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Miercuri, 27 iulie, la Palatul»
Brâncovenesc din comuna Potlogi, județul
Dâmbovița, începând cu ora 10.30,
s-a desfășurat ședința extraordinară de
constituire a Consiliului pentru Dezvoltare
Regională (CpDR) Sud Muntenia, în urma
validării rezultatelor alegerilor locale
din 5 iunie a.c..

Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoa -
rele puncte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea com-
ponenței CpDR Sud Muntenia.

2. Proiect de hotărâre privind alegerea preșe-
dintelui și a vicepreședintelui CpDR Sud Muntenia.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ra-
portului de activitate al Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, pentru anul 2015.

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea re-
prezentanților Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia
în Comitetul de Monitorizare a Programului Ope ra -
țional Regional 2014 - 2020.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea co-
misiei de cenzori.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea su-
mei aferente contribuției proprii a Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia în cadrul pro-
iectului „Îmbunătățirea instrumentelor de politici
care sprijină inovarea în rândul IMM-urilor” - Up-
GradeSME.

7. Diverse.
De asemenea, în cadrul întâlnirii au mai fost

prezentate Informarea privind situația la zi a imple -
mentării Programului Operațional Regional 2007-
2013 în regiunea Sud Muntenia, Stadiul Programului
Operațional Regional 2014 - 2020 în regiunea Sud
Muntenia și Informarea privind situația la zi a imple -
mentării Programului Operațional Sectorial Crește -
rea Competitivității Economice 2007 - 2013.

(continuare în pagina 3)
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(continuare din pagina 2)
noii președinți de Consilii județene din regiu-

nea Sud Muntenia sunt: Constantin Dan Manu - Pre-
ședintele Consiliul județean Argeș, vasile Iliută -
Președintele Consiliului județean Călărași, Adrian
țuțuianu - Președintele Consiliului județean Dâm -
bovița, Marian Mina - Președintele Consiliului jude -
țean Giurgiu, victor Moraru - Președintele Consiliu -
lui județean Ialomița, Bogdan Andrei Toader - Preșe -
dintele Consiliului județean Prahova și Adrian lonuț
Gâdea - Președintele Consiliului județean Teleorman.

De asemenea, în cadrul ședinței domnul Adri -
an țuțuianu, Președintele Consiliului județean Dâm -
bovița, a fost ales președinte al CpDR Sud Munte-
nia, iar domnul Constantin Dan Manu, Președintele
Consiliul județean Argeș, a devenit vicepreșe din te -
le CpDR Sud Muntenia.

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 urmea -
ză: președintele consiliului județean, reprezentan-
tul consiliilor locale municipale, reprezentantul
consiliilor locale orășenești, reprezentantul consi-
liilor locale comunale. Consiliul alege un preșe-
dinte și un vicepreședinte, care nu pot fi reprezen -
tanți ai aceluiași județ iar aceste funcții sunt în-
deplinite, prin rotație, pentru câte un mandat de
un an, de către președințeii consiliilor județene.
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ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru
implementarea acestui program. Mai multe detalii
despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi
obţine contactând experţii Serviciului Comunicare:
0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax:
0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.
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Întâlnire de lucru privind Dezvoltarea urbană
în contextul noutăţilor din ghidul specific

aflat în consultare publică
Marți, 9 august a.c., la sediul Agenției»

pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
începând cu ora 10, va avea loc o întâlnire
de lucru privind Axa Prioritară 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile a Programului
Operațional Regional 2014 – 2020.

Scopul întâlnirii este de a discuta probleme le/
situațiile/spețele identificate de potențialii bene-
ficiari, uAT municipii reședință de județ, în legă-
tură cu informațiile cuprinse în Documentul cadru
de implementare a dezvoltării urbane durabile - Axa
Prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane dura-
bile, aflat în consultare publică până în data de 12
august a.c.. Astfel vor fi discutate aspecte referi-
toare la tipuri de proiecte și investiții avute în ve-

dere pentru finanțare prin intermediul Axei prio-
ritare 4 a POR 2014-2020, pe fiecare prioritate de
investiții, pentru a estima încadrarea acestora în
bugetele globale alocate fiecărui municipiu și sta -
diul actual al procesului de elaborare/aprobare a
Strategiilor integrate de dezvoltare urbană (SIDu)
și a Planurilor de Mobilitate urbană Durabilă (PMuD),
în scopul actualizării situației existente.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru
implementarea acestui program. Mai multe detalii
despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi
obţine contactând experţii 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
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Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de investiţii 2.2.
– „Sprijinirea creării și extinderea capacităților

avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”,
lansat spre consultare publică

Autoritatea de Management pentru Programul
Operațional Regional (POR) a publicat spre consul-
tare publică Ghidul Solicitantului. Condiţii specifice
de accesare a fondurilor în cadrul priorităţii de
investiţii 2.2. – „Sprijinirea creării și extinderea
capacităților avansate de producție și dezvolta-
rea serviciilor”.

Prioritatea de investiție 2.2 va sprijini dezvol-
tarea IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacită ți -
lor avansate de dezvoltare a produselor și a servi-
ciilor, în vederea creșterii competitivității econo-
miilor regionale și naționale.

finanțarea disponibilă în cadrul acestei prio -
rități se adresează societăților constituite în baza
Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată,
cu modificările și completările ulterioare sau în
baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și func-
ționarea cooperației, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, care se încadrează în
categoria IMM-urilor non-agricole din mediul ur-
ban, precum și întreprinderilor mijlocii non-agrico -
le din mediul rural.

Sunt eligibile investițiile ce se realizează într-una
din următoarele regiuni de dezvoltare: nord Est,
Sud Est, Sud Muntenia, Sud vest Oltenia, vest, nord
vest, Centru.

Alocarea prezentului apel de proiecte este de
172,94 milioane euro, regiunii Sud Muntenia reve-
nindu-i 27,22 milioane euro.

valoarea finanțării nerambursabile acordate
este de minimum 200.000 euro și maximum 1 mi-
lion euro.

Documentele aferente ghidului pot fi consul-
tate pe website-ul dedicat implementării Regio în
Sud Muntenia – http://regio.adrmuntenia.ro > Pro-
gramul Operațional Regional 2014 – 2020, http://re -
gio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/, link: http://re -
gio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/22ghidul_spe
cific.rar sau pe site-ul Regio, http://www.infore-
gio.ro.

Eventualele observații sau comentarii la Ghi-
dul specific pot fi transmise la adresa de e-mail:
info@mdrap.ro, până în data de 24 august a.c., ora
16:00.

