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Municipiul Curtea de Argeș a semnat,»
în calitate de beneficiar, primul contract
de finanțare în cadrul programului
operațional Regional (Regio) 2014 – 2020!

proiectul „Creșterea eficienței energetice a
Spitalului Municipal Curtea de Argeș” a fost depus
în luna iulie 2017 în cadrul Axei prioritare 3 „Spri-
jinirea tranziției către o economie cu emisii scă-
zute de carbon”, prioritatea de investiții 3.1 „Spri-
jinirea eficienței energetice, a gestionării inteli-
gente a energiei și a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice inclusiv în
clădirile publice și în sectorul locuințelor”, ope ra -
țiunea B – „Clădiri publice”. 

valoarea totală a cererii de finanțare este de
17.583.789,18 lei, din care 15.046.678,29 lei repre -
zintă valoarea eligibilă (fonduri nerambursabile fEDR –
12.789.676,55 lei; fonduri din bugetul național – 1.856.068,17
lei; cofinanțarea eligibilă a beneficiarului – 300.933,57 lei).

obiectivul general al proiectului vizează creș -
terea eficienței energetice a Spitalului municipal
din Curtea de Argeș, prin derularea de lucrări de in -
tervenție cu scopul termoizolării clădirii, moderni -
zării instalației de preparare și distribuire a agen-
tului termic și a apei menajere, inclusiv utilizarea
de surse regenerabile pentru asigurarea necesaru-

lui de energie, precum și alte lucrări conexe.
Clădirea ce deservește unitatea medicală a fostcon-

struită în anul 1984 și prezintă un grad de uzură ridicat.
Având în vedere caracteristicile tehnice ale unității
spitalicești, dar mai ales consumul de energie generat
de aceasta, termoizolarea clădirii este necesară atât
pentru economisirea de energie și di minuarea emisiilor
de dioxid de carbon, cât și pentru creșterea confortului
personalului medical și auxiliar, dar și a pacienților.

proiectul, ce are o perioadă de implementare de
47 de luni, vizează reducerea cu peste 65% a con-
sumului anual de energie primară și a consumului
de gaze cu efect de seră.

La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul pro-
gramului operațional Regional 2014 – 2020, s-au de -
pus până în prezent 911 cereri de finanțare, în va-
loare de peste 5,44 miliarde de lei. Dintre acestea,
s-au semnat contractele de finanțare pentru 349
de proiecte, prin care aplicanții solicită fonduri
nerambursabile de peste 1,16 miliarde de lei.

până la această dată, la nivelul municipiului
Curtea de Argeș s-a depus un număr de 18 aplicații,
din care până în prezent s-au semnat 10 contracte
de finanțare. valoarea totală a acestor proiecte
este de 48,35 milioane de lei, din care beneficiarii
solicită în total fonduri nerambursabile de 42,31
milioane de lei.
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Reabilitarea termică a Spitalului Municipal
Curtea de Argeş, cu sprijin financiar Regio

de peste 14 milioane de lei

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Au demarat cursurile de Competenţe antreprenoriale
în judeţele Giurgiu şi Argeş

În data de 13 iulie au demarat în»
județele Giur giu și Argeș cursurile de
dobândire a competențelor
antreprenoriale, organizate în cadrul
proiectului „Start pentru afacerea ta! –
Regiunea Sud Muntenia”, pe care Agenția
îl implementează de la începutul acestui
an în calitate de partener alături de
patronatul tinerilor Întreprinzători din
România, liderul de proiect.

Cursul de la Giurgiu, este destinat primei gru -
pe formate din persoane fizice care doresc să-și
dezvolte o afacere cu profil non-agricol din mediul
urban. Cursul se desfășoară la Camera de Comerț,
industrie și Agricultură Giurgiu, B-dul București,
nr.57, astfel:

Ziua 1: vineri – 13 iulie, în intervalul 16.00 - 20.00•
Ziua 2: Sambata – 14 iulie, în intervalul 09.00 - 17.30•
Ziua 3: Duminica – 15 iulie, în intervalul 09.00 - 17.30•
Ziua 4: vineri – 20 iulie, în intervalul 16.00 - 20.00•
Ziua 5: Sambata – 21 iulie, în intervalul 09.00 - 17.30•
Ziua 6: Duminica – 22 iulie, în intervalul 09.00 -•

17.30.
La pitești, acest curs de Competențe Antrepre -

noriale este organizat pentru cea de-a treia grupă
de persoane fizice interesate de oportunitățile ofe -
rite prin proiect. Cursul are loc la Camera de Comerț
și industrie Argeș, B-dul Republicii, nr. 63, munici-
piul pitești, astfel:

Ziua 1: vineri – 13 iulie, în intervalul 16.00 - 20.00•
Ziua 2: Sambata – 14 iulie, în intervalul 09.00 - 17.30•
Ziua 3: Duminica – 15 iulie, în intervalul 09.00 - 17.30•
Ziua 4: vineri – 20 iulie, în intervalul 16.00 - 20.00•
Ziua 5: Sambata – 21 iulie, în intervalul 09.00 - 17.30•
Ziua 6: Duminica – 22 iulie, în intervalul 09.00 - 17.30•
Mult succes noilor cursanți!
până în prezent, la nivelul regiunii Sud Munte -

nia, programul de formare antreprenorială oferit gra -
tuit pentru grupul țintă al proiectului „Start pentru
afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia!” (persoane
fizice inactive - șomeri, casnici etc.; persoane acti -
ve – angajați sau persoane care desfășoară o acti-
vitate independentă) a cuprins șapte cursuri ce s-au
derulat în județele Argeș, Călărași, ialomița, praho -
va și teleorman. Dintre cei 165 de cursanți au absol -
vit până acum în total 150 de persoane. 

Menționăm că în lunile iulie și august, programul
de formare antreprenorială va continua în județele
Dâmbovița, ialomița, prahova și teleorman.

