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EVENIMENTE

ADR Sud Muntenia, parteneră
în organizarea manifestărilor artistice
de Ziua Culturii Naţionale, la Călăraşi

» Luni, 15 ianuarie, la sala de spectacole
„Barbu Știrbei” din municipiul Călărași a avut
loc un program complex de manifestări culturalartistice cu ocazia Zilei Culturii Naționale.

evenimentul a fost organizat de Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu”, în parteneriat cu Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Consiliul Județean Călărași, Primăria Municipiului Călărași, Inspectoratul Școlar Județean Călărași, Centrul Județean de
Cultură și Creație Călărași, Palatul Copiilor Călărași,
Casa Corpului Didactic și Asociația eCoMuNDI.
În deschiderea manifestărilor culturale, directorul Agenției, dr ing. Liviu Mușat, a mulțumit Liceului
Teoretic „Mihai Eminescu” pentru inițiativa devenită deja tradiție de a aduce un omagiu poetului național - „o manifestare de suflet și simțire românească la aniversarea `Luceafărului Culturii Naționale`”.
Totodată, cu această ocazie a anunțat că Agenția
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia va sprijini în continuare organizarea unor astfel de evenimente, „prin care avem ocazia să arătăm respectul
cuvenit culturii și să ducem mai departe conștiința
și identitatea românească. Sprijinim cu toată ființa actele de patriotism și de manifestare a identității naționale! Felicitări Liceului `Mihai Eminescu`
din Călărași!”
Cu această ocazie cadre didactice și elevi de
la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” și de la Palatul
www.adrmuntenia.ro

copiilor au susținut un program artistic, prin care
au marcat împlinirea a 168 de ani de la nașterea
poetului național Mihai eminescu.
Conform Legii nr. 238 din 7 decembrie 2010, data de 15 ianuarie, aleasă ca Zi a Culturii Naționale, reprezintă data nașterii poetului, prozatorului, dramaturgului și ziaristului Mihai eminescu (1850 - 1889).
Ziua Culturii Naționale reprezintă nu numai o zi în care celebrăm „Luceafărul” poeziei românești, dar și
o zi de reflecție asupra culturii române, în genere, a
esenței românismului din sufletul oricăruia dintre noi.
Mihai eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850,
la Botoșani. A fost poet, prozator, dramaturg și jurnalist, socotit de critica literară postumă drept cea
mai importantă voce poetică din literatura română.
Avea o bună educație filosofică, opera sa poetică fiind influențată de marile sisteme filosofice ale epocii sale, de filosofia antică, de la Heraclit la Platon, de
marile sisteme de gândire ale romantismului, de teoriile lui Arthur Schopenhauer, Immanuel Kant și de teoriile lui Hegel.
Criticul literar Titu Maiorescu, mentorul „Junimii”, spunea despre marele poet: „Pe cât se poate
omenește prevedea, literatura poetică română va
începe secolul al XX-lea sub auspiciile geniului lui
și forma limbei naționale, care și-a găsit în poetul
Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire până astăzi,
va fi punctul de plecare pentru toată dezvoltarea
viitoare a veșmântului cugetării românești.”
http://regio.adrmuntenia.ro
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» Începând de mâine, 16 ianuarie, ADR
Sud Muntenia, în calitate de organism
Intermediar pentru Programul operațional
Regional 2014 - 2020, demarează prima
caravană de informare din 2018, pentru
promovarea oportunităților de investiții din
liniile de finanțare lansate pentru potențialii
beneficiari publici și privați.

