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EVENIMENTE

Instruire pentru implementarea corectă
a noilor contracte POR, la ADR Sud Muntenia

» Marți, 22 august, ADR Sud Muntenia
a organizat la sediul din Călărași un nou
seminar de instruire destinat beneficiarilor
publici și privați din regiunea noastră,
care au semnat de curând contracte
de finanțare în cadrul Programului
Operațional Regional.

Prin noile contracte, beneficiarii au primit finanțare nerambursabilă POR în cadrul Axei prioritare 6, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale, prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale” și în cadrul Axei prioritare
2, Prioritatea de investiții 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de
afaceri”.
Cu această ocazie, reprezentanții echipelor de
implementare a proiectelor Regio au aflat informații importante despre etapele de implementare a
proiectelor, subiectele abordate fiind legate de obligațiile ce revin beneficiarilor în realizarea materialelor de informare și publicitate, de managementul proiectelor, monitorizarea și verificarea contractelor de finanțare, implementare, cerințe penwww.adrmuntenia.ro

tru implementarea cu succes a proiectelor, indicatori, vizitele de monitorizare, măsurarea și raportarea progresului, precum și despre modificările
ce pot surveni la contractul de finanțare. Alte teme de discuție au vizat instrucțiunile de prefinanțare, plata și rambursarea cheltuielilor, achizițiile
publice în cadrul proiectelor‚ principii și reguli.

http://regio.adrmuntenia.ro
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EVENIMENTE

ADR Sud Muntenia, la întâlnirea de lucru
în cadrul proiectului SENSES

În data de 23 august, ADR Sud Muntenia a participat prin Serviciul Dezvoltare, la Budapesta, la întâlnirea de lucru în cadrul proiectului SENSES, organizată la sediul liderului de proiect din ungaria,
IfKA (instituție non-profit de drept public pentru dezvoltarea industriei), pentru a discuta despre stadiul
implementării contractului, precum și sarcinile ce urmează a fi îndeplinite de Agenție în calitate de partener.
Proiectul „SENSES - Consolidarea antreprenoriatului social prin adoptarea Practicilor de responsabilitate socială corporativă în dezvoltarea competențelor și abilităților antreprenoriale în regiunea Dunării”, finanțat în cadrul primului apel de proiecte al Programului transnațional Dunărea, este implementat de ADR Sud Muntenia în perioada 16 martie 2017 – 30 iunie 2019.
Proiectul SENSES are ca scop crearea unei rețele transnaționale de întreprinderi sociale (SEs), întreprinderi tradiționale responsabile social, investitori financiari în economie socială, factori de decizie, mediul academic, funcționari ai OnG-urilor care însumează în total 600 - 800 de membri din regiunea Dunării. Rolul acestora este de a promova
în comun un model inovator de întreprindere socială, precum și inovarea socială în dezvoltarea econowww.adrmuntenia.ro

mică durabilă a regiunii Dunării.
Principalul rezultat al proiectului constă într-un
curs online, elaborat în comun de către partenerii
din proiect, ai cărui beneficiari sunt întreprinderile
sociale din regiunea Dunării. Cursul, a cărui durată
va avea 60 de ore, va conține module referitoare la
economie, management, marketing, resurse umane, managementul vânzărilor, precum și module personalizate de mentorat și coaching elaborate de reprezentanții corporațiilor RSC.
În cadrul primei întâlniri de lucru la care a participat ADR Sud Muntenia în cadrul acestui proiect
s-au prezentat principalele activități ce au fost efectuate până în prezent, precum și cele care vor
fi realizate în următoarea perioadă în cadrul contractului și, de asemenea, cu această ocazie s-au creionat noi oportunități de colaborare între liderul
de proiect, IfKA, și ADR Sud Muntenia.
Proiectul este implementat de un consorțiu
format din 17 parteneri din 10 state din aria eligibilă a Programului transnațional Dunărea (Cehia,
Slovenia, ungaria, Slovacia, Austria, Croația, Serbia,
Belgia și Moldova). Bugetul total al proiectului este
de 1.530.777,50 euro, iar bugetul ADR Sud Muntenia
este de 132.097,62 euro, contribuția proprie fiind
de 2.641,96 euro.
http://regio.adrmuntenia.ro
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» joi, 17 august, ADR
Sud Muntenia a organizat la
sediul Agenției din Călărași,
o întâlnire de lucru cu
reprezentanții municipiilor
de județ din regiunea
noastră, ce a avut ca temă
principală de discuție
procesul de negociere a
alocărilor financiare
nerambursabile disponibile
prin Axa prioritară 4
„Sprijinirea Dezvoltării
Urbane Durabile” aferentă
Programului Operațional
Regional (POR) 2014 – 2020.

