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Vineri, 26 mai, instanța de judecată tribunalul
Bu curești a decis achitarea directorului ADR Sud Mun -
tenia, dr ing. Liviu Mușat, în dosarul nr. 24754/3/2015,
deschis de procurorii din cadrul Direcției naționale
Anticorupție – Secția de Combatere a infracțiunilor
asimilate infracțiunilor de corupție, prin care au dis -
pus trimiterea în judecată, din calitatea de inculpat,
a directorului Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, dr ing. Liviu Gabriel Mușat, acesta fi-
ind acuzat de abuz în serviciu asimilat infracțiunii
de corupție. Achitați în cadrul aceluiași dosar figu -
rează Mariana Vișan, director adjunct organism In-
termediar PoR în cadrul ADR Sud Muntenia, și Dra-
gomir Scripcă, expert în cadrul Biroului județean
Ialomița al Agenției.

În cadrul unei conferințe de presă, directorul
ADR Sud Muntenia, dr ing. Liviu Mușat, a declarat
următoarele:

„Vineri, la Tribunalul București s-a pronunțat
sentința în dosarul nr. 24754/3/2015, în urma că-
reia angajații Agenției pentru Dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia acuzați în prezentul dosar au
fost achitați. Suntem după 31 de luni de când a în -
ceput seria de percheziții din partea Direcției Na -

ționale Anticorupție, mai precis în data de 29 octom -
brie 2014. Din februarie a urmat punerea sub acu-
zare, moment în care am devenit inculpați, iar din
iulie 2015 dosarul a fost înaintat Tribunalului Bucu -
 rești. În toată această perioadă, de peste 900 de zi -
le, am răspuns tuturor solicitărilor, ne-am prezentat
la toate termenele de judecată, care au fost în nu -
măr de peste 30, iar dosarul s-a  soluționat cu sen -
tința de achitare pentru toți colegii din Agenție im -
plicați în această speță.”

Asupra acestei spețe, judecătorii tribunalului
București au dat o primă soluție, aceasta putând fi
atacată cu apel. Decizia, emisă vineri, 26 mai, în ca -
zul directorului Agenției pentru Dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia, dr ing. Liviu Gabriel Mușat, a cu -
zat de abuz în serviciu asimilat faptelor de co rup -
ție, este aceea de achitare. Instanța a motivat sen -
tința prin faptul că fapta nu este prevăzută de le-
gea penală. Aceeași soluție a fost pronunțată și în
cazul Marianei Vișan, director adjunct organism In -
termediar PoR în cadrul ADR Sud Muntenia, precum
și în cazul lui Dragomir Scripcă, expert în cadrul Bj
Ialomița al Agenției, acuzați de instigare la abuz în
serviciu asimilat infracțiunilor de corupție.
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Dr ing. Liviu Mușat, directorul ADR Sud Muntenia
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A fost modificat Ghidul General al solicitantului
pentru POR 2014-2020

Miercuri, 31 mai, s-a emis ordinul de modificare a
Ghidului General al solicitantului pentru PoR 2014 -
2020, ce conține condiții generale pentru accesarea
fondurilor în cadrul programului. Astfel, principalele
modificări prevăd corectarea erorilor materiale din
forma orientativă a contractului de finanțare, anexat
la Ghidul general. În plus, s-a inclus limitarea ipotecării
până la cel mult valoarea totală a proiectului, în scopul
implementării proiectului/asigurării sustenabilității
investiției, a obiectelor/bunurilor finanțate prin Con-
tractul de finanțare, cu respectarea prevederilor legale
în vigoare. De asemenea, a fost specificată la art. 13,
alin. (2) din Anexa 1 - Condiții generale PoR, posibili-
tatea rezilierii contractului de finanțare, în cazul în care
lansarea achiziției privind realizarea proiectului tehnic
sau a achiziției principale de lucrări/echipamente în
cadrul proiectului nu se realizează în termen de maxi-
mum șase luni de la intrarea în vigoare a contractului
de finanțare. totodată, textul ghidului a fost modificat
prin includerea la momentul contractării a formularului
nr. 1 - fișă de fundamentare. Proiect propus la finan-
țare/finanțat din fonduri europene, în conformitate cu
HG nr. 93/2016, în vederea obținerii vizei de control fi-
nanciar preventiv. În consecință a fost actualizat Mo-
delul A - opisul cererii de finanțare.

o altă noutate este dată de actualizarea secțiuni -
lor referitoare la CLLD, având în vedere faptul că Minis -

terul fondurilor europene a fost reorganizat în confor-
mitate cu Hotărârea Guvernului nr. 15/2017, privind or-
ganizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Re-
gionale, Administrației Publice și fondurilor europene.
De asemenea, la art. 2, alin. (2) s-a modificat modalita -
tea de exprimare asupra perioadei de implementare, în
vederea plierii acesteia pentru proiectele depuse și con-
tractate în format clasic, și, totodată, a fost inclusă obli -
gația Beneficiarului de a depune proiectul tehnic ulte-
rior semnării contractului de finanțare, pentru a fi ve-
rificat de către oI, prin aplicarea grilei corespunzătoare
din cadrul Ghidului specific, putând propune AM PoR,
acolo unde este cazul, toate măsurile necesare, inclusiv
modificarea sau rezilierea contractului de finanțare.

Modificările vor fi luate în considerare pentru ape-
lurile ce urmează a fi lansate în cadrul PoR 2014 - 2020.
Pentru apelurile lansate înainte de data publicării pre-
zentului ordin, modificările se aplică pentru proiectele
pentru care nu a fost semnat contractul de finanțare la
nivelul MDRAPfe. Restul condițiilor și prevederilor din
Ghidul General rămân neschimbate.

forma consolidată a Ghidului general, împreună
cu anexele aferente și ordinul MDRAPfe pot fi consul-
tate pe website-ul Agenției - http://regio.adrmunte-
nia.ro, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-
2020/s1305/ghidul-general/, precum și pe site-ul pro-
gramului, www.inforegio.ro.

