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În perioada 24 - 27 octombrie,»
aDR Sud Muntenia a participat la cea de-a
treia întâlnire transnațională a proiectului
„INMA - Agenți pentru Managementul
Inovării în cadrul IMM-urilor”, organizată
la Roma, Italia.

La întâlnire au participat reprezentanții orga -
nizațiilor partenere în cadrul proiectului InMa din:
Turcia, Spania, Italia, România și Portugalia. Pro-
iectul a debutat în noiembrie 2015 și va fi finalizat
la sfârșitul lunii octombrie 2017. acesta este finan-
țat de către Comisia europeană, în cadrul progra-
mului Erasmus+ și are ca obiectiv principal trans-
ferarea către partenerii din alte țări europene, a
Profilului Ocupațional european „Agenți pentru
Managementul Inovării în cadrului IMM-urilor”.

În cadrul întâlnirii de lucru s-au purtat discuții
privind activitățile implementate până la acest mo-
ment, dar și cele ce se vor derula în continuare
până la finalizarea proiectului InMa. În acest moment,
toți partenerii au finalizat traducerea Cursu lui de
instruire – „Agenți pentru Managementul Ino vării în
IMM-uri”, urmând ca în scurt timp să încea pă instrui -
rea propriu-zisă a grupului țintă al proiec tului, fiind
reprezentat de tineri șomeri cu calificări academice
sau care lucrează pe posturi sub nivelul lor de ca-
lificare, precum și IMM-urile, administra ția publică

și institute de cercetare din regiune ca re au nevoie
de resurse umane calificate în domeniul inovării. 

Pentru derularea cursului vor exista două me-
tode de predare pentru care vor putea opta parti -
cipanții: în clasă sau online. În plus, platforma vir-
tuală va sprijini activitatea acestora prin accesarea
modulelor de curs în orice moment sau infor ma ții
adiționale necesare înțelegerii în profunzime a ma-
terialelor de instruire. Mai mult decât atât, în cadrul
plaftormei virtuale, cursanții vor avea posibilitatea
să pună întrebări în timp real, întrebări la care va
răspunde un tutore în cel mai scurt timp posibil.
Proiectul InMa are pe rețeaua de socializare facebook
un grup deschis, care poate fi vizualizat accesând:
https://www.facebook.com/groups/1752523798318558/.

Reamintim că bugetul total al proiectului este
de 256.179 de euro, din care bugetul aDR Sud Mun-
tenia, în calitate de partener, este 38.103 euro.

2Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 300 / 31 octombrie - 6 noiembrie 2016

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

ADR Sud Muntenia,
la întâlnirea transnaţională a proiectului INMA

EVEN
IM

EN
TE VIITO

A
RE

https://www.facebook.com/groups/1752523798318558/
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro


3Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 300 / 31 octombrie - 6 noiembrie 2016

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

S-a publicat Ghidul solicitantului
pentru Prioritatea de investiţii 2.2,

în consultare publică
vineri, 4 noiembrie, autoritatea de»

Managementpentru Programul Operațional
Regional a publicat, pentru o nouă consultare
publică, versiunea consolidată a „Ghidului
Solicitantului. Condiții specifice de accesare a
fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. -
Sprijinirea creării și extinderea capacităților
avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

noua versiune este rezultatul analizei a aproximativ
860 de întrebări, propuneri și observații primite pe par-
cursul primei etape de consultări. eventualele observații
sau comentarii la Ghid se pot transmite la adresa de e-mail:
info@mdrap.ro,până în data de 11 noiembrie, ora 16:00.

Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi con -
sultate pe website-ul agenției dedicat implemen-
tării POR - http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea
POR 2014 – 2020 > Program > axa 2, link: http://re-
gio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1279/axa-2-
-imm/, precum și pe pagina de internet a progra-
mului – www.inforegio.ro.
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Centralizatorul propunerilor, observaţiilor şi întrebărilor primite
în cadrul consultării publice aferent Priorităţii de investiţii 2.2

autoritatea de Management pentru»
Programul Operațional Regional a publicat
săptămâna trecută centralizatorul întrebărilor
și răspunsurilor formulate ca urmare a
consultării publice privind Ghidul specific
pentru Prioritatea de Investiții 2.2 „Sprijinirea
creării și extinderea capacităților avansate de
producție și dezvoltarea serviciilor” a
Programului Operațional Regional 2014 - 2020.

Reamintim că aM POR a publicat, în luna iulie,
în consultare publică, Ghidul Solicitantului - Condiții
specifice de accesare a fondurilor în cadrul axei prio-
ritare 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinde-
rilor mici și mijlocii”, Priorita tea de investiții 2.2 „Spri-

jinirea creării și extinderea capacităților avansate de
producție și dezvoltarea serviciilor”.

