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EVENIMENTE

Studenţii de la Facultatea de Știinţe şi Inginerie
din municipiul Alexandria, participanţi
la o sesiune de informare despre POR 2014 - 2020

» Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia a organizat vineri,
24 noiembrie, o sesiune de informare
destinată studenților universității
„Valahia” - facultatea de Științe și
Inginerie din municipiul Alexandria.

evenimentul de informare a avut drep scop promovarea Programului operațional Regional 2014 –
2020 în rândul tinerilor studenți și informarea lor
cu privire la sprijinul, implicarea și contribuția uniunii europene la dezvoltarea echilibrată a regiunilor României. „Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional, a inițiat,
începând cu anul 2011, o formă de parteneriat cu
principalele instituții de învățământ superior din
regiunea Sud Muntenia, în vederea creşterii gradului de conştientizare în rândul tinerilor privind oportunitățile de dezvoltare durabilă pentru creşterea
calității vieții în comunitățile locale, prin accesarea
de fonduri nerambursabile din cadrul programelor
de finanțare europene. Astfel, această acțiune face parte din seria de evenimente organizate în colaborare cu universitățile din Sud Muntenia, fiind
cea de-a opta sesiune de informare destinată studenților de la nivelul regiunii noastre”, a declarat
directorul ADR Sud Muntenia, dr ing. Liviu Mușat.
www.adrmuntenia.ro

totodată, cu această ocazie, tinerii au aflat detalii
despre oportunitățile de carieră oferite de Agenție, prin programul destinat exclusiv studenților din
Sud Muntenia, care doresc să-și petreacă vacanța estivală într-un mod activ. Prin această inițiativă de
angajare a tinerilor cu contract de muncă, pe perioada vacanței de vară, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia dorește să ofere avantajul
familiarizării studenților cu programele finanțate
de uniunea europeană, dar și cu un mediu de lucru
performant. ADR Sud Muntenia este organism Intermediar pentru PoR 2014 - 2020 și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din PoR puteți obține contactând experții
Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro
Conf. univ. dr. Ioana
Panagoreț, decanul
facultății de Științe și
Inginerie - universitatea
„Valahia” Alexandria

http://regio.adrmuntenia.ro
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EVENIMENTE

ADR Sud Muntenia, la Conferinţa Anuală
a Enterprise Europe Network de la Tallinn

» În perioada 20 – 22 noiembrie, ADR
Sud Muntenia, prin directorul adjunct
Dezvoltare și Comunicare, Daniela traian,
împreună cu șefa Serviciului Dezvoltare,
Gilda niculescu, au participat la tallin
(estonia) la Conferința Anuală a Enterprise
Europe Network (een). Conferința
a fost organizată de către Agenția
executivă pentru Întreprinderile Mici
și Mijlocii a Comisiei europene,
în parteneriat cu Camera de Comerț
și Industrie a estoniei.

Acest eveniment de importanță majoră, aflat
la cea de-a 10 ediție, a reunit aproximativ 600 de
reprezentanți ai organizațiilor gazdă ai rețelei, ai
Comisiei europene, precum și alți factori interesați
de la nivel european.
Această întâlnire, organizată anual, prin rotație, în țara ce deține președinția Consiliului uniunii
europene, în a doua jumătate a anului, reprezintă
un eveniment marcant, ce oferă posibilitatea membrilor rețelei een de a se întâlni, discuta și realiza
schimburi de experiență pentru a îmbunătăți pe
www.adrmuntenia.ro

viitor calitatea serviciilor furnizate.
Conferința din acest an a avut ca principală temă
digitalizalizarea, cu accent pe experiența estoniei în
furnizarea de servicii publice digitalizate atât către
mediul de afaceri, cât și către cetățeni. La acest lucru au făcut referire, în discursul de deschidere atât
președintele Republicii estonia, doamna Kersti Kaljulaid, precum și vicepreședintele Comisiei europene pentru Piața unică Digitală, domnul Andrus Ansip.
tot cu această ocazie au fost discutate acțiunile viitoare ale rețelei een, una dintre cele mai importante fiind organizarea campaniei internaționale de informare OPEN4BUSINESS, ce se va desfășura în anul 2018 în România, Croația, Suedia, finlanda și Letonia.
Participarea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia la acest eveniment se datorează
implicării și coordonării proiectului PROSME - Promovarea IMM-urilor din România prin intermediul
Enterprise Europe Network, finanțat în cadrul Programului pentru Competitivitatea Întreprinderilor
și pentru IMM-uri (CoSMe), proiect ce vizează furnizarea de servicii integrate pentru dezvoltarea IMMurilor din regiunea Sud Muntenia și București-Ilfov,
macroregiunea 3.
http://regio.adrmuntenia.ro
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EVENIMENTE

Dr ing. Liviu Mușat, directorul ADR Sud Muntenia

Aproximativ 200 de milioane de lei
fonduri europene solicitate la nivelul
judeţului Teleorman, prin POR 2014 – 2020

» Vineri, 24 noiembrie, Agenția
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
a organizat o conferință de presă la
Alexandria. Scopul organizării acestui
eveniment a fost de a prezenta stadiul
implementării Programului operațional
Regional 2014 – 2020 la nivelul județului
teleorman.