(continuare în pagina 4)

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


4info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 377 / 9 - 17 iulie 2018

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

EVEN
IM

EN
TE

(continuare din pagina 3)
totodată, reamintim că în perioada 11 iunie –

10 octombrie 2018, patronatul tinerilor Întreprinză -
tori din România și ADR Sud Muntenia organizează
concursul de planuri de afaceri în cadrul proiectului
„Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”.

În vederea înscrierii în cadrul concursului, can -
didații vor completa planul de afaceri și anexele obli -
gatorii și le vor depune semnate, în plic închis și si -
gilat, în format fizic, la sediul patronatului tinerilor
Întreprinzători din România, Strada Spătarului, nr. 30,
sector 2, București.

În cadrul concursului se vor acorda 42 de sub -
venții cu o valoare unitară de maxim 178.340 lei.

În situația în care este necesară clarificarea anu -
mitor aspecte referitoare la desfășurarea concursu -
lui de planuri de afaceri, vă puteți adresa prin e-mail
Responsabilului concurs planuri de afaceri – dna Aura

Sorela necșat, e-mail: aura.necsat@ptir.ro.
Mai multe detalii despre proiectul „Start pen-

tru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia” și opor -
tunitățile de instruire în domeniul antreprenoriatu -
lui, precum și despre posibilitatea accesării unui aju -
tor de minimis în valoare de maxim 40 de mii de euro
aflați pe website-ul Agenției – www.adrmuntenia.ro,
secțiunea proiecte > Start pentru afacerea ta, link:
https://adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-
afacerea-ta/static/1025, precum și pe website-ul
liderului – www.ptir.ro, secțiunea proiecte > pro-
iecte în implementare > Start pentru afacerea ta,
link: https://www.ptir.ro/proiecte/proiecte-in-
implementare/start-pentru-afacerea-ta-regiunea-
sud-muntenia/. informații despre stadiul implemen -
tării acestui proiect aflați în timp real de pe pagina de
facebook a acestuia - https://www.facebook.com/start -
pentruafacereata/.
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Maria Alecu
• 17 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 16 iulie, colega noastră Maria Alecu, con-

tabil Serviciul financiar - contabil, a împlinit 17 ani de
activitate neîntreruptă în cadrul Agenției pentru Dezvol-
tare Regională Sud Muntenia! 

Cu această ocazie dorim să o felicităm și îi mulțumim
pentru întreaga activitate derulată de-a lungul celor 17 ani
și pentru sprijinul acordat tuturor colegilor din Agenție!

La Mulți Ani cu sănătate!

Marius Nicolae Iancu
• 19 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 5 iulie, colegul nostru Marius nicolae

iancu, expert Serviciul Monitorizare proiecte poR, a îm-
plinit 19 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!

Astăzi dorim să îl felicităm și să îi mulțumim pentru
colegialitate și pentru întreaga activitate derulată în
sprijinul beneficiarilor de fonduri Regio din județul Giur-
giu!

La Mulți Ani cu împliniri pe toate planurile!

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
https://adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/static/1025
https://adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/static/1025
http://www.ptir.ro
https://www.ptir.ro/proiecte/proiecte-in-implementare/start-pentru-afacerea-ta-regiunea-sud-muntenia/
https://www.ptir.ro/proiecte/proiecte-in-implementare/start-pentru-afacerea-ta-regiunea-sud-muntenia/
https://www.ptir.ro/proiecte/proiecte-in-implementare/start-pentru-afacerea-ta-regiunea-sud-muntenia/
https://www.facebook.com/startpentruafacereata/
https://www.facebook.com/startpentruafacereata/
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S-a lansat Ghidul specific pentru investiţii
în infrastructura educaţională – Prioritatea

de investiţii 10.1, apel dedicat Ministerului Educaţiei
În data de 5 iulie s-a lansat Ghidul solicitan-

tului - condiții specifice de accesare a fondurilor pen -
tru apelul aferent poR, Axa prioritară 10 „Îmbună -
tățirea infrastructurii educaționale”, prioritatea
de investiții 10.1 „Investițiile în educație și forma -
re, inclusiv în formare profesională, pentru dobân-
direa de competențe și învățare pe tot parcursul
vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație
și formare”, obiectivul Specific 10.1 – „Creșterea
gradului de participare la nivelul educației timpu-
rii și învățământului obligatoriu, în special pentru
copii cu risc crescut de părăsire timpurie a siste-

mului”- Apel dedicat Ministerului Educației națio-
nale, ce conține condiții specifice pentru accesa-
rea fondurilor în cadrul programului. Startul pentru
depunerea proiectelor s-a dat în data de 9 iulie, ora
15:00, urmând ca cererile de fi nanțare să poată fi de -
puse până la sfârșitul anului 2020 (31.12.2020, ora 15:00).

Ghidul specific poate fi consultat accesând site-ul
Agenției, dedicat implementării poR în Sud Munte -
nia - https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea program >
Axe > Axa prioritară 10, link: https://regio.adr mun -
tenia.ro/index.php/axa-10/static/1205, precum și pe
site-ul programului - www.inforegio.ro.
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A fost modificat Ghidul specific
al solicitantului pentru apelul

POR/2017/7/7.1/SUERD/1
„Investiţii în infrastructura de turism”!

Ministerul Dezvoltării Regionale și Adminis tra -
ției publice a emis ordinul de modificare a Ghidului
specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor
în cadrul apelului poR/2017/7/7.1/2 „Investiții în
infrastructura de turism”, din cadrul poR 2014-2020.
Acest apel este dedicat sprijinirii obiectivelor Ariei
prioritare 3 a Strategiei uniunii Europene pentru Re -
giunea Dunării - „Promovarea culturii și a turismului,
a contactelor directe între oameni”. În acest sens,
principalele modificări prevăd: admiterea tipului
de înscriere provizorie în cartea funciară pentru
proprietatea publică, până la ates tarea prin Hotă-
râre de Guvern, dar nu mai târziu de 12 luni de la
semnarea contractului de finanțare, precum și ac-
tualizarea clauzelor contractuale spe cifice, ca ur-
mare a modificărilor formei de contract din Ghidul
general. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul
specific rămân neschimbate.

forma consolidată a Ghidul solicitantului, pre -
cum și ordinul nr. 5262 pot fi consultate pe website-ul
https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea program
> Axe > Axa 7, link > https://regio.adrmuntenia.ro/axa-
7/static/1202 precum și pe site-ul programului -
www.inforegio.ro.