S-a publicat versiunea finală a Ghidului specific POR/8/8.1/8.3/C -
Grup vulnerabil „Persoane cu dizabilități”

Miercuri, 31 mai, s-a publicat versiunea finală
a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de ac-
cesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte
aferente P.o.R./8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil „Per-
soane cu dizabilități”, din cadrul Axei prioritare 8
„Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și socia le”,
Prioritatea de investiții 8.1, obiectivul Specific 8.3
„Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”,
în cadrul Programului operațional Regional 2014 - 2020,
aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării regio -
nale, administrației publice și fondurilor europene.

Apelul național lansat are un buget alocat de
16,65 milioane de euro, din care 14,15 milioane de

euro reprezintă alocare feDR și 2,5 milioane de
euro contribuție națională (2,17 milioane de la bu-
getul de stat și 0,33 milioane de euro - cofinan ța -
rea asigurată de beneficiari).

Proiectele se pot depune începând cu data de
1 iulie 2017, ora 00:00. Cererile de finanțare vor pu tea fi
transmise până în data de 31 decembrie 2017,ora 24:00.

Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi con -
sultate pe website-ul Agenției, secțiunea Program >
Axe > Axa 8 - Infrastructură de sănătate și socială, link:
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/ s1285/ -
axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/, pre-
cum și pe website-ul programului: www.inforegio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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http://www.inforegio.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/
http://www.inforegio.ro
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S-a modificat Ghidul specific 3.1 B – Clădiri publice
A fost prelungit până în data de 4 octombrie 2017,

ora 10:00, termenul de depunere a proiectelor în cadrul
apelurilor de proiecte cu titlul PoR/2016/3/3.1/B/1/7Re-
GIunI și PoR/2016/3/3.1/B/1/BI - Axa prioritară 3,
Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței ener -
getice, a gestionării inteligente a energiei și a utiliză -
rii energiei din surse regenerabile în infrastructurile
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul lo -
cuințelor”, operațiunea B - Clădiri publice, precum și
prima perioadă de depunere a proiectelor, cu o lună.

Modificarea a fost determinată de intrarea în vi-
goare a ordinului Viceprim-ministrului, ministrul dez-
voltării regionale, administrației publice și fondurilor
europene nr. 2641/04.04.2017 (publicat în Monitorul
oficial al României nr. 252/11.04.2017), privind mo-
dificarea și completarea reglementării tehnice Meto-
dologie de calcul al performanței energetice a clădi-
rilor, aprobată prin ordinul ministrului transporturilor,
construcțiilor și turismului nr.157/2007, care a nece-
sitat o serie de modificări în cadrul Ghidului specific.

Principalele modificări ale Ghidului specific 3.1
B – Clădiri publice se referă la:

revizuirea Anexei 3.1.B-3f - Cerințele minime•
de performanță energetică, intitulată „Cerințe mi-
nime de performanță energetică pentru clădirile
existente și elemente de anvelopă ale acestora”, în
conformitate cu prevederile ordinului Viceprim-mi-
nistrului, ministrul dezvoltării regionale, adminis -
trației publice și fondurilor europene nr. 2641/
04.04.2017 (publicat în Monitorul oficial al României
nr. 252/11.04.2017), privind modificarea și comple-
tarea reglementării tehnice Metodologie de calcul al
performanței energetice a clădirilor, aprobată prin
ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și
turismului nr.157/2007;

revizuirea cerinței privind atingerea unui nivel•
de minim 10% din consumul total de energie primară
ce este realizat din surse regenerabile de energie,
prin precizarea raportării consumului de energie din
surse regenerabile la consumul total de energie pri-
mară înregistrată la finalul implementării proiectu-
lui;

integrarea în conținutul Ghidului specific a mo-•
dificărilor aplicabile acestor apeluri de proiecte, rea -
li zate prin ordinul nr. 2717/13.04.2017, pentru mo-
dificarea Anexei 1 la ordinul viceprim-ministrului, mi-
nistrul dezvoltării regionale și administrației publice

nr. 1021/2015, pentru aprobarea Ghidului Solicitantu -
lui. Condiții generale de accesare a fondurilor în ca-
drul Programului operațional Regional 2014-2020;

revizuirea Anexei 3.1.B -2 - Grila de verificare a•
conformității administrative și eligibilității;

actualizarea Anexei 3.1.B-3d - Grila de analiză•
a conformității și calității Sf/DALI, prin includerea în
cadrul acesteia a Grilei de analiză a conformității și
calității studiului de fezabilitate pentru obiective
mixte de investiție (Sf obiectiv mixt), conform legis -
lației aplicabile în vigoare;

actualizarea Anexei 3.1.B- 5 - Descrierea indica-•
torilor;

actualizarea Modelului D – Macheta privind ana-•
liza și previziunea financiară;

includerea în cadrul documentelor ce trebuie•
aduse de către solicitanți în etapa precontractuală,
în conformitate cu prevederile HG nr. 93/2016, a for-
mularului nr.1 – „Fișa de fundamentare a proiectului
propus la finanțare/finanțat din fonduri europene”;

revizuirea Anexa 3.1.B-6 - Contract de finanțare•
(model orientativ), prin includerea în cadrul acesteia
doar a clauzelor contractuale specifice ale modelului
orientativ al Contractului de finanțare, care se inte-
grează în Anexa 10.8 „Forma de contract – model
orientativ al Contractului de finanțare” la Ghidul so-
licitantului, Condiții generale pentru accesarea fon-
durilor în cadrul Programului operațional Regional
2014-2020, cu modificările și completarile ulterioare;

actualizarea Modelului D – Macheta privind ana-•
liza și previziunea financiară.

