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În data de 27 iulie, la»
Potlogi va avea loc ședința
Consiliului pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia.
Întrunirea membrilor CpDR
va avea loc la Palatul
Brâncovenesc din comuna
Potlogi, obiectiv turistic
reabilitat prin Programul
Operațional Regional 2007 – 2013. acesta a
fost deschis oficial pentru public în luna iunie
a acestui an, fiind inaugurat anul trecut după
finalizarea contractului de execuție a lucrărilor.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională (CpDR)
Sud Muntenia este organismul regional deliberativ,
fără personalitate juridică, care este constituit și func-

ționează pe principii parteneriale la
nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud
Muntenia, în scopul coordonării ac-
tivităților de elaborare și monitori-
zare ce decurg din politicile de dez-
voltare regională.

CpDR Sud Muntenia este alcă-
tuit din 28 de membri, câte patru de
la nivelul fiecărui județ din regiunea
noastră (argeș, Călărași, Dâmbovi -

ța, Giur giu, Ialomi ța, Prahova și teleorman), după cum
urmea ză: președin tele Consiliului județean, repre-
zentantul consiliilor locale municipale, reprezen-
tantul consiliilor locale orășenești, reprezentantul
consiliilor locale comunale. Consiliul alege un preșe-
dinte și un vicepreședinte, care nu pot fi repre -
zen tanți ai aceluiași județ, iar aceste funcții sunt
îndeplinite, prin rotație, pentru câte un mandat, de
către președinții Consiliilor județene.
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Şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia

ADR Sud Muntenia,
la şedinţa Comisiei de Dialog Social

joi, 21 iulie, reprezentantul agenției pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia, Cristina Radu, a par-
ticipat la ședința lunară a membrilor Comisiei de Dialog
Social, eveniment găzduit de Instituția Prefectului ju-
dețul Călărași. Subiectele dezbătute în cadrul acestei
reuniuni au vizat următoarele teme de discuție: sursele
de finanțare europeană nerambursabilă diponibile pen-
tru mediul privat; raportul privind starea mediului pri-
vat în județul Călărași în anul 2015; oportunitățile fir-
melor privind reutilizarea resurselor tI&C - „Dezvolta-
rea interoperabilității bazelor de date destinate IMM-
urilor”.

Cu această ocazie, aDR Sud Muntenia, prin șe-
ful Serviciului Comunicare, Cristina Radu, a pre-
zentat oportunitățile de finanțare nerambursabilă
din Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(Prioritatea de investiții 2.1), destinate microîn-
treprinderilor care își desfășoară activitatea în me-
diul urban din regiunea noastră. Prin apelul de pro-
iecte 2.1a al programului regional, ce va fi deschis
în data de 27 iulie, se pot obține fonduri europene

nerambursabile între 25.000 și 200.000 de euro, cu
mențiunea că beneficiarii trebuie să asigure o con-
tribuție financiară de minim 10% din cheltuielile eli-
gibile ale contractului.

În cadrul acestui apel, aplicanții vor putea de-
pune proiecte pentru a obține fonduri nerambur-
sabile în termen de șase luni, această perioadă ur-
mând a fi redusă, dacă bugetul alocat regiunii Sud
Muntenia, de 36,85 de milioane de euro, va fi con-
sumat mai devreme.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Un contract de finanţare şi două de asistenţă tehnică,
semnate de România cu Banca Europeană de Investiţii

BEI acordă finanțare în valoare»
de 360 milioane de euro pentru proiecte
prioritare în cadrul Programelor
Operaționale ale UE din perioada
2014 - 2020, pentru a susține creșterea
în România și extinderea furnizării
de servicii de consultanță dedicate
autorităților naționale pentru
îmbunătățirea implementării proiectelor
și a absorbției fondurilor UE.

Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă Ro-
mâniei un împrumut în valoare de 360 de milioane
de euro, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor
efectuate de la bugetul de stat în contul contri bu -
ției naționale la investițiile orientate către creș -
tere din perioada de programare UE 2014 - 2020,
în cadrul Programelor Operaționale Competitivita -
te, Capital Uman și anumite axe prioritare din In -
frastructură Mare.

acest împrumut va susține Contractul Român
de Parteneriat cu UE pentru perioada de progra-
mare 2014 - 2020, concentrându-se pe investiții în
sectoarele energiei, îmbunătățirii mediului încon-
jurător, Cercetării & Dezvoltării și Inovației (CDI),
tehnologiei Informațiilor și Comunicației (tIC), o -
cu pării forței de muncă, educației și beneficiilor
sociale. Împrumutul BEI urmează Împrumutului
Strategic Național de Referință pentru cofinanțare
în valoare de 1 miliard de euro pentru proiecte din
domeniul transporturilor și mediului, celui în va-
loare de 300 milioane EUR pentru Programul
Național de Dezvoltare Rurală, oferite pentru pe-
rioada de programare 2007 - 2013 și împrumutului
în valoare de 300 milioane de euro pentru proiecte
din sectorul mediului, în cadrul Programului Ope -
rațional pentru Infrastructură Mare din perioada
de programare UE 2014 - 2020, semnat pe 16 iunie,
la Luxemburg.

În același timp, banca UE a semnat două con-
tracte de servicii de suport prin consultanță a pro-
iectelor, în valoare de aproximativ 19 milioane de
euro, cu agenția Națională de achiziții Publice
(aNaP) și, respectiv, Ministerul Fondurilor Euro-

pene. Primul contract de servicii prevede asistență
pentru aNaP, pentru crearea unei strategii națio -
nale de achiziții publice, parte din condiția funda-
mentală stabilită de UE pentru perioada de pro-
gramare 2014 - 2020. Cel de-al doilea va susține im -
plementarea proiectelor de către beneficiari în ca-
drul Programului Operațional de Infrastructură Ma -
re al UE (adică Compania de autostrăzi și Drumuri
Naționale, Societatea Națională de Căi Ferate și be -
neficiari din sectorul apelor și deșeurilor, incluzând
în primul rând societăți operaționale regionale).
Programul de asistență tehnică pentru „Suport de
Consultanță pentru Proiecte” al BEI oferă servicii
de consultanță pentru autoritățile de management
și beneficiarii de Fonduri Europene Struc turale și
de Investiții (FESI) în România, în perspectiva fi-
nanciară a UE 2014 - 2020. aceste servicii de asis -
tență tehnică au scopul de a îmbunătăți calitatea
proiectelor și a investițiilor finanțate din fonduri
structurale, diseminarea celor mai bune practici în
cadrul UE și contribuie la îmbunătățirea coeziunii. 

„Acordul de împrumut semnat cu BEI este do-
vada atenției pe care o acordă atât Guvernul Ro-
mâniei, cât şi banca Uniunii Europene îmbunătă -
țirii gradului de absorbție a fondurilor europene
îndreptate către trei programe operaționale: Infra -
structură Mare, Competitivitate şi Capital Uman.
Prin acoperirea parțială a cheltuielilor efectuate
de la buget pentru a susține proiecte finanțate din
fonduri UE, este redus impactul asupra bugetului
de stat. Acest împrumut mai are şi potențialul de
a impulsiona investițiile în trei domenii majore de
interes.

Referitor la achizițiile publice, BEI va asigura
expertiza pentru dezvoltarea mai multor măsuri
esențiale din cadrul Strategiei. Pentru a fi mai
concreți, ne referim la dezvoltarea de sisteme de
control intern aferente achizițiilor publice (I),
raționalizarea sistemului de control anticipat (II),
implementarea unui sistem de achiziții publice
centralizate (III) şi depăşirea deficiențelor actuale
pentru a se facilita elaborarea proiectelor şi im-
plementarea viitoarelor contracte de achiziții pu-
blice (IV).

(continuare în pagina 4)
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Noul program»
de finanțare europeană
pentru antreprenoriat,
România Start-Up, oferă
24.000 de euro celor care
vor să își dezvolte propria
afacere și, dacă reușesc că
după un an să genereze
vânzări de minimum
12.000 de euro, vor primi
încă 16.000de euro.

„Cei care doresc să se impli -
ce în program primesc un grant
şi trebuie să creeze minimum
30 de afaceri antreprenoriale
pe proiect”, a spus Dan Barna,
secretar de stat în Ministerul
Fondurilor Europene. 

„Cei 16.000 de euro pot fi
folosiți pentru dezvoltarea afa-
cerii, marketing, echipamente,
dotări şi alte elemente nece-
sare businessului”, adaugă dom -
nia sa. 

Cei care au un plan de afa-
ceri sustenabil și credibil și reu-
șesc să acceseze fonduri euro-
pene au obligația de a crea do -
uă locuri de muncă. Barna spu -
ne că noul mecanism de finan-
țare pentru antreprenoriat este
mai creativ față de programele
anterioare. 

