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Cursuri gratuite de dezvoltare antreprenorială

» Agenția organizează, alături de
Asociația „Patronatul Tinerilor
Întreprinzători din România”, în calitate
de lider în cadrul proiectului „Start pentru
afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”,
un program de formare antreprenorială
pentru persoanele care intenționează
să înființeze o afacere non-agricolă în
zona urbană și au reședința sau domiciliul
în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia!

În prima parte a lunii martie, ADR Sud Muntenia va organiza o sesiune de informare la nivelul
fiecărui județ al regiunii Sud Muntenia, în cadrul căreia vor fi prezentate detalii despre proiect și despre cursurile de formare ce vor fi derulate în domeniul antreprenoriatului.
noul program de formare vizează susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial la nivelul regiunii
noastre, prin îmbunătățirea competențelor antreprenoriale pentru un număr de minimum 336 de persoane: 236 de șomeri și persoane inactive și 100 de
angajați (inclusiv persoane care desfășoară o actiwww.adrmuntenia.ro

vitate independentă).
toți membrii grupului țintă vor beneficia de formare antreprenorială, îmbunătățindu-și astfel competențele antreprenoriale și devenind capabili să întocmească planuri de afaceri. Vor fi derulate în total
14 sesiuni de cursuri de dobândire a competențelor
antreprenoriale, în cadrul fiecărui județ al regiunii
Sud Muntenia (în medie 24 participanți/stagiu de
curs). Competențele dobândite de aceștia vor fi certificate AnC. pentru stimularea implicării grupului
țintă, în cadrul fiecărui stagiu de curs va fi organizat câte un concurs cu premii în bani.
Motivația principală o va reprezenta însă posibilitatea accesării ajutorului de minimis (în valoare de maxim 40.000 de euro), care le va permite
punerea în practică a ideii de afacere. În acest sens,
vor fi lansate 2 competiții de planuri de afaceri, care vor fi deschise atât persoanelor din grupul tintă
care au participat la programul de formare în domeniul antreprenoriatului desfășurat în cadrul proiectului, cât și altor persoane care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile și care intenționează să-și deschidă o afacere.
(continuare în pagina 3)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Nr.
crt.

Judeţul

INFO ADR SUD MUNTENIA

(continuare din pagina 2)
În urma aplicării planurilor de afaceri de către
membrii grupului țintă și evaluării acestora, vor fi
selectate minimum 42 de planuri de afaceri ce vor
beneficia de ajutor de minimis.
persoanele selectate în vederea acordării ajutorului de minimis vor participa la stagii de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de
abilități practice în domeniul în care vor demara noua afacere, vor beneficia de consiliere, consultanță, mentorat în scopul consolidării și punerii în aplicare a planului de afaceri și vor fi sprijinite în vederea înființării afacerilor. funcționarea și dezvoltarea afacerilor finanțate va fi monitorizată permanent, inclusiv în perioada de sustenabilitate, pentru
a minimiza riscul de eșec al acestora, precum și pentru a asigura dezvoltarea afacerilor, nu doar supraviețuirea pe piață.
un stagiu de curs de Competențe antreprenoriale va avea o durată de 40 de ore și se va desfășura
pe parcursul a 5 zile, fiind autorizat AnC.
Detalii despre acest program, precum și despre
proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud
Muntenia” aflați pe website-ul Agenției – www.adrmuntenia.ro, secțiunea proiecte, link: https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacereata/static/1025.
persoanele care îndeplinesc condițiile de eli-

gibilitate și doresc să se înscrie la activitățile proiectului sunt invitate să-și depună candidaturile
cât mai curând posibil.
Datele de contact ale birourilor județene de
recrutare de la nivelul ADR Sud Muntenia sunt următoarele:

Adresă birouri judeţene de recrutare

Date de contact
expert grup ţintă

Andreea RoGoZeA
tel.: 0242/331.769
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

1

Călărași

ADR SM - Călărași - Str. General Constantin pantazi, nr. 7A, mun.
Călărași, jud. Călărași

2

Argeș

ADR SM - Argeș - piața Vasile Milea, nr. 1, mun. pitești, jud. Argeș

3

Giurgiu

Andreea DoGARu
ADR SM - Giurgiu - B-dul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu tel.: 0725/723.804
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