Deși perioada dedicată consultării s-a finalizat
în data de 24 august, aM POR a primit, în continua re,
în cadrul acestui apel de proiecte, propuneri, ob -
servații și întrebări pe marginea condițiilor de ac-
cesare a finanțării de către IMM-uri. Ca urmare, în
cadrul Centralizatorului sunt incluse răspunsurile
la solicitările de clarificări/observații/propuneri/
întrebări primite în perioada iulie – octombrie a.c..

Centralizatorul poate fi consultat pe website-
ul agenției dedicat implementării POR - http://re-
gio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR 2014 – 2020 >
Program > axa 2, link: http://regio.adrmuntenia.ro/
por_2014-2020/s1279/axa-2--imm/, precum și pe
pagina de internet a programului – www.inforegio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1279/axa-2--imm/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1279/axa-2--imm/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1279/axa-2--imm/
http://www.inforegio.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1279/axa-2--imm/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1279/axa-2--imm/
http://www.inforegio.ro
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S-au lansat în consultare publică Ghidurile
pentru Priorităţile de investiţii 5.1 şi 5.2

pentru Investiţiile Teritoriale Integrate Delta Dunării
autoritatea de Management pentru Programul

Operațional Regional (POR) a publicat la începutul
lunii noiembrie, spre consultare publică, Ghidurile
solicitantului pentru Prioritățile de investiții 5.1
„Conservarea, protejarea, promovarea și dezvolta-
rea patrimoniului natural și cultural” și 5.2 „Reali-
zarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului
urban, revitalizării orașelor, regenerării și deconta-
minării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv
a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului
și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”
din cadrul axei prioritare 5 „Îmbunătățirea mediului
urban și conservarea, protecția și valorificarea du-
rabilă a patrimoniului cultural” pentru Investițiile
Teritoriale Integrate Delta Dunării.

eventualele observații și propuneri pot fi trans -
mise la adresa: info@mdrap.ro până în data de 30
noiembrie 2016.

Prioritatea de investiții 5.1 va sprijini conserva-
rea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimo-
niului natural și cultural. Obiectivul specific îl repre-
zintă impulsionarea dezvoltării locale prin con servarea,
protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a
identității culturale. finanțarea disponibilă în cadrul
acestei prio rități de investiții se adresează unităților

administrativ-teritoriale, autorităților administrației
publi ce centrale, unități lor de cult și OnG-urilor ce
propun proiecte cu locul de implementare în zona de
Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării, așa cum
aceasta este prezentată în Strategia Integrată de Dez-
voltare Durabilă a Deltei Dunării.

În ceea ce privește Prioritatea de investiții 5.2,
aceasta va sprijini reconversia funcțională și/sau reu-
tilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și ne-
utilizate din interiorul orașelor și transformarea lor în
zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru
comunitate. finanțarea disponibilă în cadrul acestei
prio rități, ce are ca obiectiv specific reconversia și re -
funcțio nalizarea terenurilor și suprafețelor degra date,
vacante sau neutilizate din orașele mici și mij locii, se
adresează unităților administrativ-teritoriale urbane
din zona de Investiție Teritorială Inte grată Delta Dună-
rii, așa cum aceasta este prezentată în Strategia Inte-
grată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării.

În cadrul acestor linii de finanțare POR sunt eli -
gibile numai Investițiile Teritoriale Integrate Delta
Dunării, iar valoarea totală a unui proiect trebuie
să fie de minimum 100.000 de euro și maximum 5
milioane de euro.

Sursa: mdrap.ro

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul regiunii Sud Muntenia
şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile, în data de 4 noiembrie 2016

ReGIunea SuD MunTenIa PROIeCTe DePuSe PROIeCTe ReSPInSe evaLua Re

axă

Priori -
tate

de in -
ves tiții

apel
Data

închidere
apel

alocare
regională

apel
- mil. euro -

nr. pro -
iec te

de pu se
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- mil. Lei -

valoare
eligibilă

- mil. Lei -

valoare
solicitată
- mil. Lei -

nr. pro -
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res  pin -
se

valoare
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- mil. Lei -

valoare
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- mil. Lei -
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- mil. Lei -
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iec te în
se lec ție

alocare
regională
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- mil. Lei -

Procent
acoperire
alocare

regionalăl

2 2.1 2.1.a/2016 27.01.2017,
ora 12.00 36,85 180 196,324 162,594 0,000 0 0,000 0,000 0,000 180 165,843 0,0%

3 3.1 POR/2016/3/3.1/a/1 16.11.2016,
ora 10.00 57,34 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 258,059 0,0%

5 5.1 POR/2016/5/5.1/1 25.11.2016,
ora 12.00 38,53 12 186,296 184,749 181,051 2 29,498 28,519 27,949 10 173,404 88,29%