IN
FO

 PO
R 2014 - 2020

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/22ghidul_specific.rar
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/22ghidul_specific.rar
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/22ghidul_specific.rar
http://www.inforegio.ro
http://www.inforegio.ro
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Ghidul solicitantului pentru prioritatea 3.1 –
Sprijnirea eficienței energetice,
Operaţiunea B – Clădiri publice,
lansat spre consultare publică

Autoritatea de Management pentru Programul
Operațional Regional (POR) a publicat în data de 28
iulie 2016 spre consultare publică Ghidul Solicitan -
tului - Condiții specifice de accesare a fondurilor
în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1
în cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției că -
tre o economie cu emisii scăzute de carbon, Priori -
tatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței ener-
getice, a gestionării inteligente a energiei și a uti-
lizării energiei din surse regenerabile în infrastruc -
turile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sec-
torul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice.

Prioritatea de investiție 3.1, Operațiunea B –
Clădiri publice, sprijină activitățile specifice reali -
zării de investiții pentru creșterea eficienței ener-
getice a clădirilor publice, respectiv:

îmbunătățirea izolației termice a anvelopei•
clădirii, (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, plan -
șeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), șar -
pantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de con-
solidare a clădirii;

reabilitarea și modernizarea instalațiilor pen-•
tru prepararea și transportul agentului termic pen-
tru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor
de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de ră-
cire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea
echipamentelor aferente și racordarea la siste-
mele de încălzire centralizată, după caz;

utilizarea surselor regenerabile de energie pen -•
tru asigurarea necesarului de energie termică pen-
tru încălzire și prepararea apei calde de consum;

implementarea sistemelor de management ener -•
getic având ca scop imbunătățirea eficienței ener-
getice și monitorizarea consumurilor de energie (ex.
achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente
pentru gestionarea energiei electrice);

înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent•
și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență
energetică ridicată și durată mare de viață;

orice alte activități care conduc la îndeplinirea•
realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea liftu-

rilor, înlocuirea circuitelor electrice - scări, subsol,
lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echi -
pamentelor montate, lucrări de reparații la fațade
etc.);

realizarea de strategii pentru eficiență ener-•
getică (ex. strategii de reducere a CO2) care au pro -
iecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Potențialii beneficiari care vor putea depune
cereri de finanțare pentru Prioritatea 3.1, Ope -
rațiunea B, sunt autoritățile publice centrale, au -
toritățile și instituțiile publice locale și parteneria -
tele între ele, atât din mediul urban cât și din me-
diul rural.

Alocarea financiară aferentă acestei opera țiuni
la nivel național este de 325,21 milioane euro, re-
giunii Sud Muntenia revenindu-i 45,56 milioane
euro.

Documentele aferente ghidului pot fi consul-
tate pe website-ul dedicat implementării Regio în
Sud Muntenia – http://regio.adrmuntenia.ro > Pro-
gramul Operațional Regional 2014 – 2020, http://re -
gio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/, link: http://re -
gio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/p31b.rar sau
pe site-ul Regio, http://www.inforegio.ro.

Eventualele observații sau comentarii la Ghidul
specific pot fi transmise la adresa de e-mail: info@mdrap.ro,
până în data de 29 august a.c., ora 16:00.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/p31b.rar
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/p31b.rar
http://www.inforegio.ro
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Strategia naţională a locuirii
a fost lansată în consultare publică

Având în vedere importanța»
domeniului locuirii, Guvernul României
a stabilit ca prioritate strategică pentru
anul 2016 elaborarea Strategiei naționale
a Locuirii, aflată în responsabilitatea
Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice (MDRAP). Proiectul
de Hotărâre de Guvern privind aprobarea
strategiei a fost inclus în Programul anual
de lucru al Guvernului pentru anul 2016.

Pentru fundamentarea deciziilor în domeniul
locuirii, Ministerul Dezvoltării Regionale și Admi -
nis trației Publice a realizat, împreună cu Banca Mon -
dială, proiectul „Coordonarea și selecția eficientă
și transparentă a proiectelor de infrastructură fi-
nanțate din instrumente structurale și de la bu-
getul de stat pentru perioada 2014 - 2020”, care
a avut și un scop mai amplu: acela de a sprijini uti-
lizarea eficientă a fondurilor publice printr-o co-
ordonare mai bună cu fondurile europene. Pe baza
analizelor realizate, Banca Mondială a propus un
set de recomandări care constituie pilonii cheie ai
strategiei naționale în domeniul locuirii. Recoman-
dările, structurate în cinci arii prioritare, au fost
integrate în strategie și au fost analizate și dezbă-
tute împreună cu actorii relevanți din domeniu, în
cadrul atelierelor de lucru privind locuirea organi-
zate de Banca Mondială în luna iulie 2015.

Rapoartele elaborate de Banca Mondială, dis-
ponibile online, subliniază nevoia redefinirii rolului
statului în asigurarea unei piețe funcționale a lo-
cuințelor, care ar putea ameliora semnificativ con -
dițiile de locuit, la costuri relativ scăzute. Aceste
îmbunătățiri nu numai că ar face locuințele mai
accesibile și de o calitate mai bună, dar ar avea e -
fecte și asupra economiei în general.

Astfel, proiectul Strategiei naționale a Locuirii
urmărește asigurarea accesului la condiții de lo-
cuire adecvate pentru toate categoriile de per-
soane, până în anul 2030. Plecând de la problemele
identificate: calitatea slabă a fondului imobiliar
existent, numărul mare de clădiri vulnerabile la
riscul seismic, locuințe inadecvate pentru grupu-

rile sărace și vulnerabile, ineficiența pieței de lo-
cuințe, cadrul legal și instituțional, pentru atinge-
rea obiectivelor stabilite au fost propuse mai multe
direcții de acțiune:

Revizuirea și completarea cadrului legal și insti -•
tuțional;

Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru ca -•
tegoriile vulnerabile, cuprinzând propuneri pentru
reducerea locuirii informale, îmbunătățirea locuin-
țelor comunităților vulnerabile și marginalizate din
zonele urbane și rurale, creșterea asistenței din
partea autorităților publice în situații de evacuare
precum și îmbunătățirea condițiilor de locuire in-
salubră;

Programe și mecanisme de finanțare, având ca•
principale propuneri măsuri ce vizează creșterea fon -
dului de locuințe publice, reformarea programe lor
existente, continuarea măsurilor privind conso li -
darea seismică a clădirilor rezidențiale nesigure din
punct de vedere structural, prioritizarea măsurilor
privind îmbunătățirea locuințelor și cartierelor vechi,
direcționarea cu prioritate a asistenței în domeniul
locuirii către categoriile sărace și vulnerabile.

Strategia a fost elaborată după consultarea pre -
liminară a reprezentanților autorităților administra -
ției publice centrale, ai structurilor asociative ale au -
torităților administrației publice locale, ai mediu-
lui academic și ai organizațiilor neguvernamentale.

