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» În data de 14 martie, dr ing. Liviu
Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, și Dan Manu,
președintele Consiliului județean Argeș, au
semnat contractul de finanțare pentru
proiectul „Conservarea și consolidarea
Cetății Poenari Argeș”, care va fi implementat
cu fonduri nerambursabile în cadrul
Programului operațional Regional 2014 –
2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea
mediului urban și conservarea, protecția și
valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural”, Prioritatea de investiții 5.1
„Conservarea, protejarea, promovarea și
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

unitatea Administrativ-teriorială județul Argeș,
în calitate de beneficiar, a depus prin aplicația electronică MySMIS cererea de finanțare a cărei valoare totală este de 10.772.936,09 lei, din care 8.367.787,97
lei reprezintă fonduri nerambursabile fEDR, iar
1.279.777,93 lei sunt fonduri din bugetul de stat.
Cu ajutorul fondurilor europene se urmărește
valorificarea potențialului turistic al Cetății Poenari pe piața turistică națională și internațională,
prin reabilitarea, consolidarea și conservarea infrastructurii obiectivului de patrimoniu. totodată,
prin acest proiect, ce are o durată de implementare de 26 de luni, după momentul semnării contractului, se dorește creșterea gradului de expunere a
Cetății Poenari după finalizarea lucrărilor de intervenții, prin digitizarea acesteia, precum și creșterea numărului de turiști cu minim 8 mii la un an după finalizarea investiției.
Cetatea Poenari este situată pe un vârf de munte ce domină Cheile Argeșului, la aproximativ 400 de
metri față de nivelul văii, lângă localitatea Arefu,
la câțiva kilometri de barajul și lacul de la Vidraru.
Monumentul istoric a fost construit de Negru Vodă
în secolul al XIV-lea. Cu scopul de punct de observație și de apărare, cetatea este înconjurată de
www.adrmuntenia.ro

legendele legate de domnitorul Vlad ţepeș. A fost
pentru prima dată menționată documentar în anul
1453 și se presupune că ar fi fost locul de refugiu
al lui Vlad ţepeș din calea turcilor.
Cetatea are o formă alungită, cu cinci turnuri
de apărare, din care patru rotunde și unul prismatic, și ziduri cu o grosime de 2 – 3 metri. De-a lungul timpului, distrugerea acesteia a fost adusă de
un asediu turcesc în anul 1462 și de un cutremur,
care a dărâmat un zid nordic, în anul 1915. Datorită poziției sale strategice în vârful unei stânci,
aceasta a mai fost folosită și ca temniță sau ca vistierie. În zilele noastre, pentru a se urca la cetate
s-a construit o scară de beton, dotată cu balustrade, cu 1.480 de trepte.
În cadrul Programului operațional Regional 2014 –
2020, la nivelul județului Argeș s-a depus un număr
de 209 aplicații, din care până în prezent s-au semnat 68 de contracte de finanțare. Valoarea totală a
acestor proiecte este de aproximativ 105 milioane
de lei, din care beneficiarii solicită în total fonduri
nerambursabile de peste 89 de milioane de lei.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Primul centru social pentru persoane vârstnice
înfiinţat în comuna Voineşti, prin POR 2014 – 2020

În prima jumătate a lunii martie, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, dr ing.
Liviu Mușat, împreună cu primarul comunei Voinești,
gabriel-Dănuț Sandu, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Centru de zi pentru persoane vârstnice în satul Manga, comuna Voinești, județul Dâmbovița” în cadrul Programului operațional
Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8 „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 recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile localel”, Prioritatea de investiții 8.1, obiectiv specific 8.3 „Creșterea gradului de acoperire cu
servicii sociale” - grup vulnerabil: Persoane vârstnice.
Contractul de finanțare are o valoare totală de
1.597.397,66 lei, din care 1.537.582,31 lei reprezintă
valoarea totală eligibilă (fonduri fEDR: 1.306.944,96
lei; fonduri din bugetul de stat: 199.885,70 lei; cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 30.751,65 lei).
unitatea Administrativ-teritorială Voinești, în
calitate de beneficiar, urmărește ca prin această
investiție să contribuie la dezvoltarea infrastructurii și serviciilor sociale la nivelul comunei Voinești,
în contextul inexistenței acestui tip de infrastructură care să asigure accesul la servicii sociale a persoanelor vârstnice vulnerabile din cadrul comuniwww.adrmuntenia.ro

