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ADR Sud Muntenia a finalizat cursul de instruire
Manager de Inovare, în cadrul proiectului INMA

» Miercuri, 7 iunie, ADR Sud Muntenia
a organizat evenimentul final de diseminare
al proiectului „INMA – Agenți pentru
Managementul Inovării în cadrul IMMurilor”, finanțat în cadrul programului
ERASMUS +.

Printre participanții la acest eveniment s-au numărat cursanți ai programului de instruire pilot „Agenți pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor”, precum și stakeholderi din mediul privat, OnGuri și instituții publice de la nivelul județului Călărași, implicați în derularea sesiunii de instruire.
Directorul ADR Sud Muntenia, dr ing. Liviu Mușat,
le-a mulțumit, cu această ocazie, stakeholderilor pentru sprijinul acordat în implementarea proiectului,
precum și cursanților, pentru activitățile realizate
în cadrul cursului de instruire. De asemenea, directorul Agenției a declarat că „una dintre cele mai importante realizări în cadrul acestui proiect este autorizarea ADR Sud Muntenia ca furnizor de formare profesională pentru ocupația Manager de inovare, fapt ce reprezintă o premieră în implementarea celor trei proiecte INMA, derulate până în prezent
în Europa. Astfel, Agenția este astăzi autorizată ca
www.adrmuntenia.ro

furnizor de formare profesională a adulților pentru următoarele patru ocupații: Manager de proiect,
Expert Achiziții Publice, Evaluator de proiecte și Manager de inovare. Această activitate ce vizează formarea și perfecționarea profesională vine ca urmare a experienței acumulate de angajații noștri de-a
lungul celor 18 ani de existență ai Agenției, interesul fiind de a oferi servicii de calitate întregii comunități din regiunea Sud Muntenia.”
(continuare în pagina 3)

Dr ing. Liviu Mușat, directorul ADR Sud Muntenia

http://regio.adrmuntenia.ro
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tru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor”,
s-au înscris în total 20 de persoane (șomeri și angajați din mediul privat și cel public din județul Călărași), care doresc să se perfecționeze în domeniul
Inovării, dintre acestea, 17 finalizând programul
pilot de instruire.
Cursul, ce s-a derulat la sediul Agenției în perioada 3 mai – 7 iunie a.c., a fost gratuit, deschis, de tip
interactiv, cu exerciții practice și discuții libere, fiind
structurat pe module ce au vizat următoarele domenii: Managementul Strategic, Managementul Resurselor umane, Managementul Cunoașterii, Responsabilitatea Socială Corporativă și noi tehnologii.
Reamintim că proiectul „INMA - Agenți pentru
Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor” este
finanțat prin programul european ERASMUS+, Acțiunea cheie 2: Cooperarea pentru inovare și schimb
de bune practici/ Parteneriate strategice. Obiectivul principal al proiectului, pe care Agenția îl implementează în perioada noiembrie 2015 – octombrie 2017, este transferarea către partenerii din
alte țări europene, a profilului ocupațional european „Agent pentru Managementul Inovării în cadrul
IMM-urilor”, alături de materialele de instruire necesare pentru pregătirea viitorilor manageri de inovare, care să aducă plusvaloare activității desfășurate în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii.