4

Dâmbovița

5

Ialomița

6

Madălina GuRuIAnu
teleorman ADR SM - teleorman - Str. Dunării, nr. 178, mun. Alexandria, jud. teleorman tel.: 0347/101.000
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

7

prahova

ADR SM - Dâmbovița - B-dul. Independenței, nr. 1, mun. târgoviște,
jud. Dâmbovița

Larisa petRe
tel.: 0746/054.405
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

Mirabela AnCHIDIn
tel.: 0345/100.018; 0722/111.744
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

florina RăȘCAnu
ADR SM - Ialomița - piața Revoluției, nr. 1, mun. Slobozia, jud. Ialomița tel.: 0725/723.805
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

ADR SM - prahova - Str. Republicii, nr. 2-4, mun. ploiești, jud. prahova

www.adrmuntenia.ro

Andrei DuRAn
tel.: 0723/905.612
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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În data de 26 februarie s-au emis ordinele de
modificare a Ghidurilor specifice pentru accesarea
fondurilor pentru apelul aferent poR, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,
prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de
educație și formare, obiectiv Specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă - Corrigendum nr.1 , precum și pentru obiectivul Specific 4.5 - Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.
principalele modificări pentru cele două ghiduri vizează Capitolul 2 – Informații apel de proiecte, secțiunea 2.5 „Alocarea financiară a apelui de
proiecte”, astfel: „În cadrul prezentului apel de proiecte se pot aplica prevederile Ordonanței de Urgență nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și
completările ulterioare, în ceea ce privește semnarea unor contracte de finanțare a căror valoare
poate determina depășirea sumelor alocate prezentului apel.”
totodată, se actualizează Capitolul 4 - Criterii
de eligibilate și selecție, secțiunea 4.1 „Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor”, cu următoa-

rea mențiune „Atenție! Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără
autorizație de construire sau propun exclusiv dotarea unității de infrastructură.”
De asemenea, la stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere încadrarea
în paritatea 7.700,00 de euro per participant direct
la procesul educațional, respectiv copii încadrați în
unitatea de infrastructură educațională subiect al
cererii de finanțare, calculată la cursul infoeuro din
luna depunerii.
Cele două ghiduri actualizate, împreună cu ordinele nr. 2238/26.02.2018 și 2239/26.02.2018 și Sintezele principalelor modificări ale acestora pot fi consultate pe pagina Agenției – regio.adrmuntenia.ro,
secțiunea program > Axe > Axa 4, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199.

În data de 20 februarie, Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației publice a emis ordinul
de modificare a Ghidului specific al solicitantului
pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului
poR/8/8.1/8.3/B/1 - Grup vulnerabil: persoane cu
dizabilități din cadrul programului operațional Regional 2014-2020.
Modificarea prevede prelungirea perioadei de

depunere a cererilor de finanțare până în data de
20 aprilie 2018, ora 12:00.
Ghidul pentru obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup
vulnerabil: persoane cu dizabilități poate fi consultat pe pagina Agenției – regio.adrmuntenia.ro,
secțiunea program > Axe > Axa 8, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-8/static/1203.

Se prelungeşte perioada de depunere a proiectelor
vizând infrastructura pentru persoanele cu dizabilităţi

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

Noi modificări ale Ghidurilor specifice
pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile,
prin POR 2014 - 2020
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INFO POR 2014 - 2020

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
la data de 27 februarie 2018

• Curs Inforeuro februarie 2018: 4,6513 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).

www.adrmuntenia.ro

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis
Apel închis

http://regio.adrmuntenia.ro
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» prim-ministrul României a avut o
întrevedere cu comisarul european pentru
politica regională, Corina Crețu, în cadrul
vizitei la Bruxelles. Întâlnirea a avut loc în
continuarea discuțiilor din 30 ianuarie, de
la București, în contextul menținerii unui
dialog cât mai activ al Guvernului
României cu Comisia europeană referitor
la gestionarea fondurilor europene.