Comentariile și propunerile privind proiectul
Strategiei naționale a Locuirii supus consultării pu-
blice pot fi transmise în cel mult 20 de zile calenda -
ristice de la publicarea anuntului pe site-ul MDRAP,
în secțiunea Consultări publice: fie pe adresa MDRAP,
Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București – în atenția
Direcției Generale juridice și Relația cu Parlamen-
tul, fie la adresa de e-mail iulia.matei@mdrap.ro
sau la numărul de fax 0372.114.569.

Strategia națională a Locuirii este prevăzută
în Programul național de Reformă (PnR), document
care constituie platforma-cadru pentru definirea
reformelor structurale și a priorităților de dezvol-
tare care ghidează evoluția României până în anul
2020, în concordanță cu traiectoria de atingere a
obiectivelor Strategiei Europa 2020.

(continuare în pagina 8)
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(continuare din pagina 7)
De asemenea, Strategia na -

țională a Locuirii a fost realizată
în strânsă coordonare cu măsu-
rile incluse în Pachetul național
anti-sărăcie lansat de Guvernul
României în luna februarie 2016
și cu Strategia privind incluziu-
nea socială și reducerea sărăciei.

Strategia globală pentru lo-
cuire a Onu arată că locuirea tre -
buie corelată cu alte strategii și
politici, fiind inseparabilă de alte
obiective precum reducerea să-
răciei, incluziunea socială și dez-
voltarea economică, pentru a ob -
ține rezultate coerente și dura-
bile. Astfel, Strategia națio na lă a
Locuirii se înscrie în activită țile
realizate la nivel național pen tru
obiectivele formulate în docu-
mente strategice precum Agen da
pentru dezvoltare durabilă ca re
prevede până în orizontul 2030
ac cesul tuturor la locuință, la un
cost accesibil, și reabilitarea car-
tierelor marginalizate.

Obiectivele și măsurile Stra-
tegiei naționale a Locuirii, în spe -
cial cele privind colectarea de da -
te, eficiența energetică și reduce -
rea riscului seismic, limitarea dez -
voltării urbane necontrolate, rea -
bilitarea clădirilor vechi și încura -
jarea investițiilor private și a par -
teneriatelor cu sectorul public,
se aliniază la principiile și reco-
mandările Cartei de la Geneva
privind locuirea durabilă.

Grupurile vulnerabile includ:
copiii în situație de risc ridicat:
sărăcie, vulnerabilitate la pro-
cese de dezagregare socială, de-
lincvență juvenilă; tinerii de pes -
te 18 ani care nu mai sunt cuprinși
în sistemul de ocrotire a copiilor
fără familie; persoanele cu han-
dicap; persoanele aparținând po-
pulației de etnie romă aflate în

situații de risc ridicat; vârstnicii
în situație de risc ridicat și per-
soanele fără adăpost.(MMfPS, „Me -
morandumul comun în domeniul
incluziunii sociale”, 2005, sec țiu -
nea 2.6)

Conform Strategiei naționale
privind incluziunea socială și re-
ducerea sărăciei pentru perioada
2015 – 2020, principalele grupuri
vulnerabile de populație din Ro-
mânia sunt:

persoanele sărace/cu veni-•
turi reduse;

copiii și tinerii lipsiți de îngri -•
jirea și susținerea părinților;

vârstnicii singuri sau aflați în•
stare de dependență;

persoanele de etnie romă;•
persoanele cu dizabilități;•
alte grupuri vulnerabile (per -•

soa ne dependente de droguri sau
alcool, victime ale violenței în fa -
milie, persoane care au ispășit pe -
depse privative de libertate, per-
soane aflate în evidențele servi-
ciilor de probațiune, etc.);

Persoane care trăiesc în co -•
munități marginalizate.

Aceste persoane constituie
grupul țintă al Strategiei, și bene -
ficiarii cheie ai măsurilor care vor
fi implementate în perioada 2015-
2020.

Sursa: mdrap.ro

Comisia aprobă
29 de milioane de euro
pentru reabilitarea drumurilor
din nord-vestul României

Proiectul susține dezvoltarea unui sis -
tem național durabil de transport rutier
pentru persoane fizice și companii.

Comisia Europeană a aprobat un pro -
iect major în valoare de 34,5 milioa -
ne EuR pentru refacerea drumului prin -
cipal (Dn1H) dintre Zalău și Răstoci în
regiunea de nord-vest a României, cu
o contribuție de 29,3 milioane EuR din
partea fondului european de dezvol-
tare regională (fEDR).

Scopul investiției este reabilitarea a
53,37 km din drumul național Dn1H din -
tre orașele Zalău și Răstoci. Pentru îm -
bunătățirea accesibilității, proiectul
urmărește să lărgească platforma exis -
tentă a drumului și să consolideze ca-
rosabilul astfel încât acesta să facă fa -
ță vehiculelor cu sarcina de 11,5 tone/
osie.

Principalii beneficiari ai infrastructu -
rii reabilitate vor fi utilizatorii locali și
internaționali ai rețelei de transport,
cei peste 240.000 de locuitori ai jude -
țului Sălaj, comunitățile locale și ser-
viciile publice.

Sursa: ec.europa.eu

POSCCE: Se prelungeşte
perioada de depunere
a proiectelor retrospective
din domeniul TIC!

Autoritatea de Management pentru
Programul Operațional Competitivita -
te a avizat favorabil prelungirea peri -
oadei de înregistrare a propunerilor de
proiecte. Conform comunicatului ofi-
cial, având în vedere dificultățile în-
tâmpinate de potențialii solicitanți ai
apelului cu privire la identificarea do-
cumentelor necesare întocmirii pro-
iectelor, Autoritatea de Management
a prelungit perioada de înregistrare a
propunerilor de proiecte pentru apelul
de Proiecte Retrospective POS CCE - Axa
prioritară III Tehnologia Informației și
Comunicațiilor pentru sectoarele pri-
vat și public până la data de 29 iulie 2016,
ora 17:00. Bugetul total alocat acestui
apel este de 60 mil. euro fEDR la cursul
de 4,5 lei/eur, iar valoarea maximă a
finanțării nerambursabile acordate es -
te de 25 mil. euro.

Sursa: OIPSI

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.mdrap.ro
http://ec.europa.eu
http://fonduri.mcsi.ro
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Parteneriat MDRAP – Asociaţia Municipiilor,
pentru reforma administraţiei,

dezvoltare teritorială şi fonduri europene
viceprim-ministrul vasile Dîncu,»

ministrul dezvoltării regionale și
administrației publice, a participat luni,
25 iulie 2016, la Reuniunea Comitetului
Director al Asociației Municipiilor din
Romania (AMR) – prima întâlnire a
reprezentanților primarilor de municipii
după alegerile locale din iunie 2016.

