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ADR Sud Muntenia va demara un curs pilot cu tema
„Agenți pentru Managementul Inovării”

AdR Sud Muntenia implementează proiectul
„INMA - Agenți pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor”, finanțat de către Comisia europeană prin programul ERASMUS+, Acțiunea cheie
2: Cooperarea pentru inovare și schimb de bune
practice/ Parteneriate strategice. Proiectul se derulează în perioada noiembrie 2015 – octombrie
2017 în cadrul unui consorțiu format din 5 din țări:
Turcia, Spania, Italia, România și Portugalia.
Obiectivul principal al proiectului este transferarea către partenerii din alte țări europene, a
profilului ocupațional european „Agent pentru Managementul Inovării în cadrului Întreprinderilor
mici și mijlocii”, alături de materialele de instruire
necesare pentru pregătirea viitorilor manageri de
inovare, care să aducă plus valoare activității desfășurate în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii.
În vederea îndeplinirii obiectivului principal,
Agenția pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia
organizează, în luna martie - aprilie 2017, cursul
pilot de instruire „Agenți pentru Managementul Inovării” – pentru minim 15 tineri, șomeri cu calificări
academice sau persoane care lucrează pe posturi
sub nivelul lor de calificare și caută o promovare
la locul de muncă. Scopul acestui curs este de a
forma Manageri de Inovare, ale căror competențe și
abilități să corespundă cu cerințele actuale de pe
piața muncii, pentru a realiza audituri de inovare
în cadrul unei întreprinderi.
Cursul este gratuit, deschis, de tip interactiv,
cu exerciții practice și discuții libere, fiind structurat pe 5 module și se va desfășura pe durata a 6
zile, în perioada martie – aprilie 2017, la sediul central al Agenției pentru dezvoltare Regională Sud
Muntenia. Modulele cursului sunt: Management Strategic; Managementul Resurselor umane; Managemenwww.adrmuntenia.ro

INTERVIU

» Agenția pentru dezvoltare Regională
Sud Muntenia va organiza în perioada
martie - aprilie 2017, cursul de instruire
pilot „Agenți pentru Managementul
Inovării”, destinat absolvenților de studii
superioare care sunt încadrați sub nivelul
lor de calificare.

tul Cunoașterii; Responsabilitate Socială Corporatistă și Noi Tehnologii.
La finalizarea cursului pilot, participanții vor
face stagii de practică în cadrul unei întreprinderi.
Aceștia vor face un audit de inovare, având posibilitatea să-și demonstreze calitățile și abilitățile, precum și ideile de promovare sau dezvoltare a afacerii, putând fi angajați ulterior de compania la care
au făcut stagiul de practică.
Persoanele interesate să urmeze acest curs de
instruire se pot înscrie prin intermediul formularului disponibil aici - https://goo.gl/forms/pGSaudrfQGKawKk43 sau printr-un e-mail trimis la adresa: programe@adrmuntenia.ro.
Cursanții trebuie să facă parte din grupul țintă
al proiectului, și anume să fie tineri șomeri cu calificări academice sau persoane care lucrează pe posturi sub nivelul lor de calificare, sunt interesați să promoveze la locul de muncă și vor să-și perfecționeze
abilitățile de dezvoltare personală și profesională.
e-mail-ul de înscriere trebuie să conțină următoarele informații despre participant: Nume, prenume/
Studiile absolvite (doar persoanele cu studii superioare se pot înscrie)/ date de contact (telefon, e-mail).
demararea cursului va fi anunțată atât pe site-ul
AdR Sud Muntenia, cât și pe pagina de facebook a
Agenției. Cei care se vor înscrie prin intermediul formularului vor primi un e-mail de confirmare înaintea începerii cursului. detalii privind acest demers
pot fi obținute de la Serviciul dezvoltare, tel./ fax:
0342/108.001, e-mail: programe@adrmuntenia.ro,
persoană de contact: Otilia RAdu – expert Serviciul
dezvoltare.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Până în data de 17 martie, entitățile de inovare și transfer tehnologic și parcurile științifice interesate să acceseze fonduri nerambursabile POR sunt
invitate să completeze și să transmită electronic
scrisorile de intenție către Serviciul dezvoltare, email: programe@adrmuntenia.ro, tel.: 0242/331.769,
fax: 0242/313.167.
Reamintim că la începutul lunii martie, Agenția pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru implementarea Axei prioritare 1 a Programului Operațional
Regional, a lansat metodologia pentru scrisoarea
de intenție, în vederea identificării expresiilor de
interes din partea potențialilor beneficiari, respectiv entitățile de inovare și transfer tehnologic (eITT)
și parcurile științifice, care intenționează să aplice
pentru finanțare din POR – Axa prioritară 1 „Pro-

movarea transferului tehnologic”.
Metodologia pentru completarea scrisorii de
intenție este disponibilă pe website-ul Agenției,
destinat exclusiv implementării POR - http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 1 Transfer tehnologic, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1278/axa-1--transfer-tehnologic/.
Apelul lansat pentru scrisorile de intenție reprezintă ultima etapă din procesul de elaborare a
documentului Cadru Regional (Concept note), care, ulterior finalizării, urmează să fie avizat de
Consorțiul Regional de Inovare și aprobat de Consiliul pentru dezvoltare Regională. după finalizarea acestei etape, se va lansa Ghidul solicitantului
pentru apelul de proiecte aferent Axei prioritare
1 a POR.