S-a lansat apelul naţional de proiecte
pentru modernizarea drumurilor

judeţene, proiecte nefinalizate, apel
pentru regiunile mai puţin dezvoltate!

În data de 6 iulie, Ministerul Dezvoltării Regio nale
și Administrației publice a emis ordinul de apro bare a
Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare
a fondurilor în cadrul Apelului de proiec te nr. poR
2018/6/6.1/6 pRoiECtE nEfinALiZAtE, apel național
pentru regiunile mai puțin dezvolta te, în cadrul Axei
prioritare 6 – „Îmbunătățirea in frastructurii rutiere de
importanță regională”, prio ritatea de investiții 6.1 –
„Stimularea mobilității regionale prin conectarea
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-
T, inclusiv a nodurilor multimodale.”

Alocarea totală a apelului de proiecte este de
162.443.563,74 euro (fonduri uE și buget de stat),
iar aplicațiile se pot depune în perioada până în da -
ta de 17 septembrie 2018. Apelul este de tip non-
competitiv, cu termen limită de depunere a cere -
rilor de finanțare, proiectele putând fi contractate
în ordinea depunerii cererilor, la nivel național, con -
form principiului: „primul depus, primul evaluat”.

Ghidul solicitantului, precum și ordinul nr. 5259
din 6 iulie pot fi consultate pe website-ul: https://re -
gio.adrmuntenia.ro, secțiunea program > Axe > Axa 6,
link >https://regio.adrmuntenia.ro/axa-6/static/1201,
și pe site-ul programului – www.inforegio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-10/static/1205
https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-10/static/1205
http://www.inforegio.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-7/static/1202
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-7/static/1202
http://www.inforegio.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-6/static/1201
http://www.inforegio.ro
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S-a lansat Ghidul specific
pentru achiziţionarea ambulanţelor –

Prioritatea de investiţii 8.1
Autoritatea de Management pentru programul

operațional Regional (poR) a aprobat, în data de
6 iulie, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de
accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte
dedicat achiziționării ambulanțelor. În acest sens,
depunerea proiectelor a început în data de 9 iulie,
ora 12:00, până în data de 12 august, ora 12:00.

Ghidul Solicitantului – „Condiții specifice de
accesare a fondurilor în cadrul apelului de pro-
iecte P.O.R./2018/8/8.1/8.2/1-Ambulanțe” conți -
ne informațiile specifice necesare în vederea des-
chiderii apelului, referitoare la specificitatea pro-
iectelor, modalitatea de completare și de depu-
nere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate
ale solicitantului și ale proiectului, precum și o des -
criere a etapelor de verificare, evaluare și contrac -
tare a aplicațiilor.

valoarea minimă eligibilă a unui proiect este

de un milion de euro, iar valoarea maximă eligibilă
este de 30 milioane de euro.

Solicitanți eligibili - parteneriatul dintre in-
spectoratul General pentru Situații de urgență
(iGSu) și inspectoratele județene pentru Situații
de urgență (iSu) ale fiecărui județ ce aparține re-
giunilor de dezvoltare eligibile pentru finanțare
(nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-vest, vest,
nord-vest și Centru).

Apelul este de tip non-competitiv, bazat pe
listă de proiecte pre-identificate, cu termen limită
de depunere a cererilor de finanțare.

Ghidul solicitantului, precum și ordinul nr.
5249 din 6 iulie 2018 pot fi consultate pe website-ul
https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea program >
Axe > Axa 8, link > https://regio.adrmuntenia.ro/axa-
8/sta tic/1203, și pe site-ul programului – www.in-
foregio.ro.
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Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de investiţii 8.1,
apel de proiecte nefinalizate cu Ministerul Sănătăţii, a fost publicat!

Autoritatea de Management pentru programul
operațional Regional a aprobat versiunea finală a
Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 8 –
Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, prio-
ritatea de investiții 8.1 „Investiții în infrastructu-
rile sanitare și sociale care contribuie la dezvol-
tarea la nivel național, regional și local, reducând
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate
și promovând incluziunea socială prin îmbunătă-
țirea accesului la serviciile sociale, culturale și de
recreere, precum și trecerea de la serviciile
instituționale la serviciile prestate de comuni -
tăți”, pRoiECtE nEfinALiZAtE, obiectivul specific
8.1, operațiunea A – Ambulatorii „Creșterea acce -
sibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a
celor de nivel secundar, în special pentru zonele
sărace și izolate” și obiectivul Specific 8.2 – „Îm -
bunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spita -
licești de urgență”, operațiunea B – unități de pri-
miri urgențe, aferent următoarelor apeluri de pro-

iecte:
poR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – nefina-•

lizate - CoD ApEL 420/8 
poR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – nefina-•

lizate - CoD ApEL 422/8
Ghidul solicitantului conține informațiile spe-

cifice necesare în vederea deschiderii apelurilor
de proiecte, referitoare la specificitatea proiecte-
lor, modalitatea de completare și de depunere a
cererii de finanțare, condiții de eligibilitate și cri-
terii de evaluare.

De asemenea, depunerea cererilor de finan -
țare se face din data de 9 iulie până în data de 13
august 2018.

Ghidul solicitantului, precum și ordinul nr.
5258 din 6 iulie 2018 pot fi consultate pe website-ul:
https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea program >
Axe > Axa 8, link > https://regio.adrmuntenia.ro/axa-
8/static/1203, și pe site-ul programului – www.in-
foregio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-8/static/1203
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-8/static/1203
http://www.inforegio.ro
http://www.inforegio.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-8/static/1203
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-8/static/1203
http://www.inforegio.ro
http://www.inforegio.ro
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În data de 12 iulie s-a modificat Ghidul solici-
tantului pentru apelul de proiecte cu titlul
poR/2017/3/3.1/A/SuERD/1, Axa prioritară 3
„Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
scăzute de carbon”, prioritatea de investiții 3.1
„Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării in-
teligente a energiei și a utilizării energiei din
surse regenerabile în infrastructurile publice, in-
clusiv în clădirile publice, și în sectorul locuin țe -
lor”, operațiunea A - Clădiri rezidențiale, apel de-
dicat sprijinirii obiectivelor Strategiei uE pentru

regiunea Dunării, ce conține condiții specifice pen-
tru accesarea fondurilor în cadrul programului.