„Pot fi îmbunătățite lucru-
rile pe partea de consultanță,
beneficiari sau blocaje. Lucru-
rile au evoluat atât în România,
cât şi în Europa, iar mecanismul
de obținere a fondurilor euro-

pene pentru antreprenori tre-
buie îmbunătățit”, mai spune
Dan Barna. 

România Start-Up este un
proiect structurat în trei sec-
țiuni, astfel că în primul an vor
fi selectați minimum 300 de șo-
meri sau angajați care vor să se
implice în activități antrepreno-
riale și care vor să fie instruiți
pe parcursul unui an. 

În cadrul cursurilor, partici-
panții vor trebui să realizeze câ -
te un plan de afaceri, iar o comi -
sie de specialitate va face o se-
lecție transparentă și va alege
10% din proiectele pe care le cred
viabile pentru piața din România.

Proiectul este finanțat cu
105 milioane de euro, bani eu-
ropeni. Beneficiarul programu-
lui își va asuma rolul de mentor
și îi va învața pe cei 300 de oa-
meni cum să facă afaceri. La sfâr -
șit, comisia de evaluare va selec -
ta 30 de planuri de afaceri ce vor
primi câte 24.000 de euro fie-
care, iar, dacă reușesc să aibă în -
casări de 12.000 de euro, vor mai
beneficia de încă 16.000 de euro.

a doua fază a proiectului se
va desfășura pe durata a 18 luni,
când persoanele selectate își
vor înființa propriile companii,
iar în următorul an firmele aces -
tora trebuie să funcționeze. 

Ghidul programului Româ-
nia Start-Up este în consultare
și va fi publicat la începutul anu -
lui viitor. 

Sursa: finantare.ro
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Cum pot antreprenorii
să beneficieze de granturi

de 24.000 de euro
prin România Start-Up

(continuare din pagina 3)
În calitate de guvernator pen -

tru România, permiteți-mi să su-
bliniez faptul că, pe parte de sec tor
public, suntem hotărâți să ex plo -
răm şi să utilizăm paleta variată
de instrumente BEI. În ace laşi timp
ar trebui să se urmăreas că dezvol -
tarea continuă a portofoliului BEI
din sectorul privat. Vom încuraja
sectorul privat să caute în mod ac -
tiv oportunități de finanțare, su-
bliniind faptul că îi stau la dispo -
ziție şi facilități de elaborare de
proiecte”, a declarat ministrul
finanțelor publice, anca Dragu.

„Prin semnarea Acordului de
servicii de asistență tehnică pen-
tru implementarea proiectelor,
atât Ministerul Fondurilor Euro-
pene, în calitate de Autoritate
de Management pentru Progra-
mul Operațional Infrastructura
Mare 2014 – 2020 (POIM), cât mai
ales beneficiarii celor trei sectoa -
re importante de investiții finan -
țate prin acest program - me diu,
transport şi energie, vor utiliza ex -
pertiza BEI pentru toate activi tă -
țile şi nevoile specifice de asis -
tență tehnică privind pregătirea
şi implementarea proiectelor şi
dezvoltarea abilităților şi capa -
cității instituționale. Acordul de
servicii va continua asistența teh -
nică furnizată de BEI în perioada
de programa re anterioară şi va con -
tribui la îndeplinirea condi țio na -
lităților specifice POIM - progra-
mul strategic de dezvoltare a in-
frastructurii naționale, cu o aloca -
re financiară nerambursabilă de
peste 41% din totalul fondurilor
structurale şi de investiții acorda -
te României în perioada de progra -
mare 2014 – 2020”, a declarat minis -
trul fondurilor europene, Cristian
Ghinea.

Sursa: fonduri-structurale.ro

http://www.finantare.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
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S-a lansat apelul de proiecte
pentru siguranţă rutieră

Ministerul Fondurilor Europene a anunțat des-
chiderea liniilor de finanțare pentru investiții în
creșterea gradului de siguranță a traficului. 

Status: Lansat 
Depunere: 25.07.2016 – 31.12.2018 
Buget total: 85,2 milioane de euro
Sursă de finanţare: POIM, axa prioritară 2

„Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal,
de calitate, durabil şi eficient”, Prioritatea de inves -
tiții 7c „Dezvoltarea şi îmbunătățirea sistemelor
de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu
zgomot redus şi care au emisii reduse de carbon,
inclusiv a căilor navigabile interioare şi a sisteme-
lor de transport maritim, a porturilor, a legături-
lor multimodale şi infrastructurilor aeroportuare,
cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la ni-
vel regional şi local”, Obiectivul Specific 2.5 „Creş -
terea gradului de siguranță şi securitate pe toate
modurile de transport şi reducerea impactului trans -
porturilor asupra mediului”. 

