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Miercuri, 31 august,»
Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia a
participat, la invitaţia
Consiliului judeţean
Ialomiţa, la întâlnirea de
lucru destinată
reprezentanţilor
unităţilor administrativ-
teritoriale din mediul
urban din Ialomiţa, pentru
a prezenta oportunităţile
de finanţare din
Programul Operaţional
Regional 2014 – 2020.

Evenimentul, ce s-a desfăşurat la Complexul Ho-
telier „Ialomița” din staţiunea balneară Amara, a reu-
nit aproximativ 30 de reprezentanţi ai municipiilor şi
oraşelor din judeţul Ialomiţa. 

Cu această ocazie, directorul ADR Sud Muntenia,
Liviu Muşat, a purtat discuţii cu autorităţile publice
prezente despre posibilităţile de finanţare pe care le
oferă noul Program Operaţional Regional, pentru a
realiza investiţii destinate îmbunătăţirii infrastructurii
urbane cu ajutorul fondurilor nerambursabile. 

Astfel, au fost analizate condiţiile de accesare a
finanţării europene şi tipurile de proiecte ce pot fi rea-
lizate de către unităţile administrativ-teritoriale prin
liniile de finanţare POR 2014 – 2020 pentru creşterea
eficienţei energetice în clădirile publice şi rezidenţiale
(Prioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienței
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastruc-
turile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sec-
torul locuințelor” – Operaţiunile A şi B), valorificarea
patrimoniului cultural (Prioritatea de investiţii 5.1
„Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea
patrimoniului natural și cultural”), revitalizarea
oraşelor (Prioritatea de investiţii 5.2 „Realizarea de
acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revi-
talizării orașelor, regenerării și decontaminării tere-

nurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de
reconversie), reducerii poluării aerului și promovării
măsurilor de reducere a zgomotului”), dezvoltarea
infrastructurii pentru turismul balnear (Prioritatea de
investiţii 7.1 „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocu-
pării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului
endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru
anumite zone, care să includă reconversia regiunilor
industriale aflate în declin, precum și sporirea acce-
sibilității și dezvoltarea resurselor naturale și cultu-
rale specifice (investiții în infrastructura de turism)”,
dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale (Prio-
ritatea de investiţii 8.1 „Investițiile în infrastructurile
sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la
nivel național, regional și local, reducând inegalitățile
în ceea ce privește starea de sănătate și promovând
incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la
serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile
prestate de colectivitățile locale”), precum şi pentru
dezvoltarea infrastructurii educaţionale (Prioritatea
de investiţii 10.1 „Investițiile în educație și formare,
inclusiv în formare profesională pentru dobândirea
de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin
dezvoltarea infrastructurilor de educație și for-
mare”).
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020
la nivelul regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire

a alocării financiare disponibile, la data de 4 septembrie 2016

• Curs Inforeuro august 2016: 4,4585 lei
• Valoare totală este formată din cofinanţare UE (fEDR) la care se adaugă cofinanţarea de la bugetul de stat (BS),

contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHE), precum şi cheltuielile neeligibile ale proiectului.
• Valoarea eligibilă este formată din cofinanţare UE (fEDR) la care se adaugă cofinanţarea de la bugetul de stat (BS),

contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHE).
• Valoarea solicitată este formată din cofinanţare UE (fEDR) şi cofinanţarea de la bugetul de stat (BS).
• Alocare apel este suma solicitată confom Ghidului solicitantului calculată în lei la cursul Inforeuro din luna raportării.