tății locale.
Prin acest proiect, ce are o durată de implementare de 35 de luni, se dorește înființarea unui
centru social de zi în satul Manga, cu o capacitate
de 58 de persoane vârstnice aflate în dificultate
(33 de femei și 25 de bărbați), care sunt inactive
din punct de vedere socio-economic.
Astfel, cu ajutorul fondurilor nerambursabile
europene vor fi realizate lucrări de reabilitare și modernizare pentru crearea acestui centru, care va oferi persoanelor vârstnice condiții optime de recuperare, activități fizice, terapie ocupațională și asistență psihologică. totodată, proiectul propune dotarea centrului de zi cu aparatură birotică și mobilier necesare desfășurării de diferite activități recreative. În ceea ce privește sănătatea fizică a persoanelor vârstnice, centrul va beneficia de aparatură fitness, pentru ca aceștia să opteze pentru un
stil de viață activ și sănătos. Prin proiectul finanțat
în cadrul PoR vor fi create două locuri de muncă.
Până la această dată, la nivelul județului Dâmbovița au fost depuse în total 147 de proiecte în
cadrul PoR 2014 – 2020, prin care aplicanții au solicitat fonduri în valoare totală de aproximativ 721
de milioane de lei. Dintre acestea, până în prezent
s-au semnat contractele de finanțare pentru 42 de
proiecte, ce au o valoare totală de peste 321 de milioane de lei, din care peste 302 milioane de lei reprezintă valoarea totală solicitată din fondul European de Dezvoltare Regională și de la bugetul de stat.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Miercuri, 14 martie, directorul Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, dr ing. Liviu
Mușat, împreună cu primarul orașului Pucioasa,
Constantin Emilian Ana, au semnat primul contract
de finanțare de la nivelul regiunii Sud Muntenia ce
vizează înființarea unui centru social pentru persoane vârstnice în cadrul Programului operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8 „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 recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile localel”, Prioritatea de investiții 8.1,
obiectiv specific 8.3 „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” - grup vulnerabil: Persoane
vârstnice.
Contractul de finanțare pentru proiectul „Înființare centru social pentru persoane vârstnice prin
reabilitare clădire P+2, nr. 18, Str. Rândunelele, Pucioasa, județ Dâmbovița” are o valoare totală de
2.276.950,98 lei, din care 2.258.248,12 lei reprezintă valoarea totală eligibilă (fonduri fEDR: 1.919.541,50
lei; fonduri din bugetul de stat: 293.576,94 lei; cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 45.165,68 lei).
unitatea Administrativ-teritorială Pucioasa – lider de proiect, în parteneriat cu Asociația DREPt –
Drepturi, Respect, Educație pentru toți, în calitate
de beneficiari, și-au propus prin această investiție
să contribuie la îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice din orașul Pucioasa, prin furnizarea și dezvoltarea serviciilor sociale destinate
acestui grup țintă.
Prin prezentul proiect, ce are o perioadă de implementare de 36 de luni, se dorește înființarea unui centru social de zi, cu o capacitate de 169 de persoane vârstnice, inactive din punct de vedere socioeconomic.
Astfel, cu ajutorul fondurilor nerambursabile
europene va fi reabilitată, extinsă și modernizată
o clădire din orașul Pucioasa, care, actualmente,
www.adrmuntenia.ro

este nefuncțională. Acest centru va oferi persoanelor vârsnice condiții optime de recuperare, activități fizice, terapie ocupațională și asistență psihologică. totodată, în cadrul centrului de zi, prin dotările ce vor fi realizate în cadrul proiectului, vor
fi furnizate servicii sociale la standarde internaționale și se va asigura un cadru securizat pentru persoanele vârstnice pentru petrecerea timpului liber.
La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul apelului deschis prin PoR 2014 – 2020, în perioada
februarie – septembrie 2017, s-a depus un număr
de 12 proiecte, ce au o valoare totală de peste 32
de milioane de lei, din care peste 30 de milioane
de lei reprezintă suma totală solicitată de aplicanți
pentru reabilitarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială, destinată persoanelor vârstnice.
ADR Sud Muntenia este organism Intermediar
pentru Regio 2014 - 2020 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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Pucioasa - primul contract de finanţare POR 2014 – 2020
din regiunea Sud Muntenia, pentru înfiinţarea
unui centru social pentru persoane vârstnice
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Seminarul de promovare a oportunităţii
de accesare a 40 de mii de euro nerambursabili
pentru înfiinţarea unei afaceri, prin „Start
pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”

» Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, în calitate de
partener în cadrul proiectului „Start
pentru afacerea ta! – Regiunea Sud
Muntenia”, a organizat la Alexandria
seminarul de informare privind cursurile
de formare antreprenorială destinate
persoanelor fizice care intenționează să
înființeze o afacere non-agricolă în zona
urbană și au reședința sau domiciliul în
regiunea noastră.

La acest eveniment, care face parte din sesiunea de promovare a proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, au participat
peste 30 de persoane. Cu această ocazie, au fost
prezentate principalele activități ce vor fi derulate
în cadrul proiectului finanțat prin Programul opewww.adrmuntenia.ro

rațional Capital uman, precum și oportunitățile de
formare antreprenorială, ce vor fi oferite gratuit
prin organizarea a 14 sesiuni de cursuri de dobândire a competențelor antreprenoriale, în cadrul fiecărui județ al regiunii Sud Muntenia.
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 fizice: 236 de șomeri și persoane inactive și
100 de angajați (inclusiv persoane care desfășoară
o activitate independentă).
toți membrii grupului țintă vor beneficia de formare antreprenorială, devenind astfel capabili să întocmească planuri de afaceri. 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.
(continuare în pagina 6)
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 5)
Motivația principală o va reprezenta 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,
va fi lansată o competiție de planuri de afaceri, după organizarea celor 14 cursuri de dobândire a competențelor antreprenoriale, în cadrul căreia vor fi
evaluate și selectate minimum 42 de planuri de afaceri ce vor beneficia de acest ajutor de minimis.
Persoanele selectate în vederea acordării ajutorului de minimis vor participa ulterior 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.
Reamintim că Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia implementează proiectul „Start
pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, alături de Asociația „Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România”, care este liderul de proiect.

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, precum și website-ul liderului de proiect –
www.ptir.ro și pe pagina de facebook a proiectului https://www.facebook.com/startpentruafacereata/.
Persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate 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

Mădălina 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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» Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, în calitate de partener în
cadrul proiectului SENSES, a organizat marți,
13 martie, la sediul Consiliului județean
Dâmbovița, cea de-a doua întâlnire de lucru
a stakeholderilor interesați de îmbunătățirea
politicilor privind economia socială.