Modificările constau în prelungirea perioadei
de depunere a proiectelor cu o lună, data de închi -
dere a apelului fiind 15 august, ora 10:00. Restul
condițiilor și prevederilor rămân neschimbate.

Ghidul solicitantului modificat poate fi consul -
tat pe website-ul https://regio.adrmuntenia.ro,
secțiunea program > Axa 3, link: https://regio.adrmun -
tenia.ro/axa-3/static/1198, și pe site-ul progra-
mului – www.inforegio.ro.
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S-a prelungit perioada de depunere
a proiectelor de reabilitare termică

a clădirilor rezidenţiale –
Prioritatea de investiţii 3.1 A – SUERD

Noi modificări pentru Ghidul
solicitantului aferent apelului

de proiecte nefinalizate privind
modernizarea drumurilor judeţene

– Prioritatea de investiţii 6.1
joi, 12 iulie, s-a emis ordinul de aprobare a mo-

dificărilor și completărilor Ghidului solicitantului
pentru apelul de proiecte nr. poR 2018/6/6.1/5
pRoiECtE nEfinALiZAtE, în cadrul Axei prioritare 6 -
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță
regională, prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea
mobilității regionale prin conectarea nodurilor se-
cundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv
a nodurilor multimodale”. 

prin modificările și completările propuse, ce
se regăsesc în documentul denumit „Sinteza mo-
dificărilor”, s-a urmărit reglementarea modalității
de derulare a proiectelor, în vederea accelerării
procesului de absorbție a fondurilor prin poR 2014 –
2020.

Ghidul solicitantului modificat, împreună cu
„Sinteza modificărilor” pot fi consultate pe website-
ul https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea program >
Axa 6, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-6/sta -
tic/1201, precum și pe site-ul Autorității de Mana-
gement pentru programul operațional Regional 2014 –
2020, www.inforegio.ro.

S-a lansat Ghidul specific
pentru accesarea de fonduri Regio

în scopul sprijinirii parcurilor
ştiinţifice şi tehnologice –

Prioritatea de investiţii 1.1 B
vineri, 13 iulie, s-a lansat Ghidul specific afe-

rent priorității de investiții 1.1.B – parcuri știin -
țifice și tehnologice, din cadrul Axei prioritare 1
„Promovarea transferului tehnologic”.

Apelul de proiecte se va deschide în data de
13 august, ora 12:00, cererile de finanțare urmând
a fi depuse în cadrul sistemului MySMiS până în da -
ta de 13 februarie 2019. Alocarea regională pen-
tru această linie de finanțare este 8,81 milioane
de euro.

valoarea fondurilor nerambursabile ce va pu-
tea fi acordată este de minimum 75 de mii de eu -
ro și de maximum valoarea alocării regionale pen-
tru prezentul apel.

Ghidul solicitantului este publicat pe site-ul
dedicat implementării programului operațional
Regional 2014 – 2020 în regiunea Sud Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea pRoGRAM >
AXE > Axa 1, link https://regio.adrmuntenia.ro/in -
dex.php/axa-1/static/1196, precum și pe site-ul
Autorității de Management pentru poR 2014 –
2020, www.inforegio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198
http://www.inforegio.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-6/static/1201
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-6/static/1201
http://www.inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-1/static/1196
https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-1/static/1196
http://www.inforegio.ro
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,

la data de 18 iulie 2018

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Comisia Europeană și-a dat
acordul asupra conti nuării inițiativei
de asistență având ca scop îmbună -
tățirea sistemelor regionale de ino -
vare în regiunile cu venituri mici și
creștere scăzută din România, Bul-
garia, polonia, ungaria, Grecia, ita-
lia, portugalia, Spania și Croația.
Aceasta este coordonată de Centrul
Comun de Cercetare (jRC) și sprijină
regiunile în găsirea de soluții la o se-
rie de obstacole din calea inovării, cum ar fi lipsa
interacțiunii între mediul de afaceri local și cel aca-
demic. De asemenea, inițiativa se va axa în mod special
pe promovarea unei mai mari implicări a partenerilor
de afaceri și a antreprenorilor în elaborarea și punerea
în practică a strategiilor regionale de inovare, așa-nu-
mitele strategii de specializare inteligentă. 

„Inițiativa de asistență pentru regiunile cele mai
rămase în urmă face parte din angajamentul nostru
mai larg de a sprijini statele membre în utilizarea
fondurilor politicii de coeziune pentru a inova, pre-
cum și pentru a se dezvolta și pregăti pentru viitor”,

a declarat comisarul european pen-
tru politică regională Corina Crețu.

Dezvoltată în comun cu parla-
mentul European și implementată în
perioada 2014 - 2016, inițiativa de
asistență a fost reînnoită pentru încă
doi ani, în scopul sprijinirii regiunilor
să se pregătească pentru investiții
eficiente în domeniul cercetării - ino -
vării în cadrul următorului buget pe
termen lung pentru perioada 2021 -

2027. Ea se adaugă altor inițiative, precum „Calea
către excelență”, care oferă sprijin regiunilor în a
identifica resursele uE adecvate pentru finanțarea de
proiecte inovatoare, precum și pentru găsirea de re-
giuni-partenere cu atuuri similare pentru a forma ade -
vărate centre de inovare. inițiativa dispune de un bu-
get de 3 milioane de euro pentru perioada 2018 - 2019
din partea parlamentului European.

Regiunile își pot exprima interesul de a participa
în această inițiativă prin intermediul platformei pen-
tru specializare inteligentă.

