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Agenţia pentru dezvoltare»
Regională Sud Muntenia, prin Serviciul
dezvoltare, a demarat luni, 27 martie,
cursul pilot de instruire „Agenți pentru
Managementul Inovării în cadrul IMM-
urilor” pentru cei care doresc să se
perfecţioneze în domeniul Inovării. 

Conceptul de inovare definește sintetic intro-
ducerea noului. Importanţa și volumul activităţilor
inovative au crescut odată cu dezvoltarea societă-
ţii, în special în ultimele decenii se constată o creș-
tere semnificativă a interesului pentru inovare, ca
modalitate de a obţine o creștere economică du-
rabilă a organizaţiilor și a societăţii. Rolul impor-
tant pe care îl au în prezent activităţile de introdu -
cere a noului poate fi explicat din perspectiva trans -
formărilor din economie și societate, determinate
de creșterea concurenţei, de progresul tehnic și,
mai ales, de dezvoltarea rapidă și determinantă a
tehnologiilor informatice.

Cursul se desfășoară în cadrul proiectului „INMA -
Agenți pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-
urilor”, finanţat de Comisia europeană, pe care
Agenţia îl implementează în calitate de partener,
alături de cinci entităţi partenere din turcia, Spa-
nia, Italia și Portugalia.

Scopul acestui curs de instruire este de a for -
ma Manageri de Inovare, ale căror competenţe și
abilităţi să corespundă cu cerinţele actuale de pe
piaţa muncii, pentru a realiza audituri de inovare
în cadrul unei întreprinderi.

În total s-au înscris 15 persoane – studenţi și per -
soane care lucrează atât în mediul privat, cât și în
mediul public.

Cursul este gratuit, deschis, de tip interactiv, cu
exerciţii practice și discuţii libere, fiind structurat
pe module pe teme ce vizează Managementul Stra-
tegic, Managementul Resurselor umane, Manage-
mentul Cunoașterii, Responsabilitatea Socială Cor-
poratistă și noi tehnologii, ce se va desfășura pe du -
rata a șase zile, la sediul Agenţiei din Călărași. 

La finalizarea cursului pilot, participanţii vor fa -
ce stagii de practică în cadrul unei întreprinderi, unde
vor desfășura un audit de inovare, având posibilita -
tea să-și demonstreze calităţile și abilită ţi le, precum
și ideile de promovare sau dezvoltare a afacerii. 

Reamintim totodată că Agenţia pentru dezvol-
tare Regională Sud Muntenia a organizat marţi, 21
martie, evenimentul local de diseminare a proiec-
tului „INMA - Agenți pentru Managementul Inovării
în cadrul IMM-urilor”. În cadrul acestui eveniment,
ce s-a desfășurat la sediul Agenţiei din Călărași, a
fost prezentat proiectul InMA, pe care AdR Sud
Muntenia îl implementează în perioada noiembrie
2015 – octombrie 2017.

„INMA - Agenți pentru Managementul Inovării
în cadrul IMM-urilor” este finanţat de către Comi-
sia europeană prin programul ERASMUS+, Acţiunea
cheie 2: Cooperarea pentru inovare și schimb de
bune practici/ Parteneriate strategice. Obiectivul
principal al proiectului este transferarea către par-
tenerii din alte ţări europene, a profilului ocupa ţio -
nal european „Agent pentru Managementul Inovării
în cadrul IMM-urilor”, alături de materialele de instrui -
re necesare pentru pregătirea viitorilor manageri de
inovare, care să aducă plus valoare acti vităţii des -
fășurate în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii.
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A demarat cursul pentru formarea
de „Agenți pentru Managementul Inovării
n cadrul IMM-urilor”, la ADR Sud Muntenia

Mai multe detalii privind acest curs
de formare pot fi obţinute de la Serviciul
Dezvoltare, tel./ fax: 0342/108.001,
e-mail: programe@adrmuntenia.ro,
persoană de contact: Otilia RADU –
expert Serviciul Dezvoltare.
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S-a lansat cel de-al doilea apel de proiecte
aferent Priorităţii de investiţii 7.1

MdRAPfe a publicat versiunea finală a Ghidu-
lui Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a
fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR
2017/7/7.1/2, Prioritatea de investiţii 7.1 „Spriji-
nirea unei creșteri favorabile ocupării forței de
muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca
parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zo -
ne, care să includă reconversia regiunilor industria -
le aflate în declin, precum și sporirea accesi bi lită -
ții și dezvoltarea resurselor naturale și culturale
specifice”, aprobată în data de 21 martie, prin ordin
al ministrului dezvoltării regionale și administraţiei
publice.

Ghidul solicitantului conţine informaţii despre
specificitatea proiectelor, modalitatea de comple-
tare și de depunere a cererii de finanţare, condiţii
de eligibilitate, o descriere a etapelor de verifi-
care, evaluare, selecţie, contractare a proiectelor.
de asemenea, sunt incluse instrucţiuni de comple-
tare a Cererii de finanţare de către solicitanţi.

depunerea cererilor de finanţare se face uti-
lizând sistemul integrat de management - aplicaţia
MySMIS.