terea gradului de acoperire cu servicii sociale”,
operațiunile B – Grupul vulnerabil: „Persoane cu
dizabilități” și C – Grupul vulnerabil „Copii”;
Prioritatea de investiţii 8.1 „Investițiile în
infrastructurile sanitare și sociale care contribuie
la dezvoltarea la nivel național, regional și local,
reducând inegalitățile în ceea ce privește starea
de sănătate și promovând incluziunea socială prin
îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviLiniile de finanțare, ce fac obiectul acestei ca- ciile instituționale la serviciile prestate de colectiravane de informare, sunt următoarele:
vitățile locale” – obiectivul Specific 8.2 „ÎmbunătăPrioritatea de investiţii 3.1„Sprijinirea efi- țirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de
cienței energetice, a gestionării inteligente a urgență”, operațiunea B – unități de primiri urgențe;
energiei și a utilizării energiei din surse regeneraPrioritatea de investiţii 10.1 „Investițiile în
bile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile educație și formare, inclusiv în formare profesiopublice, și în sectorul locuințelor” – operațiunile A nală, pentru dobândirea de competențe și învățare
– „Clădiri rezidențiale” și C – „Iluminat public”;
pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastrucPrioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficien- turilor de educație și formare” - Apelurile dedicate
ței energetice, a gestionării inteligente a energiei învățământului obligatoriu, antepreșcolar și preșcoși a utilizării energiei din surse regenerabile în in- lar (o.S. 10.1), învățământului profesional și tehnic
frastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și învățare pe tot parcursul vieții (o.S. 10.2), uniși în sectorul locuințelor” – operațiunile A – „Clădiri versităților (o.S. 10.3);
rezidențiale” și B „Clădiri publice” – SueRD;
Prioritatea de investiţii 1.1 „Promovarea
Prioritatea de investiţii 3.2 „Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sistrategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de nergii între întreprinderi, centrele de cercetare și
carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în par- dezvoltare și învățământul superior, în special proticular zone urbane, inclusiv promovarea planuri- movarea investițiilor în dezvoltarea de produse și
lor sustenabile de mobilitate urbană și a unor mă- de servicii, transferul de tehnologii, inovarea sosuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”;
cială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice,
Prioritatea de investiţii 3.2 „Promovarea stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri
strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă,
carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în par- precum și sprijinirea activităților de cercetare
ticular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de
sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri validare precoce a produselor, capacităților de
relevante pentru atenuarea adaptărilor” – SueRD; producție avansate și de primă producție, în spePrioritatea de investiţii 8.1 „Investițiile în cial în domeniul tehnologiilor generice esențiale
infrastructurile sanitare și sociale care contribuie și difuzării tehnologiilor de uz general” – obiectila dezvoltarea la nivel național, regional și local, vul specific C – IMM în parteneriat cu ITT;
reducând inegalitățile în ceea ce privește starea
Prioritatea de investiţii 2.1 „Promovarea spiride sănătate și promovând incluziunea socială prin tului antreprenorial, în special prin facilitarea exîmbunătățirea accesului la serviciile sociale, cul- ploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea
turale și de recreere, precum și trecerea de la ser- creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoaviciile instituționale la serviciile prestate de colec- re de afaceri” – operațiunea B – Incubatoare de afaceri.
(continuare în pagina 4)
tivitățile locale” – obiectivul Specific 8.3 „Creșwww.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia demarează prima caravană
de promovare POR în regiunea Sud Muntenia din 2018!
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16 ianuarie, mun. Giurgiu, sediul Primăriei
Municipiului Giurgiu

• ora 10:00 – Seminar de informare destinat
autorităților publice locale: P.I 3.1 - operațiunile A –
Clădiri publice și C – Iluminat public; P.I. 3.1 - operațiunile A – Clădiri publice și B – Clădiri rezidențiale (SueRD); P.I. 3.2; P.I. 3.2 (SueRD); P.I. 8.1 - obiectivul Specific 8.2, operațiunea B – unități de primiri urgențe;
P.I. 10.1 - Apelurile dedicate învățământului obligatoriu, antepreșcolar și preșcolar (o.S. 10.1), învățământului profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții (o.S. 10.2), universităților (o.S. 10.3);
• ora 13:00 – Seminar de informare destinat IMMurilor: P.I. 1.1 - obiectivul specific C – IMM în parteneriat
cu ITT; P.I. 2.1 - operațiunea B – Incubatoare de afaceri.

17 ianuarie, mun. Târgovişte, sediul CJ Dâmboviţa

• ora 10:00 – Seminar de informare destinat autorităților publice locale: P.I 3.1 - operațiunile A –
Clădiri publice și C – Iluminat public; P.I. 3.2; P.I.
8.1 - obiectivul Specific 8.2, operațiunea B – unități
de primiri urgențe; P.I. 10.1 - Apelurile dedicate învățământului obligatoriu, antepreșcolar și preșcolar (o.S. 10.1), învățământului profesional și tehnic
și învățare pe tot parcursul vieții (o.S. 10.2), universităților (o.S. 10.3);
• ora 13:00 – Seminar de informare destinat IMM-urilor: P.I. 1.1 - obiectivul specific C – IMM în parteneriat
cu ITT; P.I. 2.1 - operațiunea B – Incubatoare de afaceri.

