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Mănăstirea Argeşului, ctitoria lui Neagoe Basarab,
restaurată cu fonduri nerambursabile POR

arhiepiscopia argeșului și Muscelului, în calitate de beneficiar, a obţinut finanţare nerambursabilă în cadrul programului Operaţional Regional 2014 –
2020, axa prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, prioritatea de
investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”. valoarea totală a cererii de finanţare este de
21.910.156,11 lei, din care 18.623.632,69 lei reprezintă fonduri nerambursabile fedR, iar 2.848.320,29
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 finanţare, vor fi realizate următoarele
tipuri de investiţii: restaurarea, protejarea, conservarea și punerea în valoare a ansamblului Mănăstirii argeșului, prin reamenajarea funcţională a monumentelor istorice palatul episcopal, paraclisul, biserica de lemn „Intrarea în biserică”, zidul de incintă și a clădirilor anexă, cu scopul de a fi incluse
în circuitul turistic; construirea unui punct de informare turistic; dezvoltarea potenţialului turistic
al municipiului Curtea de argeș, prin revitalizarea
și valorificarea turistică a Mănăstirii argeșului. după implementarea acestui contract de finanţare se
dorește creșterea cu aproximativ 80 de mii a numărului de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu.
Mănăstirea argeșului a fost ctitorită între anii
1512 și 1517, pe vremea domnitorului neagoe Basarab, fiind un lăcaș de cult cu o mare încărcătură
spirituală și, totodată, un simbol pentru literatura
populară a noastră, existenţa sa fiind legată de una
www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

» joi, 7 decembrie, s-a semnat
contractul de finanţare pentru proiectul
„Restaurare, consolidare și punere în
valoare a ansamblului Palatului episcopal de
la Curtea de Argeș, a clădirilor anexă, a
bisericii de lemn `Intrarea în Biserică a
Maicii Domnului` a zidului de incintă, a
rețelelor exterioare și construire punct de
informare”, ce se va implementa în
municipiul Curtea de argeș din judeţul argeș.

dintre cele mai celebre legende românești, cea a
Meșterului Manole.
aceasta este una dintre cele mai frumoase mănăstiri ortodoxe de la noi din ţară, impresionând prin
ansamblul arhitectural. Întocmai cum și-a dorit întemeietorul său, neagoe Basarab, lăcașul de cult de la
Curtea de argeș este o capodoperă a arhitecturii medievale, dar și cea mai valoroasă construcţie de arhitectură bisericească din România. aceasta a fost
ridicată pe locul unei vechi mănăstiri ce data din anul 1359 și de-a lungul timpului a fost supusă mai
multor lucrări de restaurare.
Mănăstirea este și necropolă regală, aici fiind
înmormântaţi regii și reginele României: Carol i și
elisabeta, ferdinand și Maria, Carol al ii-lea, precum
și ana, soţia regelui Mihai i. totodată, aici se regăsesc
moaștele Sfintei filofteea, părţi din moaștele Sfinţilor Serghie, vach și a Muceniţei tatiana.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Cea de-a treia întâlnire de lucru a
reprezentanţilor consorţiului proiectului SENSES

În prima zi a avut loc un seminar în cadrul căruia s-au prezentat legislaţia din Slovenia privind
întreprinderile sociale, precum și perspectivele economiei sociale în contextul actual. totodată, cu
această ocazie, au fost prezentate șase modele de
afaceri (trei întreprinderi sociale și trei întreprinderi sociale de inserţie) din Serbia și Slovenia. Cea
de-a doua parte a zilei a fost destinată unor vizite
de lucru la două întreprinderi sociale din Kranj și
trzic: fundaţia „Vincenc Drasler” (întreprindere
socială ce are ca principale obiective: consilierea,
îndrumarea, reabilitarea și reinserţia pe piaţa muncii a persoanelor care au fost afectate de diverse
dependenţe - alcool, droguri, jocuri de noroc etc.)
și Centrul KORaK (întreprindere socială care are
ca principale activităţi: îndrumarea, supervizarea
și angajarea în condiţii deosebite, training, reabilitarea psihosocială și medicală a persoanelor care
au suferit leziuni cerebrale).
În data de 6 decembrie au fost organizate vizite de lucru în Skopja Loka, la două întreprinderi
sociale - puM-O și BLOK. puM-O este un centru, al
cărei scop este educarea și consilierea tinerilor
care au abandonat școala sau care sunt șomeri, iar
cea de-a doua întâlnire, BLOK, este un centru de zi
pentru copii, în cadrul căruia aceștia au parte de
consiliere și îndrumare, fiind implicaţi în diverse activităţi creative. vizita de lucru a continuat în capitala Sloveniei, Ljubljana, la „Kralji Ulice - Kings of the
Streets” – un centru dedicat sprijinirii oamenilor
străzii, oferindu-le o masă caldă și adăpost contra
unei sume modice de bani, în acest sens centrul având un acord încheiat cu municipalitatea. de asemenea, oamenii străzii editează o revistă - Kralji
www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