Prin OS 2.5 sunt vizate următoarele tipuri de
acțiuni: 

a) Proiecte ce vizează implementarea de mă-
suri de îmbunătățire a siguranței traficului și se-
curității transporturilor pentru toate modurile de
transport (noi și fazate): 

proiecte noi ce vizează implementarea de•
măsuri de îmbunătățire a siguranței traficului și
securității transporturilor pentru toate modurile
de transport; 

proiecte fazate ce vizează implementarea de•
măsuri de îmbunătățire a siguranței traficului și se -
curității transporturilor pentru toate modurile de
transport, aprobate că atare prin decizie a Comisiei
Europene, care asigură continuarea investițiilor
aprobate în perioada 2007 - 2013 prin POS trans-
port și nefinalizate până la finalul anului 2015. 

b) Proiecte ce vizează implementarea de mă-
suri destinate protecției mediului, la nivelul tutu-
ror modurilor de transport. 

Operațiunile ce urmează a fi dezvoltate în ca-
drul acestui obiectiv specific vor finanța următoa-
rele activități orientative, fără a fi însă limitative: 

A. Proiecte ce vizează implementarea de mă-
suri de îmbunătățire a siguranței traficului și se-

curității transporturilor pentru toate modurile de
transport (noi și fazate) - implementarea mijloace -
lor de semnalizare orizontală și verticală; implemen -
tarea unor măsuri specifice în localitățile liniare
de-a lungul drumurilor europene și naționale (sem-
nalizarea trecerilor de pietoni, benzi de viraj, sta-
ții de autobuz laterale, parcări etc.); construirea
unor bariere de tip New jersey pe toate drumurile
naționale cu 4 benzi fără protecție între sensurile
de mers; trecerea la un profil de 2+1 benzi alter-
nativ pe sensurile de mers pe toate drumurile na-
ționale cu profil periculos (tip „2 x 1.5” benzi); im-
plementarea sistemelor de transport inteligente
(ex. ERtMS, vtMIS, Ro-RIS) și a interfețelor între di -
verse moduri de transport StI, acolo unde nu au fost
implementate ca parte a intervențiilor la nivelul
infrastructurii, pentru creșterea siguranței la nive -
lul acțiunilor de control a traficului; treceri la nivel
rutier/feroviar îmbunătățite; extinderea sisteme-
lor mobile și fixe de monitorizare a traficului și de
supraveghere automată, pe toate modurile de
transport; perdele forestiere, panouri parazăpezi
sau alte soluții echivalente de protecție în vederea
asigurării protecție a cailor de comunicație împo-
triva înzăpezirii/altor calamități naturale (pentru
infrastructură existența, unde nu se prevăd inves-
tiții integrate prin POIM din alte OS); achiziționa-
rea de echipamente de pe șenale – canal navigabil
și alte tipuri de echipamente cu rol în asigurarea
siguranței și securității transporturilor indiferent
de modul de transport; alte acțiuni cu rol de creș-
terea a siguranței și securității pe toate modurile
de transport, inclusiv proiectele fazate. 

B. Proiecte ce vizează implementarea de măsuri
destinate protecției mediului, la nivelul tuturor modurilor
de transport - activități de monitorizare și de elaborare
a unor studii privind efectele negative asupra mediului
cauzate de activitățile de transport pentru proiectele de
investiții finanțate din POIM sau care vor fi propuse; in-
stalarea de panouri de protecție împotriva zgomotului;
creșterea capacității de depoluare pe căile navigabile și
maritime, în special pe Dunăre; covoarea astfaltice fo-
noabsorbante; perdele forestiere; achiziția de nave mul-
tifuncționale PSI (în relație cu protecția mediului).