Sursa: ec.europa.eu
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte-
nia, prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a editat
Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă pentru
luna iulie 2018. Scopul editării acestei publicații este
de a veni în sprijinul potențialilor beneficiari de fon-
duri nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care
doresc să realizeze diferite investiții. Astfel, în acest
document sunt prezentate oportunitățile de finanțare
din programele operaționale și schemele de grant, ce
se derulează în prezent în România, precum și opor-
tunitățile din programul național pentru Dezvoltare
Rurală 2014 – 2020, intERREG v-A și uRBACt iii.

publicația electronică poate fi accesată pe site-ul
Agenției, www.adrmuntenia.ro, link: https://www.adr -
mun tenia.ro/download_file/news letter/370/CSf
%20iulie.pdf.

Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
active pentru luna iulie 2018

Corina Creţu: Promovăm creșterea participării
mediului de afaceri în strategiile regionale de inovare

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://ec.europa.eu
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/newsletter/370/CSF%20iulie.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/newsletter/370/CSF%20iulie.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/newsletter/370/CSF%20iulie.pdf


Schema de ajutor de minimis pentru»
întreprinderile mici și mijlocii, dar și
pentru microîntreprinderi a fost publicată
în Monitorul oficial în data de 6 iulie,
aceasta oferind posibilitatea companiilor
să beneficieze de fonduri nerambursabile
de până la 100.000 de euro.

Schema este valabilă până la 31 decembrie
2020, iar plățile vor fi efectuate până în data de 31
decembrie 2021. Bugetul estimativ alocat schemei
de minimis este de 297,5 milioane de lei. Astfel, bu -
getul alocat pentru anul 2018 va fi de aproximativ
74,4 milioane de lei (aproximativ 16 milioane de euro).
Ministerul pentru iMM-uri estimează că în perioada
2018 - 2020 vor beneficia de acest ajutor aproxima -
tiv 660 de entități, dintre care cel puțin 165 în anul 2018.

Sursa: zf.ro

Autoritatea de Management pentru programul
operațional infrastructura Mare (AM poiM) din Mi-
nisterul fondurilor Europene a lansat apelul și Ghi-
dul solicitantului pentru proiectele ce vizează de-
contaminarea siturilor poluate istoric, finanțat din
Axa prioritară 4 „Protecția mediului prin măsuri
de conservare a biodiversității, monitorizarea
calității aerului și decontaminare a siturilor po-
luate istoric”, obiectivul Specific 4.3 - Reducerea
suprafețelor poluate istoric.

Solicitanții eligibili pentru toate tipurile de
acțiuni finanțate sunt autoritățile publice sau alte
organisme publice, inclusiv structuri subordonate a -
cestora, pentru situri contaminate istoric aflate în
proprietate sau puse la dispoziția acestora de către
proprietar - printr-un act juridic - în vederea im-
plementării proiectului.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de
5.716.409 euro. Apelul este necompetitiv, cu de-
punere continuă. termenul limită este 31.12.2020.

Sursa: fonduri-ue.ro
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AM POIM lansează apelul de proiecte
pentru decontaminarea siturilor poluate istoric

Cum pot lua IMM-urile finanţare nerambursabilă
de 100.000 de euro printr-o schemă de ajutor de minimis

http://www.zf.ro
http://www.fonduri-ue.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Fonduri europene de aproape 846 de milioane de euro
pentru beneficiarii PNDR 2020

Agenția pentru finanțarea»
investițiilor Rurale (AfiR) va deschide în
perioada iulie - septembrie 2018 mai
multe sesiuni de depunere de proiecte
pentru submăsurile din pnDR 2020,
valoarea totală a sumelor alocate fiind de
aproape 846 de milioane de euro.

una dintre cele mai așteptate submăsuri - 4.1
„Investiții în exploatațiile agricole”, inclusiv iti,
are prevăzute pentru sesiunea ce se deschide în
această lună fonduri în valoare de 303 milioane de
euro, din care 79 de milioane de euro (26%) pentru
sectorul vegetal. Din această sumă, 26 de milioane
de euro vor fi alocate pentru proiectele pe zona
montană, iar 53 de milioane de euro pentru zona
non-montană.

pe această submăsură, cele mai multe fonduri
vor merge către sectorul zootehnic, respectiv 165
de milioane de euro (54%), din care 54 de milioane
de euro pentru zona montană, iar 111 milioane de
euro pentru zona non-montană. pentru ferma de
familie și ferma mică sunt disponibile 59 de mi-
lioane de euro (19%).

MADR precizează că prezenta alocare pe sub-
măsura 4.1 cuprinde un procent de supracontrac-
tare de 20%, rezultat în urma datelor referitoare
la posibilele economii.

o altă submăsură cu fonduri considerabile,
respectiv 242 de milioane de euro (fără supracon-
tractare), care se deschide în august/septembrie,
este 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, moderni-
zarea sau adaptarea infrastructurii agricole și sil-
vice” componenta irigații.

Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în pro-
cesarea/marketingul produselor agricole”, cu des-
chidere în această lună, are prevăzute fonduri de
203 milioane de euro, iar alocarea cuprinde un pro-
cent de supracontractare de 20%.

De asemenea, în lunile iulie și august sunt es-
timate să mai fie deschise și submăsurile: 6.3 „Spri -
jin pentru dezvoltarea fermelor mici”, cu o aloca -
re distinctă iti, în valoarea totală de 51,5 milioane
de euro, din care iti 3,71 milioane de euro, 6.1

„Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, in-
clusiv iti, cu o alocare de 11 milioane de euro, 6.4
„Investiții în crearea și dezvoltarea de activități
neagricole” iti, 2,99 milioane de euro, Submăsura
1.2 „Sprijin pentru activități demonstrative și de
informare” - 13,4 milioane de euro, 3.1 „Sprijin
pentru participarea pentru prima dată la scheme -
le de calitate” - 6,1 milioane de euro.

nu în ultimul rând, se vor deschide sesiuni pen -
tru submăsura 19.3 „Pregătirea și implementarea
activităților de cooperare ale GAL”, Componenta
A în iulie, cu fonduri de 2,31 milioane de euro, și Com -
ponenta B în trimestrul al iv-lea 2018, cu 9,27 mi-
lioane de euro.