totodată, pentru a veni în sprijinul potențialilor
solicitanți, Ministerul Dezvoltării Regionale, Adminis -
trației Publice și fondurilor europene a publicat un
exemplu orientativ pentru determinarea indicatorilor
aferenți proiectelor depuse în cadrul apelurilor de
proiecte cu titlul PoR/2016/3/3.1/B/1/7ReGIunI și
PoR/2016/3/3.1/B/1/BI. Respectivul document nu
face parte din Ghidul specific.

forma consolidată a Ghidului specific, precum și
Sinteza principalelor modificări și documentul sus-
menționat sunt publicate pe website-ul Agenției -
http://regio.adrmuntenia.ro/, secțiunea PoR 2014-
2020> Program> Axe> Axa 3, link: http://regio.adrmun -
tenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-
energetica/, precum și pe site-ul programului,
www.inforegio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/
http://www.inforegio.ro
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Versiune finală pentru Ghidul specific POR/8/8.1/8.3/C -
Grup vulnerabil „Copii”

Astăzi, 29 mai, s-a aprobat versiunea finală a
Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de ac-
cesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte
aferente P.o.R./8/8.1/8.3/C - Grup vulnerabil „Co -
pii”, din cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infra -
structurii de sănătate și sociale”, Prioritatea de in -
vestiții 8.1, obiectivul Specific 8.3 „Creșterea gra-
dului de acoperire cu servicii sociale”, în cadrul
Programului operațional Regional (PoR) 2014-2020,
prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, ad -
ministrației publice și fondurilor europene.

Ghidul conține informațiile specifice necesare în
vederea deschiderii apelului de proiecte P.o.R./8/8.1/ -
8.3/C/1 Grup vulnerabil „Copii”, referitoare la spe -
cificitatea proiectelor, modalitatea de completare
și de depunere a cererii de finanțare, condiții de
eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etape -
lor de verificare, evaluare, contractare a proiec telor.
De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de comple-

tare a Cererii de finanțare de către soli citanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utili zând

sistemul electronic MY SMIS. Pentru pregătirea proiec -
telor este prevăzută o perioadă de aproxima tiv o lună
de la data publicării Ghidului specific, ast fel încât de -
punerea proiectelor se va face începând cu data de 3
iulie 2017, ora 12:00. Cererile de finanțare vor putea fi
transmise până în data de 3 ianuarie 2018, ora 12:00.

Apelul este de tip necompetitiv, bazat pe lista
de proiecte elaborată de Autoritatea națională
pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție
(AnPDCA), în cadrul proiectului SIPOCA 2.

Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi con -
sultate pe website-ul Agenției, secțiunea Program >
Axe > Axa 8 - Infrastructură de sănătate și socială,
link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/ -
s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-so-
ciala/, precum și pe website-ul programului:
http://www.inforegio.ro.

Consultare publică pentru Ghidul specific 7.1,
destinat infrastructurii de turism – SUERD

S-a lansat în consultare publi că Ghidul specific
pentru apelul de proiecte nr. PoR/2017/7/7.1/Su-
eRD1 – Axa prioritară 7 „Diversificarea economiilor
locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”,
Prioritatea de investiții 7.1 „Spriji nirea unei creș -
teri favorabile ocu pării forței de muncă, prin dez-
voltarea potențialului endogen ca par te a unei stra -
tegii teritoriale pentru anumite zone, care să in-
cludă recon versia regiunilor industriale aflate în de -
clin, precum și sporirea acce sibilității și dezvolta-
rea resurselor naturale și culturale specifice” în ca -
drul Programului operațional Regional 2014 - 2020.

Ghidul solicitantului conține in formații despre
specificitatea proiectelor, modalitatea de comple -
ta re și de depunere a cererii de finan țare, condiții
de eligibilitate, o des criere a etapelor de verifica -
re, eva luare, selecție, contractare a proiec telor. De
asemenea, sunt incluse in strucțiuni de completare
a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Investițiile care se vor realiza în infrastructura
de turism au ca scop creșterea economică a zone-

lor afla te în declin economic, dar care dispun de
un potențial turistic valoros, în vederea creșterii
numărului mediu de salariați din stațiunile turis-
tice și acoperă diversele nevoi de dezoltare de la
nivel regional și local de pe teritoriul celor 12 ju -
de țe riverane Dunării (Caraș Severin, Mehedinți,
Dolj, olt, teleorman, Giur giu, Călărași, Ialomița, Bră -
ila, Ga lați, tulcea, Constanța) în cadrul a patru re-
giuni de dezvoltare parcurse de fluviul Dunărea de
dezvoltare ale României (Sud-est, Sud Muntenia,
Sud-Vest, Vest).

eventualele observații și propuneri pot fi trans -
mise la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până în
data de 9 iunie 2017.

Ghidul, împreună cu anexele a ferente pot fi
consultate pe website-ul Agenției – http://regio.adr -
muntenia.ro, secțiunea PoR 2014-2020 > Program
> Axe > Axa 7 – turism > SueRD, link: http://regio.adr -
muntenia.ro/por_2014-2020/ s1284/axa-7--tu -
rism/, precum și pe site-ul pro gramului - www.in-
foregio.ro.
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http://www.inforegio.ro
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CADASTRU: Criterii de prioritizare
pentru lucrările de înregistrare sistematică

din mediul rural, finanţate prin POR 2014-2020
unitățile administrativ-teritoriale»

din mediul rural ce vor beneficia
de finanțarea lucrărilor de înregistrare
sistematică din fonduri europene
structurale și de investiții vor fi nominalizate
de către o comisie interministerială, care
se constituie în condițiile legii și ai cărei
membri se desemnează prin decizie
a prim-ministrului. Actul normativ ce
prevede acestea modifică și completează
HG nr. 294/2015, privind aprobarea
Programului național de cadastru
și carte funciară 2015 – 2023 (PnCCf).