18 ianuarie, mun. Piteşti, sediul CJ Argeş

• ora 10:00 – Seminar de informare destinat
autorităților publice locale: P.I 3.1 - operațiunile A –
Clădiri publice și C – Iluminat public; P.I. 3.2; P.I. 8.1 obiectivul Specific 8.3, operațiunile B - Grup vulnerabil: Persoane cu dizabilități și C - Grup vulnerabil: Copii; P.I. 8.1 - obiectivul Specific 8.2, operațiunea B – unități de primiri urgențe; P.I. 10.1 - Apelurile dedicate învățământului obligatoriu, antepreșcolar și preșcolar (o.S. 10.1), învățământului profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții (o.S.
10.2), universităților (o.S. 10.3);
• ora 13:00 – Seminar de informare destinat IMM-urilor:
P.I. 1.1 - obiectivul specific C – IMM în parteneriat cu ITT;
P.I. 2.1 - operațiunea B – Incubatoare de afaceri.
www.adrmuntenia.ro

19 ianuarie, mun. Ploieşti, sediul CJ Prahova
(sala D200)

• ora 09:30 – Seminar de informare destinat
autorităților publice locale: P.I 3.1 - operațiunile A –
Clădiri publice și C – Iluminat public; P.I. 3.2; P.I.
8.1 - obiectivul Specific 8.3, operațiunile B - Grup
vulnerabil: Persoane cu dizabilități și C - Grup vulnerabil: Copii; P.I. 8.1 - obiectivul Specific 8.2,
operațiunea B – unități de primiri urgențe; P.I. 10.1 Apelurile dedicate învățământului obligatoriu, antepreșcolar și preșcolar (o.S. 10.1), învățământului
profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții (o.S. 10.2), universităților (o.S. 10.3)
• ora 12:00 – Seminar de informare destinat IMMurilor: P.I. 1.1 - obiectivul specific C – IMM în parteneriat cu ITT; P.I. 2.1 - operațiunea B – Incubatoare de afaceri.

22 ianuarie, mun. Călăraşi, sediul ADR Sud Muntenia

• ora 10:00 – Seminar de informare destinat
autorităților publice locale: P.I 3.1 - operațiunile A –
Clădiri publice și C – Iluminat public; P.I. 3.1 - operațiunile A – Clădiri publice și B – Clădiri rezidențiale
(SueRD); P.I. 3.2; P.I. 3.2 (SueRD); P.I. 8.1 - obiectivul Specific 8.2, operațiunea B – unități de primiri urgențe; P.I. 10.1 - Apelurile dedicate învățământului obligatoriu, antepreșcolar și preșcolar
(o.S. 10.1), învățământului profesional și tehnic și
învățare pe tot parcursul vieții (o.S. 10.2), universităților (o.S. 10.3)
• ora 13:00 – Seminar de informare destinat IMMurilor: P.I. 1.1 - obiectivul specific C – IMM în parteneriat
cu ITT; P.I. 2.1 - operațiunea B – Incubatoare de afaceri.
Cei interesați să participe la unul din seminariile de informare din Caravana PoR 2014 – 2020
sunt invitați să se înscrie prin formularul disponibil
aici - https://goo.gl/forms/w9Ja9Bkeo1QefQuY2.
Menționăm că pe site-ul http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea PoR 2014 – 2020 > Știri, precum și
pe pagina fB a Agenției - www.facebook.com/adrsudmuntenia/ vor fi postate în timp util informații privind Caravana de promovare PoR 2014 - 2020.
ADR Sud Muntenia este organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio 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.
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 3)
Caravana de informare se desfășoară conform
calendarului de mai jos:
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Nicoleta
Topîrceanu
• 10 ani
de activitate
în cadrul ADR
Sud Muntenia!
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În data de 10 ianuarie, colega noastră Nicoleta Topîrceanu,
expert Serviciul Dezvoltare urbană, a împlinit 10 ani de activitate
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 ADR Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu împliniri!

Dragomir Scripcă
• 10 ani
de activitate
în cadrul ADR
Sud Muntenia!

În data de 14 ianuarie, colegul nostru Dragomir Scripcă, expert Serviciul Monitorizare proiecte PoR, a împlinit 10 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!
Cu această ocazie dorim să îl
felicităm și să îi mulțumim pentru
colegialitate și activitatea desfășurată de-a lungul celor 10 ani în
cadrul Biroului Județean Ialomița!
La Mulți Ani cu succese!
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Joi, 11 ianuarie, s-a publicat
calendarul apelurilor care se estimează
a fi lansate în primele trei luni ale anului!