premierul a prezentat măsurile pe care Guvernul României le are în vedere pentru a facilita o absorbție cât mai bună a fondurilor europene și a beneficia cât mai mult de oportunitățile de finanțare
pe care acestea le oferă. totodată, a prezentat stadiul
procesului de desemnare, îndeplinirea condiționalităților, demararea implementării programelor și evitarea riscurilor de dezangajare, care se mențin încă ridicate pentru anumite programe. o atenție deosebită a
fost acordată proiectelor privind spitalele regionale.
În cursul întrevederii a fost agreată crearea unui
grup de lucru pentru simplificare, în vederea creșterii ratei de absorbție a fondurilor europene în România.
un subiect important pe agenda discuțiilor l-a
constituit și viitorul Cadru financiar Multianual al ue
post-2020, în contextul publicării recente de către

Comisia europeană a unei comunicări pe acest subiect. A fost evidențiată importanța majoră pentru
România a acestui dosar, inclusiv din perspectiva
obiectivelor pe durata președinției Consiliului ue,
în prima jumătate a anului 2019.
Cei doi oficiali și-au exprimat speranța că negocierile de la nivelul uniunii europene vor conduce la soluții care să acomodeze de o manieră
echilibrată atât noile, cât și vechile priorități ale
uniunii, fiind accentuată importanța păstrării unui
rol și a unor alocări importante pentru politica de
coeziune în viitorul buget, principala politică investițională a uniunii, care a avut și continuă să aibă o
contribuție majoră la reducerea diferențelor de dezvoltare în interiorul uniunii.
Sursa: fonduri-structurale.ro

Granturile SEE 2014 - 2021:
S-au deschis trei apeluri de proiecte!

AnpCDefp a anunțat că în data de 15 februarie
s-au deschis trei apeluri de proiecte finanțate prin
Mecanismul financiar See 2014-2021 și Guvernul
României, prin programul de educație, Burse, ucenicie și Antreprenoriatul tinerilor, 2014-2021.
• proiecte de incluziune a copiilor romi în școală - termenul limită de depunere a propunerilor de
proiecte este 31 mai 2018;
• proiecte destinate specialiștilor din domeniul
învățământului preuniversitar, din Inspectoratele
școlare județene, Casele corpului didactic și Cenwww.adrmuntenia.ro

trele județene de resurse și asistență educațională termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 31 mai 2018;
• proiecte care se adresează școlilor din învățământul profesional și tehnic - termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 11 mai 2018.
Mai multe detalii aflați aici - http://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/119/apel-deproiecte-in-domeniul-invatamantului-profesionalsi-tehnic-2018.

Sursa: fonduri-structurale.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Grup de lucru pentru simplificare,
în vederea creşterii ratei de absorbţie
a fondurilor europene în România
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Eugen Teodorovici, ministrul finanţelor publice:
Ne bazăm pe parteneriatul solid cu BEI în vederea
implementării proiectelor de investiţii din România

» Ministrul finanțelor publice, eugen
teodorovici, a avut o întrevedere, în data
de 19 februarie, cu vicepreședintele Băncii
europene de Investiții, domnul Andrew
McDowell, cu ocazia conferinței anuale
de prezentare a activității BeI.

„În calitate de ministru al finanțelor, precum
și de Guvernator pentru România al BEI, aș dori că
România să continue să beneficieze de diversitatea instrumentelor și modalităților de finanțare pe
care Banca le pune la dispoziție statelor membre,
cu accent pe cele care pot ajuta la creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene nerambursabile. Ne bazăm pe parteneriatul nostru solid în pregătirea preluării și în exercitarea Președinției Consiliului UE anul viitor, pentru asigurarea unui dialog inter-instituțional eficient și a unei bune comunicări cu toți cei interesați, în vederea stabilirii arhitecturii Cadrului Financiar Multianual post-2020”,
a declarat ministrul finanțelor publice.
În peste 25 ani de activitate a Băncii europene de
Investiții în România, aceasta a finanțat proiecte în sectorul privat și public, inclusiv pentru autorități locale, în
valoare de peste 13 mld. euR, din care împrumuturi semnate în jur de 1,3 mld. euR doar în anul 2017.
www.adrmuntenia.ro