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
în data de 10 martie 2016
ReGIuNeA Sud MuNTeNIA

Axă
2
2
3
3
5
5
6
6
7
8

Prioritate
de investiții

Apel

2.1

POR/2016/2/2.1/A/1

3.1

POR/2016/3/3.1/A/1

2.2

POR/102/2/2

3.1

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

5.2

POR/2016/5/5.2/1

5.1
6.1
6.1
7.1
8.1

POR/2016/5/5.1/1
POR/2016/6/6.1/1
POR 2016/6/6.1/2

POR/2016/7/7.1/1

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

data
închidere
apel

27.01.2017,
ora 12.00
23.08.2017,
ora 12.00
16.11.2016,
ora 10.00
28.08.2016,
ora 10.00
25.11.2016,
ora 12.00
25.11.2016,
ora 12.00
16.11.2016,
ora 12.00
06.07.2017,
15.00
05.12.2016,
ora 17.00
29.08.2017,
ora 12.00

Alocare
regională
apel
- mil. euro -

36,85
27,22
57,34

Nr. proiecte
depuse
309
0

PROIeCTe dePuSe

Valoare
totală
- mil. Lei -

Valoare
eligibilă
- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

0,000

0,000

0,000

328,991

276,175

218,843

7

32,104

30,762

26,148

38,53

41

438,483

434,469

125,09

3

473,786

6

83,727

45,71
14,16

125,09

15,32
4,22

0
5
0
0

0,000

34,490
0,000
0,000

Nr. proiecte
respinse
41
0

PROIeCTe ReSPINSe

Valoare
totală
- mil. Lei -

Valoare
eligibilă
- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

0,000

0,00

0,000

36,151

31,855

25,968

eVALuARe
Nr. proiecte în
selecție
268
0

2

15,528

15,098

12,833

425,625

14

99,256

97,387

95,401

27

471,929

462,279

1

130,105

129,722

127,022

82,039

80,398

3

31,556

30,879

30,260

0,000

33,790
0,000
0,000

0,000

33,114
0,000
0,000

0
1
0
0

0,000
4,204
0,000
0,000

0,000
4,160
0,000
0,000

0,000
4,077
0,000
0,000

5
0

166,300
122,841
258,770
206,285

Procent
acoperire
alocare
regionalăl

115,98%

0,00%
5,15%
0,00%

173,882

189,91%

2

564,519

59,39%

3

69,138

4
0
0

• Curs Inforeuro martie 2017: 4,5129 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.

www.adrmuntenia.ro

Alocare
regională
apel
- mil. Lei -

63,903

564,519

19,044

45,44%
0,00%

72,52%

0,00%

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis
Apel închis

http://regio.adrmuntenia.ro
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Noutăţi AM POR

Decizii AM POR
Autoritatea de Management pentru POR din
cadrul Ministerului dezvoltării Regionale, Administrației Publice și fondurilor europene a publicat
pe site-ul programului – www.inforegio.ro -, cele
mai recente decizii referitoare la Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Procedura scrisă de
aprobare a criteriilor de eligibilitate și evaluare tehnică și financiară aplicabile Priorităților de investiții 2.1 (+Lista activități eligibile 2.1.), 5.1, 7.1.
din data de 27 februarie și Procedura scrisă de aprobare a Raportului final de Implementare a POR
2007 - 2013 din data de 28.02.2017.
Mai multe detalii aflați aici - http://www.inforegio.ro/ro/decizii-por-2014-2020.html.

S-a publicat Raportul Final de Implementare
a Programului Operaţional Regional
2007 – 2013!

Conform acestui raport, până la finalul lunii octombrie 2016, prin finalizarea celor 4.415 proiecte
finanțate din POR, s-au creat 24.582 de locuri de
muncă, reprezentând 164% din ținta totală propusă
pentru indicatorul de program crearea de noi lowww.adrmuntenia.ro