În prima parte a întâlnirii, dezbaterile s-au
concentrat pe câteva teme importante pentru
administrația locală: salarizarea personalului (OuG
nr. 20/2016) și deficitul de personal în adminis tra -
ția locală, nevoia de modificare a Legii nr.50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de con-
strucții și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismul, stadiul actual al Progra-
mului Operațional Regional 2014-2020 și măsurile
necesare pentru eliberarea spațiilor de parcare în
centrele urbane (ridicarea vehiculelor parcate ne-
regulamentar - Proiectul de Lege pentru modifica-
rea și completarea OuG nr. 195/2002 privind cir -
cu lația pe drumurile publice și Proiectul de HG pen -
tru completarea Regulamentului de aplicare a OuG
nr. 195/2002, aprobat prin HG nr. 1391/2006).

Propunerea realizării unui parteneriat între MDRAP
și Asociația Municipiilor din România pentru imple-
mentarea Strategiei naționale de Dezvoltare Teri-
torială și utilizarea bazei de date oferite de Obser -
vatorul Teritorial pentru planificarea dezvoltării ur -
bane a fost, de asemenea, primită cu mult interes
de reprezentanții municipiilor.

„Asociația Municipiilor este cel mai bun parte ner
al nostru în ce privește reforma administrației”,
a declarat vicepremierul vasile Dîncu, ministrul
dezvoltării regionale și administrației publice, cu
această ocazie. „Astăzi am avut o discuție foarte
lungă despre reforma statului, reforma finanțelor
locale – în final, despre arhitectura administrației.
Cred că am învățat și noi, am preluat o serie de pro -
iecte de la primarii pe care i-am felicitat pentru
noul mandat”, a adăugat ministrul dezvoltării re-

gionale și administrației publice.
„Am discutat în primul rând despre legea sala-

rizării personalului din administrația locală - este o
problemă pentru care am negociat săptămâ na tre-
cută cu sindicatul. Guvernul este de acord că există
o disproporție foarte mare între nivelul de salarizare
din administrația locală și din admi nistrația centrală,
de aceea am discutat despre no ua lege a salarizării
unitare, la care ministrul muncii lucrează în acest
moment și pe care o vom fina liza până la sfârșitul
acestui an, ca să existe un ra port just între admi -
nistrația locală și adminis tra ția centrală, din per-
spectiva salarizării. Noi milităm pentru principiul
egalității în tratament finan ciar, dar va fi o dezbate -
re publică pe această temă și sperăm că vom reuși
să găsim cele mai bune so luții, astfel încât să existe
și pentru funcția publi că din administrația locală un
stimulent destul de important.

(continuare în pagina 10)

vasile Dîncu, viceprim-ministrul României

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 9)
Vom milita și pentru creșterea calității servi-

ciilor publice pe care le furnizează adminis trația,
pentru formarea continuă a funcției publice și
pentru creșterea performanței adminis trației pu-
blice locale. În acest moment avem în adminis tra -
ția publică locală un deficit de personal de 20%
care se mărește, din păcate, pentru că apar oferte
de salarizare mult mai tentante și atunci admi nis -
trația locală pierde. Sperăm că vom reuși în foarte
scurt timp, în această toamnă sau chiar până în sep -
tembrie, lucrând împreună cu Asociația Municipii-
lor, cu sindicatele, să găsim soluții pentru aceste
probleme”, a afirmat vicepremierul vasile Dîncu,
care a cerut sprijinul primarilor și pentru adopta-
rea Strategiei privind dezvoltarea funcției publice
și a Codului Administrativ, care vor fi prezentate
în curând de către Guvern.

„Am discutat, de asemenea, despre alte legi
care sunt necesare în acest moment, și am lansat
invitația ca Asociația Municipiilor să participe la
modificarea Legii 50/1991 privind autorizarea exe -
cutării lucrărilor de construcții – pentru că avem
încă, în acest moment, nevoia de a face să dispară
haosul în construcții. De aceea sprijinim auto ri tă ți -
le locale ca prin formele de autonomie și de au to -
reglementare să poată face ordine în această zo -
nă. De asemenea, am vorbit despre Legea 350/ 2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismul: avem
câteva propuneri de modificare, așteptăm avizul și
ideile pe care ni le vor da colegii noștri din această
asociație și să sperăm că vom reuși să optimizăm
și acest domeniu”, a menționat vasile Dîncu.

„Am lansat, de asemenea - și a fost bine primi -
tă - ideea unui parteneriat între MDRAP și Asocia -
ția Municipiilor din România pentru implementa-
rea Strategiei de Dezvoltare Teritorială a Româ-
niei. Cred că aici venim în întâmpinarea a ceea ce
ne-a cerut tot timpul AMR: să aducem mecanisme
noi de dezvoltare planificată. De asemenea, am
propus și sper să putem cât mai repede să adunăm
date în Observatorul Teritorial, ca să fie mult mai
ușor să realizăm într-un oraș, un PUG (Plan Urba-
nistic General), un PUZ (Plan Urbanistic Zonal) sau
alte forme de dezvoltare strategică.

Am discutat și despre stadiul în care se află
proiectele și ghidurile pentru Programul Opera -
țional Regional. Cu ajutorul secretarilor de stat,
am avut o serie de întrevederi pentru a planifica

lansarea și a ultimelor programe de finanțare eu-
ropene care sunt determinate de condiționalități
ex-ante: cele pentru educație și pentru sănătate.
Într-un cuvânt, a fost o foarte bună ședință de lu-
cru, în care am stabilit foarte multe referitor la
problemele din administrație și la ceea ce trebuie
să facă echipa guvernamentală pentru rezolvarea
lor”, a concluzionat vicepremierul vasile Dîncu.

În acest moment, pentru Programul Opera țio -
nal Regional sunt deschise 6 apeluri de proiecte.
Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investi-
ție 8.1 – grup vulnerabil „persoane vârstnice” a
fost în consultare publică până pe 6 iulie 2016 iar
Documentul cadru de implementare a dezvoltării
urbane durabile – Axa prioritară 4 – „Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile” se află în consultare
publică până pe data de 12 august 2016. De ase-
menea, se află în consultare publică până la 24 au-
gust 2016, Ghidul Solicitantului pentru prioritatea
de investiții 2.2. – „Sprijinirea creării și extinderea
capacităților avansate de produc ție și dezvoltarea
serviciilor”. Această linie de finanțare, pentru care
autoritățile municipale sunt singurii beneficiari, va
fi lansată în luna septembrie a acestui an.