Astfel, începând cu data de 21 martie s-a des-
chis apelul nr. POR 2017/7/7.1/2, ce se va încheia
pe 21 octombrie a.c.. Pentru pregătirea proiecte-
lor este prevăzută o perioadă de o lună de la data
deschiderii apelului, astfel încât depunerea proiec -
telor se va face începând cu data de 21 aprilie 2017.

Precizăm că finanţarea proiectelor se va face
respectând principiul competitivităţii, în ordinea

punctajului obţinut doar după parcurgerea tuturor eta -
pelor de selecţie din primul apel POR 2016/7/7.1/1
și în limita sumelor ce rămân disponibile. Proiecte -
le depuse în cadrul celui de-al doilea apelul se vor
finanţa numai dacă proiectele depuse în primul a -
pel nu utilizează integral alocarea precizată în Ghi-
dul specific apelului.

În utilizarea Ghidului specific, prevederile sa -
le se vor completa, acolo unde este cazul, cu preve -
derile Ghidului general al POR 2014-2020, intitulat
„Ghidul solicitantului – Condiții generale de acce-
sare a fondurilor în cadrul POR 2014 – 2020”.

Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi
consultate pe website-ul Agenţiei – http://regio.adr -
muntenia.ro, secţiunea POR 2014-2020 > Program >
Axe > Axa 7 - turism, link: http://regio.adrmunte-
nia.ro/por_2014-2020/s1284/axa-7--turism/, pre-
cum și pe site-ul programului - www.inforegio.ro.

A fost modificat Ghidul solicitantului
pentru apelul de proiecte nr. POR/2016/7/7.1/1!

joi, 22 martie, a fost emis ordinul de modifica -
re a Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de
accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte
nr. POR/2016/7/7.1/1 aferent Priorităţii de inves -
tiţii 7.1 „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocu-
pării forței de muncă, prin dezvoltarea potenția -
lului endogen ca parte a unei strategii teritoriale
pentru anumite zone, care să includă reconversia re -
giunilor industriale aflate în declin, precum și spori -

rea accesibilității și dezvoltarea resurselor natura -
le și culturale specifice”, ce conţine condiţii speci -
fice pentru accesarea fondurilor în cadrul progra-
mului.

Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi con -
sultate pe website-ul Agenţiei – http://regio.adrmunte -
nia.ro, secţiunea POR 2014-2020 > Program > Axe >
Axa 7 - turism, link: http://re gio.adrmuntenia.ro/
por_2014-2020/s1284/axa-7--turism/.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1284/axa-7--turism/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1284/axa-7--turism/
http://www.inforegio.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1284/axa-7--turism/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1284/axa-7--turism/
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S-au revizuit Ghidurile solicitantului
pentru Priorităţile de investiţii 3.1, 5.1 şi 5.2

Autoritatea de Management pentru POR din
cadrul Ministerului dezvoltării Regionale, Adminis -
tra ţiei Publice și fondurilor europene a anunţat,
în data de 21 martie, modificarea Ghidurilor soli-
citantului pentru Priorităţile de investiţii 3.1 „Spri-
jinirea eficienței energetice, a gestionării inteli-
gente a energiei și a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv
în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”,
Operaţiaunea A - Clădiri rezidenţiale, 5.1 „Conser-
varea, protejarea, promovarea și dezvoltarea pa-
trimoniului natural și cultural” și 5.2 „Realizarea
de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban,
revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării
terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zo-
nelor de reconversie), reducerii poluării aerului și
promovării măsurilor de reducere a zgomotului”.

Revizuirea Ghidului solicitantului aferent ape-
lului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 se referă
la:

modificarea termenului de depunere a docu-•
mentelor din cadrul etapei precontractuale de la
30 de zile lucrătoare la 30 de zile calendaristice
pentru proiectele pentru care nu s-a demarat eta -
pa respectivă;

actualizarea formei de contract cu prevede-•
rile legale în vigoare. Acesta a fost actualizat în
conformitate cu modificările legislative interve-
nite;

pentru apelurile necompetitive, principiul•
„primul venit, primul evaluat” rămâne aplicabil,
referindu-se la blocarea sumei alocate fiecărui
proiect, în funcţie de ordinea depunerii acestora,
cu condiţia parcurgerii cu succes a etapelor de
evaluare, selecţie și contractare; cu toate acestea,
parcurgerea etapelor de evaluare, selecţie și con-
tractare pentru proiectele care se încadrează în
alocarea regională a apelului (conform principiului
enunţat) se poate realiza fără a se respecta ordi-
nea depunerii proiectelor, având în vedere faptul
că pot exista situaţii în care pentru unele proiec-
tele sunt necesare clarificări, iar pentru altele nu
este necesar, unii solicitanţi răspund mai repede
la solicitările de clarificări sau sunt disponibili pen-
tru efectuarea vizitei la faţa locului într-un termen

mai scurt;
includerea în cadrul documentelor ce trebuie•

aduse de către entităţile de drept public în etapa
precontractuală în conformitate cu prevederile HG
93/2016, prezentând „Fișa proiectului finan țat/
propus la finanțare în cadrul programelor aferen -
te Politicii de coeziune a Uniunii Europene”;

actualizarea „Modelului A - Opisul cererii de•
finanțare”.