Astfel, în județul teleorman, potențialii beneficiari au depus un număr de 49 de proiecte de
investiții, ce însumează o valoare de aproximativ
250 de milioane de lei, din care aproximativ 200 de
milioane de lei reprezintă valoarea totală solicitată prin apelurile lansate în cadrul PoR 2014 – 2020.
Din totalul aplicațiilor depuse prin sistemul electronic MySMIS, până la această dată s-au semnat 5 contracte de finanțare, în valoare de 8,99 milioane de lei,
ce vizează investiții pentru dezvoltarea microîntreprinderilor (4 proiecte) și pentru regenerarea urbană a municipiului Roșiorii de Vede (1 proiect).
totodată, cu această ocazie, s-au prezentat dewww.adrmuntenia.ro

talii despre inițiativa Agenției de a sprijini administrațiile publice locale de la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, prin informarea despre oportunitățile de finanțare destinate sectorului public
în acest exercițiu financiar, prin PoR, cu ajutorul cărora pot fi continuate lucrările de investiții demarate din data de 1 ianuarie 2014.
În acest sens, directorul Agenției, dr ing. Liviu
Mușat, a declarat că această inițiativă are ca scop
sprijinirea potențialilor beneficiari din Sud Muntenia, prin identificarea nevoilor comunităților locale și informarea privind disponibilitatea fondurilor
nerambursabile PoR alocate regiunii noastre: „Fondurile nerambursabile reprezintă un factor de bază pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale şi regionale şi, implicit, pentru
a genera creştere economică durabilă. Din acest motiv ne dorim să accelerăm ritmul de contractare,
pentru a îmbunătăți semnificativ gradul de absorbție a fondurilor alocate prin POR regiunii noastre.
Bugetul POR alocat regiunii Sud Muntenia pentru
perioada de programare 2014 – 2020 este de aproape 945 de milioane de euro.”
http://regio.adrmuntenia.ro
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» Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, în calitate de
organism Intermediar pentru
Programul operațional
Regional (PoR) 2014 – 2020,
dorește să vină în sprijinul
administrațiilor publice
locale de la nivelul regiunii
de dezvoltare Sud Muntenia,
prin informarea despre
disponibilitatea fondurilor
europene nerambursabile
alocate sectorului public
în acest exercițiu financiar,
prin PoR.

fondurile nerambursabile reprezintă un factor
de bază pentru îmbunătățirea condițiilor de viață
ale comunităților locale și regionale și, implicit,
pentru a genera creștere economică durabilă. Din
acest motiv ne dorim să accelerăm ritmul de contractare, pentru a îmbunătăți semnificativ gradul
de absorbție a fondurilor alocate prin PoR regiunii
noastre.
Bugetul PoR alocat regiunii Sud Muntenia pentru perioada de programare 2014 – 2020 este de
aproape 945 de milioane de euro.
În acest sens, Agenția invită toate unitățile
administrativ-teritoriale din regiunea noastră să
comunice dacă au în derulare investiții demarate
după data de 1 ianuarie 2014, ale căror lucrări pot
fi continuate cu sprijin financiar nerambursabil prin
liniile de finanțare ale Programului operațional Regional.
Pentru actualizarea nevoilor de finanțare a
investițiilor, unitățile administrativ-teritoriale vor
transmite Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, până în data de 5 decembrie 2017,
detalii privind stadiul implementării acestora la
adresa de e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro sau
www.adrmuntenia.ro

la tel.: 0242/331.769.
Astfel, ADR Sud Muntenia a publicat pe website-ul http://regio.adrmuntenia.ro, la secțiunea
Bibliotecă > fișiere suport (link: http://regio.adrmuntenia.ro/download_file/document/340/model-tabel-proiecte_1.xlsx), un document excel în cadrul
căruia se regăsesc un model de tabel, pentru completarea cu detaliile despre investițiile aflate în
derulare, precum și o foaie de lucru cu activitățile
eligibile PoR 2014 – 2020, pentru a afla în cadrul
cărei priorități de investiții pot fi accesate fonduri
europene nerambursabile pentru continuarea lucrărilor acestor investiții.
Ghidurile, împreună cu anexele, precum și
informații despre stadiul actual al implementării
programului operațional în Sud Muntenia pot fi
consultate pe website-ul Agenției dedicat exclusiv
derulării PoR - http://regio.adrmuntenia.ro.
Prin această inițiativă, ADR Sud Muntenia își
propune să vină în sprijinul potențialilor beneficiari din regiunea noastră, prin identificarea nevoilor comunităților locale și informarea privind disponibilitatea fondurilor nerambursabile PoR alocate regiunii Sud Muntenia.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Oportunităţi de finanţare POR 2014 - 2020
pentru continuarea lucrărilor de investiţii
aflate în derulare
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INFO ADR SUD MUNTENIA

Irina Andreea
Vasilică
• 10 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia!