La eveniment au participat 25 de reprezentanți ai
administrației publice locale și ai Agențiilor județene
pentru ocuparea forței de muncă din regiunea Sud Muntenia – entități care au atribuții în domeniul autorizării și monitorizării întreprinderilor sociale la nivel local,
precum și reprezentanți ai întreprinderilor sociale.
În cadrul întâlnirii s-au prezentat activitățile
desfășurate în cadrul primului an de implementare
a proiectului, precum și concluziile vizitelor de studiu efectuate în Slovenia și Cehia. Analiza mediului
antreprenorial social în regiunea Dunării și a nevoilor de instruire ale antreprenorilor sociali a reprezentat încă un punct de pe agenda evenimentului,
urmată de prezentarea principalelor activități ce
vor avea loc în 2018 în cadrul proiectului SENSES.
Principalele probleme cu care se confruntă antreprenorii sociali, ce au fost evidențiate de către
aceștia în cadrul întâlnirii de la târgoviște, au vizat
următoarele: lipsa unor politici sociale adecvate
și a unei legislații favorabile dezvoltării unei întreprinderi sociale, lipsa unei colaborări susținute între întreprinderile sociale și ecosistemul din care
fac parte și de asemenea nevoia de instruire în domeniul antreprenoriatului social.
Proiectul SENSES - Consolidarea antreprenoriatului social, prin adoptarea practicilor de responsawww.adrmuntenia.ro

bilitate socială corporativă în dezvoltarea competențelor și abilităților antreprenoriale în Regiunea
Dunării este finanțat în cadrul primului apel de
proiecte al programului transnațional Dunărea, Axa
prioritară 1 – O regiune a Dunării inovatoare și responsabilă din punct de vedere social.
obiectivul principal al acestuia este crearea
unei rețele transnaționale de întreprinderi sociale,
întreprinderi responsabile social, investitori financiari în economia socială, factori de decizie, mediul
academic, care însumează în total 600 – 800 de 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. Perioada de implementare a proiectului este 1 ianuarie 2017 – 30 iunie 2019, iar bugetul total al acestuia este de 1.530.777,50 euro, din
care bugetul ADR Sud Muntenia este de 132.097,62 euro, iar contribuția proprie a Agenției, de 2.641,96 euro.
grupul țintă al proiectului este reprezentat de
întreprinderi sociale și ecosistemul lor (rețele, asociații etc.), precum și autorități publice la nivel local, regional și național.
Mai multe detalii despre proiect puteți afla
accesând: https://adrmuntenia.ro/proiectul-senses/static/945.
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

ADR Sud Muntenia a organizat la Târgovişte
cea de-a doua întâlnire a stakeholderilor
din cadrul proiectului SENSES
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O nouă instruire
privind implementarea corectă a proiectelor POR,
pentru beneficiarii din Sud Muntenia

» În data de 16 martie, ADR Sud
Muntenia a organizat la sediul Agenției
din Călărași un nou seminar de instruire
destinat beneficiarilor din regiunea noastră
care au demarat procesul de implementare
a proiectelor pentru care au semnat
de curând contractele de finanțare.

Noile proiecte vor fi finanțate cu fonduri nerambursabile PoR din cadrul Axei prioritare 2, Prioritatea de investiții 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”,
percum și din cadrul Axei prioritare 5, Prioritatea de
investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea
și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.
www.adrmuntenia.ro

Astfel, pentru derularea corectă a contractelor de finanțare PoR, ADR Sud Muntenia, în calitate
de organism Intermediar, vine în sprijinul noilor
beneficiari prin instruirea lor cu privire la modalitatea de implementare a activităților prevăzute în
proiectele pentru care au solicitat fonduri nerambursabile, subiectele abordate în cadrul seminarului fiind legate de obligațiile ce revin beneficiarilor în realizarea materialelor de informare și publicitate, de managementul proiectelor, monitorizarea și verificarea contractelor de finanțare, indicatori, vizitele de monitorizare, măsurarea și raportarea progresului, precum și despre modificările ce pot surveni pe parcursul perioadei de implementare a proiectelor. totodată, au fost prezentate detalii despre instrucțiunile de prefinanțare, plata și rambursarea cheltuielilor, achizițiile publice în
cadrul proiectelor‚ principii și reguli.
http://regio.adrmuntenia.ro
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INFO ADR SUD MUNTENIA

Maria Elena Nuţu
• 16 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 15 martie, colega noastră Maria Elena Nuțu, expert
Serviciul Dezvoltare, a împlinit 16 ani de activitate neîntreruptă
în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Pe această cale dorim să o felicităm și să îi mulțumim pentru
colegialitate și pentru cei 16 ani de activitate derulată în cadrul
ADR Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu împliniri!

guvernul a aprobat, în ședința de joi, 15 martie,
un Memorandum prin care se adoptă un model de acord-cadru de parteneriat între unitățile administrativteritoriale (uAt), care doresc să efectueze investiții pe
terenurile aflate în albiile râurilor, solicitante de finanțare prin Programul operațional Regional (PoR), și instituții publice (entitățile cu personalitate juridică ale
Administrației Naționale „Apele Române” și ale Administrației Naționale de Îmbunătățiri funciare), pe perioada de valabilitate a contractelor de finanțare.
Este vorba despre acele terenuri aflate în albiile
râurilor, care sunt incluse în domeniul public al statului
și date în administrarea Administrației Naționale „Apele
Române”. În aceste condiții, uAt-urile care pot beneficia de fonduri europene prin PoR nu pot demonstra că
pot asigura caracterul durabil al investiției în ceea ce
privește intervențiile pentru consolidarea structurilor
ce intră în alcătuirea drumurilor reabilitate. În cazul unei
investiții în infrastructură sau producție, trebuie respectat
caracterul durabil al investiției timp de 5 ani de la data
plății finale, inclusiv prin menținerea proprietății asupra elementelor de infrastructură. Conform prevederilor legislației în vigoare, la emiterea actelor ce permit efectuarea lucrărilor în albiile apelor, administrațiile bazinale
din subordinea Administrației Naționale „Apele Române” impun uAt-urilor anumite condiții, care conduc la
prelungirea duratei de întocmire a documentațiilor necesare pentru depunerea cererilor de finanțare prin
PoR sau chiar la respingerea lor. Aceste condiții sunt legate fie de dovada deținerii terenurilor aflate în albiile
www.adrmuntenia.ro