REGIUnEA SUD MUnTEnIA PROIECTE DEPUSE PROIECTE RESPInSE EVALUA RE

Axă

Priori -
tate

de in -
ves tiţii

Apel
Data

închidere
apel

Alocare
regională

apel
- mil. euro -

nr. pro -
iec te

de pu se
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- mil. Lei -

Valoare
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- mil. Lei -

Valoare
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- mil. Lei -
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iec te

res  pin -
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Valoare
totală

- mil. Lei -

Valoare
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- mil. Lei -

Valoare
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- mil. Lei -

nr. pro -
iec te în
se lec ţie
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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 19 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 164,296 0,0%

3 3.1 POR/2016/3/3.1/A/1 16.11.2016, 57,34 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 255,650 0,0%

5 5.1 POR/2016/5/5.1/1 25.11.2016,
ora 12.00 38,53 6 76,361 74,932 73,431 0 0,000 0,000 0,000 0 171,786 0,0%

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 63,132 0,0%

6 6.1 POR /2016/6/6.1/1 16.11.2016,
ora 12.00 125,09 1 130,105 129,722 126,998 1 130,105 129,722 126,998 0 557,714 0,0%

7 7.1 POR/2016/7/7.1/1 02.12.2016, 15,32 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 68,304 0,0%
Informaţiile referitoare la cererile de finanţare depuse în cadrul PI 2.1 vor fi disponibile în momentul
începerii evaluării conformităţii administrative şi eligibilităţii 

Mirela Tiberiu
• 10 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 1 septembrie, colega noastră Mirela

Tiberiu, expert Serviciul Dezvoltare, a împlinit
10 ani de activitate în cadrul Agenţiei! 

Pe această cale dorim să o felicităm şi să îi mul-
ţumim pentru colegialitate şi întreaga activitate des-
făşurată în cadrul ADR Sud Muntenia!

La Mulţi Ani cu împliniri!
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Absorbţie de 98,41% 
pentru POS CCE în septembrie

Programul Operaţional Sectorial»
„Creșterea Competitivității Economice”
(POS CCE) atinge pragul de 98,41%
absorbţie prin transmiterea de către
Autoritatea de Certificare şi Plata (ACP) la
Comisia Europeană a declaraţiei de plată
nr. 35/04.08.2016. Astfel, Autoritatea de
Management a intrat în procesul de
recuperare a prefinanţării, adică plăţile
intermediare, plus prefinanţarea au
depăşit 95% din alocarea programului. 

În prezent, Comisia Europeană va plăti doar
178.916.886,84 euro, din totalul de 265.534.606,62
euro (aferent declaraţiei mai sus menţionate), plă-

ţile către România oprindu-se la un prag de 95%
grad de absorbţie, conform regulamentului CE
1083 din 2006. 

Diferenţa de 86.617.719,78 euro stinge o
parte din prefinanţarea acordată iniţial programu-
lui, în valoare de 229.879.989,81 euro. La acest
moment, din prefinanţarea iniţială au mai rămas
143.262.270 de euro, sumă ce va fi acoperită odată
cu următoarea declaraţie de cheltuieli, care a fost
trimisă joi, 1 septembrie, la ACP. 

După acoperirea prefinanţării, declaraţia de
cheltuieli va constitui şi un fond de rezervă pentru
închiderea programului, fond care va fi recalculat
că urmare a finalizării procesului de închidere, Co-
misia urmând să plătească soldul final.

Sursa: finantare.ro
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Cristian Ghinea, ministrul fondurilor»
europene, s-a întâlnit vineri, 2
septembrie, cu jyrki Katainen,
vicepreşedintele Comisiei Europene
pentru locuri de muncă, creştere
economică, investiţii şi competitivitate.

La discuţii au luat parte Angela Cristea, şeful
Reprezentanţei Comisiei Europene din România,
Marlene Madsen, membru în cabinetul Katainen şi
Carmen Mărcuş, consilier economic - Semestrul Eu-
ropean la Reprezentanţa CE în România.

Principalele subiectele abordate în cadrul în-
tâlnirii au vizat dezvoltarea macroeconomică, re-
formele structurale pentru dezvoltarea durabilă
şi politicile fiscale din România, precum şi opor-
tunităţile pe care le oferă ţării noastre fondurile
Europene Structurale şi de Investiţii, în contextul
Planului de investiţii pentru Europa (Planul Jun-
cker).

