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» Marți, 28 noiembrie, la sediul ADR
Sud Muntenia s-a semnat contractul de
finanțare pentru proiectul „Consolidare,
restaurare și punere în valoare a Mănăstirii
Negru Vodă: Biserica Domnească
`Adormirea Maicii Domnului` AG-II-M-A13547.01, Turn clopotniță AG-II-M-A-13547.05,
Casa egumenească AG-II-M-A-13547.03,
zidul de incintă al bisericii AG-II-M-A13547.08”, ce se va implementa în
municipiul Câmpulung din județul Argeş.

Mănăstirea negru vodă, în calitate de beneficiar, a obținut finanțare nerambursabilă în cadrul
Programului operațional Regional 2014 – 2020, Axa
prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1
„Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”. valoarea
totală a cererii de finanțare este de 19.781.272,29
lei, din care 16.814.081,45 lei reprezintă fonduri nerambursabile feDR, iar 2.571.565,39 lei sunt fonduri
din bugetul de stat.
Prin acest proiect, ce are o perioadă de implementare de 39 de luni, după momentul semnării contractului de finanțare, vor fi restaurate şi consolidate biserica domnească „Adormirea Maicii Domnului”, turnul clopotniță, casa egumenească, casa
domnească, precum şi zidul de incintă al bisericii.
După implementarea contractului de finanțare se
doreşte creşterea cu aproximativ o mie a numărului de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu.
Ansamblul monahal negru vodă, unul dintre cele mai importante şi mai vechi din cadrul episcopiei
Argeşului, a fost ctitorit în 1215 de către Radu negru, primul domn al ţării Româneşti. Al doilea ctitor al mănăstirii, Matei Basarab (1632-1654), reface din temelii lăcaşul în 1647, transformând vechea
biserică într-o „obștejitie” (organizare de viață monahală de călugări). Matei Basarab, iubitor de cultură şi carte, înființează în anul 1643 în incinta mănăwww.adrmuntenia.ro

stirii o tipografie şi o moară de hârtie. Prima carte
tipărită în 1635 a fost un Molitvelnic slavonesc. În
1642 s-a tipărit cartea „Învățături preste toate zilele” (în limba română), urmată în 1643, de „Antologhion”, iar în 1650 de „Psaltirea”.
Biserica Mare (fostul Paraclis Domnesc al curții
voievodale) este zidită din piatră de Albeşti, în formă de navă, cu trei turle. A fost zidită de arhitectul
franz Walet în acelaşi loc şi cu aceleaşi materiale
utilizate la prima construcție. Aici se află mormântul voievodului nicolae Alexandru Basarab (13521364), fiul marelui domnitor Basarab voievod. Casa
domnească (secolul al XvII-lea), construită pe vechile temelii ale Palatului Domnesc (secolul al XIvlea), a fost nucleul în jurul căruia s-au adăugat pe
parcurs toate celelalte construcții ce vor forma
Sfânta Mănăstire. În componența complexului monahal intră şi Biserica mică (bolnița), construită în
primul sfert al veacului al XvIII-lea, casele egumeneşti (secolul al XvIII-lea), anexa Casei domneşti şi
chiliile, adăugate la începutul secolului al XIX-lea.
http://regio.adrmuntenia.ro
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EVENIMENTE

99 de ani de la Marea Unire!

vineri, 1 Decembrie,
şi unitate.
„La
1
Decembrie,
dacă
nu
putem
s-au împlinit 99 de ani de
Ziua națională a Rola Marea unire! Ca în fie- să arborăm un steguleț, măcar
mâniei se sărbătoreşte, din
care an, Agenția pentru să-l purtăm în suflet!”
1990, în data de 1 decemDezvoltare Regională Sud - istoricul Georgeta filitti
brie şi marchează unul dinMuntenia a adus un omatre cele mai importante
giu eroilor neamului românesc, prin participarea evenimente istorice ale ţărilor Române - unirea
la manifestările organizate de Ziua națională a Ro- transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului
mâniei în municipiul Călăraşi, ocazie cu care a de- cu România în 1918. este încununarea unui efort
pus o coroană de flori la Monumentul eroilor din național de mare importanță şi continuitate, care
zona orizont, în semn de recunoştință față de lup- a dus la refacerea unității românilor din interiorul
ta înaintaşilor pentru independență, solidaritate granițelor.
www.adrmuntenia.ro

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

Dr ing. Liviu Gabriel Muşat
• de 18 ani colegul nostru!