Prin Axa prioritară 4, regiunii Sud Muntenia îi
sunt alocate fonduri nerambursabile de 201,09 milioane de euro, ce pot fi accesate prin intermediul
strategiilor integrate de dezvoltare urbană, pentru
identificarea și analizarea nevoilor și a provocărilor
economice, sociale, climatice, demografice și de mediu din localitățile urbane. Repartizarea alocării financiare în cadrul celor 5 obiective specifice se prezintă astfel: pentru mobilitatea urbană (O.S. 4.1) –
163,33 milioane de euro, pentru revitalizarea urbană (O.S. 4.2) – 18,15 milioane de euro, pentru regenerarea comunităților defavorizate (O.S. 4.3) – 8,53
milioane de euro, pentru infrastructura educațională – creșe și grădinițe (O.S. 4.4) – 3,73 milioane de euro, pentru infrastructura educațională – licee tehnologice și școli profesionale (O.S. 4.5) - 1,79 milioane de euro.
Cu această ocazie, potențialii beneficiari – municipiile reședință de județ din Sud Muntenia - au
purtat discuții și au analizat împreună posibilitățile
de investiții pe care le pot realiza în localitățile
lor, având ca un prim rezultat negocierea, de principiu, a alocărilor financiare pentru fiecare Obiectiv specific, în funcție de domeniile pe care intenwww.adrmuntenia.ro

ționează să le dezvolte. negocierea s-a făcut ținând
cont de condiția ca fiecare municipiu să mențină alocări financiare pentru minimum două Obiective
specifice, din care, obligatoriu, pentru Obiectivul
Specific 4.1, respectând totodată alocările financiare regionale totale pe fiecare Obiectiv specific. În
urma procesului de negociere va fi încheiat un protocol cu noile alocări financiare stabilite de cele șapte municipii reședință de județ din Sud Muntenia.
Reamintim că odată cu lansarea Documentului
Cadru de Implementare a Dezvoltării urbane Durabile aferent Axei prioritare 4, s-a stabilit că în
perioada 20 februarie – 31 octombrie a.c. municipiile reședință de județ pot depune Strategiile Integrate de Dezvoltare urbană și Planurile de Mobilitate urbană Durabilă. Principiul conform căruia
se vor realiza verificarea și evaluarea documentelor strategice este „primul depus, primul evaluat”.
Informații despre implementarea dezvoltării
urbane durabile în regiunea Sud Muntenia pot fi consultate pe website-ul Agenției, dedicat implementării POR 2014 - 2020, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltareurbana/.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Întâlnirea de lucru privind procesul de negociere
a alocărilor financiare din POR
pentru dezvoltarea urbană în Sud Muntenia
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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia organizează în data de 7 septembrie
a.c. concurs pentru ocuparea postului de şef Serviciu Evaluare, selecţie şi contractare POR, la sediul central din municipiul Călăraşi.
Contractul individual de muncă va fi pe perioadă nedeterminată.
Angajarea va avea loc după data de 14 septembrie 2017.
Cerinţe obligatorii pentru ocuparea postului:
• studii superioare absolvite cu diplomă de
licență, în domeniul economic sau tehnic;
• minim 3 ani experiență într-o funcție de conducere;
• minim 3 ani experiență în activități de gestionare a proiectelor finanțate din fonduri europene.
Alte cerinţe:
• capacitate de analiză și sinteză;
• capacitate de planificare;
• capacitate de coordonare și control;
• abilități de negociere și mediere;

• 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 06.09.2017, ora 12:00.
Concursul se va desfășura în data de 07.09.2017,
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: Mariana vIȘAn – director
adjunct OI POR, e-mail: da.oi@adrmuntenia.ro și
Ioana MÂţu - 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), link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/66/documente-utile.html.

• Curs Inforeuro august 2017: 4,5580 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.
• (1) Alocarea apelurilor POR/2017/5/5.1/SUERD/1 și POR/2017/5/5.2/SUERD/1 este la nivelul SuERD.
• (2) Alocarea apelurilor P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 și P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C este la nivel național.