În data de 22 noiembrie, colega noastră Irina Andreea Vasilică, expert Serviciul
Monitorizare proiecte PoR, a împlinit 10
ani de activitate neîntreruptă în cadrul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia!
Pe această cale dorim să o felicităm
și să îi mulțumim pentru colegialitate și
pentru întreaga activitate derulată în
toată această perioadă în cadrul Biroului
județean Argeș!
La Mulți Ani cu împliniri!

REGIUNEA SUD MUNTENIA
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proiecte
depuse

Valoare
totală
- mil. Lei -
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eligibilă
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Valoare
solicitată
- mil. Lei -

N
t
Nr. pro iiecte
respinse

Valoare
totală
- mil. Lei -

EVALUARE

Valoare
Valoare
N
t
Nr. pro iiecte
eligibilă
solicitată
în selec"ie
- mil. Lei - - mil. Lei -

CONTRACTARE

Valoare
totală
- mil. Lei -

N pro iiecte
t
Nr.
contractate

Valoare
eligibilă
- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

Acoperire
Alocare
alocare apel pe
apel/regiune
regiune
- mil. Lei -%-

POR/2016/2/2.1/A/1

04.05.2017 12:00

36,850

460

477,130

404,765

324,110

143

150,733

125,929

99,516

229

88

92,584

78,030

62,388

169,521

132,49%

POR/102/2/2

30.08.2017 12:00

27,220

190

1.115,699

912,946

603,223

8

31,211

27,055

17,985

182

0

0,000

0,000

0,000

125,220

467,37%

3.1.A
3.1.A

POR/2016/3/3.1/A/1
POR/2017/3/3.1/A/2

16.11.2016 10:00
20.02.2018 10:00

57,340
69,080

7
1

32,104
2,374

30,762
2,329

18,457
1,397

5
0

28,521
0,000

27,180
0,000

16,308
0,000

2
1

0
0

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

263,781
317,789

0,81%
0,44%

3.1.B

POR/2016/3/3.1/B/1

04.10.2017 10:00

45,710

62

394,856

346,863

333,605

3

23,040

22,232

19,659

59

0

0,000

0,000

0,000

210,280

149,30%

0

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

230,041

0,00%

POR/2017/3/3.2/1/SUERD

21.05.2018 12:00

55,475

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

255,203

0,00%

4

4.1

POR/2017/4/4.1/1

31.12.2018 10:00

163,330

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

751,367

0,00%

4

4.2

POR/2017/4/4.2/1

31.12.2018 10:00

18,150

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

83,495

0,00%

4

4.3

POR/2017/4/4.3/1

31.12.2018 10:00

8,530

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

39,241

0,00%

4

4.4

POR/4/2017/4.4/4.4/1

31.12.2018 10:00

8,333

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

38,334

0,00%

4

4.5

POR/2017/4/4.4/4.5/1

31.12.2018 10:00

3,481

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

16,015

0,00%

5.1

POR/2016/5/5.1/1

25.11.2016 12:00

38,530

41

438,483

434,469

425,712

14

99,256

97,387

95,401

19

8

113,763

112,904

110,645

177,250

186,35%

POR/2017/5/5.1/SUERD/1

28.12.2017 10:00

18,590

5

67,926

66,339

64,998

0

0,000

0,000

0,000

5

0

0,000

0,000

0,000

85,520

3

5
5

3.2
(1)

3.2

(1)

5.1

POR/2017/3/3.2/1

20.03.2018 12:00

50,006

0,000

0,000

76,00%

5

5.2

POR/2016/5/5.2/1

25.11.2016 12:00

14,160

5

34,490

33,790

33,114

1

4,204

4,160

4,077

0

4

27,464

25,929

25,410

65,140

44,58%

5

5.2

POR/2017/5/5.2/2

15.10.2017 12:00

14,160

6

39,838

39,708

38,914

1

4,169

4,126

4,043

5

0

0,000

0,000

0,000

65,140

53,53%

5

5.2(1)

POR/2017/5/5.2/SUERD/1

28.12.2017 10:00

12,780

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

58,792

0,00%

6

6.1

POR/2016/6/6.1/1

16.11.2016 12:00

125,090

3

473,786

471,929

462,280

1

130,105

129,722

127,022

0

2

340,691

339,229

332,315

575,452

58,26%

6.1

POR/2016/6/6.1/2

640,240

614,784

583,270

1

67,646

67,646

91,66%

6

13.07.2017 15:00

125,090

7

55,839

6

0

0,000

575,452

POR/2017/6/6.1/SUERD/1

28.12.2017 15:00

229,550

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

1.055,999

7

7.1

POR/2016/7/7.1/1

05.12.2016 17:00

15,320

6

83,727

82,039

80,433

4

48,208

47,465

46,551

0

2

35,405

34,460

33,771

70,477

48,08%

7

7.1

POR/2017/7/7.1/2

21.10.2017 12:00

15,320

6

87,877

86,508

80,285

0

0,000

0,000

0,000

6

0

0,000

0,000

0,000

70,477

113,92%

6

7
8

(1)