curi de muncă. de asemenea, prin implementarea
tuturor celor 4.572 de contracte de finanțare semnate cu beneficiarii până la 30 octombrie 2016, se
estimează crearea unui număr total de peste
27.518 locuri de muncă, reprezentând peste 183%
din ținta POR. de la lansarea POR, în 2007, până
la 31 octombrie 2016 s-a primit de la Ce un avans
de 335 milioane de euro, reprezentând 9% din alocarea totală (inițială) din fedR pentru POR 20072013 și plăți intermediare în valoare de 3,04 miliarde de euro, reprezentând 76,6% din alocarea
totală (actuală) din fedR pentru POR 2007-2013.
În perioada iulie 2007 – 15 februarie 2017, prefinanțarea acordată beneficiarilor contractelor de
finanțare semnate de AM POR a fost de 553 milioane de euro. În același interval, valoarea fedR
a plăților efectuate către beneficiari și a prefinanțărilor acordate a fost de 3.088 milioane de euro
(77,86% din totalul fedR alocat).
Raportul final de Implementare a Programului
Operațional Regional 2007 – 2013 poate fi consultat
pe pagina de Internet a programului - www.inforegio.ro -, link: http://www.inforegio.ro/ro/informare-si-publicitate/publicatii.html.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Agenția pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin direcția dezvoltare și Comunicare, a editat Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă
pentru luna martie 2017. Scopul editării acestei publicații este de a veni în sprijinul potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea
Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite investiții. Astfel, în acest document sunt prezentate
oportunitățile de finanțare din programele operaționale și schemele de grant, ce se derulează în prezent în România, precum și oportunitățile din Programul Național pentru dezvoltare Rurală 2014 –
2020, INTeRReG V-A și uRBACT III. Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf_martie_rev.pdf.

POCU: Se lansează linia de finanţare pentru încurajarea investiţiilor
private în activităţi de Cercetare - Dezvoltare - Inovare

un nou tip de finanțare, destinat companiilor
private, din cadrul Programului Operațional Competitivitate: „Proiect Tehnologic Inovativ” urmează să fie lansat în perioada următoare (trimestrul I
2017, conform calendarului oficial).
Acest tip de proiect are ca scop realizarea unei
inovări de produs sau de proces, bazată pe exploatarea și utilizarea cunoștințelor științifice și tehnologice sau pe baza drepturilor de proprietate industrială și are o alocare totală de aproximativ 62
milioane de euro.
Beneficiari eligibili: întreprinderi mari, mijlocii sau mici cu activitate de Cercetare-dezvoltare
(Cd), dar pentru care activitatea de Cd nu constituie obiectul principal de activitate. Componenta
de cercetare - dezvoltare poate fi realizată de întreprindere singură sau prin colaborare efectivă cu
una sau cel mult două organizații de cercetare partenere.
Valoarea finanțării obținute: maxim 15.000.000
de lei (aproximativ 3,3 milioane de euro).
Pentru companii, procent de finanțare este variabil, de până la 70% (în funcție de tipul activității
www.adrmuntenia.ro

incluse în proiect, dimensiunea companiei aplicante și locul de implementare). Activitățile realizate
de organizațiile de cercetare partenere se finanțează cu 100% din costurile eligibile.
exemple de activități eligibile: cercetare industrială; dezvoltare experimentală; activități de
inovare privind obținerea, validarea și protejarea
brevetelor și altor active necorporale; investiții
inițiale pentru inovare în vederea introducerii în
producție a rezultatelor obținute din cercetaredezvoltare etc..
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
active pentru luna martie 2017
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» Stațiunile balneoclimaterice din
România trebuie promovate ca destinații
de interes major pentru cetățenii tuturor
țărilor europene, iar alocarea financiară
de 90 de milioane de euro din partea
uniunii europene, pentru perioada
2014 – 2020, poate dezvolta acest sector,
potrivit unei informări a Ministerului
Turismului, transmisă cu ocazia Târgului
Internațional de Turism de la Berlin, ce are
loc în perioada 8 – 12 martie.

deși România are numeroase stațiuni în care
turiștii se pot bucura de resurse naturale extrem
de generoase cu efect terapeutic (ape minerale și
termale, nămoluri terapeutice, saline etc.), numărul cetățenilor străini care le aleg să-și petreacă
vacanțele sau să facă tratamente și recuperare
medicală este destul de mic. Conform datelor statistice, în 2016, din numărul total al turiștilor din
stațiunile balneo din România, sub 10% au fost străini.
Conform ministerului de resort, unul dintre
cele mai importante motive pentru care străinii nu
se îndreaptă spre stațiunile balneo românești este
că instituțiile de asigurări medicale din unele țări
europene refuză să deconteze tratamentul sau recuperările clienților lor efectuate în România. Motivul invocat este acela al lipsei standardelor de
calitate recunoscute la nivel european în stațiunile
românești. Ministerul Turismului din România consideră că nu se justifică o astfel de abordare la nivel general în privința stațiunilor românești, dat
fiind faptul că în multe dintre stațiunile balneoclimaterice din țară s-au făcut investiții majore la nivel de infrastructură și servicii, competitive la nivel european.
În acest context, ministrul turismului, Mircea
dobre, a anunțat inițierea unor măsuri, printre
care se află inițierea de întâlniri și discuții cu organizațiile profesionale și investitorii din domeniul
turismului balnear din România, precum și cu auwww.adrmuntenia.ro