5 5.2 POR/2016/5/5.2/1 25.11.2016,
ora 12.00 14,16 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 63,727 0,0%

6 6.1 POR /2016/6/6.1/1 16.11.2016,
ora 12.00 125,09 1 130,105 129,722 127,022 1 130,105 129,722 127,022 0 562,968 0,0%

7 7.1 POR/2016/7/7.1/1 02.12.2016,
ora 12.00 15,32 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 68,948 0,0%

Informațiile referitoare la cererile de finanțare depuse în cadrul PI 2.1 vor fi disponibile în momentul
începerii evaluării conformității administrative și eligibilității 

• Curs Inforeuro octombrie 2016: 4,4505 lei
• Valoare totală este formată din cofinanțare ue (feDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHe), precum și

cheltuielile neeligibile ale proiectului.
• Valoarea eligibilă este formată din cofinanțare ue (feDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHe).
• Valoarea solicitată este formată din cofinanțare ue (feDR) și cofinanțarea de la bugetul de stat (BS).
• Alocare apel este suma solicitată confom Ghidului solicitantului calculată în lei la cursul Inforeuro din luna raportării.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.mdrap.ro
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Erori frecvente în implementarea
proiectelor finanţate prin PCT RO - BG 2007 - 2013

Controlorii de prim nivel din România,»
în colaborare cu autoritatea de Management
au realizat o listă a celor mai frecvente
greșeli identificate în implementarea proiectelor
finanțate în cadrul programului în perioada
de programare 2007 - 2013, pentru
beneficiarii români.

O listă similară a fost realizată pentru partene rii
bulgari: http://www.interregrobg.eu/en/159-analy-
sis-of-irregularities-in-public-procurement-establis-
hed-by-the-audit-authority-from-bulgaria.html.

Listele au fost elaborate pentru a sprijini be-
neficiarii proiectelor implementate în cadrul pro-
gramului în perioada 2014 - 2020, pentru a preveni
greșelile în implementare și a evita astfel aplicarea
de corecții financiare. BRCT Călărași recomandă co -
relarea informaților cu prevederile Manualului de
implementare a proiectelor și a celorlalte documen -
te ajutătoare, disponibile pe site-ul programului,
http://www.interregrobg.eu/ro/ (secțiunea Reguli
de Implementare), având în vedere faptul că în no -
ua perioadă de programare legislația referitoare la
achizițiile publice a fost modificată, precum și fap -
tul că programul a implementat o serie de măsuri
de simplificare (utilizarea costurilor simplificate,
simplificarea bugetului, introducerea unei liste de
plafoane aplicabile la nivel de program etc.).

Sursa: interregrobg.eu

Foto
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George Piperea
• 13 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 1 noiembrie, colegul nostru George

Piperea, șef Serviciu Monitorizare proiecte POR, a
împlinit 13 ani de activitate în cadrul agenției!

Pe această cale dorim să îl felicităm și să îi mul-
țumim pentru implicarea și expertiza sa profesională
dovedite în activitatea desfășurată în cadrul aDR Sud
Muntenia!

La Mulți ani cu succese pe toate planurile!

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.interregrobg.eu/en/159-analysis-of-irregularities-in-public-procurement-established-by-the-audit-authority-from-bulgaria.html
http://www.interregrobg.eu/en/159-analysis-of-irregularities-in-public-procurement-established-by-the-audit-authority-from-bulgaria.html
http://www.interregrobg.eu/en/159-analysis-of-irregularities-in-public-procurement-established-by-the-audit-authority-from-bulgaria.html
http://www.inerregrobg.ro
http://www.interregrobg.eu
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Forumul „Parteneriate pentru dezvoltarea
României: Potențialul strategic al rețelei de

parcuri, clădiri și terenuri industriale”
Luni, 31 octombrie, s-a desfășurat»

forumul „Parteneriate pentru dezvoltarea
României: Potențialul strategic al rețelei
de parcuri, clădiri și terenuri industriale”.

În contextul recentei aprobări, de către Guver nul
României, a Strategiei de Dezvoltare Teritorială a Ro-
mâniei, evenimentul a consolidat colaborarea dintre
MDRaP și partenerii naționali: sectorul public central,
administrația publică locală, sectorul privat și sectorul
tehnic (mediile profesional, academic și universitar).