www.adrmuntenia.ro

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis
Apel închis

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
la data de 29 august 2017

INFO ADR SUD MUNTENIA

Concurs pentru ocuparea unui post
de şef Serviciu Evaluare, Selecţie
şi Contractare POR, la sediul ADR Sud Muntenia
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vineri, 18 august, s-a emis ordinul pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de
accesare a fondurilor în cadrul Obiectivului Specific 8.2 „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, Operațiunea B –
unități de primiri urgențe.
Astfel, începând cu 18 octombrie 2017, ora 12:00,
timp de șase luni, unitățile administrativ-teritoriale pot depune, prin sistemul electronic MySMIS2014+,
cereridefinanțareîncadrulapeluluiP.O.R/2017/8/8.1/8.2.B/1/7
regiuni – cod apel POR/180/8/2.
Începând cu 18 octombrie 2017, ora 12:00, timp de
șase luni, unitățile administrativ-teritoriale pot depune, prin sistemul electronic My SMIS 2014+, cereri de
finanțare în cadrul apelului P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7
regiuni – cod apel POR/180/8/2. Alocarea totală este
de 61,74 milioane de euro. Rata de cofinanțare este
acordată astfel: 50% din partea uniunii Europene, prin
fEDR, 48% din bugetul de stat, iar 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din partea solicitantului.
Activitățile finanțate se referă la:
• reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dota-

rea unităților de primiri urgențe/ componentelor de
primiri urgențe din unitățile funcționale regionale
de urgențe și din cadrul componentelor de interes
strategic a rețelelor din unități spitalicești de urgență;
• accesibilizarea spațiului destinat serviciilor și
a căilor de acces;
• asigurarea/ modernizarea utilităților generale și specifice pentru unitățile de primiri urgențe/
componentele de primiri urgențe din unitățile funcționale regionale de urgențe și din cadrul componentelor de interes strategic a rețelelor din unități
spitalicești de urgență (inclusiv branșarea la utilități pe amplasamentul obiectivului de investiții);
• construirea heliporturilor de suprafață sau în terasă.
Ghidul specific poate fi descărcat de pe siteul dedicat implementării Programului Operațional
Regional în regiunea Sud Muntenia, http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 8 - Infrastructură de sănătate și socială, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8-infrastructura-de-sanatate-si-sociala/ sau de pe
www.inforegio.ro.

În data de 17 august s-a modificat Ghidul solicitantului pentru proiectele de regenerare fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din
regiunile urbane și rurale finanțate prin Programul
Operațional Regional.
Principalele prevederi se referă la:
• modificarea alocării financiare a apelului de
proiecte POR/2017/4/4.3/1, conform Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării urbane
durabile - Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile”;
• revizuirea Anexei 3 - Grila Etf, aferentă apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, prin corectarea punctajelor aferente subcriteriilor (a, b, c) ale
criteriului 8.2.1 - Gradul total de îndatorare;
• revizuirea Secțiunii 5.4.2 – Anexele obligatorii
la momentul contractării cererii de finanțare, afe-

rentă apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, prin:
completarea anexelor obligatorii cu formularul bugetar „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare
în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune
a Uniunii Europene” și Formularul nr. 1 - Fișă de fundamentare, eliminarea mențiunii de la punctul 2 al
secțiunii 5.4.2 și renumerotarea anexelor;
• includerea Anexei Zone urbane marginalizate
în cadrul Ghidului specific aferent apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1 și revizuirea secțiunilor corespunzătoare din Ghidul specific.
forma consolidată a Ghidului specific poate fi
consultată pe website-ul nostru: regio.adrmuntenia.ro,
secțiunea POR 2014 – 2020 > Program > Axe > Axa 4 – Dezvoltare urbană, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/, precum și pe site-ul programului, www.inforegio.ro.

Modificări la Ghidul solicitantului pentru proiectele de regenerare
a comunităţilor defavorizate (Axa prioritară 4, O.S. 4.3)

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

S-a deschis apelul de proiecte pentru îmbunătăţirea
infrastructurii de primiri urgenţe, prin POR!
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Sesiune de depunere a Strategiilor
de Dezvoltare Locală destinate
comunităţilor marginalizate urbane

» În perioada 1 septembrie – 13
noiembrie a.c., Grupurile de Acțiune Locală
(GAL) din mediul urban, constituite ca asociații
în baza O.G. nr. 26/2000, pot depune
Strategiile de Dezvoltare Locală (SDL),
elaborate în cadrul mecanismului Dezvoltare
Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și fondurilor Europene lansează Ghidul
specific privind depunerea și selecția Strategiilor
de Dezvoltare Locală (Etapa a II-a a mecanismului
DLRC), precum și documentele - anexe Modelul - cadru pentru Strategiile de Dezvoltare Locală și Criteriile de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală.
În cadrul acestui apel pot fi depuse strategiile
ce au beneficiat de sprijin pregătitor prin Programul Operațional Capital uman, precum și strategiile elaborate cu resurse proprii, care respectă prevederile Ghidului.
finanțarea disponibilă pentru implementarea
SDL este de cca 189 milioane de euro pentru orașewww.adrmuntenia.ro