În data de 1 decembrie s-au împlinit 18 ani de când dr ing. Liviu Gabriel Muşat, directorul ADR Sud Muntenia, este colegul nostru!
Pentru noi, Agențienii, sunteți exemplul care ne dă încredere că
suntem o echipă capabilă să facem față oricăror provocări!
În prag de „Majorat” vă dorim multă sănătate, depline bucurii şi
fructuoase realizări pe toate planurile!
La Mulți Ani, Şefu’!
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Luni, 4 decembrie, s-au lansat versiunile finale ale ghidurilor specifice pentru apelurile aferente Axei prioritare 10 „Îmbunătățirea infrastructurii
educaționale”, Prioritate de investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare
profesională, pentru dobândirea de competențe și
învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare”, apelurile dedicate învățământului antepreşcolar şi preşcolar (o.S. 10.1.a), învățământului obligatoriu (o.S.
10.1.b), învățământului profesional şi tehnic şi învățării pe tot parcursul vieții (o.S. 10.2).
versiunile finale ale Ghidurilor solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor nerambursabile în cadrul Programului operațional Regional 2014-2020 au fost aprobate luni, prin ordin al
ministrului delegat pentru fonduri europene.
Cele trei ghiduri conțin informații necesare în
vederea deschiderii apelurilor de proiecte PoR, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea

de completare şi de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare,
o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către
solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MySMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută
o perioadă de o lună de la data publicării Ghidurilor specifice, astfel încât depunerea proiectelor se
va face începând cu data de 4 ianuarie 2018, ora
12:00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise
până în data de 4 mai 2018, ora 12:00.
Ghidurile potfi consultate pe website-ul Agenției – http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea PoR
2014-2020 > Program > Axe > Axa 10, link: http://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-10/sta tic/1205, precum şi pe website-ul programului:
www.inforegio.ro.

A fost revizuit Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei
prioritare 11 „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a
proprietăților în cadastru și cartea funciară”, Prioritatea de investiții 11.1 „Consolidarea capacității
instituționale și o administrație
publică eficientă”.
versiunea finală a Ghidului
solicitantului a fost aprobată în data de 29 noiembrie, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene.
Ghidul conține informații necesare în vederea
deschiderii apelului de proiecte PoR/2017/11/11.1/1,

referitoare la specificitatea proiectului major, modalitatea de completare şi de depunere a cererii de
finanțare, condiții de eligibilitate,
criterii de evaluare, o descriere a
etapelor de verificare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt
incluse instrucțiuni de completare
a Cererii de finanțare de către solicitantul eligibil.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic MySMIS.
Data şi ora deschiderii apelului de proiecte:
06.12.2017, ora 12:00.
Data şi ora închiderii apelului de proiecte:
30.03.2018, ora 12:00.

S-a modificat Ghidul solicitantului
pentru Prioritatea de investiţii 11.1 - Cadastru

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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S-a lansat apelul de proiecte aferent
Priorităţii de investiţii 2.1.B – Incubatoare de afaceri

» În data de 4 decembrie s-a lansat
apelul de proiecte nr. PoR/165/2 (2.1.B –
Incubatoare de afaceri), aferent Axei
prioritare 2 „Îmbunătățirea competitivității
întreprinderilor mici și mijlocii”, 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”.

obiectivul specific al acestei priorități îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor
în domenii competitive identificate în Strategia
națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională, prin dezvoltarea incubatoarelor
de afaceri sectoriale.
Cererile de finanțare se vor putea depune exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS (disponibilă la
adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis), începând cu data de 5 februarie 2018, pe parcursul a 3 luni.
toate cererile de finanțare depuse vor parcurge
etapele de verificare a conformității administrative
şi eligibilității şi evaluare tehnică şi financiară. vor
fi selectate în vederea contractării, în limita alocării financiare disponibile, proiectele ce au obținut
cele mai mari punctaje la evaluarea tehnică şi fiwww.adrmuntenia.ro