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
totodată, cu această ocazie, Daniela traian, director adjunct Dezvoltare și Comunicare, a atras atenția asupra importanței introducerii conceptului
de inovare în cadrul întreprinderilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri, precum și a comunităților locale din regiunea noastră, din punct de vedere socio-economic.
În cadrul evenimentului, cei care au finalizat
sesiunea de instruire au prezentat lucrările de audit elaborate în urma efectuării stagiului de practică în cadrul instituțiilor și întreprinderilor stakeholderilor implicați în acest proiect.
Cursanții au avut astfel oportunitatea să analizeze activitatea unei instituții sau firme și să pună în practică noțiunile dobândite la sesiunea de
instruire derulată anterior. De asemenea, stagiile
de practică le-au oferit acestora oportunitatea să
își dovedească calitățile și abilitățile, precum și să
expună idei de promovare sau dezvoltare a afacerii. Domeniile în cadrul cărora cursanții au desfășurat practica sunt: agricultură, piscicultură, horticultură, voluntariat, administrație publică, organizare evenimente și producție.
La sesiunea de formare de Manageri de inovare, organizată de ADR Sud Muntenia, în calitate de
partener în cadrul proiectului „INMA - Agenți pen-
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează
o nouă caravană de infomare destinată potențialilor beneficiari de
fonduri nerambursabile POR. Astfel, în datele de 13 și 14 iunie vor
avea loc două seminarii de informare pentru solicitanții eligibili din
cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate
și sociale”, Prioritatea de investiții
8.1 „Investițiile în infrastructurile
sanitare și sociale care contribuie
la dezvoltarea la nivel național,
regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea
de sănătate și promovând incluziunea socială, prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile
prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul Specific 8.3 „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” pentru Grupul vulnerabil: Persoane
cu dizabilități și pentru Grupul vulnerabil: Copii.
Alocarea apelului național de proiecte pentru
Grupul vulnerabil: Persoane cu dizabilități este de
16,65 milioane de euro, apelul fiind de tip non-competitiv, conform principiului „primul venit, primul
servit”. Proiectele pot fi depuse începând cu data
de 1 iulie 2017, ora 00:00, până în data de 31 decembrie 2017, ora 24:00.
În ceea ce privește alocarea națională nerambursabilă, pentru proiectele aferente Grupului vulnerabil: Copii, aprobată prin Decizia nr. 24/8.12.2016
de către Comitetul de Monitorizare POR, este de
73,41 milioane de euro, apelul de proiecte fiind
de tip non-competitiv, bazat pe listă de proiecte,
cu termen limită de depunere (6 luni). În acest
sens, proiectele pot fi depuse începând cu data de
3 iulie 2017, ora 12:00, până în data de 3 ianuarie
2018, ora 12:00.
Având în vedere faptul că din regiunea Sud Muntenia doar la nivelul județelor Prahova și Argeș se
www.adrmuntenia.ro

regăsesc acele centre sociale ce pot fi reabilitate în
cadrul Axei prioritare 8, evenimentele se vor desfășura astfel: în data de 13 iunie, începând cu ora
11:00, la Ploiești, la sediul Cj Prahova (sala de ședințe D200), iar în data de 14 iunie, începând cu ora
11:00, la Pitești, la sediul Cj Argeș (sala de conferințe – mezanin).
În cadrul PI 8.1/8.3 B, la nivelul județului Prahova se poate restructura numai Centrul de Recuperare și Reabilitare neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Călinești, prin înființarea
de centre de zi și locuințe protejate la nivelul uAt
florești, iar din județul Argeș pot fi restructurate
doar Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești și Centrul de Integrare prin terapie Ocupațională tigveni,
prin înființarea de centre de zi și locuințe protejate la nivelul uAt-urilor Băbana, Bârseștii de jos
și Băilești – uAt tigveni, precum și Ciofrângeni.
În ceea ce privește apelul PI 8.1/8.3 C, în Prahova funcționează următoarele centrele de plasament selectate de AnPDCA, în vederea închiderii
și continuării procesului de dezinstituționalizare
pentru copii: Centrul de Plasament Plopeni, Complexul de Servicii Comunitare „Sf. Andrei” Ploiești,
Complexul de Servicii Comunitare „Sf. Maria” vălenii de Munte și Centrul de Plasament Sinaia.
http://regio.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia organizează caravana POR,
pentru îmbunătăţirea serviciilor sociale
destinate persoanelor cu dizabilităţi şi copiilor
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează în data de 22 iunie concurs pentru ocuparea a trei posturi în cadrul Serviciului Evaluare, Selecție și Contractare POR, la sediul central
din muncipiul Călărași.
Contractele individuale de muncă vor fi pe durată determinată de 12 luni din momentul angajării.
Cerinţe obligatorii pentru ocuparea postului:
• studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentul acesteia, în domeniul economic sau tehnic;
• cunoștințe foarte bune de operare pe calculator;
• capacitatea de a lucra în echipă;
• capacitate de a gestiona un volum variabil de
muncă și de a respecta termenele stabilite.
Cerinţe suplimentare:
• disponibilitate pentru deplasări în Regiune.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul central al ADR Sud Muntenia din municipiul Călărași,
până în data de 20.06.2017, ora 17:00.
Concursul se va desfășura în data de 22.06.2017,
la sediul central al ADR Sud Muntenia din Călărași,
str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași,
începând cu ora 10:00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul
ADR Sud Muntenia, str. Gen. Constantin Pantazi,
nr. 7A, Călărași, tel.: 0242/331.769 și/sau la următoarele persoane de contact: Miron Stela - șef Serviciu Evaluare, selecție și contractare POR, e-mail:
eval.oi@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana - șef Birou
Resurse umane e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro.
Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele necesare înscrierii la concurs
pot fi consultate și pe site-ul ADR Sud Muntenia, la
adresa www.adrmuntenia.ro (secțiunea Bibliotecă
- Documente utile).