Pentru implicarea acestor sectoare, MDRaP a
inițiat un parteneriat național pentru dezvoltarea
teritoriului, constând în patru platforme de colabo -
rare, pentru fiecare sector în parte. Propunerea a
fost semnată de viceprim-ministrul vasile Dîncu și
înmânată celor patru categorii de parteneri:

„- Potențialul teritorial al României este imens,
din păcate, noi nu îl folosim. La noi, teritoriul este o
povară, în loc să fie o resursă extraordinară. Ca să
putem corobora toți factorii, cred că este nevoie
de acest parteneriat național. Capitalul teritorial
este foarte important și această strategie de dez-
voltare teritorială pe care am promovat-o pune
laolaltă câteva componente importante: dezvol-
tarea socială, dezvoltarea economică, dezvoltarea
teritoriului și dezvoltarea științifică. Știința poate
fi o componentă a progresului economic. De aceea
am insistat la început pe faptul că trebuie să ne
unim într-un continuu al competențelor și, prin
aceasta, să putem facem ceva împreună pentru
dezvoltarea României”, a declarat viceprim-minis-
trul vasile Dîncu, în deschiderea forumului.

vasile Dîncu a vorbit despre viziunea strategiei
și despre unul dintre instrumentele de aplicare a
ei – Observatorul Teritorial, platformă informatică
în care sunt înregistrate informații și date necesare
pentru a caracteriza un teritoriu (la nivel de re-
giuni, de județe, de municipii, orașe și comune),
astfel structurate încât să evidențieze dinamica și
disparitățile teritoriale din România: 

„- Visăm ca România să devină o țară cu un te -
ritoriu funcțional administrat. Sper să nu rămână nu-

mai un vis și sper să reușim împreună, prin aces te par-
teneriate, acest lucru. Strategia este însoțită de Ob-
servatorul Teritorial, un instrument foarte im portant
pentru a putea să fundamentăm științific și să moni-
torizăm continuu, să participăm cu toții eventual
chiar la presiunea pentru o dezvoltare strategică, efi-
cientă, a teritoriului. Observatorul nepermite să avem
un fel de tablou de bord al dezvoltării României, să
vedem cum se dezvoltă Româ nia și să apreciem la un
moment dat cum stăm la ni vel local sau regional”. 

Conform ministrului dezvoltării regionale, Ob-
servatorul Teritorial este foarte important mai ales
pentru localitățile mici, care nu au resurse pentru
a realiza studii și un audit teritorial.

forumul a constituit, totodată, ocazia de a re -
uni mediul public cu mediul privat, pentru a discu ta
un prim pachet de 21 de terenuri și clădiri propuse
pentru dezvoltarea de noi activități industria le la ni-
velul întregii țări. Oferta autorităților publice și ce-
rerea potențialilor investitori și dezvoltatori au fost,
astfel, aduse față în față. a fost lansată, astfel, o nouă
abordare a dialogului dintre au toritățile publice locale
și sectorul de construcții și dezvoltare imobiliară, pen-
tru valorificarea sustena bilă și inovativă a capitalului
teritorial la nivel regional și național.

Dezbaterea „Parteneriate pentru Dezvoltarea
României: potențialul strategic al rețelei de par-
curi, clădiri și terenuri industriale” a fost organi-
zată de Intact Media Group, împreună cu MDRaP
și cu Camera de Comerț și Industrie a României.

Sursa: mdrap.ro
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Transport 2016: Cerere de propuneri privind
proiecte de interes comun în domeniul reţelelor

de transport transeuropene – Programul
de lucru multianual – Pachetul Coeziune

agenția executivă pentru Inovare și»
Rețele (Inea) a Comisiei europene a lansat
cererea generală de propuneri de proiecte
2016 a programului „Mecanismul pentru
Interconectarea Europei” (MIe) 2014 –
2020, componenta Transport. În cadrul
acesteia, două subcereri sunt destinate
doar statelor eligibile pentru fondul de
Coeziune, printre care se află și România:
o cerere se înscrie în Programul de lucru
anual 2016 al Comisiei europene, o a doua
cerere, în Programul de lucru multianual
2014 - 2020. 

Status: aCTIv 
Depunere până în data de 7.02.2017 
Buget alocat: 849.500.000 de euro
această cerere se adresează Proiectelor de Inte -

res Comun (PIC), ce contribuie la îndeplinirea urmă -
toarelor obiective specificate din Regulamentul MIe:

• Obiectiv 1: eliminarea blocajelor, construi-
rea conexiunilor ce lipsesc și, mai ales, îmbunătă-
țirea tronsoanelor transfrontaliere; 

• Obiectiv 2: asigurarea de sisteme de trans-
port durabile și eficiente pe termen lung, în vede-
rea pregătirii pentru viitoarele fluxuri rutiere es-
timate, precum și permiterea decarbonizării tutu-
ror modalităților de transport; 

• Obiectiv 3: optimizarea integrării și a inter-
conectării modurilor de transport și sporirea gra-
dului de interoperabilitate a serviciilor de trans-
port, cu asigurarea totodată a accesibilității infra -
structurilor de transport. 