nanciară.
Investițiile finanțabile vizează crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spațiilor aferente şi dotarea acestora cu active corporale şi necorporale, precum şi dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul acestora.
valoarea finanțării nerambursabile acordate
este de minimum 200.000 de euro şi maximum 7 milioane de euro.
Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:
• entitățile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri (autoritatea publică a administrației publice locale, instituția sau
consorțiul de instituții de învățământ superior acreditate, institutele, centrele şi stațiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerț, societățile,
societățile cooperative, asociațiile şi fundațiile,
patronatele, sindicatele);
• parteneriatele dintre fondatorii incubatorului
de afaceri;
Condițiile de accesare a finanțării sunt detaliate în Ghidul specific, ce poate fi consultat pe
website-ul Agenției – http://regio.adrmuntenia.ro,
secțiunea PoR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 2,
link: http://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/720/2-1-B-Incubatoare.rar, precum şi pe website-ul programului: www.inforegio.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Măsuri de simplificare a procesului
de evaluare procesului de evaluare, selecţie
şi contractare la nivelul POR

Autoritatea de Management pentru Programul
operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale anunță demararea unei noi serii de măsuri
de simplificare a procesului de evaluare, selecție şi contractare la nivelul programului. În acest sens, s-a realizat o schimbare structurală a abordării, pentru a recupera timpul pierdut, a evita riscul de dezangajare şi
a creşte gradul de absorbție a fondurilor europene.
Măsurile propuse acum vor avea ca efecte imediate semnarea de contracte de finanțare de 40 milioane de euro pentru dezvoltarea IMM-urilor şi semnarea tuturor proiectelor de finanțare a drumurilor
județene, cu o valoare de circa 550 milioane de euro.
Cele cinci soluții propuse se referă la: contractarea
înaintea evaluării tehnico-financiare a proiectelor admise în etapa verificării conformității administrative şi
eligibilității, prelungirea termenului în care beneficiarii

publici pot depune documentele privind înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică la un an de
la intrarea în vigoare a contractului de finanțare, supracontractarea până la 150% pentru Axa prioritară 4 a
PoR, verificarea lunară pe bază de eşantion a documentațiilor de contractare, respectiv verificarea prin
eşantion în etapa de contractare a documentelor ce
atestă drepturile asupra imobilelor care fac obiectul
proiectelor. Solicitanții care sunt vizați de aceste măsuri
au obligația să transmită în maxim un an de la semnarea
contractului de finanțare anumite documente actualizate, cerute inițial în etapa de precontractare (ce se
derula după evaluarea tehnico-financiară). De asemenea, aceştia vor lansa procedurile de achiziție publică
în cadrul proiectelor cu clauză de reziliere (în eventualitatea nesemnării contractului de finanțare).
Sursa: mdrap.ro
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POR/2016/2/2.1/A/1

04.05.2017 12:00

36,850

460

477,130

404,765

324,110

142

149,615

124,993

98,721

229

89

93,848

79,098

63,243

169,473

132,99%

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

125,185

467,50%

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

263,707
317,699

0,82%
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

210,220

149,34%

0

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

229,976

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

255,131

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

751,155

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

83,472

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

39,229

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

38,323

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

16,011

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

17

10

156,170

155,223

152,117

177,199

186,41%

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

85,495

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

76,03%

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

65,122

44,59%

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

65,122

53,55%

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

58,775

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

575,289

58,28%

6.1

POR/2016/6/6.1/2

640,240

614,784

583,270

1

67,646

67,646

91,68%

6

13.07.2017 15:00

125,090

7

55,839

6

0

0,000

575,289

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

1.055,700

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

70,457

48,09%

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

70,457

113,95%

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

61,857

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

19,408

68,99%

(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

76,573

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

337,613

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

283,942

0,00%

10

10.3

POR/2017/10/10.1/10.3/1

24.04.2018 12:00

51,739

0,00%

11,250

0

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0

0

0,000

0,000

0,000

TOTAL:

811

3.920,604

3.558,026

3.079,905

187

603,034

569,025

502,323

517

107

653,577

633,939

606,856

• 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 şi 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) şi 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 29 noiembrie 2017

Info Regional Sud Muntenia
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» Comisia europeană şi BeI au lansat
marți, la Rotterdam, serviciul de
consultanță uRBIS („Urban Investment
Support”), care va ajuta oraşele să-şi
planifice investițiile astfel încât să obțină
un acces mai uşor la finanțare şi să-şi
poată derula strategiile de dezvoltare.