Restul condiţiilor și prevederilor din Ghidul Spe -
cific P.I. 3.1A rămân neschimbate.

Revizuirea Ghidului solicitantului aferent ape-
lului de proiecte nr. POR 2016/5/5.1/1 a vizat co-
relarea cu modificările aduse Ghidului general POR
(prin Ordinul MdRAPfe nr. 286/15.02.2017), în ceea
ce privește modelul standard orientativ al contrac-
tului de finanţare, precum și a Modelului f 5.1 - A -
cord de parteneriat model orientativ. Restul con -
diţiilor și prevederilor din ghidul specific rămân ne -
schimbate.

În ceea ce privește revizuirea Ghidului solicitan -
tului pentru apelul de proiecte nr. POR/2016/5/5.2/1,
principalele modificări prevăd:

modificarea termenului de depunere a docu-•
mentelor din cadrul etapei precontractuale, de la
30 de zile lucrătoare la 30 de zile calendaristice,
pentru proiectele pentru care nu s-a demarat eta -
pa respectivă;

(continuare în pagina 5)
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(continuare din pagina 4)
includerea situaţiei în care nu se aplică me-•

canismul de selecţie și contractare pentru apelu-
rile competitive, respectiv atunci când aceste ape-
luri sunt închise, iar valoarea solicitată a proiec-
telor depuse în cadrul regiunii de dezvoltare nu
acoperă alocarea regională. În acest caz, Organis-
mele Intermediare ale POR vor putea demara eta -
pa precontractuală pentru toate proiectele care
întrunesc punctajul minim, fără a mai aplica me-
canismul etapizat de selecţie și contractare, ceea
ce elimină premisele competiţionale în apelul res-
pectiv;

includerea menţiunii că pentru toate proiec-•
tele depuse în cadrul apelurilor competitive des-
chise la Organismele Intermediare, pentru care s-a
întrunit punctajul minim de acceptare, dar nu s-a
întrunit pragul de calitate, se pot solicita documen -
tele aferente etapei de precontractare, pe riscul
solicitantului, cu privire la contractarea proiectu-
lui în urma aplicării mecanismului descris în ghidul
specific și încadrarea în alocarea regională a pro-
iectului;

eliminarea din textul Ghidului General a preve -•
derilor legate de obligativitatea depunerii proiectu -
lui tehnic (Pt) și sancţiunile aferente. Modifi carea
respectivă a fost inclusă în forma de contract apro-
bată prin ordinul MdRAP nr. 3170/07.12.2016, fiind
omisă eliminarea prevederii din textul ghidului;

actualizarea formei de contract cu prevederi -•
le legale în vigoare;

actualizarea Modelului A – Opisul cererii de finanţare;•
actualizarea Modelului f – modelul orientativ al•

acordului de parteneriat anexă la cererea de finanţare.
Restul condiţiilor și prevederilor din Ghidului

solicitantului aferent P.I. 5.2 rămân neschimbate.
Ghidurile consolidate și anexele aferente a -

cestora pot fi consultate pe website-ul Agenţiei de-
dicat implementării POR în Sud Muntenia – http://re -
gio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014-2020 >
Program > Axe, link-uri: http://regio.adrmunte-
nia.ro/por_ 2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-
energetica/ și http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-
2020/s1282/axa-5--mediu-urban--patrimoniu-cul-
tural/, precum și pe pagina web a programului -
www.inforegio.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 24 martie 2016
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

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 ţie

Alocare
regională

apel
- mil. Lei -

Procent
acoperire
alocare

regionalăl

2 2.1 POR/2016/2/2.1/A/1 27.01.2017,
ora 12.00 36,85 320 340,668 286,356 227,466 41 35,002 31,124 25,386 279 166,300 121,52%

2 2.2 POR/102/2/2 23.08.2017,
ora 12.00 27,22 2 6,278 5,261 3,774 0 0,000 0,00 0,000 2 122,841 3,07%

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 5 258,770 3,63%

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

28.08.2016,
ora 10.00 45,71 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 206,285 0,00%

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 27 173,882 189,96%

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 63,903 45,44%

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 63,903 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 2 564,519 59,39%

6 6.1 POR 2016/6/6.1/2 06.07.2017,
15.00 125,09 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 564,519 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 69,138 72,52%

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 69,138 0,00%

8 8.1 P.O.R./8/8.1/8.3/A
/1

29.08.2017,
ora 12.00 4,22 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 19,044 0,00%

• Curs Inforeuro martie 2017: 4,5129 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 și 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) și cofinanţarea 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

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://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1282/axa-5--mediu-urban--patrimoniu-cultural/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1282/axa-5--mediu-urban--patrimoniu-cultural/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1282/axa-5--mediu-urban--patrimoniu-cultural/
http://www.inforegio.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Pachetele de desemnare
a sistemelor de management şi control

pentru POAT, POCA şi POIIMM,
înaintate Autorităţii de Audit

În data de 20 martie, Ministerul dezvoltării Re-
gionale, Administraţiei Publice și fondurilor europe -
ne a transmis către Autoritatea de Audit pachetele
pentru desemnarea sistemelor de management și
control aferente Programului Operaţional Asistenţă
tehnică 2014-2020, Programului Operaţional Capa-
citate Administrativă și Programului Operaţional
Iniţiativa pentru IMM.