6.1

(1)

0,000

0,000

0,00%

POR/2017/7/7.1/SUERD/1

11.01.2018 10:00

13,450

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

61,874

0,00%

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

04.09.2017 12:00

4,220

12

32,073

30,796

30,105

7

17,057

17,058

16,717

5

0

0,000

0,000

0,000

19,413

68,97%

(2)

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

7.1

8.1

8

8.1

20.01.2018 13:00

16,650

0

0,000

0,000

0, 000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

76,595

0,00%

8

8.1

(2)

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

03.01.2018 12:00

73,410

0

0,000

0,000

0, 000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

337,708

0,00%

8

8.1

(2)

P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7

18.04.2018 12:00

61,740

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

284,023

0,00%

10

10.3

POR/2017/10/10.1/10.3/1
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51,753

0,00%
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0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000
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TOTAL:

811

3.920,604

3.558,026

3.079,905

188

604,151

569,961

503,118

519

104

609,906

590,552

564,529

• Curs Inforeuro noiembrie 2017: 4,599 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).
• (1) Alocarea apelurilor POR 2014-2020 aferente SUERD este la nivelul celor 12 județe cuprinse în Strategia uniunii europene pentru Regiunea Dunării.
• (2) Alocarea apelurilor P.O.R./8/8.1/8.3/B/1, P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C şi P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 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 27 noiembrie 2017
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» Săptămâna trecută
s-a publicat calendarul
estimativ pentru apelurile
ce se preconizează a fi
lansate până în data de 30
iunie 2018.

Astfel, potrivit acestui calendar estimativ, până la sfârșitul
anului 2017, vor fi lansate apeluri de proiecte de peste 2 miliarde de euro din fonduri europene. Printre apelurile ce se vor lansa în perioada următoare, în cadrul Programului operațional Regional (PoR) 2014 – 2020 sunt estimate a fi deschise liniile de finanțare pentru investițiile în: infrastructura de educație și formare
(31 milioane de euro); infrastructurile sanitare și sociale (125 milioane de euro) și în eficientizarea energetică a locuințelor și a
infrastructurii publice din orașe
(76 milioane de euro).
Conform noului calendar, vor
fi lansate apeluri de depunere de
proiecte și pentru următoarele
tipuri de investiții: dezvoltarea și
modernizarea infrastructurii necesare navigației fluviale și maritime (292 milioane de euro) și
a infrastructurii aeroportuare (33,5
milioane de euro), prin Programul operațional Infrastructura
Mare (PoIM); tehnologia informației și comunicațiilor destinate unei economii digitale competitive (50 milioane de euro) prin Prowww.adrmuntenia.ro

gramul operațional Competitivitate (PoC); mai multe locuri de
muncă oferite șomerilor și persoanelor inactive (20 milioane de euro) și accesul egal al tuturor cetățenilor la învățarea pe tot parcursul vieții (32,5 milioane de euro), prin Programul operațional
Capital uman (PoCu).
De asemenea, cererile de proiecte ce se vor deschide până la
sfârșitul acestui an vizează investiții semnificative în integrarea
durabilă pe piața muncii a tinerilor (PoCu, 104 milioane de euro),
în dezvoltarea administrației publice și a unui sistem judiciar accesibil și transparent (PoCA, 7,3
milioane de euro).
o importanță deosebită se
acordă și investițiilor ce vizează
creșterea eficienței resurselor umane implicate în gestionarea și
controlul modului în care sunt folosiți banii europeni (Programul
operațional Asistență tehnică, 91,6
milioane de euro), dar și sprijinirea activităților comune cu alte
state pe linia prevenirii dezastrelor naturale și pregătirea unor acțiuni concertate în timpul situațiilor de urgență (Po România ucraina, 33 milioane de euro).
Calendarul estimativ poate fi
consultat pe website-ul Agenției,
link: http://regio.adrmuntenia.ro/sapublicat-calendarul-estimativpentru-apelurile-de-proiecte-cevor-fi-lansate-/news/1440.