finanțarea lucrărilor de înregistrare sistema-
tică din unitățile administrativ-teritoriale nomina-
lizate de această comisie este asigurată prin Axa
11 a Programului operațional Regional 2014-2020,
denumită „Extinderea geografică a sistemului de
înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea fun -
ciară”. Beneficiarul finanțării este Agenția naționa -
 lă de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Din fondurile europene structurale și de inves -
tiții aprobate prin PoR 2014-2020 se vor finanța lu-
crările de înregistrare sistematică pentru de unită -
țile administrativ-teritoriale din mediul rural, no-

minalizate de comisie.
Comisia va realiza nominalizarea uAt-urilor,

prin aplicarea unor criterii de prioritizare. Princi-
palele criterii de prioritizare utilizate de comisie
vizează următoarele condiții pentru uAt-uri:

a) uAt-uri care fac obiectul dezvoltării proiec-
telor de infrastructură prevăzute în Masterplanul
General de transport al României, aprobat prin Ho-
tărârea Guvernului nr. 666/2016;

b) uAt-uri care implementează ori sunt incluse
în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul
altor programe, potrivit legii;

c) uAt-uri în care sunt identificate zone cu
vulnerabilități sociale particulare privind accesul
informal la proprietate. 

Criteriul va avea în vedere zone cu comunități
rome, precum și zonele defavorizate. Membrii co-
misiei interministeriale sunt repre zentanți, la nivel
de decizie, ai Ministerului Dezvol tării Regionale, Ad -
ministrației Publice și fondurilor europene, Ministe -
rului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului
transporturilor și ai Agenției na ționale de Cadastru
și Publicitate Imobiliară, pro puși prin ordin al minis -
trului, respectiv al directorului general al Agenției
naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Co-
misia își va desfășura activitatea în baza unui re-
gulament aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Sursa: mdrap.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.mdrap.ro
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,

în data de 6 iunie 2017
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

Valoare
totală

- mil. Lei -

Valoare
eligibilă

- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

nr. pro -
iec te

res  pin -
se

Valoare
totală

- mil. Lei -

Valoare
eligibilă

- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

nr. pro -
iec te în
se lec ție

Alocare
regională

apel
- mil. Lei -

Procent
acoperire
alocare

regionalăl

2 2.1 PoR/2016/2/2.1/A/1 04.05.2017,
ora 12.00 36,85 460 477,130 404,765 324,115 53 47,411 41,563 33,970 407 168,257 172,44%

2 2.2 PoR/102/2/2 30.08.2017,
ora 12.00 27,22 81 475,712 379,964 247,317 2 10,306 8,808 5,596 79 124,287 194,49%

3 3.1 PoR/2016/3/3.1/A/1 16.11.2016,
ora 10.00 57,34 7 32,104 30,762 18,457 2 15,528 15,098 9,059 5 261,814 3,59%

3 3.1 PoR/2016/3/3.1/
B/1/7ReGIunI

04.10.2017,
ora 10.00 45,71 2 7,396 5,755 5,639 1 3,334 3,334 3,267 1 208,712 1,14%

5 5.1 PoR/2016/5/5.1/1 25.11.2016,
ora 12.00 38,53 41 438,483 434,469 425,712 14 99,256 97,387 95,401 27 175,928 187,75%

5 5.2 PoR/2016/5/5.2/1 25.11.2016,
ora 12.00 14,16 5 34,490 33,790 33,114 1 4,204 4,160 4,077 4 64,655 44,91%

5 5.2 PoR/2016/5/5.2/2 15.10.2017,
ora 12.00 14,16 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 64,655 0,00%

6 6.1 PoR/2016/6/6.1/1 16.11.2016,
ora 12.00 125,09 3 473,786 471,929 462,280 1 130,105 129,722 127,022 2 571,161 58,70%

6 6.1 PoR 2016/6/6.1/2 13.07.2017,
15.00 125,09 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 571,161 0,00%

7 7.1 PoR/2016/7/7.1/1 05.12.2016,
ora 17.00 15,32 6 83,727 82,039 80,433 3 31,556 30,879 30,296 3 69,951 71,67%

7 7.1 PoR/2017/7/7.1/2 21.10.2017,
ora 12:00 15,32 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 69,951 0,00%

8 8.1 P.o.R./8/8.1/8.3/A/1 29.08.2017,
ora 12.00 4,22 1 3,567 3,657 3,495 0 0,000 0,000 0,000 1 19,269 18,14%

8 8.1 P.o.R./8/8.1/8.3/B/1 31.12.2017,
ora 24.00

16,65 -
național 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 - 0,00%

8 8.1 P.o.R.2017/8/8.1/
8.3/C

03.01.2018,
ora 12.00

73,41 -
național 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 - 0,00%

• Curs Inforeuro iunie 2017: 4,5660 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.

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis

Apel închis

Instrucţiunea
nr. 41/29.05.2017,
privind documentele
prezentate
de beneficiari
la depunerea
cererilor de plată/
rambursare

La depunerea cererilor de
plată/ rambursare, beneficia-
rii PoR trebuie să țină seama
de Anexele prezentei instruc -
țiuni.

Arhiva cu Instrucțiunea nr. 41,
precum și anexele aferen te
acesteia pot fi consul tate pe
website-ul Agenției – http://re -
gio.adrmuntenia.ro, sec țiu -
nea PoR 2014-2020 > Program
> Documen te > Instrucțiuni,
link: http://re gio.adr mun -
tenia.ro/por_2014-2020/ -
s1337/documente/, precum
și pe site-ul programului -
www.in foregio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
ttp://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1337/documente/
ttp://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1337/documente/
ttp://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1337/documente/
http://www.inforegio.ro
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Programul Start-up Nation începe pe 15 iunie
Programul Start-Up Nation va fi»

operațional începând cu 15 iunie, când va
fi lansată public aplicația electronică prin
intermediul căreia potențialii beneficiari
se pot înscrie în program.