ADR Sud Muntenia relansează
programul destinat în exclusivitate studenţilor

ADR Sud Muntenia selectează studenți care urmează ciclul I de studii universitare – licență, în vederea angajării pe perioada vacanței de vară. Aceștia vor lucra pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată, în una dintre cele mai moderne instituții din regiunea Sud Muntenia.
Avantaje oferite:
• familiarizarea cu programele finanțate de uniunea Europeană;
• mediu de lucru performant;
• posibilitatea încheierii unor contracte individuale de muncă la terminarea studiilor;
• salariu atractiv.
Selecția studenților se va face pe baza Cv-urilor
(Cv Europass). Pentru a participa la selecție, doriwww.adrmuntenia.ro

torii trebuie să depună Cv-ul Europass, însoțit de o
adeverință care să ateste faptul că au statutul de student și urmează cursurile unei instituții de învățământ superior – studii la zi, în ani terminali, cuprinzând și precizarea expresă a perioadei de vacanță.
Aceste documente se depun până în data de
30 iunie 2017, ora 14:00, la sediul central al ADR
Sud Muntenia, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, Călărași. Persoană de contact: MÂţu IOAnA - șef Birou Resurse umane, e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro, tel.: 0242/331.769.
Interviurile la care vor fi chemați candidații selectați vor avea loc în data de 4 iulie 2017, începând
cu ora 10:00, la sediul central al ADR Sud Muntenia,
din Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A.
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO ADR SUD MUNTENIA

Serviciul Evaluare, Selecţie şi Contractare POR
al Agenţiei îşi măreşte echipa de experţi!
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» Autoritatea de Management
pentru Programul Operațional Regional
a publicat ieri, 7 iunie, Instrucțiunea
nr. 43, privind depunerea și verificarea
proiectului tehnic ulterior semnării
contractului de finanțare.

Pentru contractele încheiate, AM POR va demara procedura de modificare a contractelor de
finanțare, prin notificare unilaterală, în vederea
includerii obligației beneficiarului de a depune la
Organismul Intermediar, acolo unde este cazul,
Proiectul tehnic în vederea performării de către
acesta a unei verificări similare cu cea realizată

în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară.
Modificarea menționată se referă la forma
Anexei 9 – Monitorizarea și raportarea contractelor de finanțare modificată prin Ordinul MDRAPfE
nr. 3175/31.05.2017, cu privire la modificarea
formei de contract anexată Ghidului general privind accesarea fondurilor europene în cadrul POR
2014-2020.
Instrucțiunea nr. 43 poate fi consultată pe
website-ul Agenției – http://regio.adrmuntenia.ro,
secțiunea POR 2014-2020 > Program > Documente >
Instrucțiuni, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_20142020/s1337/documente/, precum și pe site-ul programului - www.inforegio.ro.

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
în data de 9 iunie 2017
REGIunEA SuD MuntEnIA

Axă
2
2
3
3
5
5
5
6
6
7
7
8
8
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
3.1
5.1
5.2
5.2
6.1
6.1
7.1
7.1
8.1
8.1
8.1

POR/102/2/2

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

POR/2016/5/5.1/1
POR/2016/5/5.2/1
POR/2016/5/5.2/2
POR/2016/6/6.1/1
POR 2016/6/6.1/2

POR/2016/7/7.1/1
POR/2017/7/7.1/2

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

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

Data
închidere
apel

04.05.2017,
ora 12.00
30.08.2017,
ora 12.00
16.11.2016,
ora 10.00
04.10.2017,
ora 10.00
25.11.2016,
ora 12.00
25.11.2016,
ora 12.00
15.10.2017,
ora 12.00
16.11.2016,
ora 12.00
13.07.2017,
15.00
05.12.2016,
ora 17.00
21.10.2017,
ora 12:00
29.08.2017,
ora 12.00
31.12.2017,
ora 24.00
03.01.2018,
ora 12.00