uRBIS va fi format din experți ai Băncii europene de Investiții provenind de la diferitele servicii
consultative şi de proiect ale instituției, inclusiv
din personal BeI aflat în statele membre şi din experți ai jASPeRS (echipa independentă specializată
în elaborarea proiectelor de calitate finanțate de
ue). noul serviciu de consultanță va ajuta oraşele
în conceperea, planificarea şi implementarea strategiilor şi a proiectelor lor de investiții, oferindule consultanță financiară şi tehnică personalizată,
inclusiv referitor la opțiunile de finanțare inovatoare. obiectivul este de a promova demararea pe
termen scurt şi mediu a unor proiecte solide, de
exemplu în domeniul acțiunilor climatice urbane.
Prin uRBIS, oraşele vor fi ajutate să abordeze proiectele (de exemplu, din domenii precum incluziunea socială, regenerarea urbană sau eficiența energetică) prea mici sau prea riscante pentru piață,
să depăşească probleme legate de finanțarea programelor urbane integrate sau de limitarea creditării. Atunci când va fi necesar, uRBIS va apela la
experți în măsură să explice cum se pot combina
fondurile ue cu finanțarea din partea băncilor de
promovare naționale şi locale şi cu oportunitățile
de finanțare alternative.
Printre aceste oportunități se numără, de exemplu, investițiile de impact, adică investițiile efectuate în companii sau în fonduri, cu scopul de a declanşa un impact social şi de mediu, pe lângă realizarea unui profit financiar.
uRBIS va oferi sprijin pentru:
• îmbunătățirea strategiei de investiții a unui
oraş, prin acordarea de consultanță în domeniul
planificării strategice, al prioritizării şi al optimiwww.adrmuntenia.ro

zării programelor şi proiectelor de investiții;
• aducerea proiectelor şi a programelor de investiții într-un stadiu de rentabilitate, de exemplu
prin furnizarea de analize la cerere sau de sprijin
în structurarea financiară şi prin revizuirea proiectelor de cereri de grant;
• explorarea oportunităților de finanțare prin
fondul european pentru investiții strategice (feIS),
prin fondurile politicii de coeziune — în cadrul căreia se investesc peste 100 de miliarde euR în zonele urbane în perioada 2014-2020 — sau prin ambele posibilități combinate;
• oferirea de sprijin în cadrul lucrărilor pregătitoare pentru platformele de investiții şi mecanismele care combină fondurile, asigurarea legăturii
cu intermediarii financiari şi crearea de modalități
de implementare a acestor mecanisme;
• dezvoltarea unor modalități de finanțare care
să vizeze reducerea sarcinii asupra datoriei publice
locale şi facilitarea accesului la finanțare al întreprinderilor municipale şi al furnizorilor de servicii
urbani privați.
Sursa: cursdeguvernare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

A fost inaugurat URBIS – serviciul de consultanţă
oferit de Comisia Europeană şi BEI
pentru a ajuta oraşele să-şi planifice investiţiile

Info Regional Sud Muntenia
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România a semnat
primul acord la nivelul Granturilor
SEE şi Norvegiene 2014 – 2021

» Ministrul delegat
pentru fonduri europene,
Marius nica, a semnat în
data de 21 noiembrie,
acordul pentru programul
„Educație, burse, ucenicie
și antreprenoriat pentru
tineri”, finanțat în cadrul
Granturilor See şi
norvegiene 2014 - 2021.

„Acest acord este primul pe
care îl semnăm la nivelul Granturilor SEE și norvegiene 2014 - 2021,
din totalul de 12. Prin semnarea sa
începem implementarea efectivă a programului, iar un prim apel
dedicat studenților urmează a fi
lansat în prima parte a lunii decembrie 2017.”, a declarat ministrul delegat Marius nica.
Cu o finanțare de 14.117.647
de euro, din care 12.000.000 grant,
programul va contribui la o mai
bună mobilitate a studenților şi a
personalului din învățământul suwww.adrmuntenia.ro

perior din România, finanțând şi
acțiuni dedicate educației terțiare şi instruirii vocaționale a tinerilor.
Granturile See şi norvegiene
reprezintă contribuția Islandei,
Principatului Liechtenstein şi Regatului norvegiei la reducerea disparităților economice şi sociale în
Spațiul economic european şi consolidarea relațiilor bilaterale între statele beneficiare şi cele donatoare.
În cadrul perioadei de programare 2014 - 2021, România beneficiază de o alocare de 502,5 milioane de euro, ce sprijină proiecte în domenii precum dezvoltare
locală şi combaterea sărăciei, îmbunătățirea situației romilor, sănătate publică, inovare, mediu de
afaceri şi IMM-uri, sectorul onG, cercetare şi educație, eficiență energetică, energie regenerabilă şi mediu,
patrimoniu şi schimb cultural, justiție,
servicii corecționale şi afaceri interne.
Sursa: fonduri-structurale.ro