„Am gândit arhitectura acestui program într-un
mod în care procesul de aplicare să fie simplu, obiec -
tiv, transparent, astfel încât să avem un număr cât
mai mare de beneficiari ai programului Start-Up
Nation. Programul are o alocare de 1,7 miliarde de
lei, din surse bugetare și fonduri europene, și se pre -
conizează a fi cel mai popular pogram de spijinire
a inițiativei antreprenoriale din România. Suma pe
care un beneficiar o poate obține este 200.000 de lei”,
spune Alexandru Petrescu, ministrul IMM-urilor.

Aplicația va fi deschisă public pentru 30 de zi -
le, timp în care potențialii beneficiari ai programu -
lui vor înscrie online planurile de afaceri. Verifica-
rea planurilor de afaceri va fi făcută de către spe-
cialiștii din cadrul oficiilor teritoriale pentru Între -
prinderile Mici și Mijlocii si Cooperație (otIMMC),
iar lista beneficiarilor va fi publicată pe site-ul Mi-
nisterului pentru Mediul de Afaceri. 

Menționăm că Direcția de Antreprenoriat și
Programe pentru IMM a publicat, în data de 29 mai,
o nouă formă a schemei de minimis ce guvernează
programul Start-up Nation, precum și a modelului

de plan de afaceri. noua formă de plan de afaceri
conține și tabelele aferente proiecțiilor financiare
ce vor trebui încărcate în aplicația online de de-
punere.

Sursa: zf.ro

Cofinanţare de 95% a operaţiunilor de reconstrucţie
în urma dezastrelor naturale

„Miercuri, 24 mai, Parlamentul European și Con -
siliul UE au ajuns la un acord privind propunerea
noastră de a finanța în întregime operațiunile de
reconstrucție după dezastre naturale, din Fondul
European pentru Dezvoltare Regională. Acesta pre -
supune o rată excepțională de cofinanțare de 95%”,
a declarat comisarul european pentru politică re-
gională, Corina Crețu.

„Președintele Juncker a reafirmat hotărârea UE
de a sprijini reconstrucția integrală. Compromisul
la care am ajuns arată disponibilitatea UE de a fi
alături de cetățenii noștri atunci când au cel mai
mult nevoie de ajutor. O catastrofă naturală poate
apărea oriunde, oricând. De aceea este important

să ne asigurăm că sprijinul special din partea UE poa -
te fi activat încă din prima zi, pentru a suplimenta
asistența din partea Fondului de solidaritate al
UE. Un alt efect al sporirii contribuției financiare
a UE la operațiunile de reconstrucție va fi econo-
misirea resurselor naționale.

Propunerea noastră este o expresie tangibilă
a solidarității europene. În fața marilor dificul tăți,
am dorit ca statele membre să fie sigure că UE es -
te alături de ele și este pregătită să utilizeze toa -
te resursele disponibile pentru a oferi imediat aju-
tor și pentru a începe, împreună, reconstrucția.”,
a mai declarat comisarul Corina Crețu.

Sursa: fonduri-structurale.ro

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


În comuna Manasia din județul»
Ialomița există un important punct de
atracție turistică din Bărăgan. este vorba
despre un vechi conac, construit cu mai
bine de un secol în urmă de Ion Hagianoff,
fost ministru de externe al Bulgariei exilat
în România. Reabilitat integral în urmă cu
câțiva ani, conacul s-a transformat într-o
bijuterie arhitectonică. 

Povestea conacului din Manasia începe în anul
1839, când nobilul efrem obrenovici cumpără te-
renul pe care se află astăzi amplasat conacul. Mult
mai târziu, la mijlocul secolului al XIX-lea el vinde
terenul lui Ion Hagianoff, ministru de externe al
Bulgariei, exilat în România. Hagianoff comandă con -
struirea unui conac impresionant, cum nu s-a mai vă -
zut prin părțile locului. Lucrările se finalizează în 1879,
dată la care imobilul este transformat în loc de rela -
xare și petrecere pentru protipendada bucureștea -
nă a sfârșitului de secol al XIX-lea și cea interbelică.

După ce comuniștii au preluat puterea la Bucu -
rești, soarta conacului se schimbă radical. Impozan -
ta clădire este transformată în IAS, beneficiind de
acest statut până în anul 1990. După această dată,
clădirea intră într-un con de umbră, fiind lăsată să
se degradeze. 

În anul 2006, Adriana Lovwndal, nepoată după
mamă a pictorului german George Lovwndal, cum-
pără clădirea părăsită a conacului și întocmește un
amplu proiect de reabilitare. Restaurarea a înce-
put în anul 2008 și s-a finalizat în 2013, investiția ri -
dicându-se la valoarea de 2 milioane de euro. Pro-
prietara a folosit banii pentru a-i reda imobilului
părăsit strălucirea pe care o avea în urmă cu mai
bine de un secol. eforturile financiare ale Adrianei
Lovwndal au făcut ca impozantul conac să fie de-
clarat de Ministerul Culturii drept singurul monu-
ment istoric de clasa A din județul Ialomița.

Impresionantul imobil are nouă camere, fiecare
amenajată diferit. Artiștii și designerii care au lu-
crat la restaurare au făcut ca și în interior conacul

să arate la fel cum era în urmă cu mai bine de 100
de ani. fiecare încăpere este mobilată cu piese ra -
re, achiziționate de la case de licitații celebre din
Paris și alte capitale europene. Piesa de rezistență
o reprezintă camera orientală, pe care Ion Hagia-
noff a amenajat-o special pentru soția sa, Marie
Claire Hagianoff. De asemenea, la subsolul conacu -
lui există o impresionată cramă, unde se păstrează
și astăzi butoaiele în care Hagianoff își ținea în tre-
cut vinul. Recipientele de lemn au fost la rândul lor
restaurate integral. 