» În perioada 5 - 6 decembrie, agenţia
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia,
în calitate de partener în cadrul
proiectului SENSES, și Camera de Comerţ
industrie și agricultură argeș, partener
strategic asociat, au participat la cel de-al
treilea seminar și vizită de studiu,
organizate de BSC - Business Support
Centre Ltd., la Bled, Slovenia.

ulice -, care a ajuns în prezent la un tiraj lunar de
70.000 de exemplare. În urma comercializării acestei publicaţii, ei își pot asigura un venit minim.
„Association under roof” din Ljubljana asigură,
contra sumei de 0,60 euro, o masă completă persoanelor vârstnice.
prin organizarea acestor vizite de lucru au fost
prezentate modele de afaceri care vin în ajutorul
persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, mecanismul ce a stat la baza înfiinţării, funcţionării
și finanţării acestora.
proiectul SENSES, în cadrul căruia a avut loc acest eveniment, are ca obiectiv crearea unei reţele
transnaţionale de întreprinderi sociale (Ses), întreprinderi tradiţionale responsabile social, investitori
financiari în economie socială, factori de decizie,
mediul academic, funcţionari, OnG-uri, care însumează în total 600 - 800 membri din regiunea dunării. Rolul acestora este de a promova în comun un
model inovator de întreprindere socială, precum și
inovarea socială în dezvoltarea economică durabilă
a regiunii dunării.
proiectul este implementat de un consorţiu format din 17 parteneri din 10 state din aria eligibilă a
programului transnaţional dunărea - Cehia, Slovenia,
ungaria, Slovacia, austria, Croaţia, Serbia, Belgia, Moldova. Bugetul total al proiectului este de 1.530.777,50
euro, iar bugetul adR Sud Muntenia este de 132.097,62
euro, contribuţia proprie fiind de 2.641,96 euro.
perioada de implementare a proiectului este 1 ianuarie 2017 – 30 iunie 2019.
http://regio.adrmuntenia.ro
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EVENIMENTE

ADR Sud Muntenia, la a doua întâlnire
interregională în cadrul proiectului BIOREGIO

În perioada 28 – 29 noiembrie, adR Sud Muntenia a participat în calitate de stakeholder alături de
inCdCp-iCeCHiM - filiala Călărași la cel de-al doilea
eveniment interregional organizat în regiunea Castilla - La Mancha, Spania, în cadrul proiectului BiOReGiO –
„Regional circular economy models and best available technologies for biological streams” (https://www.interregeurope.eu/bioregio/, #BiOReGiOproject).
proiectul finanţat prin programul INTERREG
EUROPE este condus de universitatea de Știinţe aplicate din Lahti - finlanda și reunește 8 parteneri din
6 regiuni europene (din finlanda, franţa, Spania, Slovacia, Grecia și România), care își propun stimularea economiei circulare regionale a fluxurilor organice, prin schimbul de experienţă privind cele mai
bune tehnologii și modele de cooperare disponibile.
programul evenimentului a cuprins prezentări
ale instrumentelor de politică regională în domeniul valorificării fluxurilor organice, mese rotunde,
ateliere tematice, prezentări de bune practici din
regiunea Castilia - La Mancha și vizite în teren legate de managementul deșeurilor și bioeconomia
circulară.
www.adrmuntenia.ro

au fost vizitate și prezentate obiective reprezentative în domeniu:
• instalaţia pilot de biorafinare Clamber plant
din puertollano, realizată în cadrul unui proiect finanţat din fonduri europene;
• instalaţii de tratare a deșeurilor cu tehnologii
de ultimă generaţie.
vizita în Castilla - la Mancha a reprezentat
pentru toţi participanţii o experienţă deosebit de
interesantă și utilă pentru stimularea bioeconomiei circulare.