Din momentul în care România a devenit stat
membru, BeI, în calitate de bancă a uniunii europene, a sprijinit eforturile Guvernului de a mobiliza cele mai adecvate resurse financiare pentru acoperirea nevoilor bugetului și creșterea absorbției fondurilor nerambursabile ue, prin punerea la dispoziție
a unor împrumuturi destinate acoperirii parțiale a
contribuției bugetului de stat la finanțarea diverselor programe operaționale sectoriale.
În 2017, România a semnat cu BeI acorduri care depășesc 1,3 mld. euR, din care 1 mld. euR reprezintă împrumuturi contractate de Ministerul finanțelor publice. În același timp, BeI a semnat în România patru contracte de finanțare de peste 170 mil.
euR, sub umbrela fondului european pentru Investiții Strategice (feIS), în cadrul planului de Investiții pentru europa (pIe). Subliniem totodată activitatea fondului european de Investiții, parte a grupului BeI, care în 2017 a acordat sprijin, prin instrumente specifice (garanții și participații la capital),
de peste 550 mil. euR, din care două sunt tranzacții feIS și două mandate finanțate din fonduri europene structurale și de investiții (59 mil. euR prin
programul operațional Regional și 94 mil. euR prin
programul național de Dezvoltare Rurală).
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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eugen teodorovici,
ministrul finanțelor publice
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» Catedrala din Alexandria, ce a fost
construită în perioada 1869 – 1898, este un
monument istoric de categorie A, care
adăpostește sarcofagul cu osemintele
domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica și
este parțial pictată de marele artist
plastic român Ștefan Luchian.

Inițial a fost construită din lemn, în 1836, la
doi ani de la înființarea orașului de către domnitorul țării Românești, Alexandru D. Ghica (aprilie
1834 - 7 octombrie 1842). până în 1996 a funcționat ca Biserica Sf. Alexandru. Din 1996 a devenit catedrală episcopală. DIn anul 2004 a fost clasată ca
monument istoric.
Credincioșii care trec pragul Catedralei „Sfântul Alexandru”, aflată în inima munipiului reședință de județ Alexandria, nu doar că se pot ruga și reculege sufletește ori de câte ori au nevoie, ci pot și
admira icoanele pictate de artistul Ștefan Luchian,
în echipă cu Constantin Artachino. „La vârsta de 28
de ani, ei au obținut contractul de lucrări la catedrală, iar execuția a început în anul 1898. În principal vedem amprenta lui Luchian la picturile de la
parterul catedralei. S-au găsit la fondul plastic schițe semnate Ştefan Luchian referitoare la Sfânta Cruce din Altar, la Sfânta Paraschiva și Sfânta Ecaterina din Pronaosul bisericii și la Domnul Iisus Hristos
pe tronul judecății. Icoana care îl întruchipează de
Iisus Hristos seamănă foarte mult cu cea de la Mânăstirea Curtea de Argeș”, explică preotul Gheorghe popa.
Lăcașul de cult din centrul Alexandriei, realizat
în stil bizantino-romanic, este și necropolă domnească, pentru că aici este depus sarcofagul cu osemintele domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica, acesta fiind
confecționat la neapole „de către meșterii pietrari
de acolo, la comanda lui Alexandru Ioan Cuza, prietenul domnitorului”, explică preotul.
Vitraliile din lăcașul de închinăciune alexăndrean
sunt realizate de meșterul german Rudolf Ziegler,
cel care a lucrat și pentru Castelul peleș, iar catapeteasma este executată din lemn de tei aurit.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: trnews.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Catedrala din Alexandria,
mănăstirea din inima oraşului
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Argeş

Proiect pentru şomerii din judeţul Argeş

Călăraşi

tivitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale). persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați
majoritari în structura altor societăți comerciale, la
data semnării contractului de subvenție. pensionarii
pot face parte din grupul țintă, în măsura în care pot
fi încadrați într-una din categoriile de grup țintă eligibile pentru acest apel. În cadrul proiectului de ajutor de minimis România Start-up plus nu pot face
parte din grupul țintă tinerii neets (care nu urmează
nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 și 24 de ani.

Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei”,
desemnat Centru de Excelenţă
în Tehnologia Informaţiei

În urma selecției în vederea înființării la nivelul
fiecărui județ din țară a centrelor de excelență din
cadrul proiectului „Promovarea și susținerea excelenței în educație prin dezvoltarea competențelor în
disciplina Tehnologia Informației”, Colegiul național
„Barbu Ştirbei” din Călărași a fost desemnat CetI
(Centru de excelență în tehnologia Informației) pentru județul Călărași.
proiectul are ca obiectiv, prin crearea unui parteneriat educațional cu japonia, asigurarea condițiilor optime de pregătire și dezvoltare a elevilor din
clasele IX – XII cu profil matematică – informatică, capabili de performanțe înalte. Centrul va beneficia de
un laborator It, dotat cu 26 de calculatoare performante și o tablă interactivă.
„Această desemnare este onorantă pentru Colegiul
Național `Barbu Ştirbei`, deoarece criteriile de selecție
au fost numeroase, reprezentând în același timp o recompensă a muncii profesorilor Hreniuc Toader, Hreniuc
Ema, Şerban Gabriela și Dumitrescu Gica. De asemenea,
la această selecție a contat și faptul că avem în liceul
nostru elevi care au participat la olimpiade și concursuri
naționale și internaționale, obținând rezultate deosebite: Radu Dumitrescu, Adrian Miclăuș, Vlad Radu-Mihai
și Alexandru Dinu.”, a declarat eufrosina Amza, direcwww.adrmuntenia.ro

Sursa: curier.ro

torul Colegiului național „Barbu Știrbei”.
prin înființarea unui astfel de centru, elevilor din
județul Călărași li se va acorda o pregătire avansată,
calificată, mai bine focalizată pe aptitudinile și nevoile lor de instruire avansată, prin promovarea unor
metode și instrumente pentru depistarea valorilor autentice și stimularea creativității specifice.
unul dintre elevii talentați ai Colegiului, Radu
Dumitrescu, face parte din echipa națională de Robotică a României AutoVortex, care a ocupat locul 1 la
Campionatul Internațional de Robotică din Rusia. Dintre cele mai bune 27 de echipe participante în Campionatul Internațional de Robotică ftC Rusia open,
echipa României AutoVortex a reușit să termine competiția pe locul I și să se califice în următorul Campionat Internațional din SuA. nu este primul succes notabil al echipei din acest an. pe 28 ianuarie, echipa națională de robotică a României AutoVortex a revenit
victorioasă și de la Campionatul Internațional de Robotică din Seul, Coreea de Sud, unde a câștigat medalia de aur. pentru echipa națională de robotică a României AutoVortex urmează Campionatul Internațional de Robotică din Statele unite ale Americii, care
se va desfășura la Detroit.

Sursa: adevarul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

Asociația oamenilor de Afaceri Argeș este parte
a proiectului „Be SMART! Vino la START!”, ce face parte din „România Start-Up Plus”. În urma implementării acestuia, se vor acorda ajutoare de minimis pentru înființarea de 49 de noi întreprinderi, în valoare de
aproximativ 172,156 de lei/afacere, sumă nerambursabilă, conform Legii nr. 346/2004, privind stimularea
înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.
Categoriile de persoane vizate de proiect sunt șomerii, persoanele inactive (cu vârsta între 18 și 64 de
ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și
nici în cea aflată în șomaj), persoanele care au un loc
de muncă și înființează o afacere în scopul creării de
noi locuri de muncă, inclusiv persoanele care au o ac-
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Un alt punct termic din Târgovişte
va prinde viaţă şi se va transforma
în Centru pentru copii cu autism şi sindrom Down
Dâmboviţa

tre de asistență socială, fie teatre pentru copii”, a
precizat edilul Cristian Stan.
În târgoviște există două centre pentru copii
cu autism și sindrom Down. până în prezent sunt înregistrați peste 200 de copii cu acest tip de afecțiuni, iar capacitatea celor două centre nu acoperă
nici jumătate din necesități. În cele două centre sunt
oferite terapii de specialitate: educaționale, kinetoterapie, logopedie, servicii psihologice, programe
sociale etc. pentru copii, dar și consiliere de specialitate pentru părinți. Durata de realizare a investiției este de 18 luni, iar finanțarea este asigurată de
la bugetul local.