Alocare
regională
apel
- mil. euro -

36,85
27,22
57,34
45,71

nr. proiecte
depuse
460
92
7
2

38,53

41

14,16

0

14,16
125,09
125,09

15,32
15,32

4,22

16,65 național
73,41 național
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valoare
totală
- mil. Lei -

valoare
eligibilă
- mil. Lei -

valoare
solicitată
- mil. Lei -

528,264

425,145

278,866

477,130
32,104
7,396

438,483
34,490

0,000

404,765
30,762
5,755

434,469
33,790
0,000

324,115
18,457
5,639

6

83,727

82,039

80,433

1

3,567

3,657

3,495

0
0

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

1

0

462,280

0

2

0,000

33,114

471,929
0,000

2

14

473,786

0,000

53

425,712

3
0

nr. proiecte
respinse

0,000
0,000
0,000
0,000

1

PROIECtE RESPInSE

valoare
totală
- mil. Lei -

valoare
eligibilă
- mil. Lei -

valoare
solicitată
- mil. Lei -

10,306

8,808

5,596

47,411

41,563

15,528

15,098

99,256

97,387

3,334
4,204
0,000

3,334
4,160
0,000

33,970
9,059
3,267

3

31,556

30,879

30,296

0

0,000

0,000

0,000

0
0

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

5
1

0

127,022

0

90

0,000

4,077

129,722
0,000

407

27

130,105
0,000

nr. proiecte în
selecție

95,401

1
0

EvALuARE

0,000
0,000
0,000
0,000

4

168,257
124,287
261,814
208,712
175,928

64,655
64,655

Procent
acoperire
alocare
regionalăl

172,44%
219,87%

3,59%
1,14%

187,75%

44,91%

0,00%

2

571,161

58,70%

3

69,951

71,67%

19,269

18,14%

-

0,00%

0
0
1
0
0

• 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.

www.adrmuntenia.ro

Alocare
regională
apel
- mil. Lei -

571,161

69,951
-

0,00%
0,00%
0,00%

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis
Apel închis

http://regio.adrmuntenia.ro
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S-a publicat Instrucţiunea nr. 43/7.06.2017,
privind depunerea şi verificarea Proiectului tehnic
ulterior semnării contractului de finanţare
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a editat Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă
pentru luna iunie 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_iunie_2017.pdf.

Comisia Europeană va rambursa facturi de 800 milioane de euro,
după acreditarea Autorităţilor de management

» Conform MDRAPfE, Comisia
Europeană va rambursa facturi
de 800 milioane de euro României,
după acreditarea Autorităților de
management, iar Autoritatea de Audit
va finaliza raportul misiunii la începutul
lunii iulie.

facturile beneficiarilor de fonduri europene
sunt achitate la zi, din resurse bugetare, urmând
ca întreaga sumă să fie recuperată imediat ce Autoritățile de management vor fi autorizate de Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi (proces aflat în plină desfășurare). Din facturile emise,
de peste 800 de milioane de euro, pentru proiectele cu finanțare europeană, până în prezent au
fost achitate beneficiarilor 400 de milioane de
euro din surse bugetare. Din această perspectivă,
nu există niciun blocaj în vederea derulării programelor cu finanțare europeană.
De asemenea, ministerul precizează că aplicația MySMIS funcționează în totalitate, anunțând în
www.adrmuntenia.ro

acest sens că toate componentele sistemelor informatice necesare acreditării Autorităților de management sunt complete și pe deplin funcționale,
în conformitate cu cerințele beneficiarului (Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice
și fondurilor Europene - MDRAPfE), desprinse din
Regulamentele uniunii Europene.
funcționarea acestui sistem, în totalitatea lui,
a fost prezentată, cu ocazia diverselor întâlniri de
lucru, atât reprezentanților Comisiei Europene DG REGIO, cât și specialiștilor Autorității de Audit.
Aplicația facilitează schimbul electronic de informații între beneficiari și autoritățile cu atribuții în
gestionarea fondurilor europene structurale și de
investiții, acoperind funcțional cerințele a șapte
Autorități de management ale programelor operaționale, pe principiul simplificării și uniformizării
cerințelor.
totodată, ministerul precizează că termenul asumat inițial de Guvern pentru transmiterea documentației în vederea acreditării Autorităților de management pe fiecare program a fost respectat.
Sursa: economica.net

http://regio.adrmuntenia.ro
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Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
active pentru luna iunie 2017
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» Strategia de dezvoltare teritorială a
României, documentul-cadru ce relaționează
în profil teritorial strategiile sectoriale
naționale, precum și orientările strategice
pe termen lung, fundamentând planurile
pe termen scurt și mediu (ex: exercițiile
bugetare ale uE), a fost aprobată de
Guvern, printr-un proiect de lege.