Se acordă asistență financiară pentru punerea
în aplicare a PIC sub formă de subvenții pentru stu-
dii sau/și lucrări. 

Priorități : 
Obiectivul 1 – 600.000.000 de euro: 
– proiecte preidentificate pentru coridoare ale

rețelei centrale (căi ferate, drumuri, ape fluviale
interne, porturi interne și maritime) – 400.000.000
de euro; 

– proiecte preidentificate pentru alte secțiuni
ale rețelei centrale (căi ferate, drumuri, ape flu-
viale interne, porturi interne și maritime) –
100.000.000 de euro; 

– interoperabilitate feroviară – 20.000.000 de
euro;

– Sistemul european de Gestionare a Traficului
feroviar (eRTMS) – 80.000.000 de euro. 

Obiectivul 2 – 69.500.000 de euro: 
– implementarea inovării și a noilor tehnologii

în toate modurile de transport, cu accent pe de-
carbonizare, siguranță și tehnologiile inovatoare
pentru promovarea durabilității, operare, gestio-
nare, accesibilitate, multimodalitatea și eficiența
rețelei – 59.500.000 de euro; 

– infrastructură sigură, incluzând parcări în
condiții de siguranță în rețelele principale de dru-
muri – 10.000.000 € 

Obiectivul 3 – 180.000.000 de euro: 
– Cerul unic european – inițiativa SeSaR –

100.000.000 de euro; 
– servicii inteligente de transport pentru dru-

muri (ITS) – 20.000.000 de euro; 
– autostrăzile mari – 20.000.000 de euro; 
– proiecte ce implementează infrastructura de

transport în nodurile rețelei centrale, în special în
nodurile urbane – 20.000.000 de euro; 

– conexiunea și dezvoltarea platformelor lo-
gistice multimodale – 20.000.000 de euro. 

Beneficiari: state membre, entități publice și pri -
vate, inițiative comune și organizații internațio na le,
dacă au acordul statului membru din care fac parte.

eligibilitate țări/regiuni: statele membre ale
ue eligibile pentru fondul de Coeziune: Bulgaria,
Croația, estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slo-
vacia, Slovenia, ungaria.

Sursa: finantare.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.finantare.ro
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Legea privind accesul gratuit permanent
la varianta electronică a Monitorului Oficial,

promulgată
Președintele Klaus Iohannis a semnat, la sfârșitul

lunii trecute, decretul privind promulgarea legii po-
trivit căreia cetățenii vor avea acces gratuit perma-
nent la varianta electronică a Monitorului Oficial -
părțile I și a II-a, începând din 1 iunie 2017.

Cetățenii vor avea acces gratuit permanent la
varianta electronică a Monitorului Oficial Partea I
și Partea a II-a, începând din 1 iunie 2017, au decis
săptămâna trecută deputații.

Potrivit deciziei, Regia autonomă „Monitorul
Oficial” va pune la dispoziția tuturor utilizatorilor

formatul tipărit contra cost, iar formatul electronic
al Monitorului Oficial al României, Partea I și Partea
a II-a, în mod gratuit, permanent, în varianta pen-
tru citire. Proiectul mai prevede că Regia autonomă
„Moni torul Oficial” realizează un produs electronic
conți nând actele publicate în Monitorul Oficial al
Româ niei, părțile a III-a și a vII-a, ce poate fi accesat
gra tuit pe internet și este disponibil, în varianta
pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea res-
pectivelor acte.

Sursa: evz.ro

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


Dacă municipiul Cluj-napoca a devenit unul
dintre cele mai importante hub-uri ale industriei
IT din europa, Piteștiul face și el primii pași pentru
ca marile companii din domeniu să își stabilească
puncte de lucru aici, folosindu-se de mâna de lucru
calificată din argeș.

Săptămâna trecută, edilul-șef al municipiului
Pitești, Cornel Ionică, a avut o întâlnire de lucru
cu Marc albert, reprezentant al companiei SCan-
O-MaTIC din Belgia. această firmă specializată în

tehnologii IT de ultimă generație dorește să dez-
volte în Pitești o companie de producție româ-
nească, ale cărei produse să intre pe piețele IT din
întreaga lume, folosind forța de muncă din muni-
cipiul argeșean.

ținând cont că Piteștiul nu este foarte generos
în ceea ce privește locurile de muncă pentru forța
de muncă bine calificată, mulți speră ca acest pro-
iect să se concretizeze cât mai repede.

Sursa: argesplus.ro

formarea educațională, pentru copiii cu diza-
bilități constituie o adevărată provocare pentru pă -
rinți, dar și pentru educatori. Sunt unici, în felul lor,
chiar dacă mulți dintre ei nu pot să scrie și să citeas -
că sau să vorbească coerent. Însă ei au alte calități
ce îi pun în valoare, așa cum sunt sensibilitatea
afectivă și talentul artistic.