Comisia europeană a transferat României aproximativ 80 milioane de euro,
reprezentând rambursarea de fonduri
solicitate prin a doua cerere de plată
intermediară pentru Programul operațional Infrastructură Mare (PoIM).
„Iată că apar primele rezultate pentru această perioadă de programare.
Pe lângă implementarea proiectelor
de infrastructură actuale, e timpul să
privim în perspectivă și să demarăm în
forță pregătirea celor viitoare, pentru
ca la următoarea perioadă de programare să demonstram că am învățat
din experiența trecutului”, a declarat
Marius nica, ministrul delegat pentru
fonduri europene.
Autoritatea de Management a mai
transmis către Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP) o declarație de cheltuieli în valoare de 31 milioane de euro,
urmând ca în cursul lunii decembrie să
mai transmită o declarație de cheltuieli, în vederea validării acestora de ACP
şi a transmiterii de aplicații de plată către Comisia europeană până la sfârşitul anului.
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

POIM – Comisia
Europeană
a rambursat
României
80 de milioane
de euro
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INFO TURISM SUD MUNTENIA

Casa domnească de la Brebu

» Casa domnească de la Brebu se află
la 12 km nord-est de Câmpina, pe valea
Râului Doftana. obiectivul turistic,
reprezentativ pentru stilul brâncovenesc,
cuprinde alături de casele domneşti
ridicate pentru odihnă domnitorului în
vizitele făcute în timpul verii, şi biserica
(cu hramul Sfinților Arhangheli Mihail şi
Gavril), zidul şi impunătorul turn de apărare,
cu patru nivele, înalt de 27 de metri.

„În sus, pe lângă apă rășchirată a Doftanei (...)
se ajunge în jumătate de ceas de mers întin la marele sat de munte al Brebului”, scria nicolae Iorga,
la începutul secolului al XX-lea: „o mare bogată de
livezi îl înconjoară și o lungă stradă îl taie exact pe
mijloc. Biserica mirenilor este o veche mănăstire,
al cărei turn se poate asemui numai cu cel al Campulungului.”
Construcția acestui ansamblu a fost începută
în 1650 de Matei Basarab şi terminată de Constantin Brâncoveanu la sfârşitul secolului al XvII-lea.
www.adrmuntenia.ro

Complexul a fost restaurat în anii '50 şi a devenit muzeu. În casele domneşti sunt două expoziții:
una de istorie şi artă medievală, dar şi o expoziție
de vechi tipărituri în care puteți admira exemplare
rare precum „Pravila de la Govora” din 1640, „Îndreptarea Legii” de la 1652 şi „Biblia de la București”, tipărită în 1688.
Sursa: cazarelapensiune.ro

Mănăstirea Brebu

http://regio.adrmuntenia.ro
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Argeş

Săptămâna Internațională Erasmus
la Universitatea din Piteşti

INFO JUDEȚE

În perioada 20 octombrie - 16 noiembrie, universitatea din Piteşti a fost vizitată de cadre didactice venite din Armenia, Bulgaria şi egipt pentru
a susține o serie de prelegeri adresate studenților
şi pentru a discuta oportunități de cooperare cu
universitatea din Piteşti. evenimentul – International Erasmus Week – este primul de acest gen pe
care Biroul de Relații Internaționale îl organizează
şi are loc în cadrul implementării proiectului de mobilități academice şi studențeşti pe care universitatea din Piteşti l-a câştigat, în premieră, anul trecut,
cu 28 de universități din 11 țări situate în afara spațiului ue.
Cele şase cadre didactice venite din Armenia,
Bulgaria şi egipt au susținut prelegeri pe teme din
domeniile economic şi drept, ştiințe aplicate şi tehnologii nucleare.
Până la finalul anului universitar 2017 - 2018
sunt aşteptate la universitatea din Piteşti aproximativ 70 - 80 de cadre didactice şi studenți din țări
precum: Albania, Azerbaidjan, Armenia, Belarus,
egipt, India, Iran, Kazahstan, Republica Moldova,