toritățile publice locale, în vederea identificării
celor mai potrivite soluții pentru accesarea fondurilor nerambursabile disponibile pe acest sector.
„Programele de finanțare discutate sunt Planul Juncker, în cadrul căruia României i-au fost
alocate circa 10 miliarde de euro, și fondurile de
care beneficiază România de la Uniunea Europeană, asumate pentru dezvoltarea sectorului balneo, în cuantum de 90 milioane de euro. Ministerul Turismului se implică activ din acest punct de
vedere pentru identificarea oportunităților de investiții”, precizează sursa citată.
Pe plan extern, ministrul român al turismului
va iniția demersuri pe lângă instituțiile uniunii europene, în vederea aducerii la un numitor comun
a standardelor de calitate impuse în domeniul turismului, astfel încât să nu existe diferențe majore
de abordare între state a problemei deconturilor
de către asiguratorii de sănătate.
România se înscrie printre țările europene cu
un fond balnear remarcabil, având pe teritoriul său
o treime din apele termale și minerale de pe continent. ţara noastră beneficiază de o rețea formată din 34 de stațiuni balneare, care tratează o
multitudine de afecțiuni, de la cele reumatismale
și articulare, neurologice, cardiovasculare, respiratorii, digestive, hepato-biliare, renale sau ginecologice, dermatologice, oculare, post-traumatice
și post-operatorii, până la boli endocrine, metabolice și de nutriție, pareze și paralizii, varice, boli
ale sângelui, anemie, astenie, alergii, depresii, nevroze, surmenaj fizic și intelectual sau boli profesionale.
Serviciile stațiunilor balneare din România
sunt, de asemenea, foarte variate, incluzând fizioterapie, kinetoterapie, electroterapie, hidroterapie, aerosoli, termoterapie, aerohelioterapie, băi
carbogazoase, gimnastică medicală și de întreținere, masaj etc.. Multe unități balneare se află în
apropierea unor obiective turistice, turiștii având
multiple variante de a-și petrece timpul liber întrun mod plăcut și, totodată, interesant.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Ministerul Turismului: Fonduri europene
de 90 milioane de euro pentru dezvoltarea
sectorului balneo din România
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Scopul programului Ready2Go este de a sprijini întreprinderile europene dinamice mici și mijlocii să intre pe piața mondială. Acest nou proiect-pilot al Comisiei europene este gestionat de
un consorțiu internațional condus de Promos Milano, în colaborare cu enterprise europe Network.

Cinci ţări - ţintă

Programul Ready2Go va ajuta 80 de companii
să se extindă în cinci țări țintă: Cameroon, Chile,
India, Canada și SuA.

Cum?

Secretul succesului internațional este să știi
cum să faci față provocărilor de pe anumite piețe
externe și să faci conexiunile corecte. Acesta este
motivul pentru care Ready2Go oferă un program
individual de training și de mentorat, precum și
activități de identificare de parteneri și rețele ce
permit beneficiarilor să construiască relații valoroase cu alte companii din țările targhetate.

Companiile eligibile

Pentru a lua parte la activitățile Ready2Go
suntem în căutarea a 80 de întreprinderi dinamice
micro, mici și mijlocii (IMM-uri), care:
• sunt capabile să concureze pe piețele externe;
• au un potențial real de creștere;
• au o experiență limitată pe piețele externe;
Pentru a aplica pe programul Ready2Go,
compania trebuie să fie:
• stabilită în țările membre ue;
• activă într-un sector productiv;
• capabilă să comunice în limba engleză.

Cum să aplici pe proiectul Ready2Go?

Companiile interesate trebuie să ia parte la
apelul pentru solicitanți (Ready2Go) și să depună
cererea în cel târziu la 31 martie 2017.
Mai multe detalii puteți afla accesând următorul link: https://www.b2match.eu/ready2go.

Sursa: finantare.ro

Un program atractiv

Companiile beneficiare se vor bucura de:
• un program individual de training și de mentorat de 3 zile la propriile lor sedii în perioada iunie-august 2017;
• cursuri de formare de 2 zile, ce vor avea loc
în cinci hub-uri culturale diferite din europa, între
lunile iulie și octombrie 2017;
• sprijin adaptat pentru a elabora planul de
internaționalizare;
• organizare a maximum două evenimente de
matchmaking în țările vizate în perioada noiembrie 2017 și iulie 2018.