(continuare în pagina 6)
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PNDR: Finanţare
pentru proiecte destinate

procesării produselor agricole
agenția pentru Finanțarea

Investițiilor Rurale (aFIR) primeș -
te până pe 31 octombrie 2016, ora
16:00, cereri pentru finanțarea
proiectelor de investiții din do-
meniul procesării produselor agri -
cole prin intermediul submăsu-
rii (sM) 4.2 „Sprijin pentru inves -
tiții în procesarea/ marketingul
produselor agricole” din cadrul
Programului Național de Dezvol-
tare Rurală (PNDR) 2014 – 2020.

alocarea bugetară aferentă
acestei submăsuri pentru sesiu-
nea anuală 2016 este de aproxi-
mativ 93,5 milioane. Modalita-
tea de depunere a proiectelor es -
te online, direct pe pagina ofi-
cială a agenției, www.afir.info.
Pragul minim de depunere este
de 15 puncte și reprezintă pragul
sub care niciun proiect nu poate

beneficia de finanțare neram-
bursabilă în cadrul sM 4.2.

aceste fonduri sunt desti-
nate investițiilor ce și-au propus
ca obiectiv înființarea și/ sau mo -
dernizarea unităților de procesa -
re și comercializare, introduce-
rea de noi tehnologii pentru dez -
voltarea de noi produse și proce -
se, aplicarea măsurilor de pro tec -
ția mediului, creșterea număru-
lui de locuri de muncă sau promo -
varea investițiilor pentru produ-
cerea și utilizarea energiei din
surse regenerabile.

toți cei interesați să depu -
nă proiecte prin intermediul aces -
tei submăsuri pot consulta gra-
tuit pe pagina oficială de inter-
net a agenției (www.afir.info) -
Ghidul Solicitantului, disponibil
în pagina Submăsurii 4.2.
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(continuare din pagina 5)
alte activități în afara celor

de mai sus pot fi considerate eli-
gibile doar în condițiile în care so-
licitantul dovedește faptul că sunt
absolut necesare în vederea creș-
terii gradului de siguranță și secu-
ritate pe toate modurile de trans-
port și îmbunătățirii condițiilor de
mediu pe toate modurile de trans-
port, în conformitate cu OS 2.5.

Proiectele fazate și cele care
contribuie la realizarea indicato-
rului de rezultat și a indicatorilor
de realizare imediată din POIM vor
fi prioritizate în raport cu celelal -
te proiecte ce pot fi propuse de că -
tre potențialii beneficiari. 

achiziționarea echipamente-
lor pentru asigurarea siguranței pe
toate modurile de transport se poa -
te face doar în condițiile demons-
trării unui eșec al pieței ce nu poa -
te furniza echipamentele necesare
și cu respectarea regulilor ajutoru-
lui de stat. toate proiectele vor de-
monstra corelarea cu Masterplanul
General de transport. Fiecare pro-
iect va fi însoțit de un plan de in-
formare și publicitate ce va include
măsurile de comunicare (ulterior
anexă la contractul de finanțare),
inclusiv proiectele fazate. 

Solicitanții eligibili în cadrul
OS 2.5. sunt: administratorii infra -
structurii de transport pentru toate
modurile (inclusiv parteneriate cu
alte instituții publice); autoritățile
publice locale care gestionează in-
frastructură din interiorul localită-
ților / infrastructură rutieră de tip
drum național ce face legături in-
terurbane; Direcția Rutieră din In-
spectoratul General al Poliției Ro-
mâne și Direcția de Poliție trans-
porturi, individual sau în partene-
riat cu aplicantul pentru proiectele
de siguranță și securitate.

Sursa: finantare.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.afir.info
http://www.finantare.ro
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PNDR: Se deschide depunerea de proiecte
pe submăsurile 6.2 şi 6.4!

În data de 21 iulie, aFIR a anunțat»
publicarea Ghidurilor Solicitantului
însoțite de anexe pentru Submăsurile 6.2
„Sprijin pentru înființarea de activități
neagricole în zone rurale” și 6.4
„Investiții în crearea şi dezvoltarea de
activități neagricole” din cadrul PNDR.

Sesiunea de cereri de proiec te va fi deschisă
începând cu da ta de 28 iulie. Odată cu această se-
siune de primire a proiectelor, se aplică noi reguli
la depunerea online a cererilor de finanțare. ast-
fel, plafonul de depunere a pro iectelor se majorează
de la 120% la 200%, iar în primele 5 zile calenda-
ristice pe fiecare etapă de depunere nu se aplică
plafonul maxim de depunere, indiferent de valoa-
rea fondurilor solicitate prin proiectele depuse.