11

ucraina şi Rusia. Acestor țări li se adaugă, desigur,
cadrele didactice care vin din țările spațiului european cu care uPIt colaborează de peste 20 de ani.
În acest mod, universitatea din Piteşti dovedeşte că şi-a asumat obiectivele strategice privind
internaționalizarea activității şi câştigarea unui loc
prestigios în rândul universităților internaționale.
Sursa: universulargesean.ro

S-a semnat contractul de reabilitare
pentru mai multe drumuri judeţene din Călăraşi

Călăraşi

Marți, 28 noiembrie, a fost semnat contractul
de lucrări încheiat între Consiliul județean Călăraşi
şi SC DIMAR SRL pentru modernizarea şi reabilitarea drumurilor județene Dj 401C, tronson (Dj301)
Cucuieți – Progresul – Sohatu - Intersecție (Dj412)
km. 21+500-km 11+623 şi Dj 412, tronson Sohatu Dj 402 km 61+780 - km 55+535), locul de desfăşurare a lucrărilor fiind domeniul public aflat în proprietatea județului şi în administrarea Consiliului
județean Călăraşi.
valoarea obiectivului este de 17.765.357 de
lei, iar durata de execuție este de 36 de luni, în
funcție de condițiile meteorologice.
Predarea amplasamentului se va face în această lună, când se doreşte şi o consultare publică cu
locuitorii din Sohatu.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: calarasipress.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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INFO JUDEȚE

Chinezii, interesaţi
să investească în judeţul Dâmboviţa

Dâmboviţa

» o delegație din Provincia Guangxi
(Republica Populară Chineză), condusă de
excelența Sa Ribo Huang, viceguvernatorul
Provinciei Guangxi Zhuang, a fost prezentă
la sediul Consiliului județean Dâmbovița.

vizita delegației chineze în județul Dâmbovița
reprezintă un act de consolidare a relației de colaborare şi prietenie încheiate între cele două regiuni la începutul anului 2016, urmare a Înțelegerii
de cooperare a județului Dâmbovița cu Regiunea
Guangxi. Cu acest prilej au fost analizate posibilitățile de extindere, în plan local, a relațiilor bilaterale în domeniile economic, social şi educațional, viceguvernatorul Ribo Huang prezentând câteva exemple ce au dus la dezvoltarea economiei
din China.
În ceea ce priveşte această vizită, principalele
puncte ale discuțiilor abordate au vizat atât identificarea celor mai însemnate direcții de transpunere în practică a obiectivelor acordurilor de colaborare, cât şi colaborarea partenerilor chinezi cu
Societatea de Cruce Roşie, filiala Dâmbovița, domnul viceguvernator îndeplinind şi funcția de preşewww.adrmuntenia.ro

dinte al Societății de Cruce Roşie a Regiunii Autonome Guangxi Zhuang din China.
un subiect important abordat în cadrul discuțiilor a fost şi cel legat de importanța dezvoltării
sistemului educațional, în vederea obținerii unor
progrese notabile şi inovatoare la nivelul activităților de cercetare întreprinse în cadrul facultăților
de profil ce aparțin atât universității valahia din târgovişte, cât şi unităților de învățământ din regiunea Guangxi, reafirmându-se şi cu acest prilej necesitatea realizării de schimburi de experiență între universitatea din târgovişte şi instituții de învățământ superior din China.
Preşedintele Consiliului județean Dâmbovița,
Alexandru oprea, a apreciat faptul că şi cu prilejul
acestei întâlniri au fost identificate oportunități de
colaborare în domeniile educațional, sanitar şi prim
ajutor sau cultural. totodată, a subliniat importanța inițierii şi menținerii unor relații de colaborare
concrete cu statul chinez, necesitatea punerii bazelor unor colaborări şi în domeniul industrial, având în vedere înaltul nivel de dezvoltare socio-economică al statului chinez.

Sursa: targovistenews.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Giurgiu

» Primăria municipiului Giurgiu a
găzduit miercuri, 29 noiembrie, în sala de
şedințe de Consiliului local, o masă rotundă
organizată de Asociația Municipiilor
Dunărene „Dunărea”, în parteneriat cu
fundația „Grupul de Inițiativă Ecologică și
Dezvoltare Durabilă” - G.I.e.D. (România).