În perioada imediat următoare vor fi lansate
apelurile de proiecte pentru eficiență energetică
în clădirile publice (creșe, grădinițe, licee tehno-
logice sau cu clase de învățământ professional),
microîntreprinderi, incubatoare de afaceri și mo-
bilitate urbană.

La Reuniune au participat și d-na Sirma Cara-
man, secretar de stat în cadrul MDRAP, împreună
cu dl. Gabriel friptu, Director general al Direcției
Generale Programe Europene a MDRAP.

Asociația Municipiilor din România (AMR), a
fost înființată în anul 1990 sub numele de federa-
ția Municipiilor din România (fMR) și a funcționat
de la început ca o organizație pentru sprijinirea și
reprezentarea intereselor autorităților locale. În
conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 26/
2000 privind asociațiile și fundațiile, fMR a devenit
Asociația Municipiilor din România (AMR), titula-
tură adoptată în cadrul Adunării Generale din 11
mai 2001. Tot din anul 2001, AMR a devenit mem-
bru fondator al federației Autorităților Locale din
România (fALR). În prezent AMR include toate cele
103 municipii și cele 6 sectoare ale Municipiului
București - în total, 109 membri.

Sursa: mdrap.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.mdrap.ro
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Conferinţa anuală
a Programului Transnaţional Dunărea

În data de 29 septembrie va avea»
loc la Bu cu rești conferința anuală a
Programului Transnațional Dunărea, sub
denumirea „Dunărea albastră - Programul
Transnațional Dunărea – Instrument cheie
pen tru valorificarea apei ca resursă
transnațio nală”. 

Evenimentul va oferi o platformă de networ-
king, schimb de bune practici și experiență precum
și pentru construirea de parteneriate între princi-
palii actori din regiunea Dunării interesați de co-
operarea transnațională. Mai mult decât atât, par -
ticipanții vor avea posibilitatea de a-și promova
ideile de proiecte în zona dedicată căutării și iden-
tificării de parteneriate, precum și de a interac -
ționa cu alți participanți înainte de eveniment prin
intermediul forumului deschis pe pagina de inter-
net dedicată evenimentului.  

Programul transnațional Dunărea va finanța în
perioada 2014-2020 proiecte implementate de un
parteneriat transnațional extins și care vor avea ca
obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a coope -
rării instituționale, în strânsă legătură cu priorită-
țile Strategiei uniunii Europene pentru regiunea
Dunării (EuSDR).

Aria de cooperare cuprinde 14 state, Cehia,
Germania (landurile Baden Wurttemberg si Bava-
ria), ungaria, Romania, Slovenia, Slovacia, Bosnia
si Hertegovina, Muntengru, Serbia, Moldova si
ucraina (oblasturile Chernivetska, Ivano-franki-
viska, Zakarpatska, Odessa). Bugetul total al pro-
gramului este de aproximatv 262 mil euro.

Mai multe informații privind desfășurarea eveni-
mentului precum și înregistrarea participanților sunt
disponibile pe pagina de internet a evenimentului. 

Termenul limită pentru înregistrare este data
de 9 septembrie a.c..

Sursa: mdrap.ro

Participați la concursul de fotografie Europa
în regiunea mea pentru a avea șansa de a câștiga
un loc la un atelier de fotografie la Bruxelles și o
excursie de două zile pentru două persoane la
Bruxelles, inclusiv transportul și cazarea, în pe-
rioada 10-13 octombrie 2016. Pentru a vă înscrie
la concurs, nu trebuie decât să faceți o fotografie
a unui proiect care beneficiază de finanțare din
partea uE, despre care ați auzit sau pe care l-ați
văzut, și care să includă informațiile privind fi -
nan țarea din partea uE și steagul uE.

Termenul-limită pentru trimiterea a maximum
trei fotografii este 28 august 2016, 23:59, ora de
vară a Europei Centrale.

Cum să participați în trei etape: 1) Identi fi -
cați un proiect finanțat de uE; 2) faceți o fotogra -
fie: steagul uE și informațiile privind finanțarea
trebuie să fie clar vizibile undeva în fotografie;
3) Trimiteți maximum trei fotografii prin interme-

diul aplicației
Concursul de fotografie este ultimul element

în curs al campaniei Europa în regiunea mea 2016,
care a inclus Zilele proiectelor deschise în UE, o
vânătoare de comori și un concurs de blogging.

utilizați hashtagul #EuinMyRegion.
Sursa: ec.europa.eu

Concursul de fotografie
Europa în regiunea mea: participaţi şi câştigaţi!

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.mdrap.ro
http://ec.europa.eu
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Casa Verde şi Casa Verde Plus în anul 2016
Marți, 26 iulie 2016, au fost lansate în consul-

tare publică, programele Casa Verde și Casa Verde
Plus. Acestea sunt destinate persoanelor care do-
resc finanțare pentru dotarea caselor cu sisteme
de producere a energiei nepoluante și izolarea lor
cu materiale ecologice. După 10 zile în care vor fi
dezbătute, programele vor fi lansate oficial în luna
august.

Ministerul Mediului anunță că pe lângă siste-
mele de încălzire care utilizează energie regene-
rabilă, vor fi finanțate și investiții care utilizează
materiale pentru izolație (cânepa, lâna sau piatra
bazaltică), sisteme de acoperișuri, sisteme de efi-
cientizare a consumului de resurse și sisteme de
iluminat ecologice. De fondurile prevăzute prin
cele două programe pot beneficia persoanele fi-
zice, asociațiile de locatari, instituțiile publice,
școli, spitale și universități.

Ministrul Mediului, Cristiana Pașca Palmer, a
prezentat aceste programe: „După 5 ani, reluăm
Casa Verde în 2016... Acest program integrat, că-
ruia eu îi spun Casa Verde Plus, va avea un buget

total de 150 de milioane lei. Pentru înlocuirea sis-
temelor de încălzire vor fi alocate 95 de milioane
lei, iar pentru aceste elemente noi, de acoperișuri,
izolație, în jur de 45 de milioane”.

În luna aprilie a acestui an Guvernul Cioloș a
alocat 44,5 milioane lei pentru finanțarea contrac-
telor neîncheiate, respectiv 94,7 milioane lei pen-
tru contractele noi din programul Casa Verde.

Ministerul Mediului estimează că vor fi apro-
ximativ 15.500 de persoa ne fizice, beneficiari ai
programului.

Pentru ce proiecte se acordă banii?
până la 6.000 lei pentru instalații de panouri•

solare;
până la 8.000 lei pentru instalații de pompe•

de căldură;
până la 6.000 lei pentru instalații de produce -•

rea energiei termice cu cazane pe baza de peleți,
brichete, tocătură lemnoasă, precum și orice fel
de resturi și deșeuri vegetale, agricole, forestiere,
silvice.