„Pentru a îndeplini angajamentele pe care ni
le-am asumat în ceea ce privește acreditarea
autorităților implicate în gestionarea programelor
operaționale 2014-2020, am înaintat Autorității
de Audit documentele necesare desemnării pentru
încă trei programe operaționale. Constat cu bu-
curie că eforturile susținute ale întregii echipe au
dat rezultate”, a afirmat doamna Rovana Plumb,
ministru delegat pentru fonduri europene.

Până la sfarșitul lunii aprilie se vor finaliza și se
vor transmite Autorităţii de Audit pachetele de docu -
mente necesare acreditării programelor ope ra ţio -
nale: Infrastructură Mare (POIM), Regional (POR), Ca-

pital uman (POCu), Competitivitate (POC). ulterior,
Autoritatea de Audit va analiza documentele și va
derula câte o misiune de audit la nivelul fiecărui pro -
gram. Aceste acţiuni sunt necesare pentru emiterea
opiniei „fără rezerve”, condiţie esenţială pentru
acreditarea sistemelor de management și control.

Acreditarea sistemului de gestionare a fondu-
rilor este condiţia esenţială pentru a rambursa de
la Comisia europeană cheltuielile din proiectele cu
fonduri europene.

Până la sfârșitul anului 2016 au fost desem-
nate doar trei sisteme de gestiune și control, res-
pectiv Autoritatea de Management și Autoritatea
de Certificare pentru:

Programul IPA de Cooperare transfrontalieră•
România – Republica Serbia 2014-2020;

Programul de Cooperare transfrontalieră In-•
teRReG V-A România – Bulgaria;

Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor•
defavorizate.

Sursa: mdrap.ro

Masterclass organizat de Comisia Europeană la Bruxelles,
pentru tineri studenţi doctoranzi sau cercetători 

30 de studenţi doctoranzi
sau tineri cercetători din statele
membre și nemembre ue vor fi
selectaţi pentru a participa la un
Masterclass organizat de Comisia
europeană la Bruxelles, între 8 și
12 octombrie a.c., în cadrul Săp-
tămânii europene a Regiunilor și
Orașelor. 

tinerii interesaţi pot trans-
mite aplicaţia până în data de 9
mai, Ziua europei. Mai multe de-
talii despre acest subiect aflaţi
aici: http://bit.ly/2mrMx8k.

Sursa: mdrap.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.mdrap.ro
http://bit.ly/2mrMx8k
http://www.mdrap.ro
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Programul de Cooperare Interregională
Interreg Europe

Programul de Cooperare Interregională»
Interreg Europe: pentru cel de-al 3-lea
apel de proiecte, perioada de depunere
a cererilor de finanţare este 3 martie -
30 iunie 2017, pentru toate cele 4 axe
prioritare (inovare, competitivitatea
MM-urilor, economie cu emisii scăzute
de carbon, mediu și eficienţa resurselor).

Programul Interreg Europe urmărește îmbună -
tăţirea punerii în aplicare a politicilor și progra-
melor de dezvoltare regională, în principal a celor
care urmăresc investiţiile pentru creștere econo-
mică și a locurilor de muncă și, după caz, a celor de
cooperare teritorială europeană, prin promovarea
schimbului de experienţă și a învăţării de noi po-
litici de către actorii de interes regional.

Programul are un buget de 359 de milioane de eu -
ro, finanţat din fondul european de dezvoltare Regio -
nală (fedR), pentru perioada 2014-2020, din care:

322,4 milioane de euro pentru proiecte de co-•
operare interregională implementate de partenerii
din ue. Partenerii din norvegia și elveţia vor fi co -
finanţaţi din fonduri naţionale de ţările respective;

15,3 milioane de euro pentru platforme de•
învăţare de politici publice;

21,3 milioane de euro pentru asistenţa teh-•
nică a programului - configurare, implementare,
monitorizare etc..

Cofinanţarea proiectelor:
85% din fedR pentru instituţiile publice și or-•

ganismele de drept public din cele 28 de state
membre ale ue, 75% pentru organismele private
non-profit din cele 28 de state membre ue;

50% finanţare norvegiană pentru organismele•
publice de drept public și organismele private non-
profit din norvegia;

finanţare elveţiană: partenerii din elveţia sunt•
invitaţi să contacteze punctul naţional elveţian de
contact Interreg pentru informaţii privind oportu -
nităţile de finanţare din elveţia.