Sursa: adevarul.ro

Primăria municipiului Giurgiu
va depune trei proiecte cu fonduri UE
pentru eficientizarea iluminatului public

Giurgiu

primăria municipiului Giurgiu va depune în acest an trei proiecte privind iluminatul public în oraș
cu sisteme de iluminat pe led, prin care se va putea obține o economie la consumul de energie electrică de
peste 70%, au anunțat, miercuri, reprezentanții instituției.
„Prin POR, pe Axa de finanțare destinată creșterii eficienței energetice, prin sisteme de iluminat
public, ne pregătim să depunem trei proiecte în trei
zone principale din oraș, unde primăria este proprietară pe infrastructură, adică pe stâlpii de iluminat,
și trebuie să înlocuim lămpile actuale cu lămpi cu led
ce au eficiență energetică crescută, consum mic și
obligatoriu ca să obținem finanțare este realizarea
acestui sistem de management al sistemului de iluminat public. Conform ghidului de finanțare, fiecare proiect pe care îl depunem poate obține o finanțare de până la 5 milioane de euro, dar valoarea fiecărui proiect va fi stabilită după finalizarea studiilor de fezabilitate”, a declarat directorul Direcției
de programe europene din cadrul primăriei municipiului Giurgiu, Meca Ianca.
www.adrmuntenia.ro

potrivit primarului nicolae Barbu, unul dintre
proiecte presupune montarea de lămpi cu led pe
aleile dintre blocuri, fapt ce ar fi presupus cartografierea întregii zone și atribuirea de denumiri
fiecărei alei dintre blocuri, situație în care toți locuitorii de pe strada tineretului, o stradă importantă din oraș, ar fi trebuit să își schimbe actele și documentele de identitate. pentru a evita acest lucru,
s-a stabilit ca municipalitatea să înlocuiască din surse proprii stâlpii dintre blocuri, iar prin proiect să fie
montate doar lămpile.

Sursa: administratie.ro
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primăria târgoviște va transforma radical un fost
punct termic. Consilierii locali din târgoviște au aprobat transformarea unui fost punct termic în Centru pentru copii cu autism și Sindrom Down. Valoarea
investiției se va ridica la 1,5 milioane de lei.
„În ședința de consiliu local a fost aprobată investiția ce vizează amenajarea unui centru destinat
copiilor cu autism sau sindrom Down. Acest obiectiv va fi realizat prin refuncționalizarea fostului
PT 1, situat în microraionul nr. XI, strada Ion Ciorănescu. În perioada următoare, foarte multe astfel
de foste puncte termice, existente în toate cartierele municipiului Târgoviște, vor intra în reabilitare, urmând a găzdui fie cluburi ale pensionarilor, fie cen-
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50 de ani de la reînfiinţarea
judeţului Ialomiţa, cu Slobozia desemnată
capitală de judeţ

11

Ialomiţa

Prahova

Nicolaescu. Aici erau cei mai buni, destoinici, dresori în materie de echitație. În rest, era Industria locală cu câteva sute de muncitori care făceau covoare și alte mici unelte pentru gospodăria fiecărui cetățean, erau intreprinderea de morărit, o direcție
raională a agriculturii, trustul SMT, cum era pe vremea aceea (...)”.
Slobozia și Ialomița erau renumite la acea vreme prin taraful Ion Albeșteanu: „ Prin vioara lui de
aur, acest om a dus folclorul românesc de la umbrele Piramidelor, în Egipt, până la umbra Turnului Eiffel, în Franța. A fost cel mai plimbat și cunoscut ansamblu din acea perioadă, în țară și în străinătate”,
apreciază jurnalistul Mihai Vișoiu, membru al uniunii
Scriitorilor. forma actuală a județului a fost definitivată în 1981, când Ialomiței i-a fost alipit raionul
urziceni, în timp ce raionul Lehliu a trecut la județul frate, Călărași.
Sursa: guraialomitei.com

Audit energetic pentru clădirile
rezidenţiale din Ploieşti, prin POR

Agenția pentru eficiența energetică și energii
Regenerabile „AE3R Ploiești - Prahova” a demarat
procedurile de audit energetic pentru opt blocuri
de locuințe din ploiești.
Aceasta este un pas premergător accesării de
fonduri de către primăria Municipiului ploiești în
cadrul programului operațional Regional 20142020: Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziției către
o economie cu emisii scăzute de carbon”, prioritate de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul
locuințelor” - operațiunea A: Clădiri rezidențiale.
Aceste blocuri (clădiri rezidențiale situate pe
Bulevardul Republicii) urmează a fi reabilitate în
așa fel încât eficiența energetică să crească, iar costurile pentru încălzire și iluminat să scadă pentru
www.adrmuntenia.ro

consumatori.
Ae3R face toate demersurile necesare pentru
a putea susține implementarea cu succes a proiectelor de eficiență energetică ale primăriei Municipiului ploiești.