„Am discutat despre progresele făcute de Ro-
mânia pentru a atrage finanțări din cadrul Planu-
lui Juncker, dar mai ales despre instrumentele fi-

nanciare disponibile prin programele opera-
ționale. I-am prezentat domnului Jyrki Katainen
draftul de Carta Albă a instrumentelor financiare
pe care MFE l-a elaborat și pe care intenționăm să
îl publicăm în perioada imediat următoare. Am
elaborat acest document în urma consultărilor or-
ganizate cu mediul bancar și cu alte instituții.
Acestea, după părerea noastră, vor folosi ca in-
strumente la nivel național, într-un mod similar
Planului Juncker de la nivel european. Sperăm ast-
fel să desțelenim un domeniul în care fondurile
europene nu au fost folosite la adevărata valoare.
Am discutat, de asemenea, despre câteva posibile
idei de proiecte de care poate beneficia România
finanțate prin Planul de investiții pentru Europa”,
a declarat Cristian Ghinea, ministrul fondurilor eu-
ropene.

Secretarul de stat din cadrul MfE, Dragoş Dinu,
i-a prezentat lui jyrki Katainen, vicepreşedintele Co-
misiei Europene pentru locuri de muncă, creştere
economică, investiţii şi competitivitate, stadiul în-
deplinirii condiţionalităţilor ex-ante în România.

Sursa: fonduri-ue.ro

Întrevedere între ministrul fondurilor europene 
şi vicepreşedintele Comisiei Europene

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-ue.ro
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Corina Creţu îndeamnă statele membre UE să profite
de oportunităţile oferite de combinarea fondurilor EŞI cu EFSI

CEC Bank şi BT, selectate în aplicarea 
programului pentru IMM-uri şi SRL-D

CEC Bank şi Banca Transilvania au»
fost selectate de către Ministerul Economiei
ca partenere în implementarea programului
pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării
microîntreprinderilor de către
întreprinzătorii debutanţi în afaceri şi
programului START 2016.

Cele două instituţii de credit au depus ofertele
în termenul solicitat. „Având în vedere faptul că cele
două instituții de credit au îndeplinit cerințele soli-
citate și că ofertele de creditare prezentate sunt si-
milare, am decis să oferim aplicanților la cele două
programe naționale posibilitatea de a alege institu-
ția de credit prin intermediul căreia vor implementa
programele în anul 2016”, a declarat Claudiu Vrîn-
ceanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Econo-
miei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

Sursa: zf.ro

Comisarul european pentru politică»
regională, Corina Creţu,
a participat la Cracovia (Polonia)
la o sesiune de informare cu privire
la fondul European pentru Investiţii
Strategice (EfSI), împreună cu
jerzy Kwie-cinski, secretar de stat
în Ministerul Dezvoltării Economice
din Polonia şi reprezentanţii
Băncii Europene de Investiţii (BEI). 

În discursul său, comisarul european a atras
atenţia asupra avantajelor ce pot fi obţinute de pe
urma combinării fondurilor structurale şi de inves-
tiţii europene (ESI) cu fondul European pentru In-
vestiţii Strategice. 

„Astfel pot fi aduse investiții în regiuni și
sectoare unde până acum EFSI a avut un impact
limitat și să sprijine investiții strategice în do-
menii precum eficiența energetică, infrastruc-

tura, cercetarea și inovația și susținerea micilor
companii. Vreau ca autoritățile naționale și cele
locale să profite de aceste oportunități. Fondul
European pentru Investiții Strategice și fondurile
structurale și de investiții europene se comple-
tează reciproc și au un singur obiectiv, să relan-
seze economia europeană”, a declarat Corina
Creţu.

Prezentat la finele lui 2014, Planul juncker
este destinat relansării creşterii economice şi creă-
rii de locuri de muncă în Europa. Planul ar urmă să
permită mobilizarea a aproximativ 315 miliarde de
euro timp de trei ani via crearea unui fond pentru
investiţii strategice, EfSI. 

fondul ar urmă să fie finanţat de bugetul eu-
ropean, de Banca Europeană pentru Investiţii, pre-
cum şi de statele membre.