Strategia include toate aspectele dezvoltării,
problemele, tendințele, potențialul de dezvoltare
și riscurile, asigură suportul pentru evaluarea exante a impactului teritorial al implementării exercițiilor bugetare național și al uE.
Potrivit documentului elaborat de Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și fondurilor Europene (MDRAPfE), scenariul România Policentrică urmărește, în perspectiva anului 2035, dezvoltarea teritoriului național la nivelul unor nuclee
de concentrare a resurselor umane, materiale, tehnologice și de capitaluri (orașe mari/medii) și conectarea eficientă a acestor zone de dezvoltare cu teritoriile europene.
Actul normativ preia reglementări promovate
prin proiectul de lege privind Strategia de dezvoltare teritorială a României, adoptat în ședința guvernului din 5 octombrie 2016, dar clasat în conformitate cu prevederile Hotărârii Biroului Permanent
al Senatului din data de 27 decembrie 2016, în baza art. 63, alin. (5) din Constituția României.
Obiectivele generale pe care Guvernul și le propune, în cadrul acestei strategii, vizează:
• asigurarea unei integrări funcționale a teritoriului național în spațiul european, prin sprijinirea
interconectării eficiente a rețelelor energetice, de
transporturi și broadband;
• creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare și a serviciilor publice,
în vederea asigurării unor spații urbane și rurale de
calitate, atractive și incluzive;
• dezvoltarea unei rețele de localități competitive și coezive, prin sprijinirea specializării teritoriale și formarea zonelor urbane funcționale; protejarea patrimoniului natural și construit și valorificawww.adrmuntenia.ro

rea elementelor de identitate teritorială;
• creșterea capacității instituționale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială.
Prin aceste cinci obiective generale, cele 18
obiective specifice și cele 10 linii directoare de
planificare, documentul orientează procesul de dezvoltare și furnizează reperele strategice de dezvoltare a României pentru următoarele două decenii,
stabilind o serie de acțiuni concrete, măsuri teritoriale la nivel național, măsuri teritoriale integrate la nivel zonal și un plan de acțiuni prioritare pe
termen scurt (3 ani), mediu (7 ani) și lung (mai mult
de 10 ani).
În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și fondurilor Europene se va constitui o unitate de monitorizare și evaluare a implementării strategiei, iar sistemul de monitorizare va
fi verificat și reactualizat anual, pentru a include noile reorientări strategice ori de politici.
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Strategia de dezvoltare teritorială a României,
aprobată de Guvern
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» În Evul Mediu, pe locul actualei
comune prahovene târgșoru vechi se afla
orașul târgșor. Din vechiul centru urban,
reședință a domnitorilor munteni, aflat acum
pe lista de orașe dispărute din România, s-au
mai păstrat doar ruinele a trei biserici.

Importanța rezervației arheologice de la târgșor i-a determinat pe istorici să o numească „mica
Troie subcarpatică”.
Astăzi, un sat modest, aflat la aproximativ 7
km de Ploiești, târgșor (în trecut târgușor sau
târgușoru), a fost, în Evul Mediu, un important și
prosper centru comercial al ţării Românești.
Perioada de înflorire a cetății târgșor începe după 1413, când Mircea cel Bătrân acordă anumite privilegii domnești negustorilor din zonă, fapt consemnat de un hrisov.
Plasarea geografică strategică – cetatea cu ziduri puternice era construită la înălțime, înconjurată de râul Leaota – a făcut ca localitatea să devină un adăpost însemnat pentru domnitori, boieri și
negustori. voievozii au construit aici o curte domnească, după ce târgșor a căpătat o importanță deosebită prin plasarea pe drumul ce lega în Evul Mediu reședința principală a ţării Românești de orașele Gherghița, Buzău și Brăila, dar și de Brașov și Europa Apuseană. Locuitorii acestui centru urban au
întreținut strânse legături comerciale cu cei din
Brașov, unde sunt pomeniți în documente. Domnitorul vladislav al II-lea locuiește o perioadă la târgșor unde ridică o biserică în anul 1447.
vlad ţepeș, de asemenea, construiește o biserică în interiorul curții domnești. Dar cea mai frumoasă perioadă a cetății, aflată acum pe lista de
orașe dispărute din România, se leagă de voievodul
neagoe Basarab (1512-1521) care locuiește la târgșor, unde ridică o biserică ale cărei ruine se mai
vedeau încă pe la jumătatea veacului al XX-lea. Biserica, rămasă nepictată, va fi cunoscută mai târziu ca Biserica Albă.
Importanța localității se observă și din faptul
că cele mai multe hrisoave ale voievodului sunt emise de la târgșor. Continuând tradiția marilor domnitori, voievodul Mihnea turcitul construiește la
târgșor o biserică în anul 1589, din care se mai păstrează acum doar peretele dinspre miazăzi. Decăwww.adrmuntenia.ro