Sursa: plaiuluminatu.ro

PNDR: Se pot depune cereri de finanţare a investiţiilor
neagricole din zona rurală

Agenția pentru finanțarea Investițiilor Rurale
(AfIR) deschide o nouă sesiune anuală de depunere
a proiectelor de investiții pentru submăsurile din
cadrul Programului național de Dezvoltare Rurală
(PnDR) 2020 prin care sunt finanțate proiectele de
investiții în activități neagricole derulate în mediul
rural. Astfel, în perioada 28 iulie – 30 noiembrie 2016,
AfIR va primi online proiecte de investiții pentru
Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de ac -
tivități neagricole în zone rurale” și pentru Submă -
sura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de ac -
tivități neagricole”. Solicitanții de fonduri europene
au la dispo zi ție în 2016, pentru cele două Submăsuri,
158 milioa ne de euro, din care 73 de milioane de
euro sunt alocați pentru finanțarea 100% nerambur-
sabilă a planurilor de afaceri prin submăsura (sM)
6.2 și 85 de milioane de euro sunt alocați pentru
finanțarea cu până la 90% nerambursabilă a proiec-
telor de investiții prin submăsura (sM) 6.4. Sesiunea
anuală continuă de primire a proiectelor este des-

chisă în intervalul 28 iulie 2016, ora 9.00 – 30 noiem-
brie 2016, ora 16.00 pentru sM 6.2 și sM 6.4. Moda-
litatea de depunere a cererilor de finan țare este on-
line, pe pagina oficială a Agenției www.afir.info.

Pragul minim este de 15 puncte pentru sM 6.2
și de 10 puncte pentru sM 6.4 – acestea fiind și pra-
gurile de calitate aferente ultimei luni (noiembrie)
din sesiune. Pragurile lunare de calitate pornesc
pentru ambele submăsuri de la 60 de puncte în pe-
rioada 28 iulie – 31 august, scad la 45 de punte în
luna septembrie și la 30 de puncte în octombrie.

Pentru aceasta sesiune, plafonul maxim de de-
punere a proiectelor este de 200% față de suma anua -
lă alocată fiecărei submăsuri. Depunerea proiectelor
în cadrul sesiunii anuale se oprește la termenul limită
prevă zut sau înainte de acest termen, dacă valoarea
publică totală a proiectelor depuse cu un punctaj esti -
mat mai mare sau egal cu pragul de calitate ajunge la
200%, excluzând proiectele retrase.

Sursa: afir.info

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


13Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 286 / 25 - 31 iulie 2016

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

IN
FO

 PA
RTEN

ERIATE

Mancomunidad de Tentudía
din Spania caută parteneri
pentru un proiect pe Măsura 2.2
Rețele de orașe

Mancomunidad de Tentudía – o rețea de 12 lo -
calități din Spania - caută parteneri pentru un pro -
iect pe Măsura 2.2 Rețele de orașe, care să fie de-
pus la termenul limită din 1 septembrie 2016.

Proiectul va avea ca temă „immigration and
tourism: removing barriers”.

Obiectivul principal este de a explora asemă-
nările cu alte țări în domeniul patrimoniului, cul-
turii gastronomice, turismului.

Posibilii parteneri interesați de cooperare sunt
rugați să contacteze direct persoana indicată, în
timp util.

Contact:
Punctul Europa pentru cetățeni
E-mail: info@europapentrucetateni.eu 
Web: www.europapentrucetateni.eu
www.facebook.com/europapentrucetateni
Tel / fax: 021 316 60 60

Cerere de proiecte pentru programul
EUROPEANS FOR PEACE

fundația „Remembrance, Responsibility and
Future” / „Erinnerung, Verantwortung und Zu-
kunft“ (EvZ) anunță o cerere de proiecte pentru
programul EuROPEAnS fOR PEACE.

Prin acest program fundația EvZ promovează
întâlnirile internaționale ale tinerilor din Germa-
nia și țările din Europa de Sud-Est, Centrală, de Est
și precum și din Israel. Școli și instituții non-șco -
la re sunt invitate să se alăture în parteneriate in -
ternaționale și să solicite finanțare pentru un pro-
iectul comun. Tema cererii este „DISCRIMINATION.

WATCH OUT!”. Proiectele vor fi implementate în
perioada iulie 2017 - august 2018. Termenul limită de
aplicație este 1 decembrie 2016.

Modelul cererii de finanțare poate fi descărcat
aici: www.stiftung-evz.de/europeansforpeace în-
cepând din luna septembrie. Termenul limită pen-
tru depunere: 1 decembrie 2016.

Contact:
EUROPEANS FOR PEACE: Foundation „emem-

brance, Responsibility and Future”
judith Blum / Pavel Baravik 
Lindenstraße 20-25
D-10969 Berlin 
Tel.: +49 (0)30 25 92 97 -36 and -58 
Helpdesk pentru depunerea aplicației: joi, în -

tre orele 14 – 16 și vineri, între orele 9 – 12, cu pro -
gramarea prealabilă

E-mail: europeans-for-peace@stiftung-evz.de
Web: www.stiftung-evz.de/europeansforpeace

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.europapentrucetateni.eu
http://www.facebook.com/europapentrucetateni
http://www.stiftung-evz.de/europeansforpeace
http://www.stiftung-evz.de/europeansforpeace


La inițiativa președintelui Consiliului județean
Argeș, Dan Manu, marți a fost înființat Comitetul
de Excelență Consultativ, entitate cu caracter apo-
litic, societal, care își dorește să dezvolte și să gă-
sească soluții viabile pentru viitor în domeniul ad-
ministrativ, social, cultural, economic.

„Astfel am materializat o mai veche idee, pe
care am desprins-o din discuțiile avute cu repre-
zentanți ai culturii argeșene. A fost o primă întâl-
nire informală și le mulțumesc public participan -
ților. Îmi doresc din tot sufletul ca acest grup să
fie lărgit cu alte personalități de marcă ale jude-

țului și urmează să avem întâlniri periodice, unde
să abordăm probleme culturale, economice, admi -
nistrative de interes pentru toți cetățenii județu-
lui. Sper ca în cel mai scurt timp să rezolvăm pro-
blema spațiului, unde membrii comitetului să se
poată întâlni și discuta. Deja de la prima întâlnire
au rezultat câteva propuneri și idei nu doar inte-
resante, ci chiar valoroase, care demonstrează ca-
litatea, competența și expertiza membrilor aces-
tuia în sectoarele pe care le reprezintă”, ne-a de-
clarat președintele Cj Argeș.

Sursa: ziarulargesul.ro

Consiliul județean Călărași,»
prin Centrul Cultu ral județean Călărași,
organizează în perioada 12 – 15 august
2016, festivalul Internațional de folclor
„Hora Mare”.