le din regiunile mai puțin dezvoltate și 14 milioane
de euro pentru orașele din regiunea București - Ilfov, inclusiv municipiul București. Sprijinul financiar provine atât din POCu, Axa prioritară 5, Obiectivul specific 5.1, cât și din POR, Axa prioritară 9,
Obiectivul specific 9.1.
Strategiile de Dezvoltare Locală vor fi depuse la
sediul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și fondurilor Europene din București, bulevardul
Ion Mihalache, nr. 15 - 17, clădirea tower Center, pe
baza unei scrisori de înaintare, semnată de reprezentantul legal al GAL sau de un împuternicit al acestuia.
Pentru depunerea SDL sunt necesare următoarele acte:
• scrisoarea de înaintare a SDL (2 exemplare),
având ca anexă un OPIS al SDL (cuprins și paginație),
precum și al anexelor depuse (cu paginație);
• copia actului de identitate al persoanei care
depune SDL;
• împuternicire a persoanei care depune SDL,
dacă este cazul;
• un exemplar al SDL cu anexe, pe suport hârtie,
precum și alte trei exemplare cu anexele aferente,
în format electronic.
http://regio.adrmuntenia.ro
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» Ministrul delegat Rovana Plumb a
avut o întâlnire cu principalii beneficiari
din sectorul de transporturi, care se
regăsesc în portofoliul de proiecte finanțate
prin Programul Operațional Infrastructură
Mare (POIM).

Scopul dialogului a fost identificarea soluțiilor
pentru accelerarea ritmului lucrărilor și al decontării facturilor pe proiectele finanțate din POIM,
în scopul creșterii gradului de absorbție.
„Un demers necesar pentru deblocarea mecanismului de atragere a fondurilor europene este de
a discuta punctual stadiul fiecărui proiect în parte
și de a dispune măsuri specifice de la caz la caz, fiindcă trebuie accelerat ritmului lucrărilor. Trebuie să
înțelegem cu toții că România are nevoie să absoarbă bani europeni în zona de infrastructură, fie

că vorbim de cea rutieră, feroviară, navală, fie aeroportuară”, a arătat în cadrul întâlnirii doamna
Rovana Plumb.
Ministrul a solicitat CfR, în mod expres, finalizarea urgentă a cererii de finanțare pentru proiectul de reabilitare a liniei de cale ferată, ruta Radna –
Garasada – Simeria km 641, pentru a putea semna
contractul de finanțare cât mai curând posibil.
Delegația Ministerului transporturilor a fost condusă de doamna secretar de stat Maria Magdalena
Grigore, însoțită de directorul general al Organismului Intermediar de transporturi, doamna Carmen
Moraru. Din partea Companiei naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CnAIR) a participat directorul general, domnul Ștefan Ioniță. Din
partea CfR au fost prezente doamnele Luca Irimeși
și Monica Mihăileanu, directori în instituți.
Sursa: mdrap.ro

Granturi SEE şi norvegiene: Au fost semnate primele acorduri
pentru Asistenţa tehnică şi pentru Fondul pentru relaţii bilaterale

La mai puțin de un an de la semnarea Memorandumurilor de Înțelegere privind implementarea
mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014 2021, moment ce a marcat finalizarea negocierilor
între România și statele donatoare, doamna Rovana Plumb, ministrul delegat pentru fonduri Europene, a semnat miercuri, 23 august, primele
două acorduri pentru România.
Este vorba despre Acordul privind fondul pentru Relații Bilaterale și cel pentru finanțarea Asistenței tehnice.
Acordurile ce au intrat în vigoare prevăd asigurarea finanțării necesare acoperirii costurilor
României pentru implementarea mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014 – 2021, prin intermediul asistenței tehnice, respectiv întărirea relațiilor bilaterale între statele donatoare și România,
prin fondul pentru relații bilaterale.
www.adrmuntenia.ro