AfiR a primit până în prezent pe pnDR 2014 -
2020 solicitări de finanțare în valoare de peste 7,20
miliarde de euro și a încheiat peste 49.000 de con-
tracte de finanțare, pentru care au fost alocate
3,85 miliarde de euro.

valoarea totală a plăților efectuate până în
prezent către beneficiarii actualului program este
de 3,32 miliarde de euro, ceea ce reprezintă un
grad de absorbție de peste 36% din fondurile puse
la dispoziție de către Comisia Europeană prin fon-
dul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
(fEADR).

prin programul național de Dezvoltare Rurală
2014 - 2020 (pnDR) se acordă fonduri nerambursa-
bile de la uniunea Europeană și Guvernul României
pentru dezvoltarea economico-socială a spațiului
rural din România. vor fi finanțate 14 măsuri de dez -
voltare rurală cu o alocare financiară de 9,363 mi-
liarde de euro, din care 8,015 miliarde de euro din
fEADR și 1,347 miliarde de euro contribuție națională.

Sursa: agerpres.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.agerpres.ro
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Mănăstirea Văleni,
loc de pace şi reculegere sufletească

Mânăstirea văleni»
se află pe valea topologului,
la numai doi kilometri de
satul văleni, din comuna
Sălătrucu, și la douăzeci
de kilometri de orașul
Curtea de Argeș. Localitatea
văleni este menționată,
pentru prima dată, într-un
document din anul 1536,
când Radu voievod îi da o
poruncă logofătului pârvu.

Actuala biserică, purtând hra-
mul „Adormirii Mai cii Domnului”,
a fost construită între anii 1948 și
1955, prin strădania episcopului
iosif Gafton, a sta reței Anatolia
Manu și a obștii monahale. fiind o
ctitorie monahală, biserica este
mai puțin elabora tă decât una voievodală. Are un
pridvor larg, spriji nit pe coloane și o singură turlă.
După ce a fost zugrăvită în frescă și dotată cu toate
cele necesare cultului, în anul 1955, biserica a fost
sfințită de către preafericitul părinte patriarh ius-
tinian.

Mânăstirea văleni a fost redeschisă oficial în
anul 1990, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului
Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. 

În anul 2002 s-au început lucrările de renovare
la acoperișul și la pereții exteriori ai bisericii, apoi
s-a restaurat clădirea veche a stăreției, s-a înfiin -
țat un atelier de croitorie și s-a reamenajat vechiul
atelier de țesut covoare, iar în primăvara anului
2010 s-a început refacerea picturii interioare. De
asemenea, s-au montat vitralii și s-a refăcut aco -
perișul, biserica fiind acoperită cu tablă de cupru.

Astăzi, intrând în curtea mănăstirii, în partea
stângă se află casa în care a locuit George topîr-
ceanu, împreună cu părinții săi, iar puțin mai sus
sunt chiliile modeste ale monahiilor. În atelierele
de țesătorie se mai păstrează încă războaiele de
țesut covoare oltenești și țesături din bumbac.  

principalele atracții adăpostite aici le consti-

tuie icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului
și fragmentele din moaștele Sfântului nicolae.

Lăcaș cu peste 300 de ani de istorie, acest obiec -
tiv poate fi locul ideal unde pelerinii pot găsi pace și
liniște sufletească, departe de larma și grijile co-
tidiene.

Recondiționarea acestor obiective de cult, in-
clusiv cu ajutorul fondurilor europene, realizarea
de spații de cazare proprii, organizarea de spații ex -
poziționale, precum și renașterea și revigorarea
atelierelor de pielărie, țesătorie, metal sau obiec -
te religioase sunt, în opinia directorului ADR Sud-
Muntenia, dr ing. Liviu Mușat, măsuri importante ce
ar trebui promovate și sprijinite în vederea creș -
terii atractivității turismului religios din zonă. Mai
mult, pentru ca turiștii să beneficieze de infor ma -
ții din surse autorizate, la nivelul ADR Sud-Munte-
nia s-a convenit cu forul coordonator, Consiliul pen -
tru Dezvoltare Regională, ca pentru anul viitor pro-
gramul de internship derulat de Agenție pe peri -
oada verii să includă angajarea de studenți ai fa -
cultăților de istorie, teologie sau geografie care să fie
ghizi turistici pentru lăcașele religioase din regiune.

Sursa: musceltv.ro

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


Sistemul de iluminat public din pitești va fi ex-
tins și modernizat în sensul creșterii eficienței ener -
getice. Serviciul public de Exploatare a patrimoniu -
lui Municipiului pitești (SpEp) este titularul in ves -
tiției, investiție ce se va ridica la suma de 5.000.000
de euro. În prezent se lucrează la contractarea ser-
viciilor de proiectare și a serviciilor de consultanță
necesare pentru scrierea cererii de finanțare.

termenul de depunere a cererii de finanțare
este 18 august și dacă va fi declarată eligibilă, va pri -
mi fonduri nerambursabile prin programul opera țio -

nal Regional, Axa prioritară 3 „Sprijinirea tran ziți -
ei către o economie cu emisii scăzute de carbon”,
prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea efi ci enței
energetice, a gestionării inteligente a energiei și
a utilizării energiei din surse regenerabile în infras-
tructurile publice, inclusiv în clădirile publi ce, și
în sectorul locuințelor”, operațiunea C – „Iluminat
public”. printre altele, vor fi achiziționate și monta -
te și sisteme de iluminat de tip LED și ecolo gice, me -
nite să reducă semnificativ consumul de energie electrică.

Sursa: epitesti.ro
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Cerere de finanţare pentru extinderea
şi modernizarea sistemului de iluminat public

din Piteşti

Argeş

Miercuri, 11 iulie, a fost semnat»
acordul de parteneriat între Consiliul
județean Călărași și Municipalitatea
pavlikeni, districtul veliko târnovo,
Bulgaria.