Hora Mare, de-a lungul edițiilor, și-a câștigat sta -
tutul de unul dintre cele mai bine cotate festivaluri
internaționale de folclor la nivel național și înce-
pând cu acest an a fost integrat și în circuitul mon-
dial CIOff (Consiliul Internațional de Organizare al
festivalurilor folclorice).

În plus, feedback-urile primite de la ansamblu -
rile folclorice care au participat la edițiile anteri -
oare, au confirmat faptul că festivalul „Hora Mare”
a ajuns să fie unul dintre cele mai apreciate și de-
zirabile festivaluri de gen din Europa.

În cadrul ediției din acest an, douăsprezece
țări, printre care și România, își vor promova folclo -
rul specific zonei de proveniență, prin programe
spectaculoase de muzică și dansuri tradiționale,
pregătite special pentru publicul călărășean.

Ca în fiecare an, vor participa la paradă și vor
urca pe scena „Hora Mare” cele mai reprezentati -
ve ansambluri din județul Călărași, promovând ast-
fel folclorul specific zonei „Bărăganului”.

De asemenea, pentru participarea în cadrul fes -

 tivalului, Ansamblul folcloric „Bărăganul” precum și Ta-
raful folcloric „Bărăganul”, ale Centrului Cultural Călă -
rași, pregătesc un program complex, plin de cu loare,
de dansuri și muzică tradițională autentice. De altfel,
unul din coregrafii cu care s-a pregătit Ansamblul „Bă-
răganul” în ultima perioada, domnul Marin Barbu, sau
„nea Marin” cum este cunoscut publicului larg, ne pro-
mite un adevărat spectacol autentic românesc, cu pre-
zentarea unor noi dansuri populare tradiționale și pre-
zentarea unor obiceiuri specifice românilor.

Programul recitalurilor din cadrul festivalului
Internațional de folclor „Hora Mare”:

12 August 2016, recitaluri extraordinare sus -•
ținute de solista de muzică etno Andra A. și de în-
drăgitul Petrică Mâțu Stoian;

13 August 2016, recitaluri susținute de solista•
de muzică etno Aida și de Constantin Enceanu;

14 August 2016, recitaluri susținute de îndră-•
gitele soliste de muzică populară nineta Popa și
Elena Merișoreanu;

15 August 2016, recitaluri susținute de for ma -•
ția de muzică etno „Mândrele” și de Radu Ille.

Spectacolele se vor desfășura, începând cu ora
18:00, pe scena amenajată special în fața Sălii de
spectacole „Barbu Știrbei”, pe platoul din fața Con -
siliului județean Călărași.

Sursa: infomuntenia.ro
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Comitet de Excelenţă
la Consiliul Judeţean

Argeş

Festivalul Internaţional de Folclor
„Hora Mare”: 12 ţări participante

Călăraşi
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Complexul de natație Târgoviște este foarte
aproape de a putea primi beneficiarii. 

„În acest moment suntem la faza de autorizări
și de recepții. De trei zile, la Complexul de Natație
se fac recepțiile. Se fac probele tehnologice la ceea
ce înseamnă instalații de clorinare, instalații de tra -
tare a apei, evacuarea apelor din Bazin. În funcție
de rezultatele acestor probe, săptămâna viitoare
Complexul de Natație urmează să fie inaugurat. Vor
exista câteva panouri la intrările în oraș cu privire
la Complexul de Natație, vom avea și 20 de indica-
toare în municipiul Târgoviște, menite să populari-
zeze deschiderea Complexului Turistic de Natație,
cu mențiunea că vor fi funcționa le în momentul în
care inaugurăm toate facilitățile prevăzute la Com-
plex, zona de ștrand, terenurile de tenis, terenurile
de fotbal, bazinul acoperit”, a declarat Cristian Stan,
primarul municipiului Târgoviște.

În bazinul acoperit vor fi organizate în fiecare
week-end competiții de gen, începând de la com-
petițiile pentru amatori până la profesioniști, com-

petiții destinate copiilor. vor fi intrări gratuite, pre -
cum și abonamente gratuite lunare.

„Vrem să asigurăm o deschidere foarte mare
a Complexului de Natație către cetățeni. Vor exis -
ta și zone de alimentație publică, în primă fază
pentru acest sfârșit de sezon vom avea niște zone
de alimentație mobile, urmând ca începând de anul
viitor să scoatem la licitație 5 spații pe care le a -
vem deja stabilite, inclusiv cu utilitățile aduse un-
deva pe zona de ștrand și de asemenea cred că mai
sunt două sau trei spații în incinta Complexului.
Deocamdată vom asigura zona de alimentație pu-
blică dar pentru această perioadă cât mai avem
deschis Complexul de Natație, urmând ca anul vii-
tor să scoatem la licitație publică, toate concesiu-
nile care vor fi acordate acolo vor fi date în baza
licitației în vigoare și în funcție de hotărârea Con-
siliului Local care reglementează tarifele pentru
concesiuni care sunt în vigoare în acest moment”,
a adăugat Cristian Stan.

Sursa: targovistenews.ro

Complexul de Nataţie Târgovişte
îşi deschide porţile!

Dâmboviţa

Ministrul Energiei s-a aflat sâmbătă în localita -
tea Marten, din Bulgaria, unde, împreună cu omo-
logul bulgar, Temenuzhka Petkova, a vizitat șantie -
rul interconectorului de gaze Giurgiu — Ruse.

Ministrul Energiei, victor Grigorescu, a declarat
că lucrările la conducta principală a gazoductului Giur-
giu-Ruse pe sub Dunăre, care leagă rețelele de gaze
dintre România și Bulgaria, sunt în grafic. Ministrul a
precizat că, probabil, prima conductă va fi introdusă
până la sfârșitul lunii septembrie. Grigorescu s-a aflat
în weekend pe șantierul interconectorului de gaze în-
tre România și Bulgaria (Giurgiu și districtul Ruse).

„Lucrările progresează. A fost o foarte bună oca -
zie că ne-am întâlnit cu ministrul bulgar al energiei,
Temenuzhka Petkova, și colegii bulgari. Probabil că,
la finalul lunii septembrie, lucrările la prima conduc -
tă vor fi gata. E important că ieri au început să fo re -
ze efectiv traseul conductei numărul 1. Pe partea

română deja este pregătită conducta pentru a fi
trasă către partea bulgară și lucrăm în momentul
acesta, împreună cu colegii de la Transgaz, pentru
a aduce pe poziții și conducta pentru traseul al
doilea”, a precizat ministrul victor Grigorescu.

Potrivit acestuia, conducta este astfel conce-
pută încât România va putea și importa gaze într-o
primă fază și apoi va și exporta, pe măsură ce sta-
țiile de comprimare vor fi instalate.