Pentru că destinul nu a fost atât de generos
cu ei, acești copii nu se pot comporta normal, din
punct de vedere social, dar asta nu îi împiedică să
facă performanță. Prin aptitudinile lor deosebite
au obținut multe rezultate bune în activitățile în
care sunt implicați. ei sunt elevii la Gimnaziul „Ca-
rol I” din Călărași, de la clasele de învățământ spe-
cial.

De-a lungul ultimilor doi ani, acești elevi au
obținut o serie de performanțe, demonstrând astfel
întregii comunități călărășene că sunt mereu dor-
nici de performanță și că au un deosebit talent. Dar
toate reușitele lor se datorează, îndeosebi, dască-
lilor care le îndrumă pașii în viață.

La festivalul național de Teatru „Praf de ste -
le” - de la Timișoara, desfășurat în perioada 14 - 16
octombrie 2016, au participat 10 copii cu Cerințe
educaționale Speciale, de la Gimnaziul „Carol I”.
La secțiunea „Datini și obiceiuri din Bărăgan” au
obținut locul 1, iar la secțiunea „Dansuri Populare”
au fost pe locul al 3-lea. Îndrumați și coordonați
de profesoara Mariana Postolache, ei au captivat

atenția publicului, dar și a organizatorilor.
La Concursul de Dans „Împreună pentru vii-

tor”, sub egida Strategiei naționale de acțiune Co-
munitară (SnaC) - etapa regională, ce a avut loc
în municipiul Slobozia, în data de 25 aprilie, au
obținut locul al 3-lea.

Totodată, la festivalul național al artei și Crea -
tivității „4 Ever Friends”, organizat la Buzău, în
data de 27 mai, au obținut locul al 2-lea, iar la festi -
valul – Concurs național de folclor pentru Copii și Ti -
neret „Magia Sfinxului”, ce s-a derulat în Bușteni, în
perioada 2 – 4 septembrie, au ieșit pe locul al 3-lea.

Profesoara Mariana Postolache, cea care a co-
ordonat participarea copiilor la astfel de concur-
suri, a vorbit despre importanța implicării lor în
aceste activități competiționale.

„Este o mare satisfacție, atât pentru noi, pro-
fesorii, care ne ocupam de acești copii deosebiți,
cât și pentru ei, atunci când, după o muncă asiduă,
ne întoarcem de la concursuri și festivaluri cu di-
plome și trofee. De exemplu, la festivalul de la
Timișoara au participat 10 elevi cu nevoi speciale
și au ocupat podiumul. Ei au fost foarte bucuroși
că au beneficiat, cu acel prilej, de o excursie la
Târgu-Jiu, unde au vizitat capodoperele lui Con-
stantin Brâncuși, iar la întoarcere, au vizitat cen-
trul vechi al Sibiului”, a precizat prof. Mariana
Postolache.

Sursa: actualitateacalarasi.ro
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Piteştiul ar putea fi un oraş important
pe harta industriei IT

Argeş

Copiii cu dizabilităţi din Călăraşi,
pe podiumul concursurilor artistice naţionale
Călăraşi

http://argesplus.ro
http://www.actualitateacalarasi.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Primăria Municipiului Târgoviște a pregătit un
proiect pentru accesarea de bani europeni în vede -
rea introducerii autobuzelor electrice pentru trans -
portul public în comun. „Proiectul la care avem pre -
gătit caietul de sarcini și la care vom cere, practic,
o temă de proiectare, este foarte complex, este pro -
iectul privind transportul public în comun. Este cel
mai mare proiect individual ce va fi implementat
în municipiul Târgoviște, în valoare de peste 20
de milioane de euro”, a spus Cristian Stan, prima-
rul Târgoviștei. edilul a precizat că proiectul are
două componente, atât achiziționarea de autobuze
electrice și construirea de stații de încărcare, cât

și refacerea infrastructurii rutiere pe traseele pe
care circulă autobuzele. „În linii mari implică achi-
ziționarea de material rulant ecologic, autobuze
electrice, implică stații de autobuz moderne, sta-
ții de încărcare pentru autobuze, sistemul de tic-
keting. Are și o componentă de refacere a infras-
tructurii. Asta înseamnă că acele culoare de trans-
port public, drumul pe care circulă autobuzul, vor
fi reabilitate pe Axa prioritară 4 - Reducerea emi-
siilor de bioxid de carbon. Deci acesta ar fi pro-
iectul cel mai mare al municipiului”, a spus pri-
marul Cristian Stan.