Documentul are ca obiect proiectul „Manage-
mentul eficient al situațiilor de urgență în regiu-
nea transfrontalieră Călărași – Veliko Târnovo”,
partener lider – Consiliul județean Călărași, par-
tener 2 - Municipalitatea pavlikeni, Regiunea ve-
liko târnovo, Bulgaria, partener 3 - inspectoratul
de jandarmi județean Călărași „General de bri-
gadă Barbu Pârăianu”.

proiectul, cu o valoare totală de 949.799,45
euro, are următoarele activități:

BG – consolidarea malurilor râurilor din pav-•
likeni: lucrări de reparație și reabilitare pentru îm -
bunătățirea conductivității albiei râurilor Mihalska
și Lomya.

Ro – achiziționarea de echipamente de in -•
tervenție specializate: autovehicul pe șenile cu re-
morcă, în valoare de 300.000 de euro, cu capacita -
te de rulare atât pe drumuri publice, cât și pe te-

ren accidentat (teren mlăștinos, canale de irigații,
vaduri etc.) și în situații meteo periculoase (zăpezi
abundente, viscol) – pentru iSu Călărași; un vehicul
de teren echipat cu camere de vizibilitate redusă
(infraroșu sau termic) – va fi utilizat pentru a in-
terveni în situații de urgență atât pentru salvarea
oamenilor, cât și pentru animale și poate fi folosit
cu ușurință pentru observarea caselor, asigurarea
și limitarea infracțiunilor contra proprietății, bărci
echipate cu camere cu vizibilitate redusă (camera
infraroșu sau termică) pentru intervenție și pază
în zonele inundate, asigurând astfel accesul din
apă; stație de lucru cu hartă GpS și aplicație pen-
tru maparea zonelor de inundații sau de incendiu,
ce vor servi și pentru monitorizarea zonelor de
inter venție în timp real și a intervenției persona-
lului – pentru inspectoratul de jandarmi județean
Călărași.

Rezultatele proiectului vor contribui la o mai
bună protecție a populației, în situații de urgență,
prin acțiuni de prevenire și intervenție, iar numă-
rul populației care va beneficia va fi de peste
300.000 de persoane.

Sursa: infomuntenia.ro

Proiect de aproape 1 milion de euro,
realizat în parteneriat de către CJ Călăraşi

şi Municipalitatea Pavlikeni

Călăraşi

http://www.epitesti.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.infomuntenia.ro
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Liceul Tehnologic Pucioasa
va fi reabilitat şi modernizat prin programul

Regio 2014 – 2020

Dâmboviţa

Administrația de la pucioasa a depus un»
nou proiect, și anume „Reabilitarea,
modernizarea și extinderea Liceului Tehnologic
Pucioasa”, în cadrul programului Regio 2014 –
2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale, prioritatea de
investiții 10.1 „Investițiile în educație, și
formare, inclusiv în formare profesională,
pentru dobândirea de competențe și învățare
pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare”.

Sigur, toate cele zece proiecte depuse de admi-
nistrația de la pucioasa în cadrul programului opera -
țional Regional sunt importante pentru comunitate,
însă în cazul de față este vorba de o investiție majoră
privind învățământul tehnologic. valoarea totală a in-
vestiției este de peste 7,37 milioane de lei. 

Capacitatea infrastructurii de educație din pu-
cioasa ce va beneficia de sprijin financiar nerambur-
sabil este de 252 de persoane, iar lucrările ce se vor
efectua aici vizează consolidarea clădirilor, refacerea
instalațiilor electrice, termice, sanitare, reabilitarea

termică, refacerea acoperișului, extinderea corpuri-
lor C1 și C2, refacerea împrejmuirii liceului, refacerea
pavajului din incinta și amenajarea spațiilor verzi și,
cel mai important, se vor asigura dotări, utilaje și
echipamente tehnologice necesare în procesul edu-
cațional.

Menționăm că de curând s-a lansat Ghidul soli-
citantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor
pentru apelul aferent poR, Axa prioritară 10 „Îmbu-
nătățirea infrastructurii educaționale”, prioritatea
de investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare,
inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea
de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin
dezvoltarea infrastructurilor de educație și for-
mare”, obiectivul Specific 10.1 – „Creșterea gradului
de participare la nivelul educației timpurii și învăță-
mântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc
crescut de părăsire timpurie a sistemului” – Apel de-
dicat Ministerului Educației naționale, ce conține con-
diții specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul
programului. Depunerea proiectelor se poate face în-
cepând de luni, 9 iulie, ora 15:00 până la sfârșitul anu-
lui 2020 (31.12.2020, ora 15:00). 

Sursa: ziardambovita.ro

În prima jumătate a lunii iulie, în cadrul șe din ței ex-
traordinare a Consiliului județean Giurgiu s-a aflat pe
ordinea de zi un proiect foarte important privind mo-
dernizarea Dj 503: Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stănești –
Gara Chiriacu – toporu – limită ju deț teleorman. Lucră-
rile ar putea fi realizate cu fon duri europene, printr-un
proiect depus pe REGio de către specialiștii Cj Giurgiu.

„Proiectul a fost evaluat, atât din punctul de
vedere al admisibilității și eligibilității, cât și din
punct de vedere tehnic și financiar, îndeplinind con -
dițiile pentru a fi selectat spre finanțare. Valoarea

totală a cererii de finanțare este de 67.676.383,67
de lei”, a anunțat directorul din cadrul Cj Giurgiu,
nicu Mardale, în plenul ședinței de luni.

potrivit expunerii de motive a proiectului de
hotărâre aprobat cu unanimitate de voturi, obiec-
tivele specifice ale proiectului european sunt repre -
zentate de modernizarea a 32,1 kilometri de drum
județean și deservirea a peste 78.000 de locuitori
de o infrastructură secundară modernizată ce asi-
gură accesul la coridoarele tEn-t.