În prezent, la conacul de la Manasia se organi -
zează atât evenimente publice, cât și private. De
asemenea, el este introdus în circuitul turistic al ju -
dețului Ialomița, fiind deschis vizitatorilor. Cei ca -
re vor să-i treacă pragul au însă nevoie de rezervări.

Sursa: adevarul.ro
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Spectaculosul conac Manasia,
bijuteria arhitectonică a Bărăganului

construită în secolul al XIX-lea

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


Comisia europeană insistă pentru»
ca România să realizeze autostrada
Pitești - Sibiu, care este în prezent un
segment lipsă a Coridorului pan-european
Rin - Dunăre, parte a rețelei ten-t. 

„Încă de la începutul negocierilor cu privire la
Programul de Infrastructură Mare, autostrada Pi-
tești - Sibiu a fost identificată că fiind elementul lip -
să al coridorului TEN-T Rin - Dunăre. Așadar aceas -
tă autostradă reprezintă cea mai mare prioritate de
investiții. Costul total estimat este de aproape 2
miliarde de euro, prevăzut în Programul de Infras-
tructură Mare 2014-2020, iar contribuția Uniunii
Europene este estimată la 1,25 miliarde de euro” -
a declarat, la Helsinki, comisarul european pentru
politică regională, Corina Crețu. 

Domnia sa a mai atras atenția că România tre-
buie să-și „revizuiască modul în care își finanțează
rețelele de transport”, precum și banii alocați pen   -
tru construire și întreținere. „Este evident că bu-
getul fondurilor structurale și de investiții europe -
ne și bugetul național pentru proiecte de transport
2013-2020 nu vor putea acoperi toate proiectele”
prevăzute în Masterplanul de transport aprobat de
Guvern, a mai spus Crețu. 

În acest context, comisarul european a insistat

ca România să vină cu „proiecte mature” pentru a
fi finanțate din fondurile europene 2014 - 2020.
Potrivit acesteia, un proiect matur este gata sau a -
proape gata pentru a fi pus în aplicare: beneficiază
de un studiu de fezabilitate, o analiză de costuri -
beneficii, o evaluare a impactului de mediu, lici-
tația publică să fie pregătită de lansare sau să fi
fost deja lansată, iar autorizațiile de construire
eliberate. „Din ce în ce mai des, proiectele de trans -
port au fost demarate fără ca aceste condiții să fie
îndeplinite. Astfel, au întâmpinat înterzieri sau au
fost oprite în faza de implementare, din cauza unor
obstacole neprevăzute, a procedurilor de expro-
priere a terenurilor sau din cauza unor firme de con -
strucții care au contestat rezultatul licitațiilor”,
a arătat oficialul european. 

În plus, comisarul european a menționat că au -
toritățile române vor avea o înâlnire tehnică cu func -
ționarii Ce la București, privind o serie de proiecte
pe care partea română le consideră mature, decla -
rându-se bucuroasă să afle că România are dispo-
nibile proiecte mature și a afirmat că încurajează
autoritățile de la nivel național să demareze dis-
cuțiile cu serviciile și experții tehnici ai Comisiei
pentru Politică Regională pentru a evalua și a pro-
gresa cu aceste proiecte. 

Sursa: hotnews.ro
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Comisia Europeană insistă
pentru realizarea autostrăzii Piteşti - Sibiu

Argeş

http://www.hotnews.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Consilierii județeni din Călărași și-au»
dat acordul pentru finalizarea construcției
celei mai mari biblioteci din Bărăgan,
o investiție de peste 3 milioane de euro.

În urma revizuirii documentației inițiale a re-
zultat o nouă valoare a Devizului general, respec-
tiv: valoarea totală de 14.476.598 de lei (3.245.510
euro), inclusiv tVA, din care lucrări C + M - 11.602.051
de lei (2.601.065 de euro), inclusiv tVA, la cursul in -
fo din 11.08.2016 - 4,4605 lei/euro, valoare apro-
bată prin Hotărârea nr. 111 din 31.08.2016. De ase-
menea, s-a stabilit că valoarea maximă totală rest
de executat este de 7.514.623,7 lei, inclusiv tVA
(19%). Valoarea contractului de lucrări care va fi
supus licitației este de 7.016.667,2 lei, inclusiv cu
tVA (19%), din care lucrări C + M: 4.837.616,56 lei,
se arată în proiectul de hotărâre aprobat în Con-
siliul județean. 

„Consider că este necesară și oportună adop-
tarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea
restului de executat și a reluării lucrărilor de exe-
cuție a obiectivului de investiții ̀ Centrul Județean
pentru Cultură și Administrație Publică <<Barbu
Ştirbei>>, Biblioteca Județeană <<Alexandru Odo-
bescu>>”, a afirmat președintele Cj Călărași.

Aflat într-un stadiu avansat de degradare, imo -
bilul ce a adăpostit în ultimii 20 de ani singura bi-
bliotecă din Călărași a devenit amintire. Autorită-
țile au făcut eforturi pentru salvarea celor 310.000
de cărți: romane, lucrări de specialitate, monitoa -
re oficiale și ziare. Biblioteca județeană a funcțio-
nat în fostul sediu al cinematografului „Victoria”.

noua clădire va fi una modernă, cu o suprafață
de peste 3.000 de metri pătrați, de 5 ori mai mult
decât fostul sediu ce a adăpostit fondul de carte. 