minore, fie de dovada procedurii de concesionare a suprafețelor de teren, fie de transferarea dreptului de administrare a suprafețelor proprietate publică a statului,
din albia minoră a cursurilor de apă din administrarea
Administrației Naționale „Apele Române” în administrarea titularului avizului de gospodărire a apelor. Astfel, prin crearea unor parteneriate între uAt-uri și administratorii terenurilor aferente unor investiții propuse
spre finanțare din PoR, fiecare parte își va putea exercita toate prerogativele care decurg din dreptul de administrare asupra imobilului deținut. Practic, de exemplu, pentru Administrația Națională „Apele Române”,
singura obligație pe perioada derulării proiectului, precum și în perioada de durabilitate, va fi reprezentată
de menținerea dreptului de administrare asupra terenului, parte a proiectului propus spre finanțare din PoR.
Memorandumul a fost aprobat în contextul implementării PoR 2014-2020 și al realizării gradului de absorbție stabilit prin programul de guvernare, pentru a evita
dezangajarea de fonduri puse la dispoziția României de
către uniunea Europeană. În acest context, având în
vedere alocarea financiară, la nivelul PoR, de 8,13 miliarde de euro și pentru evitarea neeligibilității unor
proiecte în care devin incidente prevederi referitoare
la dovedirea calității de proprietar/administrator al unor suprafețe de teren ce aparțin domeniului public al
statului, este necesară soluționarea condiționalităților
aferente emiterii avizului de gospodărire a apelor, ca urmare a intervenției la edificiile existente în albiile râurilor.
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

Parteneriate între solicitanţii de finanţare prin POR
şi instituţii publice
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Marți, 13 martie, Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice a emis ordinul de modificare
a ghidului solicitantului pentru proiectele de reducere
a emisiilor de carbon în zonele urbane finanțate prin
Programul operațional Regional (PoR) 2014-2020.
Modificările vizează apelurile de proiecte pentru regiunea de dezvoltare București-Ilfov (PoR/2017/3/3.2/1/BI)
și celelalte regiuni (PoR/2017/3/3.2/1/7 REgIuNI), cât
și cele dedicate Deltei Dunării (PoR/2017/3/3.2/1/ItI).
Noutățile sunt incluse în Sinteza principalelor modificărilor la ghidului solicitantului – Condiții specifice
de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu
numărulPoR/2017/3/3.2/1/7REgIuNI,PoR/2017/3/3.2/1/BI
și PoR/2017/3/3.2/1/ItI (versiunea consolidată) – Corrigendum publicat în data de 13 martie 2018 pe site-ul
dedicat implementării PoR 2014 – 2020 în regiunea Sud

Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, în cadrul secțiunii Program >Axe >Axa 3, link https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/887/ghid-3-2-corrigendum-3.rar, precum și pe site-ul inforegio.ro.
Modificările se referă în principal la:
• prelungirea perioadei de depunere a proiectelor în
cadrul apelurilor 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 până în
data de 21 mai 2018, ora 12:00;
• posibilitatea încheierii Acordurilor-cadru de
parteneriat pentru colaborarea dintre administrațiile bazinale de apă și solicitanții de finanțare
reprezentați de uAt (orașul/municipiul/județul/comuna), în cazul în care proiectul prevede executarea unor lucrări de construire pe albiile și/sau malurile râurilor.

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
la data de 19 martie 2018

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

Termenul de depunere a proiectelor
pentru reducerea emisiilor de carbon
în zonele urbane, prelungit până la 21 mai 2018
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» o nouă măsură pentru creșterea
gradului de absorbție a fondurilor europene
și evitarea dezangajării (pierderea unor
alocări de sume pe anumite Programe
operaționale) a fost aprobată de guvernul
României, la propunerea Ministerului
fondurilor Europene și Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Această inițiativă face parte din actuala filosofie de lucru a MfE în domeniul fondurilor europene, și anume identificarea urgentă a unor soluții
sustenabile pentru creșterea gradului de atragere
a banilor europeni în țară. un astfel de deziderat
presupune crearea de premise cât mai bune pentru
ca beneficiarii să poată avea acces mai simplu la
banii europeni și să putem crește în acest fel ritmul
de implementare pe toate Programele operaționale, conform declarațiilor ministrului fondurilor europene, Rovana Plumb.
În acest sens, s-a modificat și completat ordonanța de urgență nr. 40/2015, privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada
de programare 2014-2020.
Scopul modificării este de a putea fi încheiate
contracte de finanțare cu o valoare mai mare decât prevedeau alocările inițiale din Programele operaționale, astfel:
• în cadrul PoR (Programul operațional Regional)
și PoC (Programul operațional Competitivitate) vor
fi încheiate contracte de finanțare cu o valoare totală dubla față de alocarea propriu-zisă;
• în ceea ce privește PoIM (Programul operațional Infrastructura Mare) vor fi încheiate contracte
cu o valoare triplă față de alocare, în vreme ce pentru PoCu (Programul operațional Capital uman),
PoCA (Programul operațional Capacitate Administrativă) și PoAt (Programul operațional Asistență
tehnică) se vor putea încheia contracte a căror valoare totală depășește cu 50% alocarea;
• pentru PoAD (Programul operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate) vor fi încheiate contracte a căror valoare totală depășește cu 20% alocawww.adrmuntenia.ro