Marius Nica:
Achiziţiile publice
mai mici de
13.000 de lei
nu vor mai fi
obligatorii
a fi realizate
prin SEAP

Achizițiile publice, a căror valoare
este mai mică de 13.000 de lei, nu vor
mai fi obligatorii a fi realizate prin
Sistemul electronic de Achiziții Publice (SeAP), a anunțat ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius nica.
el a declarat vineri, la Botoșani, că
Guvernul pregătește modificarea legii privind achizițiile publice, astfel
încât cheltuielile de întreținere curentă a instituțiilor publice să poată
fi realizate fără licitație prin SeAP.
„La nivelul Guvernului se intenționează modificarea legislației achizițiilor publice cu respectarea prevederilor din regulament şi din directivă. Până la sfârşitul anului, aceste
modificări intenționăm să le realizăm, actele normative sunt deja pe
circuit. Am obligat toți primarii ca atunci când vor să schimbe un bec, să
repare un calorifer într-o şcoală, investiții minime, să meargă în SEAP.
Procedura este dificilă şi de multe ori
intervenția este necesară imediat şi
aici va exista un prag până la care nu
îi vom mai obliga să facă acest lucru,
nu îi vom mai chinui cu această procedură”, a afirmat nica.
De asemenea, el a subliniat că Guvernul are în vedere simplificarea
procedurilor pentru obținerea avizelor din partea unității pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice (uCVAP).
„Vrem să simplificăm procedura privind activitatea UCVAP, acolo unde,
datorită personalului insuficient, mulți
dintre primarii prezenți aici, la o procedură de achiziție publică aşteptau
săptămâni întregi sau poate chiar luni
prezența acestor observatori. Nu înseamnă că nu vor mai exista aceste verificări, dar nu vom mai fi prezenți la orice
etapă a procesului”, a adăugat nica.
Sursa:agerpres.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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S-a publicat calendarul
estimativ pentru apelurile
de proiecte ce vor fi lansate
în cadrul Programelor
Operaţionale europene
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S-a lansat spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru Acțiunea 1.1.2 – Dezvoltarea unor
rețele de centre CD, coordonate la nivel național
și racordate la rețele europene și internaționale
de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la
publicații științifice și baze de date europene și
internaționale „Dezvoltarea RoEduNet”, în perioada 23 noiembrie – 8 decembrie 2017.
Buget: 27.152.000 de lei
Obiectivele proiectului vizează următoarele:
• extinderea și diversificarea conectivității internaționale a rețelei RoEduNet. Reteaua este conectată internațional cu rețeaua GeAnt (prin proiectul european GeAnt) pentru trafic de date academic și de cercetare. extinderea rețelei prin
realizarea unei conexiuni proprii directe într-un
nod internațional de schimb de trafic „exchange”,
din spațiul european, va asigura îmbunătățirea și
diversificarea conectivității prin interconectarea
directă cu alte rețele pentru cercetare și educație,
dar și cu furnizori internaționali de conținut.
• creșterea capacității de conectare a centrelor
de cercetare la nivel național. Se va avea în vedere
asigurarea conectării folosind tehnologii moderne,
care să permită creșterea în viitor a capacității canalelor de date pentru cercetare din România. În
acest scop, se vor utiliza tehnologii de multiplexare
a canalelor de comunicații pe fibră optică (DWDM –
Dense Wavelength Division Multiplexing) compatibile cu rețeaua națională a RoEduNet pentru a asigura agregarea traficului și dirijarea acestuia în acord cu cerințele instituțiilor implicate în proiectele de cercetare naționale și internaționale. În acest
sens se au în vedere centrele GRID din România și proiectele mari de cercetare, ca de exemplu DAnuBIuS și eLI-nP.
• asigurarea la nivelul nodurilor județene, al căror trafic este semnificativ sau al căror trafic trebuie prioritizat în anumite circumstanțe (videoconferințe, examinări naționale etc.) a liniilor de comunicații și a echipamentelor care să asigure capacitățile de trafic și caracteristicile de trafic necesare.
Activităţi eligibile:
• achiziția de echipamente It, echipamente
pentru comunicații și echipamente conexe;
www.adrmuntenia.ro

• achiziția de aplicații informatice și licențe pentru software specific funcționării RoEduNet;
• realizarea de aplicații informatice necesare pentru administrarea și funcționarea centrelor de resurse (altele decât cele achiziționate pe proiect);
• lucrări exceptate de la autorizare (dacă este
cazul).
Solicitanţi eligibili: Agenția de Administrare
a Rețelei naționale de Informatică pentru educație
și Cercetare, denumită în continuare Agenția, este
instituția solicitantă unică, ca organism public care
asigură administrarea, operarea și dezvoltarea RoEduNet și a conexiunilor internaționale ale acesteia, în scopul interconectării rețelelor de comunicații ale unităților și instituțiilor conectate la Rețea
(conform prevederilor H.G. nr. 1609/2008, privind înființarea Agenției de Administrare a Rețelei naționale de Informatică pentru educație și Cercetare
prin reorganizarea oficiului pentru Administrare și
operare al Infrastructurii de Comunicații de Date
RoEduNet, cu modificările și completările ulterioare).
Durata maximă de implementare a unui proiect
(inclusiv realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare) este de 36 de luni și se stabilește de solicitant, în funcție de complexitatea proiectului, fără a depăși data de 30 decembrie 2023.
observațiile și sugestiile pot fi trimise până în
data de 8 decembrie 2017, ora 17:00, la adresa de
e-mail: structurale@research.gov.ro.

Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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POC: Ghidul Solicitantului pentru Acţiunea 1.1.2 –
„Dezvoltarea RoEduNet”
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Consultare cu autorităţile publice locale
de la nivelul municipiilor şi oraşelor, la MDRAPFE

» Viceprim-ministrul Paul Stănescu,
ministrul dezvoltării regionale,
administrației publice și fondurilor
europene, și Marius nica, ministrul delegat
pentru fonduri europene, au avut luni, 20
noiembrie a.c., o întâlnire cu
reprezentanți ai Asociației Municipiilor din
România, ai Asociației orașelor din
România și cu reprezentanți ai unităților
administrativ-teritoriale.

Întâlnirea a vizat subiecte privind domeniile și
programele de finanțare gestionate de Ministerul
Dezvoltării. Au fost abordate teme precum problematica simplificării procedurilor de absorbție a fondurilor europene, viitoarele apeluri de proiecte la care unitățile administrativ-teritoriale sunt eligibile,
www.adrmuntenia.ro

finanțarea unităților administrativ-teritoriale și echilibrarea bugetelor locale și soluții pentru termoficare.
Reprezentanții ministerului au prezentat soluțiile identificate pentru aspectele semnalate, la nivelul programelor pe care le coordonează, și vor răspunde punctual solicitărilor formulate de participanții la întâlnire - primari și reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale.
Întâlnirea continuă seria de întrevederi organizate pentru a asigura un dialog constant între nivelul central și nivelul local administrației publice.
Ministerul Dezvoltării are, în prezent, în procedura
de consultare interministerială, proiectul de hotărâre de Guvern privind alocarea de fonduri pentru
asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat,
a populației.
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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INFO TURISM SUD MUNTENIA

Vechea ctitorie domnească Mănăstirea Dealu
din Târgovişte

» Printre monumentele de seamă ale
patriei noastre, la loc de cinste se află și
biserica Mănăstirii Dealu – împreună cu
întregul ansamblu arhitectural restaurat
cu mai bine de cincizeci de ani în urmă.
ea îmbogățește patrimoniul cultural
românesc, numărându-se printre cele mai
vechi ctitorii domnești, suferind puține
modificări de-a lungul timpului, deși nu a
fost cruțată de vremurile vitrege ce au
afectat țara Românească.

În nord-vestul târgoviștei, pe un deal din preajma cursului Ialomiței, meșterii voievodului Radu cel
Mare au ridicat acum mai bine de 500 de ani o măreață ctitorie ce a înfruntat veacurile, rămânând semeață pe dealul de la care și-a luat și numele. Dea lungul veacurilor, întortochiatele căi ale istoriei
au făcut ca viețile mănăstirii Dealu și ale târgoviștei să se împletească, uneori în condiții dramatice.
Prima biserică datează de la sfârșitul secolului
al XIV-lea sau începutul secolului al XV-lea, din timwww.adrmuntenia.ro

pul lui Mircea cel Bătrân. Pe locul ei, domnitorul
Radu cel Mare (1495-1508) a construit o prea măreață biserică din cărămidă placată cu piatră și împodobită în chip deosebit.
ea avea să fie luată ca exemplu de către urmașul lui Radu, neagoe Basarab (1512-1521), atunci când
a ridicat biserica episcopală din Curtea de Argeș.
numai că sobrietatea clasică a vocabularului decorativ întâlnit la Dealu avea să fie abandonată în
favoarea unei încărcături de tip baroc – dar care a
încântat în chip deosebit pe contemporanii lui neagoe și pe urmași deopotrivă.
Acesta a fost unul dintre motivele pentru care
biserica Mănăstirii Dealu, comparativ cu cea a Mănăstirii Argeșului sau a altor ctitorii, s-a bucurat
de mai puțină publicitate și este mai puțin cunoscută. Dar, în toate studiile consacrate, este subliniată importanța acestui lăcaș de rugăciune, puternic centru de artă și de cultură, care a jucat un
rol de seamă pe scena istoriei țării Românești, dovedindu-se demnă de atributul de ctitorie domnească.
Sursa: manastireadealu.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Strategia Piteştiului, actualizată
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INFO JUDEȚE

Consiliul Local Pitești a aprobat Strategia Integrată de Dezvoltare urbană Durabilă a municipiului
pentru perioada 2014-2023, reactualizată. Proiectele pentru care municipiul Pitești va beneficia de
38 milioane de euro de la uniunea europeană sunt:
pasaj rutier Craiovei – târgul din Vale (6,6 milioane
de euro); pasaj rutier strada Lânăriei (6,6 milioane
de euro); parcul Lunca Argeșului 3 (4 milioane de
euro); regenerare urbană etapa a II-a (în zone marginale) – 1,3 milioane de euro; reabilitare și modernizare grădinițe – 0,7 milioane de euro; achiziționare de autobuze ecologice (10 milioane euro); stații electrice de alimentare (2 milioane de euro); parcul Lunca Argeșului 2 (3,44 milioane de euro); regenerare urbană zona Coremi (1,63 milioane de euro);
reabilitare termică Grădinița cu program prelungit
„Castelul fermecat” (0,037 milioane de euro).