Planul va completa şi nu va înlocui alte pro-
grame ale Uniunii Europene şi ale Băncii Europene
pentru Investiţii.

Sursa: finantare.ro
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Agenţia pentru finanţarea Investiţiilor Rurale
(AfIR) a primit, prin intermediul submăsurilor de
finanţare din cadrul PnDR 2014-2020, 17.339 de
proiecte de finanţare de la lansarea Programului
în martie 2015 şi până în prezent. Valoarea totală
nerambursabilă a cererilor de finanţare depuse
este de aproximativ 2,72 miliarde de euro. 

Dintre aceste proiecte, 4.338 de cereri de fi-
nanţare au fost deja selectate în vederea acordării
finanţării către solicitanţi. Valoarea proiectelor se-
lectate până acum este de aproximativ 883,3 mi-
lioane de euro. AfIR a semnat 3.448 de contracte de
finanţare cu beneficiarii submăsurilor de finanţare.
Valoarea contractelor semnate este de 309,7 mi-
lioane de euro. Valoarea plăţilor efectuate până în
acest moment este de peste 322 milioane de euro.

Cele mai multe cereri de finanţare, 6.949, au
fost depuse pe submăsura 6.1 „Sprijin pentru insta-
larea tinerilor fermieri”, prin care fiecare proiect
poate beneficia de maximum 50.000 de euro. Valoa-
rea totală nerambursabilă pentru toate proiectele de-
puse până acum prin această submăsura este de 287,9
milioane de euro. Dintre acestea, 1.870 de proiecte
au fost selectate, valoarea lor fiind de 78,6 milioane
de euro. AfIR a semnat 1.847 de contracte de finan-
ţare cu beneficiarii acestui tip de sprijin. Valoarea
contractelor încheiate se ridică la 77,6 milioane de
euro. Valoarea plăţilor efectuate către beneficiarii sM
6.1 este de peste 58 milioane de euro până în prezent. 

Un interes deosebit s-a înregistrat şi pentru subma-
sura 4.1 „Investiții în exploatații agricole” pentru care
AfIR a primit 1.362 de cereri de finanţare depuse online.
Valoarea totală nerambursabilă a tuturor proiectelor de-
puse pentru sM 4.1 se ridică la 540,8 milioane de euro.
Dintre acestea, 404 proiecte au fost selectate, în valoare
de 149,2 milioane de euro. Pentru această submăsură
au fost contractate 361 de cereri de finanţare, în valoare
de 115,6 milioane de euro. Valoarea plăţilor efectuate
este de aproximativ 30,7 milioane de euro.

Proiectele primite pentru submăsura 4.2 „Sprijin
pentru investiții în procesarea/ marketingul produse-
lor agricole” sunt 108 la număr, având valoarea totală
nerambursabilă de 85,2 milioane de euro. Din totalul

proiectelor depuse, 45 au fost selectate, valoarea lor
fiind de 46,4 milioane de euro. Contractate semnate
sunt în număr de 28, în valoare de peste 24 milioane
de euro. Etapa de contractare este în desfăşurare. 

Pentru submăsura 4.1a „Investiții în exploa-
tații pomicole” s-au depus 108 de cereri de finan-
ţare, în valoare totală nerambursabilă de 48,5 mi-
lioane de euro, dintre acestea 15 proiecte au fost
deja selectate, iar pentru 10 proiecte s-au semnat
deja contracte de finanţare. Prin submăsura 4.2a
„Investiții în procesarea/ marketingul produselor
din sectorul pomicol” s-au depus 9 proiecte cu va-
loarea de aproximativ 2,66 milioane de euro. 