Conform prevederilor Memorandumurilor de
Înțelegere privind implementarea mecanismelor
financiare SEE și norvegian 2014 - 2021 (Anexa B),
România beneficiază pentru perioada de programare 2014 - 2021 de o asistență tehnică în valoare
de 3.000.000 de euro (SEE: 1.500.000 euro, norvegia: 1.500.000 de euro, 100% grant) și de un fond
pentru relații bilaterale în valoare de 10.050.000
de euro (SEE: 5.504.000 de euro, norvegia: 4.546.000
de euro, 100% grant).
În perioada următoare, Punctul național de
Contact, împreună cu Oficiul Mecanismului financiar vor agrea calendarul de implementare a granturilor acordate prin cele două acorduri de finanțare.
Informații suplimentare pot fi găsite pe paginile www.eeagrants.ro și www.eeagrants.org.
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Întâlnirea ministrului delegat Rovana Plumb
cu reprezentanţii Ministerului Transporturilor,
CNAIR şi CFR pentru urgentarea lucrărilor
din fonduri europene pe infrastructura de transport
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» La finalul săptămânii trecute a fost
lansată linia de finanțare „România
profesională – Resurse umane competitive”,
dedicată formării managerilor și
antreprenorilor care conduc afaceri în
sectoare cu potențial competitiv, în corelare
cu domenii de specializare inteligentă.

În cadrul acestui apel de proiecte, finanțat prin
Programul Operațional Capital uman (POCu), sunt
vizați angajații cu rol de conducere din companii
ce activează atât în sectoare precum turismul și
ecoturismul, industriile creative, tehnologia informațiiei și comunicațiilor sau bioeconomia, biofarmaceutica și biotehnologiiile, cât și în domenii de
afaceri „tradiționale”, precum industria lemnului
și a mobilei, a textilelor și pielăriei sau procesarea
alimentelor și băuturilor.
un element important este însă cel al localizării geografice a întreprinderii. Angajații care vor
putea beneficia de această linie de finanțare trebuie să provină din companii ce își desfășoară activitatea în alte regiuni decât București-Ilfov, fiind
eligibile doar regiunile mai puțin dezvoltate (nordvest, nord-Est, Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Sudvest Oltenia și vest).
O noutate a acestei linii de finanțare față de
altele similare anterioare (cele din POSDRu, de
exemplu) este flexibilitatea mai mare a finanțatorului cu privire la activitățile și programele de formare ce pot fi derulate. Astfel, pe lângă cursurile
autorizate AnC (de tipul celor de „Competențe antreprenoriale”, „Manager de produs”, „Manager de
inovare” etc.), pe această linie de finanțare sunt
acceptate și cursuri cu alte tipuri de acreditări –
deseori mult mai utile și dorite de către manageri,
datorită gradului mai mare de specializare oferit –
precum: Project Management Professional (PMP),
Certified Associate in Project Management (CAPM)
sau chiar mini-MBA-uri.
De asemenea sunt eligibile și activitățile de
coaching, cursurile informale recunoscute la nivelul companiei, workshop-uri, seminarii, conferințe
ș.a. relevante.
www.adrmuntenia.ro

Deși beneficiarii finali ai acestei linii de finanțare sunt managerii și antreprenorii și, implicit, companiile, prin beneficiile aduse în urma perfecționării resurselor umane proprii, nu întreprinderile sunt
cele care pot accesa fondurile nerambursabile în
mod direct.
Organizațiile care pot depune proiecte sunt:
• organizațiile sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni sindicale
teritoriale);
• organizațiile patronale (patronate, federații
patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale);
• asociațiile de întreprinderi, persoane juridice
constituite în conformitate cu Ordonanța nr. 26 din
2000, cu privire la asociații și fundații;
• furnizorii de formare profesională autorizați;
• Camerele de comerț și industrie.
Acestea își vor adresa activitățile către grupuri țintă identificate și selectate la nivelul companiilor din domeniile economice menționate anterior, fiecare proiect trebuind să se adreseze unui
număr minim de 300 de persoane.
Solicitanții pot depune proiecte doar individual, nu și în parteneriat și trebuie să aibă o vechime de minim 1 an calendaristic la data depunerii proiectului.
Proiectele se depun începând din data de 28
august până pe 27 septembrie 2017.
Sursa: fonduri-structurale.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

S-a lansat linia de finanţare „România profesională –
Resurse umane competitive”
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» Salina Slănic este situată la cca
100 km de București, într-un peisaj de
o deosebită frumusețe, conferită de zona
de dealuri acoperite de păduri de foioase,
accesul în localitate fiind asigurat pe Dn1
București – Ploiești și prin microbuze la
fiecare jumătate de oră, cu plecare din
Ploiești nord.