http://regio.adrmuntenia.ro
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vineri, 8 decembrie, s-a publicat spre consultare publică Ghidul solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de
proiecte cu titlul pOR/2017/8/8.1/8.1.a/7 ReGiuni
și pOR/2017/8/8.1/8.1.a/iti dd , axa prioritară 8
„Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”,
prioritatea de investiţii 8.1 „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și
promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea
accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul Specific 8.2 – Creșterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel
secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operaţiunea a – Ambulatorii.

eventualele observaţii și propuneri pot fi transmise, în timp de 15 zile calendaristice de la data
publicării, la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până în data de 22 decembrie 2017.
Răspunsurile la eventualele observaţii și propuneri se vor centraliza și se vor publica concomitent cu ghidul specific, în vederea lansării apelurilor de proiecte.
valoarea totală eligibilă a cererilor de finanţare, echivalentă în lei la cursul de schimb inforeuro
valabil la data depunerii, este de minimum 100.000
de euro și de maximum de 2.300.000 de euro.
Condiţiile de accesare a finanţării sunt detaliate în Ghidul specific, ce poate fi consultat pe website-ul agenţiei – http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea pOR 2014-2020 > program > axe > axa 8, link:
http://regio.adrmuntenia.ro/axa-8/static/1203, precum și pe website-ul programului: www.inforegio.ro.

joi, 7 decembrie, s-a emis ordinul de modificare a Ghidului solicitantului – Condiţii specifice de
accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte
cu numărul pOR/2017/3/3.2/1/7 ReGiuni.
principalele modificări sunt ilustrate în documentul denumit „Sinteza principalelor modificărilor
la Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI
și POR/2017/3/3.2/1/ITI –2017 - Decembrie 2017”
și se referă la următoarele aspecte:
• separarea etapei de verificare a conformităţii
administrative și a admisibilităţii planului de Mobilitate urbană durabilă (p.M.u.d.) de etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii (Cae) cererii de finanţare la care p.M.u.d. a fost
anexat și depus în MySMIS;
• pentru dovedirea dreptului de proprietate publică se vor prezenta extrasul de carte funciară actualizat cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică (inclusiv încheierea) sau, în situaţia anumitor bunuri mobile, reţele de utilităţi pu-

blice și în alte situaţii în care nu a fost realizată cadastrarea imobilelor, hotărârea de Guvern de atestare a domeniului public, pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul), cel mai târziu în
termen de maximum un an de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare.
Sinteza, împreună cu forma consolidată a Ghidului specific pot fi consultate pe website-ul agenţiei – http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea pOR
2014-2020 > program > axe > axa 3, link: http://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198, precum și
pe website-ul programului: www.inforegio.ro.

Noi modificări pentru Ghidul solicitantului pentru reducerea
emisiilor de carbon în zonele urbane

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

Consultare publică pentru Ghidul solicitantului
8.1.A – Ambulatorii
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În data de 6 decembrie s-a lansat spre consultare publică Ghidul Solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de
proiecte având titlul pOR/2017/3/3.1/C/1/Bi,
pOR/2017/3/3.1/C/1/7 ReGiuni, axa prioritară 3,
prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea C – Iluminat public.
eventualele observaţii și propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până în
data de 13 decembrie 2017.
Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl
reprezintă creșterea eficienţei energetice în iluminatul public.
prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea C –
Iluminat public va sprijini activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii pentru scăderea consumului de energie primară în iluminatul public.
valoarea finanţării nerambursabile acordate este de minimum 100.000 de euro și maximum 5.000.000
de euro, echivalent în lei la cursul de schimb info-

reuro valabil la data lansării apelului de proiecte.
aceste plafoane se aplică valorii eligibile a finanţării nerambursabile.
Condiţiile de accesare a finanţării sunt detaliate în Ghidul specific, ce poate fi consultat pe
website-ul agenţiei – http://regio.adrmuntenia.ro,
secţiunea pOR 2014-2020 > program > axe > axa 3, link:
http://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198,