Pentru submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea
fermelor mici” au fost depuse la sediile Oficiilor ju-
deţene ale AfIR 2.335 de cereri de finanţare în valoare
totală nerambursabilă de circa 35 milioane de euro.
AfIR a selectat deja 548 de cereri de finanţare, în va-
loare totală nerambursabilă de 8,22 milioane de euro.
Au fost semnate 529 de contracte de finanţare cu o va-
loare de 7,94 milioane de euro. În cadrul acestei sub-
măsuri s-au efectuat plăţi de 5,9 milioane de euro. 

Prin submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de
activități neagricole în zone rurale”, numărul cererilor
de finanţare depuse este de 3.391, însumând 205,8 mi-
lioane de euro. Dintre acestea, 362 sunt deja selectate
în valoare de 21,8 milioane de euro, iar 307 proiecte
sunt contractate până la acest moment. Valoarea totală
nerambursabilă a contractelor încheiate este de 18,6
milioane de euro. Valoarea plăţilor efectuate este de
12,4 milioane de euro. Prin intermediul submăsurii 6.4
„Investiții în crearea și dezvoltarea de activități ne-
agricole” au fost depuse online, până la acest mo-
ment, 1.216 de proiecte de investiţii cu o valoare to-
tală nerambursabilă de 200,6 milioane de euro. Din
totalul proiectelor depuse, 216 proiecte au fost se-
lectate, valoarea lor fiind de 32,6 milioane de euro.
Contractele semnate prin această submăsură sunt
147 la număr şi au o valoare de 20,5 milioane de euro.

Mai multe detalii despre stadiul proiectelor
depuse în cadrul PnDR aflaţi accesând site-ul pro-
gramului www.afir.info.

Sursa: finantare.ro

PNDR: 17.339 de proiecte depuse până în prezent,
4.338 de proiecte selectate

şi 3.448 de contracte semnate

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


O delegaţie a Ministerului Transporturilor şi a
CnADnR a vizitat mai multe zone din judeţul Argeş,
ce necesită modernizări sau reabilitări urgente de
drumuri naţionale. 

Cu acest prilej, autorităţile centrale au decis
amenajarea unui sens giratoriu în comuna Mărăci-
neni, modernizarea drumului naţional ce trece prin
Mioveni, modernizarea tronsonului de drum naţio-
nal de la intrarea în Câmpulung, dar şi repunerea
în licitaţie a studiului de fezabilitate privind mo-
dernizarea Transfăgărăşanului. S-a mai decis rea-
bilitarea Dn7C Curtea de Argeş - Câmpulung,
Dn65A Miroşi - Costeşti şi Dn67B Piteşti - Drăgăşani,
având ca prioritate imediată podul de la Poiana La-
cului. 

Sursa: ziarulargesul.ro

Reprezentanţii Consiliului judeţean Călăraşi
acordă o atenţie deosebită dificultăţilor cu care se
confruntă Spitalul judeţean de Urgenţe Călăraşi.
În urmă cu o lună, preşedintele Cj Călăraşi anunţa
că vor face eforturi susţinute pentru dotarea cu
aparatură modernă a Spitalului judeţean, această
măsură favorizând astfel atragerea medicilor la Că-
lăraşi. Achiziţia de aparatură se doreşte a fi reali-
zată din excedentul bugetar al Consiliului jude-
ţean, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe
anul 2015.

O bună parte a excedentului bugetar, ce se ri-
dică la valoarea de 32,538 milioane de lei, va fi di-
recţionată pentru investiţii în sănătate. 100.000 de
lei vor fi alocaţi pentru obiectivul de investiţii „RK
Cazan apa calda, inclusiv proiect, autorizări ISCIR,
furnizare și montaj – Spitalul Județean de Urgență
Călărași”. Aceasta investiţie este necesară, întru-
cât acesta se află într-o stare de uzură fizică avan-
sată, fiind la finele ciclului de funcţionare (anul
fabricaţiei 1993), punând în pericol încălzirea spi-
talului, în perioada de iarnă, 2016 – 2017.