Conform acestui calendar, în cadrul Programului operațional Regional 2014 – 2020 se vor lansa
ghiduri în valoare nerambursabilă de aproximativ

1,166 miliarde de euro (811,8 mil. euro ue).
Cei interesați pot consulta acest calendar pe
website-ul Agenției dedicat exclusiv implementării
Programului operațional Regional - https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Documente > Calendare –
link: https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252.

Sprijin JASPERS pentru contractele de servicii publice
privind transportul local de călători

» Reprezentanții JASPeRS vor oferi
sprijin orașelor și municipiilor din
România pentru soluționarea problemelor
legate de conformarea contractelor de
servicii publice pentru transportul local
(CSP) cu prevederile Regulamentului Ce
nr. 1370/2007 și ale legislației naționale.

Asistența JASPeRS face parte dintr-un proiect
guvernamental care permite autorităților publice
locale, implicate în procesul de contractare a serviciilor de transport public, să acceadă, în mod gratuit,
la serviciile de suport instituțional.
Serviciile JASPeRS, în contextul proiectului „Suport pentru Finanțarea Proiectelor de Transport
Urban”, includ:
• furnizarea de suport personalizat (direct) uATurilor interesate în derularea procedurilor de pregătire și publicare a anunțului de intenție obligatoriu din Joue pentru CSP;
• furnizarea de suport personalizat (direct)
uAT-urilor interesate în derularea procedurilor de
pregătire și încheiere a Contractului de servicii publice;
• evaluarea documentelor elaborate și adoptate deja de către uAT–uri pentru a înțelege problemele cu care se confruntă în domeniul CSP;
• elaborarea unor recomandări privind procedurile și căile de urmat pentru optimizarea procesului de contractare a serviciilor și încadrarea în
termenele cerute de legislație și regulamentul de
funcționare europeană.
www.adrmuntenia.ro

Având în vedere cele prezentate anterior, în măsura în care considerați că este necesar, vă rugăm
să transmiteți o solicitare formală (adresă în formă
scrisă, semnată de reprezentantul legal, via scanat)
e-mail: sava.chiser@mdrap.ro și comunicare@adrmuntenia.ro, în care să fie precizate nevoia de sprijin și
tipul de asistență solicitată, problemele întâmpinate în domeniul CSP, precum și datele de contact ale
persoanei de legătură pentru acest subiect.
Consultantul JASPeRS, Ștefan Roșeanu, va contacta persoanele desemnate și vor stabili împreună
procedurile de lucru.
Termenul limită pentru transmiterea solicitărilor este 17 ianuarie 2018.
Totodată, în luna martie, Autoritatea de Management pentru Programul operațional Regional
intenționează să organizeze, împreună cu reprezentanții JASPeRS, un workshop de o zi, având ca
subiect vehiculele cu emisii reduse de Co2 prin
abordarea următoarelor aspecte:
• tipuri de vehicule (electric, hibrid, hidrogen,
CNG, LNG);
• costurile aferente și limitarea riscurilor pentru fiecare tehnologie;
• experiențe referitoare la utilizarea noilor tehnologii;
• rolul JASPeRS în oferirea suportului necesar.
Pentru organizarea în bune condiţii a acestui eveniment, vă rugăm să confirmaţi participarea, precum şi numărul persoanelor desemnate
până la sfârşitul lunii februarie, la adresa de e-mail
comunicare@adrmuntenia.ro, persoană de contact: Cristina RADU, şef Serviciu Comunicare.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Calendarul lansărilor de apeluri POR
pentru lunile ianuarie - martie 2018
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• Curs Inforeuro ianuarie 2018: 4,6520 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 12 ianuarie 2018
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» Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, prin Direcția Dezvoltare
și Comunicare, a editat Catalogul surselor
de finanțare nerambursabilă pentru luna
ianuarie 2018.

Scopul editării acestei publicații este de a veni
în sprijinul potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite investiții. Astfel, în acest
document sunt prezentate oportunitățile de finanțare din programele operaționale și schemele de
grant, ce se derulează în prezent în România, pre-

cum și oportunitățile din Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, INTeRReG v-A și
uRBACT III.
Publicația electronică poate fi accesată pe site-ulAgenției, www.adrmuntenia.ro, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1073/CSfianuarie-2018.pdf.