joi, 7 decembrie, s-a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului pOR 2016/6/6.1/2,
din cadrul pOR 2014-2020. astfel, principalele modificări prevăd:
• admiterea tipului de înscriere provizorie în cartea funciară pentru proprietatea publică, până la
data emiterii autorizaţiei de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maximum un an de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare;
• hotărârile de Guvern aprobate privind modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public judeţean sau de interes local/sau documente cadastrale și înregistrarea imobilelor în registre se vor putea depune până la data emiterii autorizaţiei de construire aferente proiectului, dar nu
mai târziu de un an de la data intrării în vigoare a

contractului de finanţare;
• actualizarea Ghidului solicitantului, inclusiv
a clauzelor contractuale specifice, ca urmare a modificărilor formei de contract din Ghidul general,
precum și ca urmare a modificării Legii nr. 265/2008,
prin care se elimină obligativitatea întocmirii auditului rutier pentru drumurile judeţene.
forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul: www.inforegio.ro. Restul condiţiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.
Condiţiile de accesare a finanţării sunt detaliate în Ghidul specific, ce poate fi consultat pe website-ul agenţiei – http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea pOR 2014-2020 > program > axe > axa 6, link:
http://regio.adrmuntenia.ro/axa-6/static/1201,
precum și pe website-ul programului: www.inforegio.ro.

S-a modificat Ghidul specific
pentru modernizarea drumurilor judeţene, prin POR

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

S-a publicat spre consultare publică
Ghidul solicitantului pentru Prioritatea
de investiţii 3.1 C – Iluminat public
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• Curs inforeuro noiembrie 2017: 4,599 lei
• Valoare totală este formată din cofinanţare ue (fedR) la care se adaugă cofinanţarea de la bugetul de stat (BS), contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile
(CBCHe), precum și cheltuielile neeligibile ale proiectului.
• Valoarea eligibilă este formată din cofinanţare ue (fedR) la care se adaugă cofinanţarea de la bugetul de stat (BS), contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHe).
• Valoarea solicitată este formată din cofinanţare ue (fedR) și cofinanţarea de la bugetul de stat (BS).
• (1) Alocarea apelurilor POR 2014-2020 aferente SUERD este la nivelul celor 12 judeţe 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 naţional.

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 11 decembrie 2017
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agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin direcţia dezvoltare și Comunicare, a editat Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
pentru luna decembrie 2017. Scopul editării acestei
publicaţii este de a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud
Muntenia care doresc să realizeze diferite investiţii.
astfel, în acest document sunt prezentate oportunităţile de finanţare din programele operaţionale și
schemele de grant, ce se derulează în prezent în România, precum și oportunităţile din programul naţional pentru dezvoltare Rurală 2014 – 2020, inteRReG
v-a și uRBaCt iii. publicaţia electronică poate fi accesată pe site-ul agenţiei, www.adrmuntenia.ro, link:
http://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1067/csf-decembrie-2017.pdf.

Comisarul european Corina Creţu a discutat
cu ministrul economiei despre stadiul procesului
de specializare inteligentă în România

Comisarul european pentru politică regională,
Corina Creţu, a discutat miercuri, la Bruxelles, cu
ministrul economiei, Gheorghe Simon, despre stadiul procesului de specializare inteligentă în România, precum și despre iniţiativa „Regiuni mai
puțin dezvoltate”.
potrivit Reprezentanţei Comisiei europene la
București, oficialul european a subliniat necesitatea
lansării unei strategii de specializare inteligentă în
toate regiunile din România.
„Domeniile de specializare inteligentă ale României, ca parte a strategiei naționale de cercetare, inovare și dezvoltare, se află în diferite etape
ale dezvoltării și implementării în regiuni. În acest
sens este extrem de important ca autoritățile din
România să consolideze cooperarea dintre nivelul
regional și cel național. În plus, regiunile din România și autoritățile centrale pot beneficia de experiență internațională, facilitată de Comisia Europeană”, a spus Corina Creţu.
www.adrmuntenia.ro

În plus, comisarul european pentru politică regională a reamintit faptul că serviciile Comisiei europene sunt disponibile pentru a sprijini autorităţile din România, inclusiv prin acordarea de asistenţă tehnică suplimentară.

Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
active pentru luna decembrie 2017
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Plaiul Hoților, rezervaţia naturală
de tip paleontologic din Prahova

» Plaiul Hoților sau Punctul fosilifer
plaiul Hoţilor este o rezervaţie naturală de
tip paleontologic aflată în judeţul prahova,
pe teritoriul administrativ al orașului
Sinaia, în partea de sud-vest a staţiunii,
lângă drumul naţional 71, ce leagă judeţul
prahova de judeţul dâmboviţa.

aflată la 1.100 de metri altitudine, această rezervaţie se întinde pe o suprafaţă de aproximativ
șase hectare, pe o culme în prelungirea Munţilor păduchiosul și este inclusă în parcul natural Bucegi.
Plaiul Hoților a fost declarată arie protejată
prin Legea nr. 5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea planului naţional de amenajare a teritoriului
naţional — Secţiunea a iii-a) și reprezintă o zonă
de abrupturi calcaroase, cu formaţiuni de flișuri
cretacice stratificate, alcătuite din roci argilo-marnoase de culoare cenușiu-gălbui, marne tari și conglomerate tilloide.
principalul obiectiv ocrotit în cadrul acestei
rezervaţii este reprezentat, potrivit www.looms.ro,
de blocurile mari de calcar de Stamberg, în care au
fost determinate peste 250 de specii de fosile ale
www.adrmuntenia.ro

unor organisme ce trăiau acum zeci de mii de ani
în acest areal, ceea ce face din această arie protejată una dintre cele mai importante rezervaţii
din parcul naţional Bucegi. Între speciile de fosile
determinate se numără 80 de specii de bivalve (moluște), 60 de specii de gasteropode, precum și specii de decapode (crustacee), cefalopode, branhiopode, corali, hidrozoare și spongieri.
Rocile din Plaiul Hoților păstrează, de asemenea, numeroase fosilele vegetale ce se amestecă
printre fosilele de origine animală, alcătuind un areal unic prin bogăţia datelor oferite cercetătorilor.
pot fi observate astfel, în cadrul formaţiunilor
cretacice, roci argilo-marnoase, de culoare cenușiu-gălbui, acoperite de marne tari, de cărbuni de
pământ și de conglomerate tilloide. de asemenea,
pot fi observate șisturi marno-argiloase cu inserţii
de calcit, cu bogate depozite de faună fosilă, precum și cu depozite de resturi fosile de plante.
Locul fosilifer Plaiul Hoților rămâne un obiectiv turistic deosebit, din valea prahovei, atât din punct
de vedere paleontologic, cât și peisagistic. este deschis turiștilor fără taxă de vizitare și fără condiţii
de campare.
Sursa: agerpres.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Proiect pentru romii
din zona marginalizată a municipiului Piteşti

Argeş

INFO JUDEȚE

autorităţile locale din pitești au actualizat un
proiect ce vizează „regenerarea urbană în zona
marginalizată a municipiului”. este vorba despre
ariile din preajma blocului G1 din Războieni și „Coremi” de pe bulevardul petrochimiștilor (spre arpechim). iniţial, valoarea proiectului finanţabil ue era
de 1,63 milioane de euro. acum, după noile calcule, aceasta se ridică la 1,93 milioane de euro.
pe lângă amenajarea unor cluburi și derularea
unor programe de reintegrare socială, autorităţile
locale au în vedere și introducerea unor utilităţi și
amenajarea unor miniparcuri de care vor beneficia
locatarii blocurilor respective (sunt blocuri de lo-

cuinţe sociale în care stau mai mult cetăţeni de etnie romă).

Sursa: ziarulargesul.ro

Instituţiile şcolare din Călăraşi,
la Expo MaST 2017 în cadrul competiţiei
„Școala MaST-Top”

Călăraşi

Atelierele de Inovare și Creativitate MaST din
instituţiile de învăţământ din judeţul Călărași au
participat luni, 11 decembrie, la Expo MaST 2017
în cadrul competiţiei „Școala MaST-Top”. evenimentul-concurs s-a desfășurat la sediul inspectoratului școlar judeţean, printre participanţi numărându-se următoarele unităţi școlare: Liceul teoretic „Neagoe Basarab” Olteniţa, Liceul teoretic
„Mihai Eminescu”, Colegiul economic, Colegiul naţional „Barbu Știrbei”, Colegiul tehnic „Ștefan Bănulescu”, Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”,
Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Olteniţa, Școala Gimnazială nr. 2 Borcea, Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Călărași și Școala Gimnazială
nr. 1 jegălia.
Competiţia „Școala MaST-TOP” are ca obiectiv
crearea și dezvoltarea reţelei de Ateliere de Inovare și Creativitate MaST, care să reprezinte centre de formare și perfecţionare a competenţelor
știinţifice și tehnice ale elevilor. În cadrul acestora, profesorii și elevii derulează proiecte interdisciplinare MaSt, acronimul de la matematică,
știinţă și tehnologii.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: radiovocescampi.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Dâmboviţa