Dornici să scape măcar pentru câteva ore de
canicula de la suprafață, mii de turiști aleg să intre
în subteran, în cea mai mare salină din Europa. Îmbrăcați ca de toamnă târzie, cu geci și încălțăminte care să le țină de cald, aproximativ 2.000 de oameni intră zilnic în mina unirea din Slănic. nu trece nici măcar o singură zi în care la porțile minei din
Slănic să nu fie aglomerație. În weekend, peste 3.000
de persoane coboară în „palatul de sare”.
Accesul vizitatorilor în mina unirea - Salina Slănic Prahova se face în prezent cu microbuze, până
la o adâncime de 208 m. În acest „palat de sare”,
deschis vizitării din anii ‘70, microclimatul este constant și de nereprodus la suprafață: temperatură de
12-13º C, umiditate relativă a aerului de 50 - 60%, radioactivitate la limita de detecție, presiune atmosferică cu 18 mmHg mai mare decât la suprafață,
concentrație mare de aerosoli naturali salini, lipsa
alergenilor vegetali, raritatea germenilor condițiowww.adrmuntenia.ro

nat-patogeni și lipsa celor patogeni.
Mina unirea este rezultatul excavării a 2,9 mil.
m3 zăcământ de sare, care a creat cavități cu volume gigantice: 14 camere cu profil trapezoidal de cca
80.000 mp. În mina unirea, vizitatorii pot descifra
istoria milenară a poporului roman admirând bustul sculptat în sare al lui Burebista, iar în „Sala Genezei” se pot admira sculpturile în sare reprezentându-i pe cei doi mari conducători, Decebal și traian, înconjurați de elemente specifice popoarelor
dac și roman. De asemenea, vizitatorii pot admira un
bazorelief, marele domnitor Mihai viteazu și bustul
sculptat în sare al „Luceafarului” poeziei românești,
Mihai Eminescu.
În mina unirea sunt amenajate terenuri de sport,
volei, handbal, tenis și minifotbal, locuri de joacă pentru copii, carting, jocuri mecanice. În salină există
un spațiu delimitat, dotat cu paturi, scaune, mese,
unde vizitatorii cu afecțiuni respiratorii pot petrece câteva ore în liniște. În salină se organizează
diverse competiții sportive, concursuri și expoziții.
În mina Mihai, amplasată pe vertical, separată printr-un
planșeu de 40 m de mina unirea, se desfășoară concursuri naționale și internaționale de aeromodelism
(acest lucru este posibil datorită climatului deosebit în care viteza de circulație a aerului este aproape de „0”), ocazie cu care este permis și accesul
turiștilor.
Sursa: ph-online.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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„Palatul de sare” de la Slănic răcoarea la peste 200 de metri sub pământ
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„Ziua Fiilor și Fiicelor Argeșului
și Muscelului”

Argeş

ocazie au fost prezenți 45 de producători argeșeni
din domeniile cele mai diverse, de la industria auto
până la industria alimentară, în parcul Golești, astfel Consiliul județean Argeș dorind să își arate sprijinul pentru cei susțin economia și dezvoltarea județului și care contribuie inclusiv la dezvoltarea economică a țării sau ale căror produse ajung dincolo
de granițele României.
Ediția a XI-a a „Sărbătorilor Argeșului și Muscelului”
s-a încheiat, ca în fiecare an, cu „Ziua Fiilor și Fiicelor Argeșului și Muscelului”, sâmbătă argeșenii fiind
invitați la o serbare câmpenească, cu produse culinare tradiționale și muzică folclorică de calitate.

INFO JUDEȚE

unul dintre cele mai așteptate evenimente în
județul Argeș, „Ziua Fiilor și Fiicelor Argeșului și Muscelului”, a avut loc în acest weekend, în data de 26
august, la Golești. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul „Sărbătorilor Argeșului și Muscelului” - ediția
a XI-a și a avut ca scop susținerea tradițiilor argeșene, românești, și încurajarea tinerilor să nu piardă moștenirea culturală și dragostea pentru adevăratele valori naționale.
În fața publicului au fost aduse recunoașterea
și recunoștința tuturor celor care au contribuit la
promovarea și dezvoltarea județului Argeș, prin intermediul a două proiecte de „Respect pentru valorile naționale” și „Fabricat în Argeș”. Cu această
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Sursa: jurnaluldearges.ro

Lucrări de asfaltare a Șoselei de Rocadă,
în valoare de aproximativ 5 milioane de lei

Călăraşi

» Miercuri, 23 august, au început
lucrările de asfaltare ale Șoselei de
Rocadă a municipiului Călărași (între Dn21
și strada București - zona Comceh). Căile
de rulare vor fi asfaltate în totalitate până
în data de 31 august.