derea orașului a început în secolului al XvII-lea,
odată cu ridicarea Ploieștilor.
La sfârșitul secolului al XvI-lea, aici trăia un important negustor, Mihai din târgșor, tatăl viitorului
domn, Antonie vodă din Popești. vechea biserică
domnească din oraș a fost transformată de Antonie
vodă în mănăstire (Mănăstirea târgșor, cunoscută
mai mult sub numele de Mănăstirea turnu). Din
construcția ridicată la 1670, astăzi se mai văd doar
ruinele, cărora li se mai adaugă alte două ruine de
biserici – a Bisericii Albe (1570) și a Bisericii Roșii,
de la sfârșitul sec XvI, construită de Mihnea turcitul.
Descoperirea unui castru roman în apropierea
bisericii Mănăstirii turnu, dar și a altor construcții,
morminte și obiecte care acoperă o îndelungată
perioadă de timp ce se întinde între paleoliticul
superior și evul mediu dezvoltat, precum și monumentele de la sfârșitul sec. al XIX-lea și începutul
sec. al XX-lea au făcut ca rezervația arheologică
deschisă în 1956 în vechiul oraș dispărut să fie numită „mica Troie subcarpatică”. În zona de vestnord-vest a perimetrului rezervației se află conacul familiei Moruzi, monument realizat la începutul sec. al XX-lea, în stil neoromânesc, aflat într-o
stare de conservare bună.
familia Moruzi, ultimii proprietari ai locului, au
întemeiat aici, încă de la începutul secolului, o fermă
de cultură a plantelor și creștere a animalelor după
modelul celor apusene, care conferă obiectivului calitatea de complex de arheologie industrial-agrară.

Sursa: ph-online.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Târgşor, „mica Troie subcarpatică”
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Argeş

Echipament de zeci de mii de euro
pentru Spitalul Câmpulung

generație și a costat aproape 42.000 de euro. Până
acum, la Spitalul Municipal Câmpulung nu a existat
un astfel de aparat, operațiile de cataractă efectuându-se prin metode perimate.
Gestul celor de la Holcim a fost prezentat de
managerul Spitalului, Grigore Stănescu, alături de
directorul fabricii Holcim de la Câmpulung, Cornel
Banu.

Sursa: jurnaluldearges.ro

Suma de 1,29 miloane de lei,
din excedentul bugetar al judeţului Călăraşi,
va fi cheltuită pe achiziţii şi investiţii

Călăraşi

» Excedentul bugetar al județului
Călărași, rezultat la încheierea exercițiului
financiar 2016, se ridică la valoarea de
30.290.000 de lei, din care, la această
dată, s-a utilizat suma de 25.246.000 de
lei pentru finanțarea programului de
investiții pe anul 2017.

În ședința de consiliu din 31 mai a.c., din diferența de excedent rămasă a fost repartizată suma de
1.291.000 de lei către următoarele cheltuieli de
dezvoltare:
• achiziția unui imobil situat în Călărași (fostul
sediu SIf), str. 1 Decembrie 1918, nr. 1A, bl. A24 (fLORA
tronson III), cu valoarea estimată de 675.000 de lei;
• alimentare cu energie electrică a incintei de
la adresa: Prelungirea Independenței, nr. 5A, cu suma de 261.000 de lei;
• reabilitare rețele exterioare de apă și canalizare la Spitalul de Psihiatrie Săpunari – Pt+DE+
DtAC și execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică,
comisioane legale, taxe – 275.000 de lei;
• reabilitare clădiri pentru Centru de Asistență
Medico-Socială (la fosta uM, Str. Independenței) –
faza DALI, inclusiv taxe, avize – „Reabilitare și extindere clădiri pentru Centru de Asistență MedicoSocială” – s-a suplimentat cu suma de 74.000 de
www.adrmuntenia.ro

lei;
• RK pavilion Iv și amenajare oficiu + sală de mese, la Spitalul de Psihiatrie Săpunari, execuție C+M,
asistență tehnică, taxe, comisioane – „RK pavilion
IV și amenajare oficiu + sală de mese, la Spitalul
de Psihiatrie Săpunari execuție C+M, inclusiv execuție lucrări instalație detectare, semnalizare și avertizare incendiu, asistență tehnică, taxe, comisioane” – suma alocată inițial rămâne neschimbată, fiind
doar redenumită poziția;
• licență antivirus – 1 set, pentru: 12 dispozitive tip
server și 58 de dispozitive Workstation – 6.000 de lei.
Suma totală a influențelor asupra programului
de investiții pe anul 2017 este de 1.291.000 de lei.
Sursa: obiectiv-online.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