www.adrmuntenia.ro
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Ready2Go - programul ce favorizează
accesul întreprinderilor mici și mijlocii
pe piața modială
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Secretariatul Tehnic Comun al Comisiei europene,
care gestionează programul INTERREG Europe, a deschis cea de-a 3-a cerere de propuneri de proiecte a
programului.
Status: Activ
depunere până la: 30.06.2017
Buget: 145.000.000 €
Programul de cooperare interregională pune un
accent deosebit pe crearea de rețele, schimbul și transferul de experiențe, scopul fiind de a găsi soluții la probleme. Programele de cooperare interregională nu pot
fi folosite ca un substitut pentru finanțarea politicilor
locale, regionale sau naționale (principiul adiționalității).
Cele patru axe prioritare ale acestui program sunt:
1. Întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice și
inovării (corespunde Obiectivului Tematic 1 al FEDR);
2. Creșterea competitivității IMM-urilor (corespunde Obiectivului Tematic 3 al FEDR);
3. Sprijinirea trecerii spre o economie cu emisii reduse de carbon (corespunde Obiectivului Tematic 4 al FEDR);
4. Protecṭia mediului și promovarea eficacității
resurselor (corespunde Obiectivului Tematic 6 al FEDR).
fiecare axă prioritară are propriile obiective. Pentru actuala cerere de proiecte se încurajează în mod
particular aplicarea pe Axa 4, în special în domeniul
economiei circulare.
Obiectivele operaṭionale valabile pentru toate
axele prioritare sunt următoarele:
1. facilitarea învățării continue în ceea ce privește
politicile actuale la nivelul ue și valorificarea practicilor
între actorii cu relevanță regională, în vederea consolidării politicilor regionale și, în special, punerea în aplicare a programelor de investiții pentru creștere economică și locuri de muncă, în cazul în care este relevant, a Cooperării Teritoriale europene;
2. sprijinirea schimbului de experiență și de pracwww.adrmuntenia.ro

tici în rândul actorilor de interes regional, cu scopul de
a integra și implementa lecțiile învățate din cooperare
prin intermediul instrumentelor de politici regionale,
în special prin programele lor de investiții pentru
creștere economică și locuri de muncă și, în cazul în
care este relevant, a Cooperării Teritoriale europene.
În susținerea primului obiectiv operațional al facilitării învățării politicilor ue în curs de desfășurare și
valorificare a bunelor practici sunt create „platforme
de învățare a politicilor” pentru diverse domenii tematice. Aceste platforme vor fi active pe toată durata
programului, pentru a asigura, în mod regulat, servicii
și sprijin pentru regiunile europei, cu misiunea de a informa și de a spori definirea și punerea în aplicare a
politicilor acestor regiuni, în primul rând programele
lor pentru creștere și locuri de muncă și de cooperare
teritorială europeană.
Proiectele sunt împărțite în două faze:
A. faza 1 (1 - 3 ani) – învățare interregională – este
dedicată schimbului de experiențe și pregătirii pentru
punerea în aplicare a lecțiilor învățate din cooperare,
prin dezvoltarea de planuri de acțiune (la sfârșitul fazei).
Acțiunile finanțate: schimburi de experiență; comunicare și diseminare; management și coordonare.
B. faza 2 (2 ani) – monitorizarea punerii în aplicare
a planului de acțiune. dacă este necesar, proiectele pilot pot fi, de asemenea, testate în timpul acestei faze.
Acțiunile finanțate: monitorizarea punerii în aplicare a planului de acțiune; comunicare și diseminare;
management și coordonare.
Buget total/ suma acordată pe proiect– 145.000.000
de euro; 85% din totalul costurilor eligibile pentru autoritățile și organismele publice din cele 28 de state
membre, 75% pentru entitățile private non-profit din
statele membre 50% pentru entitățile norvegiene.
Beneficiari: autorități publice, organisme/ entități
publice, entități private non-profit din ue, Norvegia și
elveția.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Cerere de propuneri de proiecte
a programului INTERREG Europe
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» Principalele atracții turistice le
constituie numeroasele frumuseți ale
naturii, iar județul Argeș se poate lăuda
cu un număr mare de obiective de vizitat,
unele unicat. Şi dintre toate minunile
naturii, cascadele ocupă un loc aparte,
acestea fiind de-a dreptul fascinante,
datorită spectacolului pe care îl oferă.

una dintre cele mai impresionante cascade din
țară se află în satul Slatina din comuna argeșeană
Nucșoara. deși este mai puțin cunoscută, Cascada
Văii Rele este una dintre cele mai spectaculoase
căderi de apă din România, iar traseul până la ea este de o frumusețe aparte, prin munții făgăraș, către
Curmătura Maliței și apoi spre Valea Rea, pe care
pot fi admirate numeroase căderi de apă, mai mici
și mai mari.
Cascada Mare a Văii Rele, situată pe cursul pârâului Valea Rea, se poate admira în toată splendoarea ei mai ales acum, primăvara, la topirea zăpezilor, când are un debit impresionant. Cascada intră în componența Golului alpin Valea Rea – Zarna,
o rezervație naturală de tip mixt. Aceasta a fost
declarată arie protejată de interes național în anul
2004 și se află în partea sudică a munților făgăraș,
în bazinul râului doamnei, întinzându-se pe o suprafață de 6.480 ha. Zona alpină cuprinde un relief
variat cu lacuri glaciare, văi, izvoare, chei, abrupturi
stâncoase, pajiști, pășuni și este una dintre cele mai
importante obiective turistice din Muntenia.
Pârâul Valea Rea izvorăște de sub creasta munților făgărașului, chiar din căldarea glaciară de sub
Vârful Moldoveanu, cel mai înalt din Carpații românești, căldare unde se află și un lac glaciar de formă
triunghiulară, la altitudinea de 2.156 m. Apa curge
apoi la vale, către sud, traversând trei mari praguri
glaciare succesive, unde se revarsă prin trei cascade, cea din mijloc fiind cea mai mare – peste 30 m.
Cascada este accesibilă doar pe poteci turistice, fie dinspre nord, din ţara făgărașului, traversând creasta munților și coborând din Portița Viștei
www.adrmuntenia.ro