În urmă cu trei ani, orașul francez Angers s-a angajat într-un program ambițios de a deveni un smart
city, iar acum aceste eforturi primesc încă un impuls datorită unui parteneriat cu cel mai mare accelerator de startup-uri din franța — NuMA.
NuMA, cu sediul la Paris, a anunțat că cel mai
nou accelerator va avea sediul în Angers și se va concentra pe start-up-uri din domeniul Internet of Things
(IoT), sub denumirea NUMA Angers IoT.
Programul este conceput pentru a atrage start-upuri din întreaga europă pentru a valorifica ecosistemul IoT al orașului și producția electronică locală.
Noul accelerator a lansat primul său apel pentru aplicații pentru un program de cinci luni, ce va
începe în luna aprilie. Scopul este de a ajuta afacerile, începând de la prototip la producție, prin mentorat și parteneriate cu producătorii experimentați.
În același timp, NUMA Angers IoT face parte din
strategia NuMA, prin care se asigură că beneficiile
economiei în creștere a țării în domeniul tehnologiei se extind dincolo de capitală. În cazul Angers,
aceasta înseamnă atragerea și cultivarea start-upwww.adrmuntenia.ro

urilor care pot contribui la menținerea și revigorarea economiei regiunii, pe lângă crearea de locuri
de muncă în domenii noi.
Întrucât guvernul a investit masiv în dezvoltarea etichetei și a ecosistemului france Tech, a subliniat și necesitatea de a dezvolta economia bazată
pe tehnologie într-o țară puternic dominată de Paris. Speranța este că start-up-urile vor aduce inovare și locuri de muncă în sectoare tradiționale.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Șansă pentru start-up-urile româneşti IoT:
Finanţări de peste 80.000 de euro în Franţa

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

S-a publicat Catalogul
surselor de finanţare
nerambursabilă active
pentru luna ianuarie!
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» Stațiunea, considerată leagăn al
sporturilor de iarnă în România, se
mândrește cu un domeniu schiabil
complex, dar provocator, destinat
schiorilor cu o anumită experiență. este
cel mai înalt domeniu schiabil din țară
(2.103 m altitudine, vârful furnica).

Zona alpină este situată în vârful-palma muntelui, la 2.000 de metri, pe două văi din Platoul Bucegi: valea Dorului și valea Soarelui. Aceasta este
zona cea mai înaltă.
există aici două instalații de tip telescaun: Telescaunul valea Dorului, cu două locuri, și Telescaunul nou - Soarelui, cu patru locuri.
Cele două instalații deservesc șapte pârtii de
schi de nivel începător-intermediar. Nu sunt pârtii
dificile, dar au câteva segmente ușor abrupte, fapt
pentru care nu sunt recomandate pentru primele
lecții de schi, care ar trebui, la modul ideal, să se desfășoare pe un teren plat. Avantajul major al Zonei Alpine este altitudinea. Temperaturile sunt stabil negative și stratul de zăpadă este mult mai bine conservat până târziu, în primăvară. Totodată, sentimentul schiului în gol alpin este greu de egalat.
Zona de abrupt se află cuprinsă între Cotele
2000 și 1400, fiind și cea mai apreciată din Sinaia.
Carpul, Tîrlele, Papagalul și alte trasee de schi, nebătute și abrupte (Carpul este cea mai abruptă pârtie omologată din țara noastră) au devenit, în timp,
motivul pentru care pasionații de powder și freeride
au ales Sinaia ca loc de agrement.
Dincolo de nebunia traseelor negre, un adevărat parc de distracții pentru pasionați, tot aici găsim Pârtia Drumul de vară (pârtie roșie), una dintre
cele mai frumoase, cele mai lungi, dar și cele mai importante pârtii ale orașului. Drumul de vară pornește de la Cota 2000 și ajunge, după o suită de
răsuciri și peisaje montane spectaculoase, la Cota
1400. este o pârtie de nivel mediu, lungă de peste
3 km, cu o diferență de nivel de 600 de metri. este
cea mai accesibilă conexiune între cele două Cote:
2000 și 1400.
Pe lângă acestea mai sunt și alte trasee, mai
mult sau mai puțin cunoscute și folosite de publicul
avizat, așadar atenție! zona de abrupt este chiar
abruptă, presărată cu stânci, văi și văiugi. există de
www.adrmuntenia.ro