Sursa: prahovaeconomica.eu

http://regio.adrmuntenia.ro
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pentru scriitorul Mihai Vișoiu, amintirile momentului în care a fost reînființat județul Ialomița, cu Slobozia desemnată capitală de județ, sunt încă vii: „Era
o zi cu lapoviță, în care nu știai dacă este toamnă sau
sfârșit de iarnă, o vreme întunecată, dar oamenii erau, oarecum, bucuroși. Toată lumea de atunci mergea spre cinematograful Eminescu, din grădina publică, unde s-au oficializat actele.”
județul Ialomița s-a format din raioanele Slobozia, fetești, Lehliu și Călărași, în 1968, cu Slobozia capitală de județ. Comuna urbană de atunci avea
primărie, liceu, farmacie, o alimentară și trei școli
elementare.
Slobozia de acum 50 de ani se definea prin strada principală, Matei Basarab, aceeași și acum, dar
și printr-un depozit de armăsari: „ Lângă actualul
sediu al Consiliului județean exista cel mai mare
depozit de cai, de armăsari, care participau la toate peliculele de filme istorice realizate de Sergiu

Info Regional Sud Muntenia
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Teleorman

S-a aprobat bugetul de investiţii
pentru judeţul Teleorman

» 20 de proiecte de hotărâre au fost
supuse dezbaterii în ședința ordinară a
Consiliului județean teleorman de joi,
15 februarie, printre care și cel privind
aprobarea bugetului propriu al județului pe
anul 2018 și estimările pentru anii 2019 - 2020.

printre hotărârile adoptate de cei 33 de aleși
județeni prezenți în sala de ședințe a palatului Administrativ s-au aflat și cele privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole, la care arenda
se exprimă în natură, pentru anul 2018, stabilirea
prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști,
pentru anul 2018, dar și cel privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a județului teleorman, prin Consiliul județean teleorman, în calitate
de membru asociat la Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, pentru anul 2018, cel privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație
a județului teleorman, prin Consiliul județean teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația euro teleorman, pentru anul 2018 și contribuției sub formă de cotizație a județului teleorman, prin Consiliul județean teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”, pentru anul 2018.
De asemenea, au fost dezbătute și votate și proiectele de hotărâre privind aprobarea bugetului de
www.adrmuntenia.ro

venituri și cheltuieli pentru spitalele din județ pe
anul 2018 (Spitalul județean de urgență Alexandria,
Spitalul de psihiatrie poroschia, Spitalul de pneumoftiziologie Roșiorii de Vede), precum și proiectele de hotărâre privind costul mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu handicap din Centrul de îngrijire și asistență din olteni, din Centrul
de îngrijire și asistență din Videle și din Centrul de
recuperare și reabilitare neuropsihică Videle, pentru anul 2018.
Aprobarea costului mediu lunar de întreținere
a persoanelor vârstnice, a contribuției persoanelor
vârstnice și a contribuției susținătorilor legali ai
persoanelor vârstnice din centrele pentru persoane vârstnice furculești și Cervenia, pentru anul
2018; aprobarea costului mediu lunar de întreținere a copiilor cu nevoi sociale și speciale din centrele rezidențiale și de zi din structura Direcției
Generale de Asistență Socială și protecția Copilului
teleorman pentru anul 2018, precum și aprobarea
contribuției județului teleorman, prin Consiliul
județean teleorman, la finanțarea Centrului social
pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale, comuna Săelele, pentru anul 2018 au făcut,
de asemenea, obiectul unor proiecte de hotărâre
aflate pe ordinea de zi a ședinței.
Sursa: ziarulteleormanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAŞI
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 ARGEŞ
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 PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 26 februarie 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.