pe vale, fie dinspre sud, din comuna Nucșoara, pe
valea Râului doamnei, după parcurgerea unui drum
forestier de circa 40 km. Poteca turistică din Valea
Rea, care trece pe lângă cele trei cascade, are marcaj triunghi roșu – la fel ca și poteca de pe Valea
Viștea Mare, care urcă din Ardeal, din orașul Victoria, până în creastă și care se poate parcurge în
cca 7-8 ore.
de la capătul drumului forestier, la altitudinea
de 1.420 m, se ajunge după circa 100 m, pe poteca
marcată cu triunghi roșu, la stâna din Valea Rea.
Peisajul ce se deschide de aici este unul dintre cele
mai frumoase, putându-se admira panorama văii
superioare, alpine, cu cascadele Văii Rele, în special cea de sus.

Sursa: universulargesean.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Cascada Văii Rele din Nucşoara,
una dintre cele mai spectaculoase
căderi de apă din ţară

9

Info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 314 / 6 - 12 martie 2017

10

Ministrul culturii,
în vizită în judeţul Argeş, pentru achiziţionarea
Ansamblului Brătianu „Vila Florica”

Argeş

www.adrmuntenia.ro

tră. În foarte scurt timp sărbătorim centenarul Marii Uniri, iar arhitectul Unirii, cel care a implementat reformele Marii Uniri, este Ionel Brătianu. Așa
cum am anunțat, am demarat procedurile ca Ministerul Culturii să-și exercite dreptul de preemțiune pentru cumpărarea Vilei Florica. (...) Avem
alocate fonduri pentru exercitarea acestui drept.
Existau niște legi care reglementau acest lucru,
dar niciodată acest fond nu a fost alimentat. Este
o premieră în istoria Ministerului Culturii” – Ionuț
Vulpescu, ministrul culturii.
faptul că domnul ministru Ionuț Vulpescu, prin
Ministerul Culturii, a decis să exercite dreptul de
preemțiune pentru achizționarea Vilei florica reprezintă și un rezultat al demersurilor autorităților
publice locale din Argeș.
„Este vorba de fermitate, pragmatism și dorința de a face treabă. Lunea trecută am avut o întâlnire cu domnul ministru, chiar la Ministerul Culturii, unde am discutat mai multe detalii legate de
stadiul actual al acestui ansamblu, iar miercuri domnul ministru a anunțat, în conferința de presă de
la Ministerul Culturii, ceea ce noi doream să auzim
de mai bine de cinci ani, anume că ministerul își va
exercita dreptul de preemțiune pentru achiziționarea Vilei Florica” – dan Manu, președinte Cj
Argeș.

Sursa: cjarges.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Sâmbătă, 4 martie, ministrul culturii, dl Ionuț
Vulpescu, s-a aflat în județul Argeș, la „Vila Florica”, din Ştefănești. Aici a avut o întâlnire cu ministrul Cercetării și Inovării, Şerban Valeca, președintele și vicepreședinții Consiliului județean Argeș și directorii instituțiilor de cultură din județ,
pentru a confirma faptul că Ministerul Culturii își
va exercita dreptul de preemțiune pentru achiziționarea Ansamblului Brătianu „Vila Florica”, în
urma demersurilor conducerii Cj Argeș și ale parlamentarilor argeșeni.
Cu această ocazie, a fost organizată și o conferință de presă, în cadrul căreia dl ministru Ionuț
Vulpescu a declarat că este pentru prima dată când
Ministerul Culturii își exercită dreptul de preemțiune pentru un bun de patrimoniu național și județean, o premieră în istoria Ministerului, premieră ce debutează cu Ansamblul Brătianu „Vila Florica” din Ştefănești, Argeș.
„Nu cred că trebuie insistat în legătură cu
ceea ce reprezintă familia Brătianu în istoria României, probabil cel mai ilustru neam pe care îl
are România. Eu am ținut, în mod special, atunci
când s-a construit bugetul României, să fie o creștere pentru Ministerul Culturii, pentru că avem
niște obligații în programul nostru de guvernare
pe zona de cultură. Un angajament era creșterea
bugetului alocat Ministerului Culturii cu 50%, în
fiecare an, lucru care s-a și întâmplat. (...) Pentru
prima oară în bugetul Ministerului, sunt alocate
fonduri pentru ca statul să-și poată exercita dreptul de preemțiune pentru bunuri mobile și imobile. Avem o obligație, cu toții, față de istoria noastră, față de patrimoniul nostru, și mă bucur că am
reușit pentru prima oară să alocăm fonduri importante, astfel încât atunci când suntem notificați
și când sunt scoase la vânzare bunuri extrem de importante, statul să-și poată exercita acest drept.
Este o premieră și mă bucur că începem acest
exercițiu cu un loc extrem de important pentru istoria României. (...) Cred că este o obligație pe
care o avem față de acest loc, de a-l menține în circuitul public. Avem o obligație față de istoria noas-