asemenea risc de avalanșă în anumite perioade. Se
recomandă atenție sporită pe traseele negre și în
zonele nemarcate.
există două instalații pe cablu ce deservesc
porțiunea cuprinsă între Cotele 1400 și 2000. Telecabina și Gondola Carp, care este cea mai nouă instalație pe cablu de pe la noi. Tot de la 1400 mai pornește o instalație, un telescaun de patru locuri,
neacoperit, care duce până în Șaua Dorului/variantă (aproximativ 1900 alt.), operat mai ales în
zilele aglomerate.
Zona sub-alpină, de pădure, se referă la spațiul cuprins mai jos de Cota 1400. este reprezentată de Pârtia Nouă, cu o lungime de 3 km și o diferență de nivel de 400 de metri. este o pârtie de
joasă altitudine, intermediară, foarte ușor accesibilă cu Gondola 1 (Cota 1000 – 1400) și deservită de
o instalație de zăpadă artificială. Pornește de la Cota 1400 și se defășoară, prin pădure, până la stația
de plecare a Gondolei 1. Tot acolo găsim pârtia de
începători, deservită de o instalație tip baby-ski.
un alt traseu, neomologat, dar folosit din vremuri străvechi de localnici și de cei familiarizați cu
locul, este Drumul vechi, care pornește de la Cota
1400, coboară pe lângă Schitul Sf. Ana și iese, pe
lângă vechea pârtie de bob, chiar lângă cabana Schiorilor. este un drum ușor, ce necesită însă multă zăpadă naturală.
Zona de pădure este deservită de Telecabina 1,
cea care pronește din spatele Hotelului New Montana, din centrul orașului, și de Gondola 1, care își
începe traseul din Cartierul furnica, în proximitatea restaurantului Taverna Sârbului. Ambele ajung
la Cota 1400.
Sursa: sinaiago.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Domeniul Schiabil Sinaia
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Universitatea din Piteşti, acreditată
pentru organizarea de cursuri postliceale din toamnă
Argeş

INFO JUDEȚE

universitatea din Pitești a primit autorizarea
Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior pentru înființarea Colegiului Terțiar Nonuniversitar, ceea ce înseamnă că, din toamna acestui an, va organiza cursuri postliceale pentru
meserii cerute pe piața muncii, care nu se regăsesc
în oferta liceelor din județul Argeș. o altă noutate
este că la această formă de învățământ se pot înscrie și absolvenți de liceu care nu au promovat bacalaureatul, cu condiția să promoveze examenul de
maturitate până la finalizarea cursurilor postliceale.
La sfârșitul anului trecut, rectorul universității,
Dumitru Chirleșan, a anunțat că în oferta de specializări a Colegiului Nonuniversitar se regăsesc meserii precum: cameraman, fotoreporter, contabil, evaluator de mediu, fizioterapeut, asistent medical generalist, asistent farmacie, tehnician echipament

de calcul, agent comercial, ghid turistic, asistent
manager în unități hoteliere, asistent gestiune, funcționar bancar, agent fiscal etc.. un alt dosar a fost
depus pentru operator cadastru.
Cursurile postliceale sunt cu taxă, însă este
posibil ca oferta de școlarizare a uPIT să cuprindă
și locuri subvenționale de la buget.

Sursa: ziarulargesul.ro

Investiţie de 8 milioane de lei,
prin PNDL, pentru reabilitarea drumurilor
din Călăraşi

Călăraşi

» Trei artere principale din Călărași vor
intra, la începutul acestui an, în reparații
capitale. Proiectul va fi derulat prin
Programul Național de Dezvoltare Locală
(PNDL), gestionat de Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administrației Publice și
fondurilor europene, iar indicatorii tehnicoeconomici au fost aprobați de Consiliul
Local al municipiului Călărași.

