.

„Cu o capacitate de aproape 200 de locuri, in -
vestiţia are tribune la etaj, fiind ultramodernă, în -
călzită și pregătită pentru orice fel de competiţii

sportive, fiind realizată cu fonduri guvernamenta -
le, prin Compania Naţională de Investiţii. Mi-aș dori
ca în tot judeţul să avem asemenea săli de sport,
școli frumoase și astfel de evenimente. (...) Sunt con -
vins că, în următorii ani, Bolintin Vale va cunoaște
o dezvoltare fantastică, prin toate proiectele vii-
toare pentru drumuri, școli, apă și canalizare. Inclu -
siv pentru liceu căutăm soluţii de finanţare ca să
îl reabilităm și modernizăm.”, a precizat preșe-
dintele Consiliului Județean Giurgiu, Marian Mina.

Sursa: giurgiuveanul.ro

Sală de sport ultramodernă,
inaugurată la Bolintin Vale

Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://ziardambovita.ro
http://giurgiuveanul.ro
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de anul viitor, Slobozia va avea»
un bloc nou de locuințe de serviciu.
administrația locală dorește să transforme
campusul școlar abandonat din spatele
Liceului tehnologic „Alexandru Ioan Cuza”
în locuințe pentru medici sau profesori
navetiști care predau în Slobozia.
Municipalitatea a preluat în administrare
ruina cu două etaje în timpul mandatului
primarului alexandru Stoica și a făcut
eforturi pentru a realiza obiectivul
cu bani europeni. 

Campusul Școlar din spatele Liceului tehnolo-
gic „Alexandru Ioan Cuza” este unul dintre cele
patru obiective de acest tip pe care Ministerul
educației a dorit să le construiască în 2008 pe raza
județului ialomița. două există la Slobozia, unul la
fetești, iar celălalt la fierbinți târg. La scurt timp
de la debutul lucrărilor, șantierele au fost abando-
nate din cauza lipsei de fonduri. după aproape 10
ani, singurele care s-au finalizat au fost campusu-
rile de la fetești și cel de la fierbinți târg. ultimul,
deși realizat integral, a iscat în jurul său numeroa -
se scandaluri publice legate de modul în care pri-
măria fierbinți târg a cheltuit bani pentru a fina-
liza investiția. În schimb, cele două campusuri șco -

lare de la Slobozia, unul amplasat în curtea Liceu-
lui de arte „Ionel Perlea”, iar celălalt în spatele Li -
ceului tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” așteaptă
de 10 ani să fie finalizate. potrivit calculelor esti-
mative, fiecare din cele două investiții ar mai avea
nevoie de aproximativ 1 milion de lei pentru a fi da -
te în funcțiune. Sursele de finanțare sunt însă greu
de obținut.

Campusul din spatele Liceului tehnologic „Ale -
xandru Ioan Cuza” este în momentul de față con-
struit în proporție de 35%. practic, imobilul are pe -
reți și scări interioare și a fost compartimentat. ac -
tuala administrație locală a Sloboziei are însă pla-
nuri mari în privința clădirii abandonate. astfel, rui -
na de beton va fi transformată de anul viitor în bloc
de locuințe de serviciu, realizat printr-un  partene -
riat cu agenția națională de Locuințe. Conform ad -
ministrației publice locale, municipiul Slobozia în -
trunește toate condițiile accesării unui program de
construire a încă 24 de unități locative, ca locuințe
de serviciu, în special, pentru cadre didactice, per-
sonal al primăriei sau al direcțiilor descentralizate
ale acesteia. amplasamentul identificat pentru
construirea acestora se află în apropierea Liceului
tehnologic „Al. I. Cuza“. planul urbanistic pentru
această zonă cuprinde 124 de unități locative, care
vor fi construite etapizat în anii următori prin anL.

Sursa: independentonline.ro

Campus școlar din Slobozia,
transformat în locuințe de serviciu

Ialomița

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


Centrul comunei filipeștii de pădure va de-
veni, după implementarea unui proiect al adminis-
trației locale, o adevărată atracție pentru cetă-
țeni. O piață așa cum sunt în marile orașe, cu spații
verzi, alei pietonale, spații de relaxare va apărea în
zonă, transformând-o într-un adevărat centru civic.

proiectul, fiind unul de anvergură, va fi supus
unei dezbateri publice și abia după consultarea po-
pulației se va lua o decizie cu privire la varianta
aleasă. vorbim despre o investiție ce va schimba
total aspectul centrului civic, un proiect deosebit
de important pentru imaginea întregii comunități
locale.

tocmai din aceste motive, autoritățile locale
au hotărât să prezinte publicului o serie de simulări
cu modul în care va arăta centrul civic al comunei
filipeștii de pădure după realizarea lucrărilor. toți
cei interesați se pot adresa primăriei cu propuneri
și sugestii.

Sursa: gazetaph.ro
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Fonduri prin PNDL 2017 - 2020
pentru modernizarea

a patru școli din Zimnicea

Teleorman

patru școli din Zimnicea vor fi»
modernizate prin programul național
pentru dezvoltare Locală 2017 – 2020.
durata contractelor de finanțare
este de trei ani.

Contractele de finanțare s-au semnat de cu-
rând  la Ministerul dezvoltării regionale, adminis-
trației publice și fondurilor europene. proiectele
derulate prin pndL la Zimnicea vizează „Moderni-
zare și dotare Şcoala Gimnazială `Miron Radu Pa-
raschivescu` orașul Zimnicea, judeţul Teleorman”,
cu o valoare alocată din bugetul de stat de
7.547.637,58 lei; „Modernizare și dotare Şcoala
Gimnazială nr. 2, orașul Zimnicea, judeţul Teleor-
man”, cu o valoare alocată din bugetul de stat de
9.761.323,76 lei; „Modernizare și dotare Şcoala

Gimnazială nr. 3, orașul Zimnicea, judeţul Teleor-
man”, cu o valoare alocată din bugetul de stat de
6.817.699,09 lei; „Extindere, consolidare și mo-
dernizare Şcoala nr. 4, oraș Zimnicea”, cu o valoa -
re alocată din bugetul de stat de 3.836.590 de lei.

durata contractelor de finanțare este de trei
ani, iar în cadrul proiectelor vor fi efectuate lucrări
de reabilitare a structurii de rezistență, a instalați -
ei electrice, termice și sanitare, a acoperișului, să-
lilor de clasă și grupurilor sanitare, anveloparea clă -
dirilor și dotarea cu mobilier și materiale didactice.

de asemenea, se vor construi sau reabilita și
extinde, după caz, sălile de sport și se vor dota cu
mobilier, echipamente și materiale didactice. pro-
iectele presupun și amenajarea curților interioare
și a terenurilor de sport.

Sursa: teleorman24.ro

Proiect pentru reamenajarea completă
a centrului civic din Filipeștii de Pădure

Prahova

http://www.gazetaph.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
Agenția 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 Județean 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 Județean 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 Județean 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 Județean 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 Județean 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 Județean 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 / Direcția Dezvoltare și Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN -
director adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra POPA, Andreea PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuț POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 20 decembrie 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 informații suplimentare vă rugăm să contactați
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,

fax: 0242/313.167.

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