Beneficiarii eligibili sunt autorităţi publice - na -
ţionale, regionale sau locale; organisme de drept
public; organisme private non-profit - agenţii, in-
stitute de cercetare; organizaţii specializate în po-
litici publice etc..

Programul este activ în 30 de ţări: cele 28 de
state membre ale uniunii europene, elveţia și nor-
vegia.

Autoritatea de Management a programului es -
te franţa, prin Regiunea nord - Pas de Calais, iar Se -
cretariatul tehnic Comun are sediul în Lille. Auto-
ritatea naţională, din partea României, este Minis-
terul dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice
și fondurilor europene, prin direcţia Programe de
Cooperare teritorială europeană.

Cum puteţi participa la program:
luaţi legătura cu un grup de actori interesaţi;•
deveniţi lider de proiect sau partener într-un•

proiect de cooperare interregională;
înscrieţi-vă pe platformele de învăţare de po-•

litici.
Sursa: mdrap.ro
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http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.mdrap.ro
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Oratia, cetatea ascunsă în pădure
Cetatea Oratea (cunoscută cel mai adesea sub

denumirea Oratia) a fost ridicată pe „Dealul Sasu-
lui”, la 1,5 km nord de satul Podu dâmboviţei, ju -
deţul Argeș, la circa 300 m est de șoseaua Câmpu-
lung - Brașov (dn73), la 6 km nord de Rucăr și la 2
km de râul dâmboviţa. Vechiul drum păstrează ur -
me fragile din vremurile de demult. Zidul cetăţii do -
mină întreaga vale. Se spune că pe aici trecea cel
mai important drum care lega ţara Românească de
transilvania. O parte dintre istoricii care au cerce -
tat zona au presupus că aceasta a fost vamă a tran-
silvaniei. Și Vlad ţepeș ar fi locuit o perioadă aici.
În unele înscrieri spunându-se că domnitorul ar fi
fost prins de turci în această cetate.

Peisajul este de-a dreptul spectaculos. În zonă
sunt foarte multe locuri frumoase care merită să
fie vizitate, inclusiv peștera dâmbovicioara. 

Ruinele cetăţii se pot observa și de pe dealul
Sasului. tot ce-a mai rămas din ele este un zid aco-

perit de brazi cre seamănă cu un perete de munte. 
Cetatea Oratia datează din anul 1212, fiind con -

struită de cavalerii teutoni, la îndemnul regelui An-
drei al II-lea al ungariei. Acesta le-a cerut cavale-
rilor teutoni, care se retrageau spre vestul euro-
pei, dupa luptele purtate în locurile sfinte, să par-
ticipe la apărarea hotarelor ţării Bârsei împotriva
năvălirilor triburilor migratoare ale cumanilor. În
acest scop, le-a acordat dreptul de a ridica în zonă
cetăţi și orașe. teutonii au căutat să-și extindă stă-
pânirea și peste Carpaţi, zidind astfel cetatea Ora-
tia, puternic post de pază al trecătorii Branului.

Cetatea a fost concepută ca punct de apărare
și s-a numit, la acea vreme, Cetatea neamţului.
ulterior, devenind punct vamal, s-a transformat în
Cetatea Piatra Craiului, Cetatea dâmboviţei, iar
într-un final a fost botezată Oratia, după valea ca -
re se întinde la poalele ei.

Sursa: visitarges.ro

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


Municipiul Călărași a solicitat»
Ministerului dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice și fondurilor
europene includerea în Programul naţional
de dezvoltare Locală, domeniul specific
realizării/extinderii/reabilitării/modernizării/
dotării unităţilor de învăţământ
preuniversitar, înfiinţate potrivit legii. 

Peste 2 milioane de lei sunt necesari pentru
investiţia „Modernizare și extindere Corp B, Liceul
Mihai Eminescu din Călărași”, fonduri provenite
din PndL și de la bugetul local (148.340 de lei).

Liceul dispune de o bază materială pentru nu-
mărul de elevi înscriși, principala problemă fiind
funcţionarea cu efective de elevi în clase subdimen -
sionate (6 săli), la care se adaugă faptul că două

clase nu au o sală de curs proprie. La începutul
anului școlar 2016 – 2017 sunt înscriși 945 de elevi,
repartizaţi după cum urmează: învăţământ primar
– 6 clase cu 154 de elevi, învăţământ gimnazial – 7
clase cu 177 de elevi, învăţământ liceal: 22 de cla -
se cu 614 elevi.

dintre toate problemele identificate, cea mai
mare o reprezintă derularea orelor de curs în șase
săli subdimensionate. Liceul dispune de asemenea
de o clădire dezafectată cu patru săli de clasă –
fostele ateliere din perioada când liceul avea profil
industrial -, cancelarie și grupuri sanitare ce oferă
și posibilitatea extinderii cu încă două săli. Reabi-
litarea, exinderea și dotarea acestei clădiri ar re-
prezenta rezolvarea celei mai complicate proble -
me a liceului, creând condiţiile optime pentru des -
fășurarea unui act educaţional de calitate.