Investiția, a cărei valoare este estimată la aproape 8 milioane de lei, vizează reabilitarea străzilor Mușețelului, Știrbei vodă și B-dul Cuza vodă și este necesară
deoarece, din cauza defecțiunilor părții carosabile, circulația se desfășoară cu un grad de dificultate ridicat,
fiind pusă în pericol siguranță participanților la trafic.
„Modernizarea și reabilitarea infrastructurii
de transport reprezintă o prioritate, întrucât contribuie la creșterea gradului de mobilitate a persoawww.adrmuntenia.ro

nelor și a bunurilor, asigură accesul mai facil și mai
rapid către furnizorii de servicii de sănătate, sociale și educative, contribuie la reducerea timpului de
deplasare și asigură o mai mare securitate în transport”, a precizat viceprim-ministrul Paul Stănescu,
ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene.
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Premieră: Finanţare nerambursabilă
pentru staţii de maşini electrice în Târgovişte

Dâmboviţa

» Cu sprijin financiar extern,
municipiul reședință de județ Târgoviște
intră în rândul orașelor europene moderne
care pun preț pe protejarea mediului.
Autoritățile publice locale au anunțat că s-a
semnat contractul de finanțare pentru un
proiect foarte important pentru localitate,
ce vizează construirea mai multor stații de
încărcare pentru vehicule electrice.

Potrivit edilului-șef Cristian Stan, Târgoviște este singurul municipiu care a reușit să obțină finanțare nerambursabilă pentru o asemenea investiție.
În cadrul proiectului, ce are o valoare de 630.000 de
lei, se vor construi la Târgoviște stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în patru puncte ale municipiului.
Acestea vor fi amplasate astfel: pe centură,
în zona Complexului Turistic de Natație, în centru,
în vecinătatea Bibliotecii județene, în zona stadionului, pe strada Justiției, dar și în zona 2 Brazi,
în parcarea de lângă Piața Bărăției.
www.adrmuntenia.ro

„Încă o veste bună din zona finanțărilor nerambursabile. Am semnat contractul de finanțare
aferent construirii unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în cadrul «Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
în transporturi, prin promovarea infrastructurii
pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din
punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in». Valoarea finanțării este de 630.000 de lei și vizează
construirea a patru stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în următoarele locații: strada Ialomiței, în vecinătatea Complexului Turistic de Natatie, strada Justiției, lângă stadion, parcarea de
lângă Piata Bărăției, parcarea de langa BRD, vizavi
de Biblioteca județeană. Municipiul Târgoviște este singura unitate administrativ-teritorială din România care a obținut finanțarea în cadrul acestui
program. Astfel, din totalul de 11 stații aprobate la
nivel național în cadrul programului amintit, patru vor fi amplasate în Târgoviște”, a declarat primarul municipiului Târgoviște, Cristian Stan.
Sursa: jurnaldedambovita.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Giurgiu

Planul de investiţii în Giurgiu
pentru anul 2018

» La sfârșitul anului trecut, autoritățile procedura de licitatie, lucrările urmând a fi demarate în primavară;
publice locale au făcut publice planurile de
• construirea a trei săli de sport, prin Compania
investiții ce vor fi derulate în Giurgiu în 2018:

„În februarie - martie se va termina investiția
cu bazinul de înot didactic, și tot în 2018 vor fi finalizate lucrările la construirea hidrotehnică de
la Cama, investiția la Ansamblul PT 15 de la autogară, investiția în zona Cărămidarii Vechi – Clopotari – Dudului, toată zona, inclusiv străzile care
vin în cartierul Clopotari de jur-împrejurul Parcului Clopotari. Deci și acele parcări, cu străzi, cu
tot, se vor reasfalta (pe la Moșu, prin spate pe la
508, 509, Puișor, toată zona respectivă)”, a precizat edilul cu privire la proiectele de investiții ce
vor fi continuate și finalizate în 2018.
În ceea ce privește investițiile ce vor fi demarate anul viitor, acesta a amintit:
• dotarea cu mobilier a Școlii Gimnaziale nr. 8,
Colegiului „Viceamiral Ioan Bălănescu” și Colegiului Național „Ion Maiorescu” (clădirea veche din spate), prin Programul Național de Dezvoltare Locală
(PNDL). „Procedura de licitație este aproape gata,
ne-au transmis în noiembrie să nu mai angajăm,
că nu mai au bani, și să angajăm anul următor”,
a precizat edilul cu privire la acest proiect;
• modernizarea străzilor de piatră și pământ din
Zona 1 (între Șos. Sloboziei, Șos. Alexandriei, până
la Str. oltului) și Zona 2 (zona cuprinsă între Str.
oltului, Șos. Ghizdarului, Șos. Bălănoaiei, până în
zona Negru-vodă), prin PNDL. Proiectele se află în
www.adrmuntenia.ro