În cadrul campaniei „Zilele Internaționale ale
Securității și Sănătății în Muncă 2017”, desfășurată
de Holcim România în întreaga țară, s-a făcut o
nouă donație Spitalului Municipal Câmpulung. Este
vorba despre un echipament medical modern, un emulsificator, care va completa dotarea compartimentului Oftalmologie și care va acoperi integral cererea de
servicii chirurgicale pentru operații de cataractă.
Echipamentul donat de Holcim este de ultimă
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Un nou Centru de recuperare
pentru copiii cu handicap la Găeşti
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Dâmboviţa

INFO JUDEȚE
foto: Politica Broaștei

Cj Dâmbovița, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, a încheiat de curând cu fundația „SERA România” un
acord de parteneriat ce constă în dezvoltarea de
servicii sociale, prin efectuarea de acțiuni comune, în vederea înființării, organizării și funcționării
unui Centru de recuperare pentru copiii cu handicap. funcționarea centrului va avea loc în imobilul
situat în orașul Găești, str. Acad. Cioculescu, nr. 32,
județul Dâmbovița. Costurile pentru înființarea centrului vor fi asigurate de fundația „SERA România”
în cuantuum ce nu va depăși suma de 200.000 de
euro. Această sumă va fi completată cu 80.000 de
euro asigurați de către Consiliul județean Dâmbovița.
Având în vedere buna colaborare de-a lungul
timpului cu administrația județeană, reprezentanții fundației SERA România au fost prezenți în orașul Găești, cu intenția pregătirii unui nou proiect –
înființarea unui centru de recuperare pentru copiii
cu dizabilități, care să ofere servicii specializate de

kinetoterapie, logopedie, hidroterapie, consiliere copil și familie, evaluare psihologică și educație specială pentru copilul cu handicap sau cerințe educaționale speciale.

Sursa: ziardambovita.ro

Primăria Giurgiu are 121 de achiziţii
de lucrări de proiectare şi 21 de proiecte
pentru fonduri europene

Giurgiu

» Autoritățile locale ale municipiului
Giurgiu au declarat că primăria are la mapă
121 de achiziții de lucrări de proiectare și
21 de proiecte depuse pentru obținerea
de fonduri europene.

„Am alocat pentru proiectări un milion de
euro pentru că avem la mapă 121 de achiziții de
lucrări de proiectare, documentații tehnice pentru tot ceea ce am gândit și început în 2016, pentru ce începem în 2017 și ce vom începe în 2018”,
a precizat primarul nicolae Barbu. Domnia sa a mai
spus că fondurile alocate pentru lucrări de proiectare vor continua cu încă „5,6 milioane de lei pentru documentații tehnice și studii de fezabilitate
ce se vor face în 2017, inclusiv proiectările pentru
www.adrmuntenia.ro

lucrări de investiții cu fonduri europene”, proiecte ale căror valori încep de la câteva sute de mii de
euro și până la proiecte de peste 15 milioane de euro, cum ar fi realizarea unui port trimodal.
Principalele proiecte demarate în municipiul
Giurgiu în ultimul an sau care vor primi finanțare
în acest an sunt lucrări pentru eficientizare termică la clădiri publice, sedii administrative, unități
școlare, blocuri de locuințe, realizarea unei piste
de atletism, sistematizare bazin de înot și la Canalul Cama, locuri de joacă, actualizare expertizare Casa tineretului și reabilitarea acestei construcții rămase nefinalizate din anul 1989, modernizare străzi, dotare cu mobilier a unor unități școlare.

Sursa: administratie.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Proiecte de locuinţe la cheie,
realizate de absolvenţii Liceului de Arte din Slobozia
Ialomiţa

» Absolvenții de arhitectură ai
Liceului de Arte din Slobozia și-au dat
examenul de competențe printr-o expoziție
de proiecte de locuințe. Lucrările cuprind
schițe, planuri și machete, iar 90% dintre
ele pot fi oricând puse în aplicare.
Din generația actuală, însă, doar câțiva
liceeni vor continua să se perfecționeze
în acest domeniu, îndreptându-se spre
studii universitare de arhitectură.