Caravana Erasmus+ VET,
la Târgovişte

Giurgiu

Două noi săli de sport
vor fi construite în Giurgiu

două noi săli de sport vor fi construite în municipiul Giurgiu în perioada următoare. Consilierii
municipali au aprobat marţi, 5 decembrie, în ședinţă extraordinară patru proiecte de hotărâre,
dintre care două vizează construirea a două săli de
sport la Școala nr. 6 și la Școala nr. 2. În fapt, proiectele de hotărâre aprobate s-au referit la predarea
în folosinţă gratuită a două terenuri către Ministerul dezvoltării Regionale, administraţiei publice și
fonduri europene pentru realizarea a două mari
obiective de investiţii. este vorba despre obiectivele de investiţii „Sala de sport cu tribună și 180 de
locuri ” la Școala gimnazială nr. 6 „Savin Popescu”
și „Sala de Sport” la Școala Gimnazială nr. 2 „Mirwww.adrmuntenia.ro

unea europeană pentru a îmbunătăţi colaborarea
cu agenţii economici, stagiile de practică, formarea
profesională a elevilor și inserţia acestora pe piaţa
muncii;
• Oportunităţile oferite de lansarea apelului
Granturile See și norvegiene 2014-2021 – în domeniul educaţie, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri.
În partea a doua pentru a capta interesul participanţilor au fost prezentate proiecte vet aflate
în implementare sau încheiate în trei instituţii educaţionale din judeţul dâmboviţa. La finalul activităţilor au fost promovate cursurile și atelierele
de scriere oferite celor interesaţi de scrierea și implementarea de proiecte erasmus+, organizate de
anpCdefp prin reţeaua de formatori (http://www.erasmusplus.ro/evenimente). Scopul activităţii a fost de a împărtăși reușitele celor implicaţi și de a crește nivelul de conștientizare a publicului larg și a instituţiilor vet faţă de beneficiile economice pe care le pot
genera proiectele Erasmus+ VET, prin deschiderea
unor colaborări și dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor și ale profesorilor care lucrează în domeniu.

Sursa: gazetadambovitei.ro

cea cel Bătrân”. În urma protocolului, Consiliul Local al municipiului Giurgiu se obligă, ca după predarea amplasamentului și a obiectivelor realizate,
să menţină destinaţia acestora și să le întreţină pe
o perioadă de minim 15 ani.
Sursa: giurgiuonline.net

http://regio.adrmuntenia.ro
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La finalul lunii noiembrie, în cadrul Săptămânii europene a abilităţilor profesionale, inspectoratul Școlar judeţean dâmboviţa a organizat un eveniment de promovare a oportunităţilor de formare
profesională la nivel european pentru unităţile de
învăţământ vet (clasele cu profil tehnologic, școală profesională, clasele cu specializări vocaţionale
– pedagogic, sportiv etc.).
evenimentul a sintetizat prezentarea celor mai
importante rezultate și activităţi obţinute prin implementarea proiectelor de mobilitate și de parteneriat vet din judetul dâmboviţa, dar a subliniat și
oportunităţile pe care anpCdefp (agenţia naţională pentru programe Comunitare în domeniul educaţiei și formării profesionale) la oferă în perioada următoare.
În prima parte a activităţii au fost prezentate
oportunităţile programului Erasmus+ pentru unităţile de învăţământ:
• proiectele de mobilitate vet în care elevii pot
beneficia de stagii de practică în străinătate, iar profesorii de activităţi de învăţare și stagii de observare la instituţii și companii europene;
• proiectele de parteneriat vet, în care instituţiile pot colabora cu alte instituţii similare din uni-
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Ședinţă extraordinară
a Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru proiectul
de modernizare a DJ 302, DJ 101 şi DJ 402