rea programului.
Propunerea se justifică prin faptul că, pentru unele apeluri lansate, au existat proiecte eligibile, de
calitate, dar care nu au putut fi contractate, fiindcă
bugetul alocat apelului respectiv nu era suficient.
o altă completare vine în sprijinul beneficiarilor care primesc finanțare sub incidența ajutorului
de stat/de minimis (de obicei organizații private),
prin acces la prefinanțare pentru toate categoriile
de cheltuieli eligibile într-o singură tranșă de maximum
40% din contribuția publică eligibilă a proiectului.
toate măsurile și completările de mai sus au fost
introduse cu obiectivul clar de a urgenta contractarea proiectelor astfel încât, până la sfârșitul lui 2018,
rata de contractare a fondurilor europene gestionate de MfE și MDRAP să ajungă la 100%.

Sursa: fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

O nouă iniţiativă guvernamentală
pentru creşterea absorbţiei de fonduri europene
şi evitarea pierderii unor alocări
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OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Noi documente informative, utile în accesarea
şi implementarea cu succes a angajamentelor
din cadrul măsurilor de mediu şi climă ale PNDR

» Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale anunță beneficiarii și potențialii
beneficiari ai măsurilor compensatorii din
cadrul Programului Național de Dezvoltare
Rurală (PNDR) 2014 – 2020 cu privire la
publicarea materialelor informative
referitoare la măsurile de mediu și climă
pe website-ul MADR – http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-20
20/masuri-de-mediu-si-clima/masuri-demediu-si-clima-2018.html.

MADR, prin Direcția generală de Dezvoltare
Rurală – Autoritatea de Management pentru PNDR,
este responsabil pentru implementarea măsurilor
de mediu și climă prin PNDR 2014 – 2020, prin care
se acordă plăți compensatorii fermierilor care furnizează societății servicii publice prin adoptarea
unor practici agricole prietenoase cu mediul.
Măsurile de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăți anuale, pe hectar de suprafață
agricolă pentru compensarea totală sau parțială a
costurilor suplimentare și a pierderilor de venit suwww.adrmuntenia.ro

portate de fermieri, implementate începând cu
anul 2015 sunt:
• Măsura 10 „Agro-mediu și climă”;
• Măsura 11 „Agricultura ecologică”;
• Măsura 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri
specifice”.
În contextul definitivării cadrului legislativ aplicabil măsurilor de mediu și climă, precum și în urma lansării campaniei de depunere a cererilor unice de plată pentru anul 2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale urmărește intensificarea
acțiunilor de informare a tuturor utilizatorilor de
terenuri agricole situate în zonele eligibile pentru
măsurile de mediu și climă ale PNDR. Astfel, la nivelul instituțiilor implicate în elaborarea, implementarea și promovarea măsurilor de mediu și climă (MADR,
prin AM pentru PNDR, AfIR și APIA) au fost elaborate
și actualizate o serie de documente informative și
de ghidare, utile în accesarea și implementarea cu
succes a angajamentelor din cadrul acestor măsuri.
Mai multe detalii aflați aici - http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima/masuri-de-mediu-si-clima2018.html.
http://regio.adrmuntenia.ro
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» În condițiile în care România se
pregătește să preia atât Președinția
Strategiei uE pentru Regiunea Dunării
(SuERD), cât și, în anul 2019, Președinția
Consiliului uE, starea planificării,
dezvoltării teritoriale și regenerării/inovării
urbane în România, se află, per ansamblu,
încă într-o mare suferință, în special în
câteva mari orașe, din cauza neconcordanței
sau lipsei de consultare între decidenții din
administrația publică și specialiștii din
domeniu, precum arhitecți, urbaniști,
consultanți, planificatori, cercetători etc..

În acest sens, reprezentanții ordinului Arhitecților din România, precum și cei ai Registrului urbaniștilor, au avertizat, din timp, asupra necesității concordării opiniilor cu privire la adoptarea și transpunerea în practică a Codului Amenajării teritoriului,
urbanismului și Construcțiilor, conform recomandărilor exprese ale Noii Agende urbane – Habitat
(oNu), ale Comisiei Europene, ale Președinției SuERD și a Consiliului orașelor și Regiunilor Dunării
(CoDCR), Societății Internaționale a Planificatorilor urbani și Regionali (ISoCARP Bruxelles), ai
Rețelei de Dezvoltare urbană (urban Development
Network) etc..
totuși, atât miza Strategiei Dunării, cât și Agenda urbană uE, au fost însușite de România, ca Stat
Membru, și ne revine în continuare obligația să
adaptăm cât mai rapid standardele și procedurile
referitoare la domeniul dezvoltării urbane, în special punând în practică conceptele de „Smart City”
și de „oraș sustenabil”.
Având parteneriate constructive cu Asociația
Română pentru Smart City și Mobilitate, precum și
cu Agenția uRBASofIA (Roma-București), „Comunitățile Locale Riverane Dunării” – CLDR, asociație
membră CoDCR (Viena), prin Departamentul de
www.adrmuntenia.ro