Măsurile sunt în linie cu „Pachetul de măsuri
pentru dezvoltarea clasei de mijloc la sate”, lan-
sat în luna martie 2016, prin care se urmărește,
între altele: stimularea mediului de afaceri din
mediul rural, crearea de locuri de munca ̆, creș te -
rea veniturilor populației rurale, reducerea diferen -
țelor dintre mediul rural și urban.

Sursa: fonduri-structurale.ro

Ministrul
finanţelor:
„Pregătim măsuri
pentru a recupera
decalajul în zona
veniturilor din
fonduri europene
spre sfârşitul
lui 2016”

Ministrul finanțelor pu -
blice, anca Dragu, a decla-
rat că venitu rile din fonduri
europene sunt mult sub ni-
velul la care ar trebui să fie,

însă această situație s-ar
putea remedia la finalul lui
2016 și, mai ales, în 2017.

„În zona de venituri din
fonduri europene sun tem
undeva în linie cu aşteptă-
rile, dar pentru exercițiul
financiar 2014 – 2020 am
găsit multe lucruri nefăcu -
te şi, prin urma re, gradul
de absorbție va fi scăzut.
Pregătim acum o serie de
măsuri pentru a recupera
decalajul spre sfârşitul lui
2016 şi mai a les în 2017”,
a declarat ministrul anca
Dragu.

Sursa: finantare.ro

anca Dragu,
ministrul de finanțe

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
http://www.finantare.ro


De curând, un nou centru care»
sprijină copiii cu autism și-a deschis porțile.
Centrul Mihai este situat în Pitești, aleea
Dobrogea, nr. 8, în cartierul trivale.
Prin deschiderea acestui nou centru, 25 de
copii cu tulburări din spectrul autist vor
primi servicii terapeutice individualizate și
metode inovatoare de terapie pentru o
recuperare cât mai rapidă și pentru
dobândirea de abilități specifice vârstei lor,
care să le permită ulterior integrarea
în învățământul de masă și în societate.

Centrul oferă servicii gratuite copiilor cu au-
tism prin cele patru terapeute pe care le are. Este
vorba despre ana-Maria tătaru, care este și coor-
donatorul centrului, de profesie lector universitar
doctor la Facultatea de Ştiințe din cadrul Univer-
sității din Pitești, dar și de psiho-terapeutele: ama-
lia Ştefania voiculescu, Ioana Chiriac și Elena Flo-
rescu. Centrul dispune de patru camere pentru te-
rapie individuală, o cameră pentru terapie de grup,
dar și un loc de joacă amenajat special în curte.
„Acest proiect durează un an dar promit solemn
că vom continua şi vom dezvolta cu tot ce putem.
Ne dorim să oferim servicii gratuite pentru cel pu-
țin 25 de copii. Vreau să menționez că acest centru
este de fapt al copiilor şi al părinților, iar noi vom
face tot ce ne va sta în putință pentru a-i ajuta”,

a afirmat ana- Maria tătaru, coordonator Centrului
Mihai. Deși abia deschis, în centru sunt deja copii
diagnosticați cu autism cu care psiho-terapeutele
lucrează intens.

acesta este unul dintre cele trei centre des-
chise în cadrul proiectului „Înființare centre de fur-
nizare servicii inovatoare de psihoterapie”, imple-
mentat de asociația Help autism, în parteneriat cu
asociația autism, terapie, Sport și arte argeș, pro-
iect cofinanțat printr-un grant din partea Elveției,
prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uni-
unea Europeană extinsă cu un buget total de
277.761,25 CHF. Grantul acordat este de 249.985,12
CHF, iar cofinanțarea asigurată de solicitant și par-
teneri este în valoare de 27.776,13 CHF.

Sursa: ziarobiectiv.ro

autoritățile publice locale au anunțat recent
intenția de a construi un bazin de înot în municipiul
Călărași. Noua locație va fi amplasată în incinta Sta -
dionului Municipal, pe terenul de zgură. Primăria
Călărași a solicitat finanțare de la Compania Na țională
de Investiții, în cadrul subprogramului „Bazine de
înot”, pentru realizarea unui bazin de înot didactic
școlar. În acest context, în ședința ordina ră a Consi-
liului local de luni, 25 iulie, consilierii au analizat pro-

iectul de hotărâre privind asumarea finanțării even-
tualelor costuri suplimentare. astfel, pentru construi-
rea acestuia, Unitatea administrativ-teritorială Călă -
rași va trebui să asigure fi nan ța rea din bugetul local a
eventualelor costuri suplimentare generate de solu-
țiile de fundare stabilite prin Studiul Geotehnic, pen-
tru obiectivul de investiții ce vizează bazinul de înot
didactic ce va fi pe Bulevardul Republicii, nr. 2C.