Sursa: obiectiv-online.ro

Consilierii judeţeni au aprobat în unanimitate,
în ședinţa extraordinară de vineri, 17 martie, o in-
vestiţie vitală pentru sistemul sanitar argeșean.
este vorba despre consolidarea și reabilitarea Spi-
talului judeţean de urgenţă din Pitești.

Valoarea estimată a obiectivului de investiţii,
potrivit devizului general întocmit de direcţia teh-
nică, este de 78.722.308 lei, cu tVA. Investiţia ur-
mează a fi înaintată spre finanţare Ministerului
dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și
fondurilor europene, în cadrul Programului naţio-
nal de dezvoltare Locală, aprobat prin OuG nr.
28/2013.

Imobilul în care funcţionează Spitalul jude-
ţean are o vechime de peste 40 de ani. expertizele
tehnice la partea structurală au evidenţiat faptul
că sunt necesare lucrări de consolidare pentru re-
ducerea riscului seismic, după ce 4 din cele 9 cor-
puri de clădiri au fost încadrate în clasa de risc
seismic II.

Reabilitarea spitalului va avea în vedere inter-

venţii asupra sistemelor de încălzire, de climati-
zare și iluminare a clădirii, de furnizare a apei cal -
de de consum și recompartimentarea actualelor spa -
ţii, prin aceste lucrări urmărindu-se crearea con-
diţiilor pentru asigurarea calităţii actului medical
și de îngrijire.

Sursa: jurnaluldearges.ro
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Reabilitarea Spitalului judeţean din Piteşti,
estimată la peste 78 de milioane de lei

Argeş

Corpul B al Liceului „Mihai Eminescu”
din Călăraşi va fi modernizat şi extins

Călăraşi

http://www.obiectiv-online.ro
http://jurnaluldearges.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Primăria târgoviște a anunţat că a fost semnat
ordinul de începere a lucrărilor pentru reabilitarea
și modernizarea drumurilor de interes local din
cartierul Priseaca. e vorba de o investiţie finanţată
în cadrul unei asocieri între Primăria târgoviște și
Consiliul judeţean dâmboviţa, care vizează reabi-
litarea a 3 km de drum, respectiv străzile: Soare-
lui, Prisecii, Câmpului și dâmboviţei. Lucrările vor
începe luni, 27 martie, firma care le va executa fi-
ind SC eurocogen filiala Aninoasa SRL. durata de
execuţie este de 12 luni. „De menționat că cea de-
a două investiție care vizează Priseaca se află la
acest moment în faza de proiectare, are ca obiect
4 km de drum și lucrările vor debuta cel mai târziu
în toamna acestui an, vizate fiind străzile Soarelui
(dreapta și după intersecția cu Prisecii), diferența
rămasă de executat din Dâmboviței și Prisecii, pre-
cum și străzile Înfrățirii, Stupilor, Teilor și Oilor. În

paralel, tot în Priseaca, se va derula un proiect de
realizare și de extindere a rețelei de canalizare și
distribuție a apei pe străzile Teilor, Prisecii, Plante -
lor, Pădurii și Crângului. Astfel, săptămâna viitoa -
re va debuta cel mai mare proiect de reabilitare a
infrastructurii din istoria localității Priseaca, par -
te componentă a municipiului Târgoviște”, a trans -
mis primarul Cristian Stan.

Sursa: adevarul.ro

Încep lucrările de reabilitare
a străzilor din Priseaca

Dâmboviţa

Infrastructura municipiului Giurgiu este princi-
pala preocupare a adminstraţiei locale giurgiuvene,
astfel că depunerea de proiecte și alocarea de la bu-
getul local de resurse financiare pentru îmbunătăţirea
și modernizarea infrastructurii continuă și în anul
2017. În conferinţa de presă de miercuri, 21 martie,
primarul nicolae Barbu a adus în atenţia giurgiuveni-
lor informaţii cu privire la șapte proiecte depuse prin
Programul naţional de dezvoltare Locală.

„Am depus șapte proiecte pe OG nr. 28, pe PNDL.
Două dintre acestea sunt pentru asfaltarea dru-
murilor, și aici vorbim despre cei 34 km de străzi din
zona Ramadan, de pe Sloboziei până pe Negru-Vo dă.
Sunt două proiecte mari pe care le-am contopit pen -
tru a avea șanse mai mari în obținerea fondurilor și,
bineînțeles, pentru a demara cât mai re pede aces -
te lucrări. În orice caz, surse de finan ța re pentru dema -
rarea procedurii sunt, drept urma re, (...) după 15 a -
prilie, după ce finalizăm și buge tul în întregime, vom

putea începe”, a declarat pri marul nicolae Barbu.
tot anul acesta vor beneficia de fonduri pen-

tru dotare și alte amenajări mai multe instituţii de
învăţământ gimnazial și liceal din municipiu.