formare și Consiliere, cu sprijinul Catedrei Internaționale onorifice „Jean Bart”, în sprijinul Strategiei uE pentru Regiunea Dunării (CIo-SuERD),
proiect coordonat de fundația EuRoLINK-Casa Europei și fondat în parteneriat cu Academia Română, inițiază prima filieră de formare profesională
deosebit de necesară pentru formarea inter-disciplinară a „Experților în Dezvoltare, Proiectare și
Inovare Urbană Europeană”.
Cursurile se desfășoară online, în perioada lunilor aprilie - iulie 2018, prin intermediul unei platforme educaționale, accesibilă oricărui cursant în
mod flexibil, incluzând 7 module cu studii de caz
și exemple de bune practici. Certificarea se obține
în urma unei evaluări finale care constă în completarea online a unui model de cerere de finanțare,
în linii sale principale, conform modelului furnizat
de organizatori. Cursul se adresează în special următoarelor categorii: arhitecți șefi/funcționari în
departamentele de specialitate ale orașelor, municipiilor și județelor, urbaniști, consultanți, planificatori, geodezi, specialiști îmbunătățiri funciare/ ingineria mediului, cercetători, masteranzi
și doctoranzi.
Programul de formare beneficiază de coordonarea teoretică și practică a unuia dintre cei mai
reputați experți ai Comisiei Europene în domeniu,
dr ing. urb. Pietro ELISEI, ambasador ISoCARP și manager general uRBASofIA. Înscrierile se fac conform
principiului „Primul venit - primul servit” până în
data de 5 aprilie 2018. Detalii suplimentare pot fi
consultate pe site-ul www.cldr.ro sau solicitate Secretariatului tehnic, prin e-mail: secretariat@cldr.ro
ori telefonic la tel./fax: 021.230.49.97.
Menționăm că o prezentare a conținutului
acestui program și a oportunităților de carieră pentru absolvenți va fi făcută live, cu ocazia unui eveniment public de lansare, în data de 13 aprilie, ce
va avea loc la București (detaliile tehnice vor fi comunicate în timp util).
Sursa: caleaeuropeana.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Alinierea la standardele UE şi internaţionale
în domeniul dezvoltării şi inovării urbane –
Oportunităţi profesionale
prin programul online CIO - SUERD
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INFO TURISM SUD MUNTENIA

Peştera – Padina, atestată ca staţiune turistică
de interes naţional

una dintre cele mai mari vești din ultimii ani
pentru județul Dâmbovița vine de la guvernul României, care a atestat Peștera – Padina ca stațiune
turistică de interes național. În ședința de săptămâna trecută a fost adoptată „hotărârea pentru
aprobarea atestării unor localități sau părți din
localități, ca stațiuni turistice de interes național
sau local și pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008, pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor
turistice”.
La art. 1 – Atestarea stațiunilor turistice de interes național figurează și zona Peștera – Padina
din comuna Moroeni, județul Dâmbovița. Proiectul
ce devine astfel realitate a fost inițiat și susținut
de senatorul Adrian ţuțuianu, împreună cu toată
echipa de parlamentari și reprezentanți ai administrației publice județene și locale.
Noua atestare va determina transformarea zonei montane și dezvoltarea accelerată a stațiunii
Peștera – Padina: hoteluri, pensiuni, pârtii de schi,
trasee de schi fond, instalații de transport prin cablu și multe alte intestiții durabile pentru infrastructura specifică turismului de agrement.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: politica-broastei.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Argeş

La sfârșitul acestei săptămâni a avut loc ședința extraordinară a Consiliului județean Argeș, în
care a fost actualizată valoarea contribuției instituției la proiectul privind reabilitarea și modernizarea Palatului Administrativ al județului, cunoscut
drept „Casa Albă”.
Valoarea totală a proiectului de reabilitare termică – cu înlocuirea rețelelor de utilități și schimba-

Călăraşi

rea tâmplăriei – este de 33,9 milioane de lei. Lucrările vor primi finanțare europeană, prin Programul
operațional Regional 2014-2020, pentru care Consiliul
județean Argeș va contribui cu aproape 9 milioane de
lei, reprezentând cheltuieli neeligibile și cofinanțarea de 2% la acest proiect. Pe perioada lucrărilor, activitatea de la „Casa Albă” s-ar putea desfășura în alt loc.
Sursa: ziarulargesul.ro

Salonul Anual de Artă, deschis
în perioada 19 martie – 2 aprilie,
la Muzeul Municipal Călăraşi

În data de 19 martie s-a deschis cea de-a șaptea ediție a Salonului Anual de Artă. Evenimentul
este găzduit de Muzeul Municipal Călărași și se va
derula până la începutul lunii aprilie.
Astfel, luni, 19 martie, începând cu ora 11:00, în
cadrul Muzeului Municipal a avea loc un vernisaj al acestei expoziții, la care au luat parte reprezentanți ai
autorităților publice locale, ai mediului cultural-istoric, precum și publicul larg. Artiștii ale căror lucrări
sunt expuse în cadrul acestei expoziții sunt: Sorina
Adam, olga Androne, Sergiu Androne, Maria Bogatu
Măncianu, oana Catrangiu, Mugur Coman, Ștefan
Dumitrache, Niculae Dumitru, Roxana Dumitru, Elisa Ene, Mariana gheorghe, Aura giurcă, Victor grigore, Rodica Iacob, Alian Marina Ion, Mariana Ionescu,
Simona Lepădătescu Buzoianu, Dorin Manea, Petronela Milea, Marina Luiza Militaru, Ecaterina Mitran,
onita Mureșan, florica Nedelcu, Laurențiu Niță Culiță,
Carmen Pavel, Adriana Păcurar, Ana Maria Păpurică,
tea Păun, Corneliu Ratcu, Silviu Ioan Soare, Marcela
Smeianu, Cîrstina de la Studina, gheorghe tănăsescu, Marian Allain toma, Maria unțanu, Cornel ursu.
De asemenea, în cadrul Salonului Anual de
Artă, va avea loc lansarea cărții „Prescurtarea Literei Mari”, a Adrianei Butoi, directoarea Școlii
gimnaziale „Tudor Vladimirescu” din Călărași.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: observatorcl.info