www.adrmuntenia.ro

Sursa: infomuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

foto: jurnalul de Călărași

Proiectul de modernizare a Șoselei de Rocadă
a municipiului Călărași vizează: 2.167 ml stradă
modernizată destinată traficului greu, 17.030 mp
îmbrăcăminte asfaltică, 6.005,5 mp trotuare
înființate sau modernizate, 85 de capace de cămin
și 68 de guri de scurgere noi.
De asemenea, odată cu modernizarea străzii
au fost înlocuite capacele de cămin și gurile de
scurgere deteriorate.
totodată, pe parcursul executării lucrărilor sau constat, după săpături, zone cu umiditate excesivă pe tronsonul cuprins între strada Dobrogei
și Dn21, ceea ce a presupus excavarea pământului
pe o lățime de 1,5 m până la o adâncime de 1,2 m
și completarea cu balast. valoarea totală a lucrărilor contractate se ridică la 4.794.195,80 de lei,
cu tvA.
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34 de contracte de finanţare
pentru investiţii în infrastructura
educaţională din Târgovişte, prin PNDL
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Dâmboviţa

Sursa: gazetamunteniei.ro

Giurgiu

Un nou pod peste Dunăre
va fi construit în zona Giurgiu - Ruse

» Bulgaria și România vor să
construiască al treilea pod între ele, peste
Dunăre. noua construcție a devenit
imperativă din cauza traficului intens, ce
s-a dublat în ultimii ani.

Bulgaria și România iau în calcul construirea
unui al doilea pod între orașele Ruse și Giurgiu,
care ar fi cea de-a treia legătură între Bulgaria și
România, peste Dunăre, au anunțat miercuri, 23 august, reprezentanți ai celor două state vecine, relatează site-ul agenției novinite.
Reprezentanți ai autorităților centrale și locale din cele două țări au participat la o reuniune de
lucru în Bulgaria. Cele două parți au ajuns la concluzia că noul pod este imperativ din cauza traficului intens, care s-a dublat în ultimii ani.
Potrivit datelor preliminare, noul pod între Ruse și Giurgiu va avea aproximativ 3 kilometri și va
fi construit în direcția orașului bulgar Marten, la est
www.adrmuntenia.ro

de podul existent în prezent.
Sunt luate în calcul două variante: ca podul să
fie exclusiv pentru transportul rutier sau să aibă
un rol combinat - transport rutier și feroviar.
Participanții la discuția de miercuri, 23 august,
au convenit asupra unei noi întâlniri la începutul
lunii octombrie, la care să asiste și comisari europeni din cele două țări, miniștri și alți reprezentanți
din cele mai înalte eșaloane ale puterii de stat.
Capacitatea actuală a podului pentru Dunăre
între Ruse și Giurgiu nu este suficientă pentru un
număr atât de mare de mașini, întrucât există o singură bandă de mers către fiecare direcție. Congestionarea traficului și cozile uriașe sunt elemente
comune, mai ales în timpul sezonului de vară.
În primele opt luni ale anului 2016, între 750.000
și 760.000 de vehicule au trecut podul Giurgiu - Ruse,
iar pentru aceeași perioadă din acest an traficul a
depășit 1.370.000 de vehicule.
Sursa: romaniatv.net

http://regio.adrmuntenia.ro
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Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și fondurilor Europene a semnat deja un număr
de 34 de contracte de finanțare ce vizează investiții în
valoare de peste 20,27 milioane de lei, aferente infrastructurii educaționale a municipiului târgoviște.
„Extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Creșei nr. 2, a Creșei nr. 13, a Creșei nr. 14,
a Creșei nr. 16 reprezintă numai câteva dintre proiectele ce urmează să beneficieze de finanțare. În
următoarele două săptămâni vor fi semnate încă
șase contracte de finanțare, valoarea acestora fiind de aproximativ 14 milioane de lei. Cu aceste sume înregistrăm o alocare financiară ce depășește de
10 ori cea mai mare sumă accesată vreodată de municipiul Târgoviște prin PNDL”, a declarat Daniel
Cristian Stan, primarul municipiului târgoviște.
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Se redeschide Secţia Radioterapie
a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia
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Ialomiţa

bolnavii de cancer din Ialomița, cărora medicii specialiști
le-au recomandat ședințe de radioterapie. În prezent,
aceștia efectuează astfel de tratamente în cadrul marilor unități medicale din Constanța sau București.
Odată redeschisă, Secția Radioterapie a Spitalului județean de urgență Slobozia va putea oferi tratamente și pacienților domiciliați în județele din jurul Ialomiței, precum Călărași, Brăila sau Buzău. „Este
un lucru benefic pe care dorim să-l facem prin redeschiderea acestei secții... Facem eforturi în acest sens
și, cu siguranță, vom reuși! Am promis că vom transforma acest spital în bine, iar acest lucru, veți vedea,
se va întâmpla!”, ne-a declarat Mariana Iancu, managerul interimar al Spitalului județean de urgență Slobozia.
Sursa: independentonline.ro

Întâlnire de lucru
cu asociaţiile de proprietari pentru reabilitarea termică
a blocurilor de locuinţe din Ploieşti, prin POR
Prahova

» Luni, 21 august, a avut loc la
Ploiești o întâlnire a autorităților publice
locale cu reprezentanții celor 43 de
asociații de proprietari care au demarat
procedurile în vederea obținerii finanțării
din fonduri europene POR, pentru
reabilitarea termică a blocurilor.