„Al treilea proiect este pentru dotarea și tot
ce a însemnat proiectul cu Maiorescu. Al patrulea
și al cincilea proiect sunt pentru dotarea Școlii
gimnaziale ‘Academician Marin Voiculescu’ și do-
tare și alte amenajări la Liceul ‘Viceamiral Ion Bă-
lănescu’, ultimele două proiecte depuse prin PNDL
fiind pentru canalizare pluvială în zona Rama-
dan”, a mai adăugat edilul-șef.

Se estimează că în perioada imediat urmă-
toare, pentru primele trei proiecte care se referă
la asfaltarea celor 34 km de străzi și dotare și alte
amenajări vor fi semnate contractele de finanţare
în valoare de 11 milioane de euro, iar din toamna a -
cestui an vor fi demarate și lucările.

Sursa: primariagiurgiu.ro

Proiecte de îmbunătăţire şi modernizare
a infrastructurii municipiului Giurgiu,

prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală

Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://adevarul.ro
http://primariagiurgiu.ro
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Fonduri de peste 200 de milioane de lei
pentru investiţiile din judeţul Ialomiţa

Ialomiţa

În data de 23 martie, Consiliul»
judeţean Ialomiţa a aprobat în plen bugetul
anului 2017. Conform proiectului de hotărâre,
valoarea cheltuielilor estimate pentru
anul în curs se ridică la 205 milioane de
lei. Ședinţa Consiliului judeţean a fost
precedată de o dezbatere publică în care
autorităţile locale au prezentat investiţiile
prioritare ale acestui an. 

„Pentru secțiunea de dezvoltare suntem
influențați direct de programele naționale. Avem
18 proiecte de investiții prevăzute pentru anul
2017! Discutăm de reabilitarea și modernizarea in-
frastructurii de sănătate, reabilitarea patrimoniu-
lui public al județului, modernizarea infrastructu -
rii de transport, un program foarte ambițios pen-
tru care avem pregătiți, ca și documentație în vede -
rea finanțării, 200 din cei 500 de kilometri de dru-
muri județene și programul județean de dezvolta -
re locală, o noutate pentru noi, care permite ca pro -
gramele care nu sunt finanțate din programele na -
ționale să fie finanțate de noi împreună cu auto -
ritățile locale (...)”, a declarat Victor Moraru, pre -
ședintele Cj Ialomiţa.

Circa 30 milioane de lei vor fi utilizate pentru
reabilitarea și modernizarea infrastructurii de trans -
port rutier. În cadrul acestui tip de investiţii merită
nominalizat podul de la dridu, peste râul Prahova,
pentru care se alocă 870 mii de lei, din cele 10,4

milioane de lei necesare finalizării lui. Alte câteva
milioane de lei au fost alocate de către oficialii ju -
deţeni pentru studii de fezabilitate, servicii de ex-
pertiză tehnică și documentaţii care vizează inves -
tiţiile viitoare ale judeţului. Printre ele merită rea-
mintite cele în turismul cultural și de recreere, pre -
cum și în sănătate, respectiv Biserica de lemn „Sfân -
tul Nicolae” Slobozia și Orașul de floci (15 mili oa -
ne de lei), investiţiile turistice în faleza de la Bor -
dușani și punctul de acostare turistică de la Stel-
nica (5,6 milioane de lei), precum și investiţiile de
la Spitalul judeţean Slobozia (115 milioane de lei).
de asemenea, Consiliul judeţean Ialomiţa a alocat
pentru prima dată o sumă de 50 mii de lei pentru
un studiu privind „valorificarea apei cu potențial ter -
mal și balnear - resursă naturală din comuna Giur-
geni”. 

„Vom finanța 4 domenii importante, respectiv
Cultura, Cultele, Sportul și Mediul. Este cea mai
mare sumă alocată vreodată de instituție până a -
cum, însă am dorit să venim în întâmpinarea socie -
tății civile și a organizațiilor nonguvernamentale ca -
re propun și susțin astfel de proiecte. Sperăm ca
a nul viitor, în funcție de cerințe, să putem majora
aceste sume!”, a declarat Victor Moraru, în cadrul
dezbaterii publice de săptămâna trecută. Ghidul
de finanţare, precum și condiţiile concrete în care
pot fi accesate fondurile oferite de către Consiliul
judeţean urmează a fi puse la dispoziţia celor in -
teresaţi pe site-ul instituţiei.