Cele două organizații implementează proiectul „Investigarea oportunităților pentru reducerea
rețelei TEN-T în regiunea transfrontalieră România –
Bulgaria, prin optimizarea transportului de marfă
și călători, precum și dezvoltarea unui mecanism comun pentru susținerea conexiunii intermodale”, cu
scopul de a contribui la optimizarea transportului
de mărfuri şi pasageri, precum şi la dezvoltarea unui mecanism comun pentru facilitarea conectării
nodurilor secundare la infrastructura ten-t în aria
transfrontalieră România - Bulgaria.
La întâlnire au participat primarul nicolae Barbu, administratorul public al județului, Cristian Grătianu, precum şi reprezentanți ai autorităților publice române şi bulgare.
„Vreau să adresez felicitările mele organizatorilor și entităților care au făcut posibilă această

întâlnire. Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării nu mai este un concept teoretic, este
deja o realizare. Între Giurgiu și Ruse există o relație de colaborare și înfrățire care durează de
peste 20 de ani, aceste două lucruri stând la baza
dezvoltării celor două localități”, a conchis primarul nicolae Barbu, care a vorbit despre Masterplanul euroregiunii.
edilul-şef a făcut referire la proiectele europene aflate în evaluare sau implementare, la cel
mai reprezentativ, respectiv Portul verde şi de Înaltă Performanță cunoscut drept portul trimodal
de 15,5 milioane de euro, dar şi la posibilitatea
atragerii de bani europeni pe SueRD.
În cadrul proiectului, ce a avut drept acțiune
şi masa rotundă de la Giurgiu, a fost elaborat un studiu preliminar al situației existente a nodurilor intermodale şi o evaluare a posibilităților de dezvoltare viitoare a rețelei ten-t în partea română a zonei transfrontaliere România - Bulgaria. Proiectul
mai presupune şi conturarea unei Strategii comune
româno-bulgare cu privire la consolidarea rețelei
ten-t, prin îmbunătățirea capacității nodurilor intermodale de dezvoltare a unor mecanisme de acțiune în zona de frontieră.

Sursa: primariagiurgiu.ro

Training pe tema dezvoltării locale
plasate sub responsabilitatea comunităţii, la Urziceni
Ialomiţa

În perioada 20 - 21 noiembrie a avut loc la urziceni un training organizat de Asociația nevo Parudimos, în calitate de membru european Roma Grassroots organisations network, în parteneriat cu federația națională a Grupurilor de Acțiune Locală din
România, pe tema dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității şi cum poate fi dezvoltat
accesul la fonduri disponibile prin programul LeADeR
pentru Rromi.
Grupul țintă al trainingului a fost reprezentat de
potentialii aplicanți locali pentru finanțările ofewww.adrmuntenia.ro

rite prin programul LeADeR, de GAL-uri şi echipele
Grupurilor de Acțiune Locală.
Subiectele aborate în timpul trainingului au fost:
• specificul comunităților de rromi şi comunicarea cu aceştia;
• modul de funcționare al GAL;
• rolul actorilor locali în funcționarea GAL-urilor;
• princiipiile CLLD şi abordarea de jos în sus;
• surse alternative de finanțare pentru GAL-uri;
• planificarea de noi idei de proiecte.
Sursa: guraialomitei.com

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

Proiect de optimizare a transportului
de mărfuri şi pasageri în regiunea
transfrontalieră România – Bulgaria
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Prahova

Premieră: Sinaia, premiată
la World Ski Awards!

inițiativelor, la nivel național. Pentru Sinaia este o încununare a eforturilor depuse timp de 10 ani. În 2007, Primăria Sinaia și Consiliul local au demarat o serie de
investiții majore în domeniul schiabil. Investiții pe care
le estimăm la o valoare totală de 32 de milioane de euro,
o sumă foarte mare pentru oraș atât de mic. Un astfel de
trofeu îți dă o oarecare încredere, confirmă un potențial. Mulțumesc tutoror celor care ne-au sprijinit de-a
lungul acestor ani, îi felicit pe localnici, pentru că premiul
este și al lor, și sper ca în anii viitori astfel de distincții
să devină o obișnuință pentru industria de profil din țara
noastră.”, a declarat vlad oprea, primarul oraşului Sinaia.
Alături de Chile, România a fost anul acesta inclusă pentru prima dată pe lista participanților. Din țara
noastră au fost nominalizate 9 stațiuni de schi: Sinaia,
Poiana Braşov, Predeal, Azuga, Rânca, Arena Platoş,
Straja, vatra Dornei şi vidra transalpina. Pregătirile pentru sezonul de iarnă au început deja la Sinaia. Instalațiile de zăpadă artificială au pornit la Cota 2000, în
valea Soarelui, urmând ca, în funcție de temperatura
aerului şi precipitații, sezonul de schi să fie deschis, cel
mai probabil, în prima jumătate a lunii decembrie.
Sursa: prahovabusiness.ro