Totodată, va fi alocată suma de 756.000 de lei,
pentru achiziţionarea unui RMn. Această sumă re-
prezintă cota de confinanţare de 10%, asigurată de

Consiliul judeţean, din valoarea totală de 7.558.000
de lei, a echipamentului RMn. Diferenţa de 90% va
fi asigurată de către Ministerul Sănătăţii.

De asemenea, va mai fi alocată suma totală de
1,038 milioane de lei, ce va asigura cofinanţarea
de 10% pentru achiziţionarea de aparatură ultra-
modernă, pentru dotarea Spitalului judeţean Că-
lăraşi. Diferenţa de 90%, din costul dotărilor medi-
cale, va fi alocată de către Ministerul Sănătăţii.

Sursa: actualitateacalarasi.ro
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Reabilitări pe drumurile naţionale din ArgeşArgeş

Fonduri pentru achiziţia
de aparatură medicală la Spitalul judeţean de urgenţă
Călăraşi

http://www.ziarulargesul.ro
http://www.actualitateacalarasi.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Complexul de nataţie de la Târgovişte ar putea
găzdui competiţii oficiale din cadrul federaţiei Române
de nataţie, după ce campioana olimpică Camelia Potec
a ţinut să vadă cu ochii săi bazinul de dimensiuni olim-
pice de la Târgovişte. Aceasta a felicitat autorităţile
locale pentru investiţie şi şi-a dat acordul pentru o co-
laborare între federaţie şi Primăria Târgovişte. „Astăzi
am avut onoarea de a primi, la Complexul Turistic de
Natație, vizită unei campioane olimpice. Camelia Po-
tec, campioana olimpică la Atena în 2004, dar și pre-
ședinte al Federației Române de Natație și Pentatlon
Modern, s-a arătat încântată de investiția târgoviș-
teană, urmând că de anul viitor, după analiza comisiei
de acreditare, Complexul Turistic de Natație să găz-
duiască competiții oficiale din calendarul federației,
atât la nivel juvenil, cât și la nivel de seniori”. Com-

plexul Turistic de nataţie Târgovişte, primul bazin aco-
perit, de dimensiuni olimpice, din sudul Româ niei, a fost
dat în folosinţă. Investiţia se ridică la 88,34 milioane de
lei, dintre care jumătate fonduri europene. Complexul
este construit pe amplasamentul fostei Baze de Agre-
ment „Crizantema” din Târgovişte, ce fusese amena-
jată în perioada comunistă şi ajunsese într-un stadiu
avansat de degradare. „Obiectivele specifice ale proiec -
tului au constat în realizarea următoarelor construcții:
ștrandul exterior, bazin acoperit, trei terenuri de tenis,
două terenuri de minifotbal, un teren de baschet, locuri
de joacă pentru copii, spații de parcare, spații verzi, plat -
forme pentru spectacole, piste pentru biciclete și role. Ștran -
dul cu plaja amenajată, bazine de înot, tobogane va func -
ționa numai vara”, a spus primarul Târgoviştei, Cristian Stan.

Sursa: adevarul.ro

Complexul de Nataţie de la Târgovişte
ar putea găzdui competiţii

ale Federaţiei Române de Nataţie

Dâmboviţa

Străzile delimitate de şoselele Sloboziei şi Ale-
xandriei vor intra, alături de celelalte străzi din
vestul şi nord-vestul municipiului, în proces de mo-
dernizare prin Programul naţional de dezvoltare
locală 2016-2020 derulat de Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP). 

În şedinţa extraordinară din 18 august, muni-
cipalitatea a aprobat documentaţia tehnico-eco-
nomică şi partea de cofinanţare ce îi revine pentru
a se înscrie în programul derulat de MDRAP.