Sursa: giurgiu-net.ro

Proiectul de reabilitare
a Drumului Judeţean 503 Giurgiu –

limită judeţ Teleorman, în linie dreaptă

Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://ziardambovita.ro
http://www.giurgiu-net.ro


primarul Adrian Dobre a anunțat,»
în cadrul întâlnirii cu reprezentanții
mass-media din data de 10 iulie, că a fost
primit răspunsul Consiliului național
de Soluționare a Contestațiilor (CnSC)
în legătură cu licitația privind achiziția
de autobuze pentru ploiești. Reamintim
că după ce municipalitatea a desemnat
un câștigător al licitației, firma care a
pierdut a făcut contestație la CnSC.

Adrian Dobre a declarat că răspunsul CnSC
este în favoarea primăriei Municipiului ploiești și
că instituția a respins contestația. La ora actuală
se așteaptă fundamentarea deciziei, în funcție de
care firma care a depus contestația poate alege să
atace decizia la Curtea de Apel ploiești.

Dacă decizia nu va mai fi atacată, municipa-
litatea poate semna contractul privind achiziția de
autobuze cu firma câștigătoare, caz în care până
la finalul anului va fi adus primul lot de autobuze,
10 - 11 la număr, din totalul de 50.

oferta câștigătoare este de aproximativ 38 de
milioane de lei, plus tvA, iar licitația a pornit de
la prețul de 50 de milioane de lei, fiind înscrise
două societăți.

Sursa: ziarulincomod.ro
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Slobozia va avea sală polivalentăIalomiţa

Consiliul Local Slobozia a votat în unanimi-
tate, în ședința extraordinară de luni, 9 iulie, stu-
diul de fezabilitate cu indicatorii tehnico-econo-
mici aferenți obiectivului de investiții „Sală poli-
valentă cu 2.224 de locuri”. Documentația va fi
depusă în vederea finanțării de la bugetul de stat,
prin Compania națională de investiții. proiectul va
fi analizat la nivel național în vederea includerii pe
lista de priorități la finanțare. valoarea investiției
este de 66.509.295,99 lei, cu tvA, din care construi -
rea și montajul 50.658.624,07 lei, cu tvA. 

Sala polivalentă, ce va fi construită pe o supra -
față de 7.000 mp, în zona Stadionului nou de lângă

parcul tineretului, va introduce reședința de județ
într-un circuit național al evenimentelor sportive
și culturale.

obiectivul va fi structurat pe 3 nivele (pentru
public, oficiali și presă), cu o zonă funcțională de
bază, ce cuprinde suprafața de joc și tribunele pen -
tru spectatori, și spații anexe. Gradenele retrac-
tabile permit practicarea tuturor sporturilor, la ni-
vel profesionist, dar și găzduirea evenimentelor so -
cio-culturale și de agrement.

termenul de execuție a investiției este de 36
de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Sursa: guraialomitei.com

Stadiul actual al achiziţiei
de autobuze noi în municipiul Ploieşti

Prahova

http://ziarulincomod.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.guraialomitei.com
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Sediul Primăriei Turnu Măgurele,
reabilitat termic

Teleorman

pentru reabilitarea sediului»
primăriei, autoritățile publice locale
din turnu Măgurele, urmare a lipsei
banilor cu această destinație din bugetul
local, a apelat la înțelegerea Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației
publice pentru a asigura fondurile
necesare. La finele lunii iunie 2018,
primăria municipiului turnu Măgurele
a semnat contractul de finanțare cu
MDRAp pentru proiectul „Reabilitare
termică a sediului Primăriei”.

proiectul a fost depus în cadrul programului
operațional Regional 2014- 2020, Axa 3 „Sprijini-
rea tranziției către o economie cu emisii scăzute
de carbon”, prioritatea de investiții 3.1 – Sprijini-
rea eficienței energetice, a gestionării inteligente

a energiei și a utilizării energiei din surse regene-
rabile în infrastructurile publice, inclusiv în clă-
dirile publice, și în sectorul locuințelor. 

valoarea totală a proiectului este de 4.062.819,07
lei, adică peste 40 de miliarde de lei vechi, iar lucră -
rile de reabilitare termică au ca termen final de exe -
cuție data de 31 august 2020.

vor fi realizate următoarele tipuri de lucrări:
îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădi-
rii, instalarea de aparatură pentru monitorizarea
consumurilor de energie, înlocuirea corpurilor de
iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de
iluminat cu eficiență energetică ridicată și o du-
rată mare de funcționare. De asemenea, va fi rea-
lizată o învelitoare peste acoperiș, tip terasă, vor
fi înlocuite ferestrele, cu unele pvC, iar ușile din
lemn, cu unele metalice și vor fi refăcute finisaje -
le interioare și exterioare.

Sursa: ziarulmara.ro

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


newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către

Agenție și de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației publice,
în vederea promovării

programului operațional Regional.
pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale Rețelei de informare
REGio Sud Muntenia și despre cele mai importante evenimente

organizate de acestea în județele regiunii.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin pantazi, nr. 7A,
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Argeș, sediul Consiliului județean Argeș: piața
vasile Milea, nr. 1, et. iii, cam. 117, mun. pitești,
jud. Argeș; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Dâmbovița, sediul Consiliului județean
Dâmbovița: piața tricolorului, nr. 1, et. iv, cam.
90, 100 și 101, mun. târgoviște, jud. Dâmbovița
Tel./fax / 0345/100.018, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Giurgiu, B-dul Mihai viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean IALOMIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
ialomița, piața Revoluției, nr. 1, et. iv,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. ialomița
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. vi, cam.
626/627, mun. ploiești, cod 100066, jud. prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
teleorman, sediul Consiliului județean
teleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro

Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud.
Călărași, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN -
director adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra POPA, Andreea PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 18 iulie 2018

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care
dumneavoastră le desfășurați. Dacă sunteți interesați

să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm
să ne transmiteți un scurt material de informare

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

a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa

de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
newsletter-ul va fi publicat pe site-ul Agenției
(http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit

electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
informare REGio Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor

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

publice și fondurilor Europene, reprezentanților mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor

dedicate (portalurilor de știri economice), precum
și publicului larg.

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

fax: 0242/313.167.

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