Expoziţia foto-documentară
„1917 – An de răscruce. Marile bătălii”

Teleorman

Muzeul județean din municipiul Alexandria găzduieşte în aceste zile expoziția foto-documentară „1917 –
An de răscruce. Marile bătălii”, organizată în colaborare cu Biroul teleorman al Arhivelor naționale şi cu
participarea colecționarilor teodor Săceanu şi viorel
Ioşca. expoziția face parte din ciclul „România și Războiul de întregire”, care urmăreşte să înfățişeze publicului pe parcursul a trei ani (2016 - 2018) implicarea țării noastre în Primul Război Mondial şi atingerea
dezideratului național.
expoziția evidențiază astfel evenimentele militare şi social-politice desfăşurate în anul 1917 prin documente, fotografii, medalii şi cărți, atât în plan național, cât şi la nivelul județului teleorman. Practic, demersul expozițional urmăreşte prezentarea dramei
retragerii autorităților politice şi militare în Moldova,
www.adrmuntenia.ro

stabilizarea frontului, reorganizarea armatei române
şi marile bătălii de la Mărăşti, Mărăşeşti şi oituz. De
asemenea, expoziția propune vizitatorilor să cunoască amănunte, dintr-o perspectivă locală, despre perioada grea a ocupației germane.
Între altele, sunt prezentate diverse acte emise
de autorități din Roşiorii de vede, Alexandria şi de la
nivelul Prefecturii teleorman în anul 1917. nu lipsesc
informații poate mai puțin ştiute privind, de pildă, existența unui lagăr de prizonieri în Alexandria. numeroasele fotografii surprind aspecte legate de intrarea
trupelor germane în Bucureşti, urmările bombardamentelor asupra unor zone civile sau operațiunile militare
de pe front. expoziția de la Muzeul județean rămâne
deschisă până vineri, 8 decembrie.
Sursa: ziarulmara.ro
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2017 este primul an în care România a fost inclusă pe lista nominalizărilor în cadrul World Ski Awards,
singura inițiativă globală care premiază şi promovează
excelența în turismul de iarnă, eveniment aflat la cea
de-a v-a ediție. Din cele nouă stațiuni nominalizate
din țara noastră, prin vot direct, Sinaia a câştigat trofeul şi statutul de cea mai bună stațiune de schi din
România. trofeul a fost înmânat reprezentanților oraşului, în cadrul Galei World Ski Awards.
În weekendul 17 - 19 noiembrie, Kitzbühel (Austria)
a devenit centrul lumii pentru industria sporturilor de
iarnă. Sute de reprezentanți, acționari, administratori
şi specialişti s-au întânit în cadrul celui mai prestigios
eveniment dedicat industriei schiului la nivel mondial.
Au fost premiate stațiuni, hoteluri, cabane şi agenții
de turism, dedicate sporturilor de iarnă, din peste 30
de țări din toată lumea, printre care unele recunoscute la nivel mondial, cum ar fi Austria, franța, Italia, dar
şi state în care dezvoltarea turistică cunoaşte progrese
majore: japonia, China, noua Zeelandă sau Australia.
„Foarte important este faptul că România a intrat,
pentru prima dată în acest an, pe listele de nominalizări.
Este o recunoștere internațională, o certificare a tuturor
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Argeş, sediul Consiliului județean Argeş: Piața
vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Piteşti,
jud. Argeş; 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 şi 101, mun. târgovişte, 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. Ploieşti, 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 şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice
şi fondurilor europene, în vederea promovării
Programului operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se doreşte informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale Rețelei de Informare
ReGIo Sud Muntenia şi 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, Călăraşi, jud.
Călăraşi, 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 - şef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra POPA, Andreea PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 4 decembrie 2017
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția şi activitățile pe care
dumneavoastră le desfăşurați. 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) şi va fi distribuit
electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare ReGIo Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor
județene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice şi fondurilor europene, reprezentanților mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor
dedicate (portalurilor de ştiri economice), precum
şi publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,
fax: 0242/313.167.