Lungimea totală a străzilor ce vor fi reabilitate
în cadrul celor două proiecte „Modernizare infras-
tructură stradală, străzi din vestul și nord-vestul
municipiului, delimitate de Șoseaua Sloboziei și
Șoseaua Alexandriei - Ansamblul 5” şi „Moderni-
zare infrastructură stradală, străzi din vestul și
nord-vestul municipiului, delimitate de Șoseaua
Sloboziei și Șoseaua Alexandriei - Ansamblul 6”,
este de 5.549 m de străzi, din care 2.191 m pentru
Ansamblul 5 şi 3.358 m pentru Ansamblul 6.

Sursa: saptamanagiurgiuveana.ro

Proiecte pentru modernizarea 
străzilor din municipiul Giurgiu 

Giurgiu

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


Consultare publică pe marginea 
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 

pentru municipiul Slobozia
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Ialomiţa

Primăria Municipiului Slobozia a coordonat, în
perioada noiembrie 2015 - august 2016, elaborarea
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Mu-
nicipiul Slobozia, un instrument de planificare stra-
tegică teritorială, prin care sunt corelate dezvolta-
rea teritorială a municipiului Slobozia cu nevoile de
mobilitate şi transport ale persoanelor, bunurilor şi
mărfurilor.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă are ca
ţintă principală îmbunătăţirea accesibilităţii locui-
torilor, a mobilităţii acestora, precum şi buna inte-
grare a diferitelor moduri de transport. Obiectivele
Planului de Mobilitate Urbană sunt: asigurarea ac-
cesului tuturor cetăţenilor către opţiuni de trans-
port care facilitează accesul la destinaţii şi servicii
esenţiale, inclusiv opţiuni de transport nepoluante,
îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii cetăţenilor în
trafic, reducerea poluării sonore şi a aerului, a emi-
siilor de gaze cu efect de seră şi a consumului de
energie, îmbunătăţirea eficienţei şi rentabilităţii
transportului de persoane şi bunuri şi creşterea
atractivităţii şi calităţii mediului urban în beneficiul
cetăţenilor, economiei şi societăţii în general.

În mod concret, Planul de Mobilitate Urbană
Durabilă propune investiţii în valoare de peste 60
milioane de euro pentru perioada 2016-2030, pentru

care ar putea atrage finanţări nerambursabile de
aproape 45 milioane de euro, prin Programul Ope-
raţional Regional 2014-2020, Axa 4 - Sprijinirea Dez-
voltării Urbane Durabile.

Investiţiile propuse prin Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă vor viza: reabilitarea infrastructurii
rutiere, susţinerea transportului public în comun,
prin investiţii în autobuze noi, informatizarea sis-
temului de transport şi modernizarea staţiilor de
autobuz, amenajarea de noi zone pietonale şi piste
pentru biciclişti, amenajarea şi modernizarea tro-
tuarelor şi aleilor pietonale, precum şi măsuri pen-
tru creşterea siguranţei în trafic şi a pietonilor şi
măsuri pentru creşterea accesibilităţii traficului de
marfă în zonele industriale.

Primăria Municipiului Slobozia invită publicul
interesat la şedinţa deschisă de consultare publică
ce va avea loc luni, 5 septembrie, ora 16:00, la Casa
de Cultură Slobozia de pe Bulevardul Unirii, nr. 19.

Documentul elaborat poate fi consultat de toţi
cetăţenii interesaţi pe site-ul Primăriei Slobozia,
http://www.sloboziail.ro/, precum si pe pagina de
facebook a primariei, iar comentariile pot fi trans-
mise la office@municipiulslobozia.ro sau pmudslo-
bozia@gmail.com.

Sursa: guraialomitei.com

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


Consiliul judeţean Teleorman, prin»
Centrul judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale
Teleorman, şi Primăria Municipiului
Alexandria vor organiza festivalul-concurs
naţional de muzică populară „Pe deal la
Teleormănel”, ediţia a XLVII-a, în perioada
27 - 29 septembrie, pe Platoul din faţa
Casei de Cultură din  Alexandria.