Info Regional Sud Muntenia

11

Buletin Informativ nr. 314 / 6 - 12 martie 2017

Primăria Alexandru Odobescu
a semnat proiecte de peste 17 milioane de lei
Călăraşi

Primarul Nicolae eremia a vorbit despre toate
aceste investiții și stadiul în care se află: „Avem
un proiect de canalizare, în derulare, în satele Nicolae Bălcescu și Alexandru Odobescu, finanțat din
Fondul pentru Mediu, și care este realizat în proporție de 50%, iar anul acesta aș dori să-l finalizăm.
Avem în licitație un proiect privind asfaltarea câtorva străzi din satele Nicolae Bălcescu și Alexandru Odobescu, finanțat prin PNDL și renovarea Căminul cultural, cu fonduri de la FEADR. Pentru grădinițele din Nicolae Bălcescu și Gălățui este sem-

nat contractul prin PNDL și se află în faza de licitație. La capitolul cofinanțări nu stăm bine și vom vedea cum vom putea acoperi cheltuielile ce ne revin.
Vom apela la Consiliul județean și, sper ca, o
parte din sume să le primim de acolo.
Mai avem un proiect pe care vrem să-l depunem
pe GAL pentru a face o bază sportivă la Alexandru
Odobescu, pentru copii, un teren de minifotbal.
Continuăm și proiectul început pe Ordonanța 7,
privind stadionul de la Gălățui, unde am reușit să
facem lucrările ce țin de Consiliul local, urmând
ca guvernul să vină cu diferența de bani. Am adaptat acest proiect pentru a fi finanțat prin PNDL,
pentru a duce la bun sfârșit această investiție începută cu ani în urmă.
Mai vrem să reabilităm stația de apă de la
Gălățui și poate reușim să facem și canalizarea,
proiectul fiind aproape finalizat.”, a declarat primarul comunei într-un interviu acordat ziarului Actualitatea de Călărași.
Sursa: actualitateadecalarasi.ro

Fonduri europene
de 12 milioane de euro
pentru zone defavorizate din Târgovişte

Dâmboviţa

este vorba despre două proiecte din zonele I.e.
florescu și Romlux din municipiul Târgoviște, care au
toate șansele să primească finanțare europeană în
această lună, prin Programul Operațional Capital
uman, în valoare de 6 milioane de euro fiecare. Proiectele vizează reabilitarea și modernizarea completă
a 90 de locuințe din blocul nr. 5 de pe strada I.e. florescu și reabilitarea și modernizarea a 90 de case din
cartierul Romlux. Totodată, pe lângă aceste modernizări de locuințe, se vor realiza și o serie de măsuri
de protecție socială, educațională, medicală, dar în
același timp se va oferi și sprijin financiar pentru demararea de mici afaceri, menite să îmbunătățească
nivelul de trai al familiilor care trăiesc în aceste zone
defavorizate ale municipiului reședință de județ.
Cele două proiecte se adresează atât populației
www.adrmuntenia.ro

rome, cât și celei non-rome și au ca scop reducerea
numărul de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin
implementarea de măsuri integrate. Cele două proiecte reprezintă unele dintre cele mai îndrăznețe
inițiative ale administrației municipale pentru îmbunătățirea nivelului de trai al târgoviștenilor aflați
în situații de excluziune socială. Primarul municipiului
Târgoviște, Cristian Stan, a declarat în cadrul unei
conferințe de presă astfel: „Sper să semnăm contractele de finanțare în această lună. Am primit o solicitare de clarificări, am răspuns la această clarificare și
cred că vom avea 12 milioane de euro ce vor intra în
municipiul Târgoviște pe Programul Operațional Capital Uman”.
Sursa: jurnaldedambovita.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Comuna Alexandru Odobescu
a pornit cu dreptul activitatea în acest an.
Printre proiectele de investiții importante
vizate de autoritățile publice locale,
se regăsesc renovarea școlilor și grădinițelor, canalizarea, asfaltarea drumurilor,
reabilitarea unei stații de apă,
precum și a bazei sportive.