Națională de Investiții, la școlile gimnaziale nr. 7,
nr. 2 și nr. 6. Documentațiile au fost depuse, pentru
Șocala nr. 7 a fost emis deja ordin al ministrului,
iar pentru celelalte două va fi emis ordin al ministrului până la sfârșitul acestui an;
• construirea de locuințe ANL pentru specialiști
în sănătate. Contractul a fost semnat, iar în luna ianuarie constructorul va face organizarea de șantier;
• construirea celor 99 de locuințe ANL, din care
44 la Steaua Dunării și 55 la obor;
• portul de ambarcațiuni, proiectul de 8 milioane de euro finanțat prin Programul INTeRReG România - Bulgaria, din care 3 mil. euro îi revin municipiului Giurgiu. Proiectul este deja în licitații și se speră ca în primăvară, când condițiile meteo vor permite, să fie demarate lucrările.
• reabilitarea termică a șase blocuri din cartierul Policlinică (A1, A2, A4, A6, A7 și C40);
• modernizarea străzii Gloriei prin asfaltare și
realizare trotuare;
• construirea Grădiniței cu program normal în cartierul Negru-vodă, din bugetul local, cu o valoare estimată de 4 milioane de lei și termen de realizare 2019.
Lista proiectelor demarate în 2018 ar putea fi
completată și cu alte proiecte depuse de municipalitate în cadrul unor programe cu finanțare europeană și care acum se află în etapa de evaluare.

Sursa: giurgiu-news.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» A demarat proiectul
de investiții pentru
reabilitarea și
modernizarea Grădinii
de vară din Amara,
cu ajutorul fondurilor
nerambursabile obținute
în cadrul Programului
operațional Regional
2014 – 2020.

orașul Amara, în calitate de
beneficiar, a primit fonduri europene pentru proiectul „Reabilitare și modernizare Grădina
de Vară, Amara, județul Ialomița”.
Acesta a fost depus pe Axa
prioritară 7 – Diversificarea eco-

nomiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile
ocupării forței de muncă, prin
dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone,
care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice.
valoarea totală a proiectului este de 13.801.295,88 RoN,
din care valoarea finanțării nerambursabile este de 13.759.602,04
RoN.
Sursa: obiectiv.net

Încep lucrările
la cel mai frumos parc
de relaxare şi agrement
de pe Valea Teleajenului

Prahova

Autoritățile publice locale din
Măgurele anunță că a fost adjudecată licitația pentru amenajarea
parcului de relaxare și agrement
al localității, iar contractul a fost
semnat. urmează ca în primăvara
acestui an, imediat ce vremea va
permite, să înceapă și lucrările.
este un proiect de are ca obiectiv transformarea unui teren viran într-unul dintre cele mai fruwww.adrmuntenia.ro

moase și atractive parcuri de relaxare și agrement de pe valea
Teleajenului. este vorba despre
un parc de relaxare și agrement
cu alei, bănci, locuri de joacă, amfiteatru, loc pentru amatorii de
role și skateboard și multe altele. Acesta va fi amplasat într-o
locație cu acces facil pentru toți
cetățenii, în zona DN1A.
Sursa: gazetaph.ro

Teleorman

Drumul Expres
Sudului,
construit
cu 2.514
milioane
de euro

Guvernul României a aprobat în ultima ședință de Guvern
din anul 2017 Memorandumul
privind demararea pregătirii unui
portofoliu de proiecte de transport
ce urmează a fi implementate în
perioada 2018 - 2027. Memorandumul este necesar pentru a oferi
stabilitatea abordării strategice
pentru ceea ce înseamnă pregătirea proiectelor de infrastructură de transport în perioada 2018 2027. Proiectele vor fi finanțate
din fonduri europene și din fonduri rambursabile de la instituțiile financiare internaționale,
cum ar fi Banca europeană de Reconstrucție și Dezvoltare și Banca europeană de Investiții. Totodată, obținerea unei stabilități
în abordarea strategică garantează că proiectele odată lansate nu vor mai fi stopate creând
premisele implementării rapide
a proiectelor. În memorandum sunt
incluse proiecte strategice identificate ca prioritare din Masterplanul General de Transport al României, iar printre cele cinci mariproiecte pentru sectorul rutier se află
și proiectul de drum expres București – Craiova - Lugoj, ce va beneficia de 2.514 milioane de euro pentru constuirea a 397 km de carosabil.

Sursa: teleorman24.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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A demarat proiectul
de reabilitare şi modernizare
a Grădinii de Vară Amara,
prin POR

Ialomiţa
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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 /15 ianuarie 2018
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.