În toamna anului trecut s-a semnat o nouă ho-
tărâre ce a fost supusă votului consilierilor jude-
țeni pentru continuarea lucrărilor și respectarea
întocmai a proiectului inițial. Adică, biblioteca să
aibă 5 etaje, investiția ridicându-se la 14.476.598
de lei (3.245.510 euro). Conform proiectului de ho-
tărâre, construcția va avea regim de înălțime
S+D+P+3e+(4+5)e. În cadrul Bibliotecii județene
vor fi amenajate funcțiuni adecvate unui centru
județean de cultură, și anume: spații pentru acti-
vități cultural-artistice cuprinse în săli multifunc-
ționale, săli de lectură cu acces liber la raft, spații
pentru cercuri de artă plastică, săli de audiții mu-
zicale, cercuri de limbi străine, activități tehnico-
aplicative etc..

Sursa: adevarul.ro

Investiţii de peste 3 milioane de euro
pentru construirea Bibliotecii judeţene

Călăraşi

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://adevarul.ro
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Cu prilejul aniversării a 25 de ani»
de existență, universitatea „Valahia”
din târgoviște a organizat, marți, 30 mai,
în Amfiteatrul „Paraschiv Vagu”,
prin facultatea de Ştiințe economice,
o ceremonie festivă în cadrul căreia
au fost omagiate istoria și valoarea
învățământului economic târgoviștean.

Președintele Consiliului județean Dâmbovița,
Alexandru oprea, a fost alături de toate cadrele di -
dactice și de toți studenții prezenți la eveniment,
adresându-le felicitări pentru performanțele atin -
se: „Am ajuns într-o etapă a vieții în care stabili-
tatea unui popor este definită de acuratețea știin -
ței cifrelor, o știință care îi modelează sistemul de
valori, statutul economic printre națiunile lumii, dar
și traiectoria socio-politică.

Rezultatele dumneavoastră, cadre didactice și

studenți deopotrivă ai Facultății de Ştiințe Econo-
mice, sunt deosebite, iar pentru mine este o preo-
cupare de bază – aceea de a avea în județ domenii
de școlarizare care să răspundă nevoilor actuale
și de viitor.

Universitatea ̀ Valahia` din Târgoviște trebu ie să
aibă un răspuns adecvat la provocările pieței for -
ței de muncă, iar colaborarea permanentă cu auto -
 ritățile locale și mediul de afaceri este esențială.

Inovația în cercetare, ascensiunea liniară a in-
teresului cadrelor didactice pentru formarea de
noi valori, precum și mărirea portofoliului acade-
mic al universității cu noi premii și trofee obținute
de studenți la competiții și concursuri naționale
sau mai departe de granițele țării noastre, pla-
sează Universitatea ̀ Valahia` și comunitatea acade -
mică târgovișteană în interiorul unui cerc științific
valoros, poziție pe care trebuie să o consolidăm
în viitor.”.

Sursa: cjd.ro

Universitatea „Valahia”din Târgovişte
– 25 de ani de existenţă

Dâmboviţa

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.cjd.ro
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La sfârșitul lunii mai, în stațiunea»
Amara, s-a desfășurat cea de-a VI-a ediție
a Conferinței Regionale „Zilele Medicale
Ialomițene”.

evenimentul a fost organizat de reprezentanții
Colegiilor Medicilor din județele Ialomița și Călă -
rași și a constat într-o serie de prezentări științifice
pe teme medicale, susținute de medicii specialiști
ai Spitalului județean de urgență Slobozia, ai Spi-
talului județean de urgență Călărași, precum și ai
Spitalului Municipal urziceni. De asemenea, în ca-
drul manifestării s-au desfășurat și schimburi de ex -
periență între medicii de familie și specialiștii care
și-au prezentat studiile realizate.

La ediția de anul acesta, participanții au avut oca -

zia de a discuta și dezbate proceduri medicale ino -
vative în tratarea afecțiunilor. evenimentul a fost
organizat prin buna colaborare a Colegiilor Medi-
cilor Ialomița și Călărași, entități reprezentate de foru -
rile conducătoare din care au făcut parte președin -
ții Victor Pogorevici și Doina olteanu. De buna organi -
zare a manifestării s-au ocupat, de asemenea, și repre -
zentanții Asociațiilor Medicilor de familie din cele do -
uă județe, susținuți de oficialii din cadrul Caselor jude -
țene de Asigurări de Sănătate din Ialomița și Călărași.

temele abordate în cadrul conferinței de spe-
cialitate au vizat domenii ale medicinii precum Car -
diologie, Medicină de familie, Pneumologie, onco -
logie, Chirurgie Pediatrică, Pediatrie, Diabetologie,
urologie sau nefrologie.

Sursa: independentonline.ro

„Zilele Medicale Ialomițene”,
eveniment ajuns la cea de-a VI-a ediţie

Ialomiţa

Municipalitatea Giurgiu a făcut publice detalii
ale proiectului transfrontalier „Dezvoltarea fluviului
Dunărea pentru o mai bună conectivitate a Eurore-
giunii Ruse - Giurgiu cu coridorul Pan-European de
transport nr. 7”. obiectivul de investiții aferent aces-
tui proiect este: „Amenajarea unui sector al Canalu-
lui Sfântul Gheorghe, în scopul îmbunătățirii conec -
tivității în Euroregiunea Ruse – Giurgiu”.

Proiectul va fi depus în parteneriat cu Primăria Ru -
se, pentru a obține finanțare nerambursabilă europea -
nă prin programul InteReG V-A România - Bulgaria
2014 – 2020, Axa prioritară 1 – O regiune bine conecta -
tă. Bugetul total eligibil al proiectului este de 7.349.963,06
euro. Bugetul proiectului alocat pentru municipiul Giur -
giu are valoarea de 3.005.073,37 euro, din care 2.744.533,37
euro reprezintă cheltuielile eligibile ale proiectului.