Întâlnirea a avut drept scop clarificarea unor
aspecte referitoare la depunerea cererilor de
finanțate în cadrul POR 2014-2020, reabilitare termică prin Programul Operațional Regional 20142020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către
o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv din clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale.
Cu această ocazie, reprezentanții asociațiilor
www.adrmuntenia.ro

de proprietari au aflat o serie de noutăți privind
procedura de finalizare a documentației, fiind remarcate aici situații particulare precum cea pentru
blocurile de locuințe care au părți dintr-o scară deja reabilitată sau alte lucrări executate fără Autorizații de construire (ex. balcoane, șarpante).
De asemenea, proprietarii pot avea posibilitatea să intre în legalitate cu construcțiile astfel
existente (în cazul balcoanelor construite la parter
fiind necesar ca amprenta de la sol să fie egală cu
perimetrul balconului de deasupra) și, totodată,
pentru lucrările deja existente, dar care corespund
ca soluție tehnică, pot prezenta un act de conformitate.
În cadrul acestei întruniri, primarul municipiului Ploiești, Adrian florin Dobre, și-a exprimat
dorința ca prin aceste demersuri asociațiile de proprietari să poată prezenta documentația cât mai
completă la dosarele de finanțare, pentru ca lucrările la stadiul de proiect să fie demarate cât
mai din timp.
Sursa: gazetaph.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Închisă de șase ani, Secția Radioterapie a Spitalului județean de urgență Slobozia va deveni funcțională din această toamnă. Actuala conducere a unității medicale a dat asigurări că respectiva secție
va beneficia de aparatură modernă, dar și de un medic specialist care să o folosească. Radioterapia este o procedură medicală utilizată în tratarea cancerului, cu ajutorul radiației ionizante, care se aplică
în zona corpului unde se află tumoarea. Mai mult
decât atât, tot de la toamnă, în cadrul unității sanitare va funcționa și un cabinet de Psihiatrie Infantilă. Oficial, în Ialomița, peste 500 de copii cu
probleme mergeau lunar în alte județe pentru a fi
consultați și a beneficia de tratament.
funcționarea acestei secții va aduce un plus pentru
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ISU are în derulare
trei proiecte europene pentru modernizarea unităţii
şi pentru creşterea gradului de siguranţă
al cetăţenilor
Teleorman

» Inspectoratul pentru Situații de
urgență (ISu) „A.D. Ghica” teleorman are
în derulare trei proiecte europene pentru
dezvoltarea și modernizarea unității și
pentru creșterea gradului de siguranță al
cetățenilor, potrivit șefului instituției,
Marius Stancu.

În urma finanțărilor, inspectoratul ar putea beneficia un acoperiș nou, izolare termică, instalație
de climatizare, panouri solare și fotovoltaice, garaj ultramodern, dispecerat comun cu Serviciul județean de Ambulanță și sală pentru gestionarea situațiilor de urgență.
„Un proiect european se referă la anvelopawww.adrmuntenia.ro

rea acestui sediu. Zilele următoare vom semna contractul pentru înscrierea cererii de finanțare. Va
dura în jur de 25 de zile, proiectul va fi gata și va fi
depus. Până în momentul de față, absorbția fondurilor europene pe această axă este foarte scăzută.
Vom avea câștig de cauză. Suntem departe, în colaborare cu Consiliul județean, cu construcția pe
care o vom face aici, dacă vom reuși să depunem
avizul cu toate actele. Valoarea este de 600.000
de euro. Mai avem un proiect pentru extinderea
sistemului de alarmare la nivelul județului Teleorman. Este pe programul România – Bulgaria”, a
declarat miercuri, 23 august, într-o conferință de
presă Marius Stancu.

Sursa: administratie.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Radio voces Campi / 18 august 2017

REVISTA PRESEI

Gazeta de Prahova / 22 august 2017

Observator de Călărași / 21 august 2017
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAȘI
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 ARGEȘ
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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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.