Sursa: editia.ro
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Un nou centru pentru copiii cu autism
şi-a deschis porţile la Piteşti

Argeş

Bazin de înot, la Călăraşi,
prin Compania Naţională de Investiţii

Călăraşi

http://www.ziarobiectiv.ro
http://editia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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De curând a fost aprobat proiectul»
de hotărâre privind asocierea județului
Dâmbovița, prin Consiliul județean
Dâmbovița, cu Unitatea administrativ-
teritorială Petrești, prin Consiliul Local
Petrești, în vederea realizării obiectivului
de investiții „Covor asfaltic DJ 702G
loneşti – Potlogeni Deal, şanțuri dalate şi
podețe, sector intravilan loneşti”.

având în vedere starea de degradare a secto-
rului din Dj 702G, situat în intravilanul satului lo-
nești, Unitatea administrativ-teritorială Petrești,
prin Consiliul Local Petrești, a solicitat asocierea
cu județul Dâmbovița, prin Consiliul județean
Dâmbovița, în vederea realizării unor lucrări de in-
frastructură rutieră pentru asigurarea circulației
în condiții de siguranță și confort, precum și asi-
gurării scurgerii apelor și refacerea acceselor la
proprietăți.

În acest sens, prin hotărârea nr. 68/17.02.2016
Consiliul județean Dâmbovița a aprobat emiterea
acordului de principiu privind asocierea județului

Dâmbovița prin Consiliul județean cu unitatea ad-
ministrativ teritorială Petrești prin Consiliul Local
Petrești în vederea realizării obiectivului de inves-
tiții „Covor asfaltic DJ 702G loneşti – Potlogeni
Deal, şanțuri dalate şi podețe, sector intravilan
loneşti”, fiind întocmită o documentație tehnico-
economică, urmare a achiziției publice efectuate
de către Cj Dâmbovița. valoarea totală a investi-
ției este de 3.222,479 mii de lei, fără tva.

Sursa: ziardambovita.ro

Reabilitarea infrastructurii rutiere
pe DJ 702G, loneşti – Potlogeni Deal

Dâmboviţa

Punerea în valoarea a patrimoniului cultural
din municipiul Giurgiu reprezintă una dintre prio -
ritățile administrației publice locale pentru urmă-
torii ani, acest obiectiv urmând a fi îndeplinit în
cea mai mare parte prin intermediul fondurilor eu-
ropene, în completarea proiectelor deja depuse
sau realizate de municipalitate.

autoritățile publice locale din Giurgiu au rea-
lizat săptămâna trecută o vizită în teren la obiec-
tivele vizate prin proiecte ce vor fi depuse pe Pro-
gramul Operațional Regional, axa 5.1- Patrimoniu
Cultural, la sfârșitul lunii august.

Potrivit municipalității, primul proiect vizează

restaurarea parțială, conservarea, protejarea și pro-
movarea Cetății Giurgiu, monument de categorie 1 a,
ce are o valoarea estimativă de 4 milioane de euro și
pornește de la necesitatea revitalizării întregii zone.

Prin implementarea proiectului se dorește sto-
parea degradării monumentului, urmând să fie e -
fectuate lucrări specifice de conservare și prote-
jare și revitalizarea turismul prin includerea Ce tă -
ții în circuitul turistic. Proiectul include și activități
de digitizare a cetății parțial restaurate prin folo-
sirea tehnologiei moderne, dar și de promovare tu-
ristică a obiectivului și activități de marketing.

Sursa: voceagiurgiului.ro

Proiect de 4 milioane de euro
pentru promovarea şi punerea în valoarea

a Cetăţii Giurgiu

Giurgiu

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

http://voceagiurgiului.ro
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În data de 15 iulie, administrația publică lo-
cală și a exprimat intenția de a prelua aerodromul
de la alexeni. Mai precis, președintele Consiliului
județean Ialomița, victor Moraru, a solicitat acor-
dul consilierilor județeni pentru a putea face de-
mersurile necesare preluării acestui aerodrom, ar-
gumentând următoarele: „Suntem de ceva timp în
discuții. (...) La ora actuală, aeroportul este în
administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale,
iar dacă dumneavoastră sunteți de acord, vom ini-
ția o corespondență cu ministerul pentru a prelua
în proprietate acest obiectiv. Pare să devină un
proiect interesant, luând în calcul că pentru avia-
ția utilitară nu există un aeroport mai bine am-
plasat în România, el poate să deservească şi Bul-
garia până la Ucraina, în aproximativ două ore”. 