Durata de implementare a proiectului este de 30
de luni, până în octombrie 2019. obiectivul general
al proiectului constă în îmbunătățirea conectivității
euroregiunii Ruse – Giurgiu cu coridorul de transport
pan-european de transport fluvial nr. 7. Rețeaua de
transport fluvial reprezintă un factor major pentru sti -
mularea competitivității economice și dezvoltării du-

rabile a uniunii europene, de aceea se urmărește mă-
rirea siguranței transportului fluvial prin îmbunătăți-
rea căilor navigabile interioare.

În municipiul Giurgiu, proiectul vizează amena-
jarea unui sector al Canalului Sfântul Gheorghe în
apropierea legăturii sale naturale cu fluviul Dunărea,
în scopul îmbunătățirii conectivității euroregiunii Ruse –
Giurgiu cu coridorul de transport fluvial. Amenajarea
se va realiza pe malul Canalului Sfântul Gheorghe, pe
Aleea Plantelor, vizavi de sediul Administrației Dome-
niului Public și Privat Giurgiu.

Sursa: giurgiuonline.net

Proiect de amenajare
a Canalului Sfântul Gheorghe

Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.independentonline.ro
http://giurgiuonline.net
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Stadionul Municipal Alexandria,
predat către Ministerul Dezvoltării Regionale

Teleorman

Stadionul municipal Alexandria va fi predat că-
tre Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și fondurilor europene, prin Compania na-
țională de Investiții pentru realizarea unor lucrări
de modernizare.

Decizia a fost luată săptămâna trecută, în ședin -
ța CL, în unanimitate, iar în expunerea de motive a
hotărârii se prevede că astfel de lucrări erau nece -
sare ținând cont că „Stadionul Municipal se afla într-o
stare tehnică precară, deoarece lucrările de între-
ținere și modernizare ce ar fi fost necesare pe peri -
oada exploatării au fost realizate cu un buget limi -
tat și nu au vizat întregul imobil”.

Deoarece complexitatea proiectului realizat prin
CnI prevede necesitatea unui suprafețe extinse pen -
tru realizarea unei parcări VIP, consilierii locali au iden -
tificat un imobil alăturat Stadionului Municipal,
pentru realizarea obiectivului în forma prezen tată.

La finalul procesului de reabilitare, noul ampla -
sament va fi constituit din: teren de fotbal refăcut,
pistă de atletism cu suprafață sintetică, cu cinci cu -
loare regulamentare, tribune cu capacitate de 6.790
de locuri acoperite, spații destinate reprezentanți -
lor mass-media, vestiare moderne, sistem de noctur -
nă, spații de cazare, restaurant și spații de recuperare.

Modernizarea stadionului se află în atenția Mi-
nisterului Dezvoltării, după declarația ministrului
Sevil Shhaideh. Prezentă la Alexandria, cu prilejul
inaugurării Sălii Polivalente, Sevil Shhaideh a anun -
țat: „Proiectul privind reabilitarea și moderniza-
rea Stadionului Municipal Alexandria este în circui -
tul de avizare la nivelul ministerului, în comitetul
tehnic de avizare. Urmează să fie aprobați indica-
torii tehnico-economici și în cel mai scurt timp să
înceapă procesul de achiziție”. 

Sursa: teleorman24.ro

Şcoala specială din Filipeştii de Târg,
modernizată şi extinsă cu fonduri POR

Consiliul județean Prahova pregătește un pro-
iect privind modernizarea și extinderea școlii spe-
ciale de la filipeștii de târg. Astfel, în cadrul ulti-
mei ședințe a Cj s-a aprobat pregătirea și promo-
varea proiectului „Construcția, reabilitarea, mo-
dernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii
educaționale pentru Centrul Şcolar de Educație In-
cluzivă, Comuna Filipeștii de Târg, jud.Prahova”,
de către județul Prahova, în vederea obținerii de
finanțare nerambursabilă în cadrul Programului ope -
rațional Regional 2014 – 2020.

Centrul Şcolar de educație Incluzivă din comu -
na filipeștii de târg, cunoscută îndeosebi sub denu -
mirea de Şcoala Gimnazială Specială, este singura
unitate de acest tip care funcționează în mediul ru -
ral din județul Prahova. Își desfășoară activitatea
în două corpuri de clădire și școlarizează un număr
de 110 copii cu dizabilități. Deși numărul copiilor
cu dizabilități este în continuă creștere și solicită-
rile sunt numeroase, aceasta nu a fost niciodată con -
solidată, fiind efectuate doar reparații curente ale

clădirii. nu dispune de spații suficiente pentru des-
fășurarea procesului instructiv-educativ, iar cele
de care dispune nu întrunesc condițiile optime de
funcționare (de ex., clădirea nu beneficiază de lift
pentru persoane cu dizabilități, astfel că pentru
elevii cu afecțiuni locomotorii este imposibil ac-
cesul la etaj; grupurile sanitare nu corespund nor-
melor actuale în vigoare pentru copiii cu nevoi spe-
ciale).

Şcoala nu beneficiază de un spațiu unde să fie
amenajată arhiva unității, în conformitate cu le-
gislația în vigoare, magazia unității funcționează
într-un spațiu foarte mic, personalul de îngrijire
nu beneficiază de vestiare. Incinta obiectivului cu-
prinde un teren de sport, neamenajat pentru ac-
tivități sportive pentru copii cu probleme speciale
dar nu și sală de sport în incinta clădirii. elevii nu
beneficiază de ateliere didactice pentru terapii
ocupaționale, având în vedere dizabilitățile aces-
tora. 

Sursa: ph-online.ro

Prahova

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://teleorman24.ro
http://www.ph-online.ro
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adevarul.ro / 1 iunie 2017

Actualitatea de Călărași / 30 mai 2017

ph-online.ro / 31 mai 2017

Curierul zilei / 31 mai 2017
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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, Administrației Publice
și fondurilor europene, 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 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 iunie 2017

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

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

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

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

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

electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare ReGIo Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor

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

Publice și fondurilor europene, reprezentanților mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor

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

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

fax: 0242/313.167.

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