Lucrările expuse sunt foarte bune așa cum apreciază specialiștii invitați la vernisajul expoziției,
90% dintre ele putând oricând să fie puse în operă.
Bogdan valentin Panțâri a realizat casa la care
el visează, cu multe ferestre și spații deschise, în
care a îmbinat mai multe stiluri. tânărul se va îndrepta însă spre facultatea de Construcții, pentru
că îi place mai mult să realizeze locuințele, decât
să le proiecteze: „Am numit-o Vila ALMA, care înseamnă ‘suflet’ în portugheză, și este cam tot ce
îmi doresc eu, are absolut tot. Poate fi construită
www.adrmuntenia.ro

și mâine pentru că avem toate planurile, schițele,
materialele folosite, suprafețele, finisajele. Trebuie doar confirmate și parafate de un arhitect și
să dispui de situația materială necesară pentru că
este pe o suprafață de 1.000 mp, cât se folosesc
pentru două case.”
Cosmina Pârâiescu a realizat macheta și planurile unei locuințe moderne, în formă de navă. Chiar
dacă și-a ajustat proiectul pe parcurs, ea va continua cu arhitectura: „M-am gândit la o locuință modernă. Prima idee a fost a unei case sub formă de
barcă pe litoral și am ajuns la Vila ELMA, care înseamnă ‘diamant’ în limba turcă, cu multe geamuri și spații deschise. Am închis doar baia și spațiul de depozitare. Sunt hotărâtă să dau la toate
specializările de la Arhitectură, dar nu cred că mă
voi întoarce acasă, la Slobozia, pentru că Bucureștiul oferă mai multe oportunități.”
Lucrările absolvenților de la Arhitectură ai Liceului de Arte „Ionel Perlea” rămân expuse la Muzeul național al Agriculturii din Slobozia timp de
două săptămâni.
Sursa: guraialomitei.com

http://regio.adrmuntenia.ro
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Prahova

Protocol între AE3R Ploieşti - Prahova
şi Societatea Română Geoexchange

INFO JUDEȚE

Directorul Agenției pentru Eficientă Energetică și Energii Regenerabile „AE3R Ploiești-Prahova”, Bogdan Potlogia, și Robert Gavriliuc, președintele Societății Române Geoexchange, au semnat vineri, 9 iunie, un protocolul – cadru de colaborare, cu ocazia desfășurării lucrărilor Conferinței
Internaționale privind Performanța Energetică a
Clădirilor – RCEPB 2017.
Protocolul s-a încheiat în scopul asigurării cadrului general de cooperare între cele două părți,
în vederea desfășurării de programe și acțiuni comune de reprezentare și cooperare națională în
domeniul eficienței energetice și al surselor de
energie regenerabilă.
Societatea Română GeoExchange – SRG are ca
principal obiectiv dezvoltarea unei strategii naționale în domeniul sistemelor HvAC cu pompe de căldură, promovarea pe scară largă a aplicațiilor în
domeniu și popularizarea avantajelor acestora, astfel încât, într-un orizont de timp de 3 - 5 ani, România să devină lider în Europa în domeniul specific.

13

Obiectivele parteneriatului le constituie schimbul și diseminarea de informații privind noutățile
din domeniul energiilor regenerabile și al eficienței
energetice, organizarea de acțiuni comune de lobby pentru acte normative, legislație și reglementări în domeniul eficienței energetice și al surselor
de energie regenerabilă în acord cu stategia Europa 2020 și strategiile naționale.
Sursa: prahovabusiness.ro

Sens giratoriu
pe centura ocolitoare a Alexandriei

Teleorman

În perioada 6 – 13 iunie, la km 1+410, intersecția cu Dj 504, Alexandria – Pitești, se efectuează
lucrări de reglementare a circulației în această intersecție, printr-un sens giratoriu.
În acest context, în perioada menționată, în
intersecția de mai sus, se instituie următoarele restricții de circulație: pe vO6f, la km 1+410 (intersecția cu Dj 504) se va circula pe un singur sens de
mers, dirijat alternativ, cu semafoare și piloni de circulație, iar pe Dj 504 Alexandria – Pitești, pe tronsonul cuprins între Dn 6 și vO6f, circulația se închide în aceeași perioadă, rută ocolitoare Dn 6 –
sens giratoriu – vO6f, Dj 504.
Polițiștii teleormăneni roagă participanții la
trafic să respecte semnificația semnalizării rutiere
temporare, instituite în zonă pe perioada executării lucrărilor, a indicatoarelor și dispozițiilor agenților de poliție rutieră și a pilonilor de circulație.
www.adrmuntenia.ro

totodată, aceștia sunt rugați ca în zona lucrărilor
să adopte o conduită preventivă, de natură a evita
orice eveniment nedorit.
Sursa: liberinteleorman.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia

14

Buletin Informativ nr. 327 / 6 - 11 iunie 2017

Ziarul Impact / 9 iunie 2017

REVISTA PRESEI

ph-online.ro / 31 mai 2017

www.adrmuntenia.ro

Observator de Călărași / 6 iunie 2017

http://regio.adrmuntenia.ro

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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E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 12 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 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.