La concurs pot participa solişti vocali amatori
din toată ţara, mesageri autentici ai zonelor pe
care le reprezintă, cu vârsta cuprinsă între 16 şi
35 de ani. Înscrierile se fac la Centrul judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradi-

ţionale Teleorman. Candidaţii care vor intra în
cursa pentru obţinerea premiilor festivalului vor fi
stabiliţi în cadrul unei preselecţii ce va avea loc în
data de 27 septembrie.

Concursul se va desfăşura pe 28 septembrie, sub
forma unui spectacol cu public, pe Platoul din faţa
Casei de Cultură din Alexandria, iar Gala laureaţilor
va avea loc în data de 29 septembrie. În fiecare din-
tre cele două seri vor susţine recitaluri pe scena din
Alexandria vedete ale muzicii populare.

Câştigătorii vor obţine plachete şi premii în
bani. Vor fi acordate Trofeul „Pe deal la Teleormă-
nel”, premiile I, II şi III, Premiul de popularitate,
Premiul „Alexandru Dachin” şi Premiul Radio Ro-
mânia pentru autenticitatea repertoriului..

Sursa: ziarulteleormanul.ro
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Primăria oraşului Sinaia a organizat cea de-a 22-
a ediţie a festivalului Sinaia forever. Tema din acest
an a fost „Inspirație” şi a urmărit să pună în evidenţă
faptul că „Perla Bucegilor”, prin bogaţia elemente-
lor naturale, culturale şi antropice pe care le deţine,
stârneşte interesul turiştilor în toate cele 365 de zile
pe an. Astfel, organizatorii au amenajat în centrul
staţiunii un număr de 8 zone tematice, prin care vor
evidenţia faptul că Sinaia este: „inspirată de na-
tură”, „desenată de regi”, „creată de oameni”, „do-
rită de turiști”, „condusă de viitor”, „prețuită de
România”, „iubită de localnici” şi „magică prin de-
finiție”. În această perioadă au fost organizate con-
certe de muzică uşoară şi populară susţinute de cu-
noscuţi interpreţi şi trupe româneşti. La eveniment

au fost aşteptaţi să participe peste 50.000 de turişti.
De mai bine de 20 de ani, se sărbătoreşte în ca-

drul acestui eveniment natura, bogăţia culturală şi
istorică a oraşului. În cele trei zile ale fiecărei ediţii
a festivalului, au fost abordate diverse teme, printre
care: istoria regală a oraşului, muntele, dragostea,
schiul şi Casinoul.

Tema ediţiei din acest an, InSPIRAțIE, a fost de-
dicată acestui izvor nesecat pe care Sinaia l-a oferit
şi îl oferă în continuare cu generozitate compozito-
rilor, scriitorilor, arhitecţilor, pictorilor şi zi de zi, lo-
calnicilor şi turiştilor. În ambele seri ale festivalului
au fost organizate spectacole incendiare alături de
artiştii şi trupele invitate.

Sursa: sinaiaforever.ro

Cea de-a XXII-a ediţie 
a Festivalului Sinaia Forever

Prahova

Festivalul „Pe deal la Teleormănel”,
la sfârşitul acestei luni

Teleorman

http://www.ziarulteleormanul.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
www.sinaiaforever.ro
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newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

Agenţie şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului Operaţional Regional.

Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia

şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în judeţele regiunii.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: Piaţa
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Piteşti,
jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
Dâmboviţa: Piaţa Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.
90, 100 şi 101, mun. Târgovişte, jud. Dâmboviţa
Tel./fax / 0345/100.018, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
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 judeţean
Ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Teleorman, sediul Consiliului judeţean
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, Călăraşi, jud.
Călăraşi, 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 - şef 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 / 6 septembrie 2016

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia şi activităţile pe care
dumneavoastră le desfăşuraţi. Dacă sunteţi interesaţi

să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm
să ne transmiteţi un scurt material de informare

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

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 Agenţiei
(http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit

electronic săptămânal tuturor membrilor Reţelei de
Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor

judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei

Publice, reprezentanţilor mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor

dedicate (portalurilor de ştiri economice), precum
şi 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