„Interconectorul este numai o parte din proiec-
tul de îmbunătățire a conexiunii de gaze naturale cu
Bulgaria. Pentru moment nu facem decât să instalăm
conductele, dar anul viitor este prevăzută și insta-
larea unor stații de comprimare. Deja în partea bul-
gară au fost făcute modernizări și, probabil, undeva
la începutul anului viitor, interconectorul va fi deja
operațional”, a arătat ministrul victor Grigorescu.

Sursa: stirigiurgiu.ro

Conducta Giurgiu-Ruse
va fi operaţională la începutul lui 2017

Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://targovistenews.ro
http://www.stirigiurgiu.ro
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Tenisul juvenil de anvergură europeană își cro -
iește din nou loc pe arenele din Slobozia. În perioa -
da 27-29 iulie 2016, la Slobozia se va disputa o no -
uă ediție a „Junior Davis Cup”, faza grupelor semifi -
nale, turneu pe echipe adresat categoriei 16 mas-
culin. țările participante sunt: Belarus, Bosnia, Slo-
vacia, Slovenia, franța, Croația, Rusia și România.

Competiția este găzduită de arenele TenisCon
și organizată de CSM unirea Slobozia și fRT, în co-
laborare cu CS Satori și CSS Slobozia. 

„Echipa României îi cuprinde pe Ștefan Paloși
și Filip Jianu, practic locurile 1 și 2 pe plan na țio -

nal. Al treilea jucător al echipei noastre este Ce-
zar Crețu, el fiind cel mai bine clasat jucător ro-
mân al acestei categorii pe plan european. Suntem
‘favoriții numărul 1’ ai competiției, dar acest as-
pect nu ne transformă neapărat în cîștigători. Cu
toții ne dorim să ne calificăm la turneul final din
Franța. Ne vom bate pentru cele două locuri care
duc mai departe cu Rusia și Croația, favoritele 2
și 3 ale competiției. Nu trebuie să neglijăm nici
echipa Franței care stă foarte bine la nivel indivi -
dual.” a afirmat căpitanul-nejucător Gabriel Moraru.

Sursa: independentonline.ro

„Junior Davis Cup”,
pentru a treia oară la Slobozia

Ialomiţa

Reabilitarea termică a blocu-
rilor de locuințe este încă o pro-
blemă spinoasă identificată de
noua conducere a Primăriei Plo-
iești. Săptămâna trecută, adminis-
tratorii de bloc din Ploiești au fost
convocați la o ședință în care li s-au
explicat beneficiile participării tu-
turor proprietarilor la program.

Marți după-amiază, administratorii de bloc din
Ploiești au fost invitați de reprezentanții primăriei,
în sala de spectacole de la Teatrul „Toma Caragiu”,
la o întâlnire a cărei temă principală de dezbatere
a fost „Reabilitarea termică a blocurilor de lo-
cuințe”, proiect ce beneficiază de finanțare din
fondul European de Dezvoltare Regională. După
cum avea să declare edilul, această întrunire era
mai mult decât importantă, având în vedere ca-
racterul de urgență ce planează asupra acestui
program. „La nivelul Ploieștiului, acest program
ce vizează reabilitarea termică a blocurilor tre-
buia să fie demarat de mult timp, în condițiile în
care perioada de depunere a documentațiilor a de-
butat în această primăvară, în luna aprilie. Partea
proastă este că a mai rămas foarte puțin timp pen-

tru aceste demersuri, doar trei
luni. Prin urmare, din această cau -
ză v-am chemat aici, ca să vi se ex -
plice în ce constă acest program,
ce aveți de făcut dumneavoastră,
ca administratori de bloc”, a de-
clarat primarul Adrian Dobre.

„În momentul de față, la ni-
velul Agenției de Dezvoltare Re-

gională Sud Muntenia, regiune din care face parte
și județul Prahova, pentru programul de reabili-
tare termică a blocurilor sunt disponibile fonduri
în valoare de 54 de milioane de euro. Până acum,
după cum am aflat, nu a fost depusă nicio docu-
mentație. Deci, și pentru Ploiești, sunt șanse mari
ca să intre la finanțare cât mai multe solicitări de
reabilitare a blocurilor. Depinde, însă, de dum-
neavoastră, cât de repede întocmiți documentele,
ca noi, cei de la primărie, să le depunem la ADR
Sud Muntenia. Cât privește criteriul luat în calcul
pentru realizarea lucrărilor de reabilitare, acesta
va fi ‘primul venit, primul servit’, cu condiția să
exis te toate documentele necesare”, a concluzio-
nat primarul Adrian Dobre.

Sursa: ziarulprahova.ro

La Ploiesti, întâlnire
cu administratorii de bloc

pentru reabilitarea termică a imobilelor

Prahova
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Drumul județean 504, unul dintre»
cele mai circulate drumuri din Teleorman,
se află în plin proces de reabilitare și
modernizare pe tronsoanele Cernetu -
limită județ Giurgiu și Alexandria-Orbeasca
de Sus, Tătărăștii de Sus - limită județ
Argeș. Potrivit președintelui Consiliului
județean Teleorman, Adrian Gâdea, după
finalizarea lucrărilor, traficul din și spre
județele vecine va fi îmbunătățit
considerabil.

„O să avem o legătură bună după reabilitare cu
podul de peste Dunăre din Giurgiu, dar și cu drumul
european care face legătura între Pitești și Râmnicu
Vâlcea. Se vor lărgi cele două benzi de cir culație, vom
avea parcări noi, se vor face accese în curți, podețe,

marcaje noi, indicatoare noi. Terme nul de finalizare
la Cernetu – limită Giurgiu este de 10 luni, iar la ce-
lălalt segment este de 22 de luni. Ordinele au fost
emise în martie 2016”, a declarat Adrian Gâdea.

Primul tronson are o lungime de 12 Km, iar cel
de-al doilea tronson, o lungime de aproape 57 Km.
Prin reabilitarea și modernizarea acestui drum dis-
tanța dintre Alexandria și Giurgiu va fi redusă cu
aproximativ 50 de Km, șoferii nemaifiind obligați
să folosească rutele ocolitoare pe la Ghimpați sau
prin comuna Bujoru, cum se întâmplă în prezent.
De asemenea, vor fi îmbunătățite considerabil con-
dițiile de trafic pe drumul care face legătura între
Alexandria și județul Argeș.

Proiectul de reabilitare este derulat prin Pro-
gramul național de Dezvoltare Locală, cu finanțare
de peste 90% de la Ministerul Dezvoltării.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Drumul Judeţean 504,
în plin proces de reabilitare

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

Biroul Judeţean ARGEȘ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul 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
PLOEȘTEANU, Șerban GEORGESCU, Florentin
GEORGESCU, Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 1 august 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.
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