Sursa: adevarul.ro

Autobuze electrice
pentru transportul public în comun

din Târgovişte

Dâmboviţa

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adevarul.ro
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Primăria Municipiului Giurgiu a»
anunțat pe site-ul instituției că intenționează
să depună spre finanțare, prin Programul
Operațional Regional 2014 - 2020, patru
proiecte de anvelopare a blocurilor de
locuințe din municipiul Giurgiu, în data de 14
noiembrie.

Toate cele patru proiecte au ca obiective:
izolarea termică a părții opace a fațadelor cu•

sistem termoizolant;
înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, in-•

clusiv a celei aferente accesului în bloc cu tâmplă-
rie termoizolantă;

izolarea termică a spaleților golurilor de fe-•
restre și uși cu sistem termoizolant;

închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu•
tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică
a parapeților;

termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă,•
respectiv izolarea termică a planșeului peste ulti-
mul nivel în cazul existenței șarpantei;

izolarea termică a planșeului peste subsolul•
neîncălzit, în cazul în care prin proiectarea blocu-
lui sunt prevăzute apartamente la parter;

izolarea termică a soclului și alte lucrări cone -•
xe: demontare/montare instalații și echipamente
montate aparent pe fațade și terase, înlocuirea sis-
temelor de colectare ape meteorice, montat pano -
uri fotovoltaice, iluminat cu senzori pe casa scării,
inclusiv pentru acces în bloc, finisat casa scării.

În primul proiect „Lucrări de intervenții pen-
tru creșterea performanței energetice a blocurilor
de locuințe, municipiul Giurgiu, Ansamblul 3”, în
valoare de peste 5 milioane de lei, din care 60%
reprezintă finanțarea nerambursabilă prin feDR și
Bugetul de Stat, iar restul de 40% contribuția Primă -
riei Giurgiu și a locatarilor, sunt incluse blocurile:
43/853 – B-dul Daciei, 36/853 – b-dul București, bl.
a2 – B-dul Daciei, C17, C8, C3 GaRS și 310 Turn – str.
1 Decembrie.

În cel de-al doilea proiect, „Lucrări de interven -

ții pentru creșterea performanței energetice a
blocurilor de locuințe, municipiul Giurgiu, Ansam-
blul 4”, sunt incluse mai multe blocuri de locuințe
din cartierul Tineretului și șoseaua București, având
o valoare de peste 5,3 milioane de lei: bl. B1/1S, sc.
f - b-dul București, bl. 17/613,b. B1 TuRn, B2 TuRn,
200 a, 200B, 101, 102, 103 - Str. Tineretului.

„Reabilitarea termică a 6 blocuri de locuințe
în Municipiul Giurgiu – Cartier Policlinica” este cel
de-al treilea proiect pe care municipalitatea îl va
depune în luna aceasta. Proiectul este în valoare
de aproximativ 3 milioane de lei și include blocu-
rile: a6, a4, C40, a1, a2, a7 – aleea alexandriei.

Cel de-al patrulea proiect vizează reabilitarea
termică a 8 blocuri de locuințe din Zona Centru,
respectiv 140 de apartamente. este un proiect în
valoare de peste 12 milioane de lei și include blo-
curile: 64 (scările a, B, C, D) - str. n. Bălcescu, nr.
34 - str. n.D. Barcian, nr. 1, 2, 7 - str. Mareshal
foch, nr. 92 (scările a, B, C, D, e, f) -  str. Piața
unirii, nr. 48 (scările a, B, C) și 20 - str. Mircea cel
Bătrân.

Sursa: primariagiurgiu.ro

Primăria Giurgiu
pregăteşte proiecte europene

pentru reabilitarea de blocuri de locuinţe

Giurgiu

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


12Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 300 / 31 octombrie - 6 noiembrie 2016

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

IN
FO

 JU
D

EȚE

Parohia „Înălțarea Domnului” din comuna ialo -
mițeană Manasia are în vedere accesarea de fonduri
europene prin Programul Operațional Regional 2014 -
2020, axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului ur-
ban și conservarea, protecția și valorificarea dura -
bilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de inves-
tiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Solicitantul, Parohia Manasia, doreste să imple -
menteze proiectul „Consolidare, restaurare și rea-
bilitare Biserica ̀ Înălțarea Domnului`, construire și
reabilitare clădiri anexe, amenajări exterioare,
Manasia, județul Ialomița”, localizat în județul Ia-
lomița, comuna Manasia, strada Biserica veche, nr. 4.

Biserica „Înălțarea Domnului” este un monu-
ment istoric clasa a, de interes național, asupra că -
ruia prin proiect se dorește să se realizeze inter-
venții la nivelul componentelor artistice exterioare
și interioare (picturi murale), categoria „C” de im-
portanță a construcțiilor conform H.G. nr. 766/1997
și clasa „III” de importanță a construcțiilor con-
form normativului P100/2006.