Ialomiţa

Prahova

Noi staţiuni turistice
în zona Bucegilor

un proiect de hotărâre de Guvern publicat de
Ministerul turismului propune atestarea de noi localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional. este vorba despre patru așezări din zona montană și de pe litoral.
pe lista propunerilor, din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia se regăsesc dâmbovicioara (jud. argeș) și zona peștera - padina - com. Moroeni (jud.
dâmboviţa), la poalele Munţilor Bucegi.
În zona turistică peștera – padina, comuna Moroeni, există o concentrare foarte mare de resurse
naturale, fiind statuat prin Legea nr. 5/2000 un număr de 10 rezervaţii naturale (rezervaţia naturală
mixtă peștera – Cocora, inclusiv Cheile urșilor, rezervaţia naturală mixtă Cheile tătarului, rezervaţia naturală botanică valea Horoabei, rezervaţia
naturală mixtă Orzea – Zănoaga, rezervaţia naturală mixtă Zănoaga – Lucacila, rezervaţia naturală speologică peștera Rateiului, rezervaţia naturală botanică turbăria Lăptici, rezervaţia naturală botanică poiana Crucii, rezervaţia naturală paleontologică plaiul
Hoţilor, rezervaţia naturală plaiul domnesc), alături
de care își au habitatul o serie de specii de plante cu
statutul de protecţie și conservare cum ar fi: floarea
de colţ, rododendron, campanule, orhideea sălbatică, bulbucii de munte etc., sau animale precum capra
www.adrmuntenia.ro

du – Fierbinți Târg – limita județ Ilfov, DJ 101 ( km
52+100 – km 59+700) Dridu – Jilavele și DJ 402 (km
53+700 – Km 61+740) limita Județ – Călărași – Sinești (DN2)”. proiectul a fost depus spre finanţare
în cadrul programului Operaţional Regional (pOR)
2014 – 2020, axa prioritară 6 „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, prioritatea de investiţii 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale”, apelul de proiecte nr. pOR 2016/6.1/2.
Sursa: cicnet.ro

neagră, gotcanul (cocoșul de munte), ursul brun, pisica sălbatică, cerbul carpatin etc., iar conform datelor din planul de management al parcului natural
Bucegi, suprafaţa totală a parcului este de 32.496,80
ha, din care, pe teritoriul judeţului dâmboviţa 16.634,50
ha, care reprezintă peste 50% din suprafaţa parcului. În Masivul Bucegi sunt cunoscute în prezent 97 de
peșteri și avenuri superioare, dintre acestea 2 sunt
remarcabile: peștera ialomiţei și peștera Rătei.
unele dintre cele mai importante obiective turistice ale zonei sunt reprezentate de monumentele
naturii din perimetrul parcului natural Bucegi, precum:
Sfinxul din Bucegi (este unul dintre „brandurile” cele
mai cunoscute ale României în lume, iar povestea ascunsă de acest cap de om care privește în zare, nu a
fost descifrată până în prezent); Babele (ciupercile de
piatră numite „Babele” — sunt formaţiuni stâncoase
situate în apropiere de vârful Baba Mare - 2.292 m);
pietrele de la Omu (sunt de importanţă geomorfologică, se găsesc pe vârful Omu din nordul masivului, care
este cel mai înalt punct din munţii Bucegi, fiind al optulea vârf din România, cu o altitudine de 2.505 m); avenul piciorul Babelor, avenul de sub Babele, Cheile tătarului și 7 izvoare, se arată în expunere de motive.
(continuare în pagina 13)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Luni, 11 decembrie, Consiliul judeţean ialomiţa a fost convocat în ședinţă extraordinară, în sala
de ședinţe a Centrului Cultural uneSCO „Ionel Perlea” ialomiţa, având pe ordinea de zi proiectul de
hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat privind colaborarea dintre agenţia naţională
pentru pescuit și acvacultură și judeţul ialomiţa,
prin Consiliul judeţean ialomiţa, în vederea promovării și implementării proiectului „Modernizarea
drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+
545) localitățile Drăgoești – Roșiori – Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100 – km 37+600) localitățile Dri-
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Sursa: prahovabusiness.ro