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

Proiect pentru reabilitarea
şi modernizarea Palatului Administrativ
al judeţului Argeş
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S-au aprobat cheltuielile de investiţii
necesare implementării proiectelor
cu finanţare externă în Dâmboviţa, pe anul 2018

Dâmboviţa

www.adrmuntenia.ro

în educație și formare, inclusiv în formare profesională,
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de
educație și formare”, obiectivul specific 10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii
și învățământului obligatoriu, în special pentru copii
cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” – apel
dedicat învățământului obligatoriu, uAt Dâmbovița poate depune un proiect de reabilitare/modernizare/extindere/echipare a Școlii gimnaziale Speciale din târgoviște, drept pentru care trebuie actualizată documentația
existentă (realizată în anul 2015) și elaborat un proiect tehnic pentru maximizarea șanselor de obținere a finanțării.
De asemenea, pentru mărirea șanselor de aprobare și primire a finanțării pentru proiectele „Reabilitarea,
modernizarea și extinderea Unității de Primiri Urgențe
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște”
și „Extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște”
este necesară inițializarea procedurilor de achiziție publică pentru proiectele tehnice aferente acestor investiții.
Sumele necesare acestor activități vor fi mutate de
la alte investiții pentru care nu sunt deschise linii de finanțare la acest moment, cu păstrarea sumei maxime bugetate prin H.C.j. Dâmbovița nr. 50/2018.
Având în vedere nevoia de așezare judicioasă a acestor sume, în contextul constrângerilor bugetare și conform
oportunităților de finanțare din fonduri nerambursabile,
Cj a estimat contravaloarea cheltuielilor de investiții în
anul 2018 pentru elaborarea documentațiilor tehnicoeconomice, cererilor de finanțare, studiilor, proiectelor tehnice, expertizelor, consultanței, strategiilor pe axe și/sau
programe, asistenței tehnice și altor cheltuieli asimilate investițiilor, necesare implementării proiectelor cu finanțare
externă ce urmează să fie contractate sau promovate de
Consiliul județean Dâmbovița în perioada 2014-2023.
În urma acestor evaluări și obligații asumate, s-a
estimat valoarea totală a cheltuielilor de investiții pentru elaborarea studiilor, consultanței, asistenței tehnice
și altor cheltuieli asimilate investițiilor, necesare implementării viitoarelor proiecte cu finanțare externă pe anul
2018 la valoarea de 232.035.640,53 lei, inclusiv tVA.
Sursa: ziardambovita.ro
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Consiliul județean Dâmbovița s-a reunit în ședință,
pe ordinea de zi fiind supuse votului mai multe proiecte
de hotărâre cu impact deosebit în dezvoltarea județului. unul dintre proiecte a vizat aprobarea notei de fundamentare a cheltuielilor de investiții în anul 2018 pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice, cererilor de finanțare, studiilor, proiectelor tehnice, expertizelor, consultanței, strategiilor pe axe și/sau programe, asistenței tehnice și altor cheltuieli asimilate investițiilor, necesare promovării și implementării proiectelor
cu finanțare externă ce urmează să fie contractate sau
promovate de Consiliul județean Dâmbovița în perioada
2014-2023, prin Strategia de dezvoltare durabilă a județului Dâmbovița 2012-2020, varianta actualizată –
2015, ce cuprinde Planul de acțiuni de dezvoltare economico-socială a județului Dâmbovița 2014-2020. Acest
plan a fost realizat în urma unei consultări publice și cuprinde o serie de propuneri de proiecte, ce au fost și mai
pot fi finanțate prin Programul operațional Regional (P.o.R.)
2014-2020, Programuloperațional Infrastructură Mare
(P.o.I.M.) 2014-2020, Programul operațional Capital
uman (P.o.C.u.) 20142020, Programul operațional Capacitate Administrativă (P.o.C.A.) 2014-2020 sau Programul operațional Competitivitate (P.o.C.) 2014-2020,
precum și prin intermediul altor programe, cum ar fi
Regulamentul privind Implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European (SEE) 20142021 sau Regulamentul privind Implementarea Mecanismului financiar Norvegian 2014-2021.
Pentru promovarea și derularea acestor proiecte a
fost și este necesar să se realizeze strategii, documentații tehnico-economice, să fie contractate servicii de
consultanță și redactare cereri de finanțare. Semnarea
contractelor de finanțare pentru unele dintre proiectele
deja promovate generează obligația județului Dâmbovița de a cofinanța activitățile ce urmează a fi derulate,
conform bugetelor aprobate prin contractele de finanțare și asumate prin hotărâri ale Consiliului județean.
Având în vedere ordinul ministrului delegat pentru
fonduri europene nr. 1840/26.01.2018, prin care s-a
modificat ghidul solicitantului - Condiții specifice de
accesare a fondurilor pentru apelul aferent P.o.R., Axa
prioritară 10, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile
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Vizită de lucru pentru demararea
investiţiilor de reabilitare şi modernizare
a Colegiului Tehnic „Viceamiral Nicolae
Bălănescu” din Giurgiu
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Giurgiu

pe toate sălile de curs, a lambriului, a tâmplăriei și
a ușilor, a tablelor și a corpurilor de iluminat, montarea jaluzelelor și înlocuirea panourilor de afisaj.
Colegiul va beneficia așadar de mobilier nou,
de investiții importante și modernizări, dar și de un
proiect de eficientizare energetică la Corpul C1, ce
are o valoare de aproximativ 550.000 de euro.
În prezent, în această unitate de învățământ
se desfășoară cursuri în două schimburi, de zi și seral.
Sursa: primariagiurgiu.ro

Concurs de proiecte
„Slobozia viitorului văzută prin ochii tinerilor”

IALOMIȚA

» Primăria Municipiului Slobozia și
DMCISt organizează concursul de proiecte
„Slobozia viitorului văzută prin ochii
tinerilor”, ediție prin care va fi marcată
Ziua Națională a tineretului – 2 mai.