Sursa: independentonline.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.independentonline.ro
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Proiectul de buget
al muncipiului Alexandria, dezbătut în şedinţă publică
Teleorman

Primăria municipiului Alexandria a organizat
marţi, 21 martie, dezbatere publică pe marginea
proiectului de buget local pentru anul 2017. Prima -
rul municipiului, Victor drăgușin, a prezentat pro-
iectul pe capitole și subcapitole, subliniind cele mai
importante surse de finanţare și principalele in-
vestiţii, care vor fi finanţate în anul 2017 din buge -
tul local. Potrivit proiectului de buget, în acest an
sunt prevăzute venituri mai mari cu aproximativ
4,5 milioane de lei, în comparaţie cu anul trecut, în
timp ce suma prevăzută la cheltuieli este mai mică
cu aproximativ 3 milioane de lei. Ponderea cea mai
mare în proiectul de buget pentru anul 2017 o au
cheltuielile pentru funcţionare (80%), la acest ca-
pitol fiind prevăzută suma de 98.174.300 de lei.
Cea mai mare parte din această sumă reprezintă
cheltuielile de personal, aici fiind incluse și sala-
riile dascălilor din Alexandria, care reprezintă 55%
din suma prevăzută pentru acest capitol. Sumele
alocate pentru bunuri și servicii și alte cheltuieli au
fost reduse comparativ cu anul trecut. La capitolul
cheltuieli pentru dezvoltare, anul acesta a fost pre -
văzută suma de 17.648.000 de lei. O mare parte din
suma alocată investiţiilor va fi dirijată pentru mo-

dernizarea unităţilor de învăţământ. Primarul dră-
gușin a precizat că la capitolul investiţii nu au fost
cuprinse și cele care urmează să fie finanţate din
fonduri europene sau de la bugetul de stat, aces-
tea urmând să fie incluse în buget imediat ce va fi
aprobată finanţarea proiectelor.

Primarul Victor drăgușin a precizat că bugetul
pentru anul 2017 a fost conceput ca un program
complex de dezvoltare și modernizare a municipiului
la nivelul și exigenţele cetăţenilor, cu un mare nu-
măr de proiecte propuse de locuitorii municipiului
Alexandria. În cadrul dezbaterii au fost și propuneri
de includere a unor investiţii pe lista celor progra-
mate pentru acest an. dumitru tulpan, fost consilier
local a propus extinderea reţelei de apă și canalizare
peste calea ferată și realizarea unui nou drum de
acces către Serviciul de Ambulanţă judeţean, Gră-
diniţa nr. 5, Casa de Asigurări de Sănătate. după
această dezbatere, proiectul bugetului pentru anul
2017, cu modificările apărute în urma dezbaterii pu-
blice, va fi supus aprobării Consiliului local al muni-
cipiului Alexandria într-o ședinţă extraordinară, care
a fost programată pentru data de 29 martie.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Fonduri norvegiene
pentru mamele şi copiii din oraşul Băicoi

un proiect realizat pe fonduri norvegiene în
orașul Băicoi este aproape de a fi finalizat! este
vorba de proiectul „Mame active pe piața muncii”,
prin care primăria vine în sprijinul femeilor care
doresc să lucreze, deși au copii mici.

Astfel, dintr-o fostă centrală termică aflată în
zona blocurilor din cartierul Liliești, s-a făcut o cre șă
pentru copii cu vârste între 0 și 3 ani. Construc ţia
este gata, după aproximativ un an de lucrări, la ora
actuală fiind făcute finisajele interioare. Pe 30 mar-
tie, investiţia va fi finalizată, iar costul aces teia se
ridică la 406.000 de euro, tVA inclus. Banii proveniţi
din finanţare vor ajunge inclusiv pentru prima lună
de funcţionare, ulterior costurile vor fi suportate de
primărie. Capacitatea creșei este de 40 de copii, din-

tre care cinci sunt pentru rromi. Primăria deja a pri-
mit solicitări de înscriere a copiilor la creșă. Vor fi 12
angajaţi ai centrului, 3 - 4 educatori, un psiholog, un
administrator, două infirmiere, două femei de servi-
ciu, un asistent medical și un bucătar. În plus, se va
înfiinţa și un OnG pentru creșă, astfel încât să poată
fi atrase fonduri suplimentare pentru copii.

Psihologii spun că nu este necesar ca părinţii
să stea toată ziua cu cei mici, iar mamele se pot
întoarce liniștite la muncă, timp în care copiii stau
la creșă. Însă, este esenţial ca intervalul de timp
alocat pentru cei mici, chiar dacă este diminuat, să
fie timp „de calitate”, în care părinţii să le acorde
atenţia necesară copiilor.

Sursa: ziarulincomod.ro

Prahova
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newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

Agenţie și de către Ministerul dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice
și fondurilor europene, în vederea promovării

Programului Operaţional Regional.
Pe lângă aceste noutăţi, se dorește informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale Reţelei de Informare
ReGIO Sud Muntenia și 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 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 judeţean
Argeș, sediul Consiliului judeţean Argeș: Piaţa
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 judeţean
dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
dâmboviţa: Piaţa tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.
90, 100 și 101, mun. târgoviște, 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. Ploiești, 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, 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 / 27 martie 2017

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia și activităţile pe care
dumneavoastră le desfășuraţi. 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) și va fi distribuit

electronic săptămânal tuturor membrilor Reţelei de
Informare ReGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor

judeţene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării Regionale, Administraţiei

Publice și fondurilor europene, reprezentanţilor 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