www.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 12)
documentul precizează că în
zona peștera – padina se pot practica turismul montan, turismul de
aventură, turismul speologic, turismul știinţific, dar și turismul de
belvedere, un punct important în
acest sens fiind podul cu flori, situat
la 1.600 m altitudine, unde se organizează excursii cu atv-urile. există
12 trasee turistice omologate și,
datorită concentrării foarte mari
de rerurse naturale, a unicităţii lor,
și a amplasării în zona peștera - padina, comuna Moroeni, zona s-a dezvoltat constant în ultimii ani din
punct de vedere turistic, în prezent
existând peste 1.188 de locuri de
cazare în unităţi clasificate de la
1 la 5 stele (din care cca 30% sunt
de 4 stele), în structurile de primire
turistice cu funcţiuni de cazare fiind
înregistraţi cca 70.000 de turiști.
documentaţia transmisă de
Consiliul Local Moroeni este în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 852/2008, pentru aprobarea normelor și criteriilor de
atestare a staţiunilor turistice, cu
completările ulterioare și a fost aprobată prin hotărârea CL Moroeni
nr. 64 din 30.08.2017.
Zona peștera – padina, Comuna Moroeni îndeplinește criteriile minime obligatorii privind
atestarea staţiunilor turistice de
interes naţional și întrunește un
punctaj de 235 de puncte la criteriile suplimentare, faţă de minimul de 135 de puncte necesare, pentru atestarea ca staţiune turistică de interes naţional,
se mai arată în expunerea de motive.
În prezent, în România există 43 de staţiuni turistice de interes naţional și 56 de interes local.
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S-a aprobat
reabilitarea Drumului
Judeţean 503, Drăgăneşti
Vlaşca – lim. jud. Dâmboviţa

Teleorman

Miercuri, 6 decembrie, în cadrul ședinţei Consiliului judeţean
teleorman au fost aprobate proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi referitoare la reabilitarea drumului judeţean 503,
investiţie a cărei valoare se ridică la suma de 99 de milioane de
lei. În acest sens, cu unanimitate de voturi, aleșii judeţeni au adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 – 87+313 (48,475
km.)” și a cheltuielilor necesare
implementării, precum și proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii judeţului teleorman cu orașul videle și comunele drăgănești vlașca, Botoroaga, Moșteni, Blejești, purani, Siliștea, poeni, în vederea realizării acestei investiţii și a acordului

de parteneriat. „Al doilea și al
treilea proiect de hotărâre de pe
ordinea de zi se referă la Drumul
Județean 503, la reabilitarea acestui drum mai exact. În acest
sens ne trebuia o hotărâre de Consiliu județean, un acord de parteneriat cu toate comunele ce
tranzitează DJ 503. Fiecare comună a inițiat proiect de hotărâre și a avut ședință de consiliu local pentru aprobarea parteneriatului cu noi, Consiliul Județean Teleorman. Celălalt proiect
de hotărâre s-a referit, în special,
la populația din comunele respective pentru că în ghidul solicitantului trebuia să facem această mențiune printr-un proiect de
hotărâre, transformat, ulterior,
în hotărâre de Consiliu Județean”,
a declarat președintele Cj teleorman, ionuţ-dănuţ Cristescu.
Sursa: ziarulteleormanul.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 judeţean
argeș, sediul Consiliului judeţean argeș: piaţa
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 judeţean
dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
dâmboviţa: piaţa tricolorului, nr. 1, et. iv, cam.
90, 100 și 101, mun. târgoviște, jud. dâmboviţa
Tel./fax / 0345/100.018,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul judeţean
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 judeţean
ialomiţa, piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. iv,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. ialomiţa
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul judeţean
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 informaţii despre activităţile derulate de către
agenţie și de către Ministerul dezvoltării Regionale, administraţiei publice
și fondurilor europene, în vederea promovării
programului Operaţional Regional.
pe lângă aceste noutăţi, se dorește informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale Reţelei de informare
ReGiO Sud Muntenia și despre cele mai importante evenimente
organizate de acestea în judeţele regiunii.

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul judeţean
teleorman, sediul Consiliului judeţean
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 / 11 decembrie 2017
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia și activităţile pe care
dumneavoastră le desfășuraţi. dacă sunteţi interesaţi
să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm
să ne transmiteţi un scurt material de informare
(maxim 1.500 de caractere cu tot cu spaţii), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediţie
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 agenţiei
(http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit
electronic săptămânal tuturor membrilor Reţelei de
informare ReGiO Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor
judeţene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării Regionale, administraţiei
publice și fondurilor europene, reprezentanţilor 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.