Sursa: obiectiv.net

Aerodromul de la Alexeni,
în atenţia autorităţilor judeţene

Ialomiţa

La cursa pentru trofeul Sinaia au»
participat 73 de piloți și 3 echipe. Etapa a v-a
din Campionatul Național de viteză în Coastă
Dunlop 2016, a fost organizată sub egida
Federației Române de automobilism Sportiv,
în perioada 22 – 24 iulie.

Spectatorii au avut ocazia să vadă nu mai pu -
țin de 4 supercar-uri, dintre care 2 Ferrari 458 Cha -
llenge, 1 Ferrari 430 Challenge și un audi R8Gt.

La echipe, s-au înscris Rally Dream team, Ya -
cco Racing team și Pasteur Racing Division.

Spectatorii aflați pe traseul de concurs au avut
ocazia să îl salute pe decanul de vârstă al motor-
sportului românesc, maestrul Marin Dumitrescu,
care la 98 de ani a urcat,de data aceasta în postura
de copilot, pe traseul unde a câștigat în 1948 în
fața lui Petre Cristea și jean Calcianu.

titi aur, cel mai cunoscut dintre piloții de raliu,
a fost prezent de asemenea, la Sinaia cu demon -

strații spectaculoase de conducere defensivă și pi-
lotaj pe patru roți.

Iubitorii automobilismului i-au putut revedea
în acțiune, la Sinaia, sâmbătă și duminică pe vali
Porcișteanu - campion național, unul dintre piloții
prezenți, an de an, la startul acestei etape.

Sursa: actualitateaprahoveana.ro

Etapa a V-a din Campionatul Naţional
de Viteză în Coastă Dunlop 2016:

Trofeul Sinaia

Prahova

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

http://www.actualitateaprahoveana.ro
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Federația Națională a Sindicatelor»
din agricultură, alimentație, tutun, Domenii
și Servicii Conexe – agrostar a înființat o
rețea de șapte Centre regionale, care oferă
consultanță și sprijin în vederea accesării de
fonduri europene prin Programul Național
de Dezvoltare Rurală 2014-2020, dar și prin
alte programe europene. Centrele de
consultanță funcționează în alexandria,
Râmnicu vâlcea, Constanța, Galați, Buzău,
Focșani și București.

Centrul regional de consultanță din alexandria
are sediul în str. Ion Creangă, nr.63; persoană de
contact Rodica Pipera; mail: rodica.pipera@gmail.com;
tel.: 0784/122.888.

Măsurile pe care agrostar le propune benefi-
ciarilor PNDR vizează atât dezvoltarea de activități
agricole, cât și neagricole în mediul rural cum ar
fi: Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tine-
rilor fermieri; Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dez-

voltarea fermelor mici; Submăsura 4.1 - Investiții
în exploatații agricole (fermele de familie); Sub-
măsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități
neagricole în zonele rurale; Submăsura 6.4 - In -
vestiții în crearea şi dezvoltarea de activități ne-
agricole.

Conform agrostar, în cadrul celor șapte centre
regionale se oferă consultanță și pentru accesarea
de fonduri prin programele operaționale: POCa
(Program Operațional Capacitate administrativă);
POCU (Program Operațional Capital Uman); POIM
(Program Operațional Infrastructura Mare); POPaM
(Programul Operațional pentru Pescuit și afaceri
Maritime) etc..

Cei interesați se pot adresa specialiștilor din
cadrul celor șapte Centre regionale, dar pot obține
informații și de la conducerea Federației agrostar,
la sediul acesteia din strada Copăceni, nr. 46, sec-
tor 3, București; persoană contact Ionuț Ifrim; te-
lefon 021/311. 15.14, e-mail: agrostar@federa-
tiaagrostar.ro. 

Sursa: ziarulmara.ro

Centru regional de consultanţă
pentru accesarea fondurilor europene,

la Alexandria

Teleorman

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.ziarulmara.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 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 GHERASIM, Andreea DOBRESCU
PLOEŞTEANU, Şerban GEORGESCU, Florentin
GEORGESCU, Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 25 iulie 2016

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 și administrației

Publice, 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