Info Regional Sud Muntenia
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Întâlnire pe tema achiziţiilor publice,
destinată autorităţilor publice din Sud Muntenia

Giurgiu

INFO JUDEȚE

În data de 9 martie, Primăria Municipiului Giurgiu a găzduit întâlnirea pe tema achizițiilor publice, organizată de Asociația Municipiilor din România la nivelul regiunii Sud Muntenia, cu reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
primari și responsabili cu achizițiile publice din toate primăriile de municipiu din zona Sud Muntenia.
Scopul acestei întâlniri a fost de a identifica soluții comune la problemele întâmpinate în aplicarea Legii nr. 98, privind achizițiile publice, și a Legii nr. 100/2016, privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, dar și a legislației secundare și
terțiare.
Responsabilii cu achizițiile publice de la nivelul
primăriilor au avut astfel posibilitatea de a adresa
întrebări legate de problemele pe care le-au întâmpinat direct președintelui Agenției Naționale
pentru Achiziții Publice, Bogdan Pușcaș.
Sursa: primariagiurgiu.ro

Preşedintele CJ Ialomiţa, Victor Moraru:
„Încurajez ca prioritatea principală
pentru toți colegii primari să fie atragerea
de finanțare europeană și nu numai”

Ialomiţa

» Consiliul județean Ialomița s-a reunit
vineri, 10 martie, pentru a aproba bugetul
repartizat de instituție celor 66 de unități
administrativ-teritoriale din subordine.
Valoarea estimată a acestor sume este de
11,742 milioane de lei.

țat public că sumele care urmează să fie repartizate sunt de 100 de ori mai mici decât necesarul
solicitat de către administrațiile locale din Ialomița.
„Bugetul total de repartizat celor 66 de localități
ale județului nostru este în valoare de 11.742 mii de
lei, raportat la numărul de locuitori ai județului înfondurile reprezintă sumele defalcate din TVA seamnă aproximativ 39 de lei de persoană. Mi-ar fi
și cota de 18,5% din impozitul pe venit, care, po- plăcut să avem un buget mult mai mare și de aceea
trivit legii, pot fi repartizate de către instituție în încurajez ca prioritatea principală pentru toți colegii
funcție de solicitările administrațiilor locale. Într- primari să fie atragerea de finanțare europeană și nu
o ședință anterioară, pentru a justifica repartiza- numai. Îmi doresc să văd cât mai multe proiecte aplirea acestor bani, conducerea Cj Ialomița a realizat cate de județul nostru și îmi reafirm deschiderea spre
un simulacru de dezbatere publică, la care au par- parteneriate în sprijinul tuturor ialomițenilor!”, a
ticipat majoritatea primarilor din Ialomița. În ca- susținut Victor Moraru, președintele Cj Ialomița.
Sursa: independentonline.ro
drul întâlnirii, președintele Victor Moraru a anunwww.adrmuntenia.ro
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Pasajul de la Gara de Vest
va fi gata în aprilie

Prahova
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Pasajul de la Gara de Vest este ultimul proiect
nefinalizat, care a demarat cu fonduri europene,
prin POR 2007 – 2013, la Ploiești. Termenul de finalizare a fost prelungit, prin hotărâre de Consiliu Local,
până în data de 30 iunie 2017, însă edilul municipiului a anunțat că lucrările vor fi gata în luna aprilie.
„Nu vom mai fi nevoiți să asfaltăm acel drum
de acces de sub pasaj, ceea ce înseamnă că putem
să finalizăm până în luna aprilie inclusiv pasajul.
Acea porțiune de 170 de metri pătrați o să rămână
pietruită”, a susținut primarul municipiului Ploiești,
Adrian dobre.
Avizul favorabil a venit din partea AdR Sud Muntenia. Problema a apărut după ce în urmă cu doar
câteva luni, CfR a anunțat că sub acel drum sunt
niște rețele. Asfaltarea drumului ar fi presupus o
serie de proceduri, inclusiv mutarea rețelelor, și ar
fi condus la finalizarea lucrărilor într-un termen mult
mai mare.
Sursa: prahovabusiness.ro

Simpozion
la Muzeul Judeţean Teleorman, cu ocazia împlinirii
a 110 ani de la Răscoala din 1907

Teleorman

În data de 10 martie, la Muzeul județean Teleorman s-a desfășurat simpozionul „110 ani de
la Răscoala din 1907”. La manifestarea organizată în colaborare
cu Biroul județean Teleorman al
Arhivelor Naționale, au participat
elevi ai Liceului Padagogic „Mircea Scarlat” din Alexandria, coordonați de prof. Marius florea. Aceștia au asistat la o lecție de istorie, în cadrul căreia arhivistul Mădălina Rușanu, de la Biroul județean Teleorman al Arhivelor Naționale a susținut comunicarea „Marea Răscoală din 1907”.
Sursa: ziarulmara.ro

www.adrmuntenia.ro
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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
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.

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
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Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 13 martie 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 caractere 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.