Sursa: ziarulargesul.ro

S-au identificat surse de finanţare
pentru proiectul „Dezvoltarea zonei turistice
Brațul Borcea – Călăraşi”
Călăraşi

Consiliul județean Călărași, prin Direcția de Dezvoltare și Relații externe, a identificat surse de finanțare privind depunerea documentației pentru
proiectul „Dezvoltarea zonei turistice Brațul Borcea – Călăraşi”, având ca obiectiv principal dezvoltarea unui port turistic. În prezent s-a achiziționat
serviciul de întocmire a Studiului de fezabilitate
(studii geotehnice, topo etc.), inclusiv taxe, avize
pentru obiectivul de investiții. ulterior, prin Hotărârea de Guvern nr. 558/04.08.2017, prin aprobarea Programului pentru dezvoltarea investițiilor în
turism, s-a aprobat finanțarea acestui proiect. Până în data de 20 decembrie 2017, Consiliul județean Călărași va depune documentația necesară
accesării fondurilor pentru realizarea obiectivului
propus. Având în vedere cele menționate mai sus este necesară trecerea imobilului, proprietate privată a județului Călărași, din administrarea Direcției
județene de Administrare a Domeniului Public și
Privat al județului Călărași, în administrarea Consiliului județean Călărași, în scopul creșterii conwww.adrmuntenia.ro

dițiilor de trai și a dezvoltării economico-sociale,
prin modernizarea zonelor supuse investiției, în
concordanță cu necesitățile locale și cu Planul de
dezvoltare al județului Călărași pentru perioada
2014 - 2020, se arată în expunerea de motive a
proiectului de hotărâre, ce va fi supus votului consilierilor județeni.
Sursa: radiovocescampi.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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pentru alţi 15 kilometri de drum judeţean
în Dâmboviţa
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Dâmboviţa

în prezent Consiliul județean Dâmbovița a semnat
14 contracte de finanțare pentru 14 obiective de
investiții din cele 21 aprobate pentru Dâmbovița.
Prin eforturile făcute pentru implementarea cu
succes a acestor proiecte, Cj Dâmbovița își îndeplinește obiectivele asumate, astfel încât județul să înregistreze o dezvoltare socio-economică importantă.
Sursa: gazetadambovitei.ro

CJ Giurgiu, partener
alături de Primăria Tenovo din Bulgaria,
într-un proiect de susţinere a patrimoniului cultural
Giurgiu

» Consilierii județeni au aprobat, în
ședință ordinară a Consiliului județean
Giurgiu, un proiect de hotărâre pentru
realizarea proiectului DALeS, privind
susținerea patrimoniului cultural al Dunării,
proiect inclus în cadrul Programului
transnațional Dunărea și care se va realiza în
parteneriat cu Primăria tenovo din Bulgaria.

„Proiectul DALES – Susținerea patrimoniului
cultural al Dunării se depune de către CJ Giurgiu,
în calitate de partener lider, şi va fi realizat în parteneriat cu Primăria Tenovo din Bulgaria. Proiectul
este inclus în cadrul Programului Transnațional Dunărea, obiectivul general al acestuia fiind acordarea
www.adrmuntenia.ro

de sprijin pentru pregătirea unor proiecte transnaționale strategice complexe corespunzătoare
ariilor prioritare ale Strategiei UE pentru regiunea
Dunării. În cadrul acestuia se vor realiza investigarea şi valorificarea patrimoniului istoric şi cultural
al zonelor riverane Dunării şi promovarea acestora
pentru a contribui la consolidarea moştenirii istorice
şi culturale a regiunii Dunării pentru a asigura disponibilitatea acesteia pentru generațiile viitoare”, a
declarat vicepreședintele Cj Giurgiu, Lucian Corozel.
Proiectul a fost votat de toți cei 27 de consilieri prezenți la ședință dintr-un total de 31 de consilieri județeni. Valoarea totală estimată a proiectului este de 50 de mii de euro, iar durata de implementare este de 12 luni.
Sursa: administratie.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Consiliul județean Dâmbovița continuă demersurile
necesare pentru implementarea cu succes a obiectivelor de investiții – finanțate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și fondurilor europene –
în județul Dâmbovița, în cadrul celei de-a doua etape
a Programului național de Dezvoltare Locală (PnDL).
În acest sens, în data de 13 noiembrie au fost
semnate alte două contracte de finanțare pentru
alte două proiecte aprobate la nivelul Consiliului județean Dâmbovița, respectiv „Reabilitare DJ 702D
Dragomireşti – Butoiu de Sus, km 11+970 – 17+659”
(L = 5,69 km), în valoare totală de 10.569.688 de lei,
și „Modernizare DJ 702 - limită județ Argeş – Cândeşti Deal – Cândeşti Vale” (L = 9,319 km), în valoare totală de 13.499.950 de lei. Ca urmare a sumelor
alocate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și fondurilor europene pentru obiectivele de investiții cuprinse în cea de-a doua etapă
a Programului național de Dezvoltare Locală, până
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» În data de 21 noiembrie a avut loc
Summitul de Integritate pentru
Prosperitate – ediția Slobozia 2017, la
Centrul Cultural uneSCo „Ionel Perlea”
Ialomița. evenimentul a fost organizat
de Rotary Club Slobozia, împreună cu
transparency International Romania și
Griffiths School of Management.