Lăcașul de cult ortodox va avea prin proiect ur -
mătoarele aspecte tehnice: lungime de 26,27 m, lă -
time de 15,26 m, înălțime maximă a cornișei (ștrea -
șină) de 9,31 m, înălțime maximă a turlei mari de

20,31 m și suprafață construită totală, împreună
cu anexele, de 418 mp. 

De asemenea, prin proiect, biserica va avea un
sistem constructiv din panouri de cărămidă por-
tantă cu o grosime de circa un metru, centură din
beton armat și turle cu structură din lemn, funda-
ția va fi din cărămidă întărită cu o centură sub ni-
velul solului. acoperișul va fi din șarpantă din lemn
și turle cu structuri de lemn cu învelitoare de cupru
cu falturi dese. finisajul exterior va fi realizat din
zugrăveli în lapte de var, iar tâmplăria exterioară
va fi din lemn stratificat natural. De asemenea se
va schimba sistemul de încălzire al bisericii, prin
montarea unei centrale pe gaz metan și calorifere. 

Sursa: ziarulialomita.ro

Consolidarea, restaurarea
şi reabilitarea Bisericii „Înălțarea Domnului”

din Manasia, prin POR 2014 - 2020

Ialomiţa

alexa Tudose, deja deținătoarea a unui titlu
„Elevul anului” și medaliată la mai multe concur-
suri naționale și internaționale, a câștigat încă o
medalie. După aurul câștigat în septembrie, la Bal-
caniada de Informatică pentru juniori, care a avut
loc la Skopje (Macedonia), eleva a reușit să se im-
pună într-o competiție pentru seniori.

a patra ediție a Romanian Master of Informa-
tics, găzduită de Colegiul național „Tudor Vianu”
din București, a reunit concurenți valoroși reprezen -
tând loturile naționale de seniori din Rusia, Polo-

nia, Bulgaria, Serbia, Macedonia, elveția, Moldo va
și România. Ploieșteanca a obținut medalia de argint.

„Tudose Alexa, elevă în clasa a IX-a, Colegiul
Național «I.L.Caragiale» Ploiești, ca junior, într-un
concurs de seniori, a obținut medalie de argint.
Felicitări, Alexa! Suntem alături de tine în drumul
pe care l-ai ales! Mult succes în continuare! Felici -
tări profesorului îndrumător, Dana Lica!”, a trans-
mis conducerea colegiului ploieștean, după noua
reușită a elevei sale.

Sursa: ph-online.ro

Argint pentru Liceul „I.L. Caragiale”
la concursul Romanian Master of Informatics

Prahova

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.ziarulialomita.ro
http://www.ph-online.ro
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Reabilitarea Adăpostului
pentru persoane aflate în dificultate,
investiţie de peste 2,6 milioane de lei

Teleorman

138 de locuri pune la dispoziție»
municipalitatea alexandria persoanelor
singure, familiilor sau copiilor aflați în
dificultate care au nevoie de cazare
temporară.

adăpostul ce funcționează într-un fost cămin
muncitoresc, pe strada Dunării, la ie șirea spre Po-
roschia, a beneficiat de un proiect de reabilitare,
finanțat din fonduri externe nerambur sabile, prin
Programul Operațional Regional. Peri oa da de imple-
mentare a fost 1.06.2014 - 31.06.2016, iar valoarea
totală a investiției se ridică la 2.611.381,60 lei, din care
finanțarea ue a reprezentat 1.817.735,60 lei.

„Este un obiectiv cu caracter social, un adă-
post temporar pentru persoane aflate în dificul-
tate, care și-au pierdut locuința sau din cauza

violenței au fost nevoite să părăsească locuința.
Este o investiție începută în anul 2014, s-a ridicat
la valoarea de 26 de miliarde de lei vechi. Firma
care a lucrat aici se numește HidroInter, s-au în-
cadrat în palierele de timp impus. Avem și o co fi -
nanțare din partea muncipiului”, a declarat prima -
rul victor Drăgușin.

adăpostul are o capacitate de 138 de locuri și
momentan sunt cazate aici 23 de persoane. 

Potrivit edilului-șef, adăpostul se adresează
doar cetățenilor municipiului alexandria. „Este un
adăpost pentru alexăndrenii care, repet, temporar
rămân fără o locuință. Nu ne-am propus ca acest
adăpost să devină o casă pentru oamenii străzii.
Se adresează doar alexăndrenilor aflați în mo-
mente grele”, a explicat primarul alexandriei.

Sursa: teleorman24.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://teleorman24.ro
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newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către

agenție și de către Ministerul Dezvoltării Regionale 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 / 7 noiembrie 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