În cadrul acestei conferințe au fost abordate
următoarele teme de discuții:
• Cum prin etică și integritate poți îmbunătăți
leadershipul la nivelul organizației tale;
• Definiția Integrității. Integritatea ca fundament al prosperității țărilor dezvoltate;
• Soluții de antreprenoriat social și mobilizare
pentru integritate și prosperitate;
• Integritratea în Sănătate;
• Ce poate reprezenta integritatea pentru un tânăr;
• Modalități de dezvoltare a spiritului antreprenorial în învățământul românesc.
Sursa: guraialomitei.com

Apel către asociaţiile de proprietari
în vederea reabilitării blocurilor din Ploieşti,
prin POR

Prahova

» Asociațiile de proprietari din
Ploiești mai au la dispoziție doar
o săptămână pentru completarea
dosarelor în vederea reabilitării termice
a blocurilor din Ploiești.

Primele discuții cu privire la accesarea fondurilor europene pentru reabilitarea termică au demarat
încă de anul trecut, reprezentanții asociațiilor de proprietari fiind informați cu privire la oportunitățile de
finanțare din cadrul Programului operațional Regional.
Potrivit administratorului public al Ploieștiului, teodora Marin, axa de finanțare pentru creșterea eficienței energetice din PoR 2014 – 2020 a fost
www.adrmuntenia.ro

deschisă, iar până în data de 18 februarie 2018 administrațiile locale au termen să depună proiectele.
La Ploiești, 21 de asociații de proprietari trebuie să-și completeze dosarele, iar 38 de asociații de
proprietari sunt în studiu cu documentațiile.
„Asociațiile de proprietari au termen până în
data de 4 decembrie să completeze dosarele depuse”,
a declarat teodora Marin.
trebuie precizat faptul că reabilitarea termică
ar urma să fie realizată cu trei surse de finanțare,
respectiv fonduri de la uniunea europeană, bugetul local, iar o cotă parte ar urma să fie suportată
de proprietarii apartamentelor.
Sursa: observatorulph.ro
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INFO JUDEȚE

Lansare proiect:
Un viitor mai bun, prin eforturi comune,
în municipiul Roşiorii de Vede

Teleorman

În după-amiaza zilei de 22 noiembrie, la Casa de
Cultură a municipiului Roșiorii de Vede, în prezența
oficilităților locale și a unui public numeros, a fost
lansat proiectul „Un viitor mai bun, prin eforturi
comune, în municipiul Roşiorii de Vede”. Proiectul
este implementat de Asociația de Prietenie Româno-franceză RoMfRA, din Alexandria, în calitate de solicitant, împreună cu companiile Power net
Consulting SRL și Kalymed Impex SRL, Școala Gimnazială „Alexandru Depărățeanu”, B IQ Consulting
SRL, Școala Gimnazială „Dan Berindei” și Municipiul Roșiorii de Vede, în calitate de parteneri.
Proiectul se va derula pe o perioadă de 36 de luni,
acesta fiind cofinanțat din fondul Social european,
prin Programul operațional Capital uman 2014-2020.
Conform datelor prezentate cu ocazia lansării
www.adrmuntenia.ro

proiectului, grupul țintă cuprinde aproximativ 500
de persoane din cinci zone identificate ca fiind
marginalizate. Prin derularea proiectului, 340 de
adulți vor beneficia de consiliere în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, 200 de elevi vor primi
sprijin în scopul reducerii numărului celor care părăsesc școala înainte de a absolvi studiile obligatorii, prevăzute de lege, iar 15 preșcolari vor participa la un program de tip „Grădinița estivală”.
toți membrii grupului vor beneficia de servicii
gratuite de sănătate și vor participa la sesiunile de
informare referitoare la prevenția bolilor și asupra
unui stil de viață sănătos, iar 40 de locuințe în care
trăiesc membri ai grupului vizat de acest proiect
vor beneficia de îmbunătățiri.

Sursa: ziarulmara.ro
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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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN director adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra POPA, Andreea PLOEȘTEANU,
Șerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 27 noiembrie 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.