La acest concurs pot participa tineri cu vârsta
cuprinsă între 18 și 35 de ani, cu domiciliul în municipiul Slobozia. Proiectele trebuie să cuprindă viziunea tinerilor în ceea ce privește viitorul Sloboziei, în „Anul Centenarului”, pe unul din domeniile:
pictură, sculptură, urbanism, social, cultural etc.
Startul la depunerea proiectelor a fost dat pe
12 martie, acestea fiind așteptate până pe 26 aprilie, când vor fi analizate toate proiectele depuse.
Ideile de proiecte se depun la biroul de Relații cu
Publicul din cadrul Primăriei Slobozia și trebuie să
fie însoțite de copia actului de identitate. În data
de 2 mai va avea loc desemnarea câștigătorilor, eveniment la care sunt invitate toate persoanele interesate de dezvoltarea comunității locale a municipiului Slobozia.
Câștigătorii vor primi premii în bani și diplome,
iar lucrările lor vor fi afișate în incinta Primăriei și
vor fi puse în practică, în măsura posibilităților fiwww.adrmuntenia.ro

nanciare. Valoarea premiilor depășește 1.000 de lei,
urmând a fi acordate astfel: Premiul I – 600 de lei,
Premiul al II-lea – 400 de lei, Premiul al III-lea – 200
de lei. Vor fi acordate și două mențiuni, constând
în cărți, dvd-uri și diplome.
Sursa: adevarul.ro
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Săptămâna trecută, reprezentanții autorităților publice locale au realizat o vizită de lucru în teren la Colegiul tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu”,
în vederea stabilirii investițiilor ce vor fi derulate
pentru această unitate de învățământ, care acum
cuprinde peste 800 de elevi, în urma reorganizării
și asimilării elevilor de la grupul Școlar „Miron Nicolescu” (Lic. de Chimie) și de la SAM.
În clădirea colegiului sunt necesare o serie de
lucrări de reparații, schimbarea parchetului în aproa-
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Prahova

Consiliul județean Prahova va supune spre aprobare ghidul solicitantului pentru proiectele de finanțare
nerambursabilă, din 2018, în domenii precum: Cultura
și Identitatea Națională, Sănătate, tineret și Sport, dar
și Protecția Mediului. finanțarea, potrivit unui proiect
de hotărâre, va putea fi de minimum 10.000 de lei și
de maximum 25.000 de lei. Printre activitățile eligibile,
conform proiectului, se numără și proiectele culturale
dedicate Centenarului României Moderne. Pe lista de activități eligibile se numără sesiunile de comunicări; simpozioane; dezbateri; conferințe; întâlniri cu personalități; concursuri literar-artistice; seri de poezie; culegeri
de cântece dedicate unirii, precum și realizarea de studii
comemorative, dar și de excursii tematice, realizarea unor
manuale școlare, precum și „editarea unor lucrări pe tema Unirii, a unor pliante, hărți, organizarea de expoziții
de artă, de carte, istorice, numismatice, filatelice, documentare; punerea în scenă sau prezentarea unor spectacole de
teatru, muzică, dans, film, interdisciplinare sau pluridisciplinare”. Sunt incluse proiectele care vizează conservarea patrimoniului cultural tradițional și promovarea moștenirii culturale locale: festivaluri de datini și
obiceiuri, serbări câmpenești, târguri tradiționale; expoziții de artă populară; spectacole și festivaluri cultural artistice; organizarea de simpozioane, dezbateri;
schimburi de experiență, editarea de culegeri de folclor,
a unor lucrări care urmăresc promovarea patrimoniului
tradițional local la nivel național și internațional; editarea de cataloage cu obiectele de patrimoniu.
Sunt considerate eligibile și proiectele culturale
care valorifică potențialul creator al județului, talentul,
aptitudinile, precum și capacitatea intelectuală a locuitorilor: expoziții și tabere de creație, acțiuni cultural
artistice; editarea de lucrări din domeniul culturii scrise
(cu caracter științific, educativ); susținerea cercetărilor
în domeniul dialectologiei și mentalității populare; stimularea activității unor specialiști consacrați, precum și
a tinerilor cu preocupări în domeniul cercetării, acțiuni în
vederea educației nonformală în dezvoltarea personală etc..
La domeniul tineret și Sport sunt considerate eligibile proiecte care vizează organizarea de activități de
instruire, informare, consiliere, training, organizarea de
seminarii, conferințe, dezbateri publice pe teme de tiwww.adrmuntenia.ro

neret, organizarea de activități sportive și social-educative, concursuri, competiții pe diverse domenii, înființarea de centre de voluntariat, organizarea de activități
care promovează formarea tinerilor ca buni cetățeni,
cunoașterea și respectarea normelor morale, a normelor civice, cunoașterea drepturilor și îndatoririlor cetățenești în scopul conviețuirii armonioase, pregătirea tinerilor pentru a fi capabili să elaboreze proiecte, pentru
a participa în cadrul unor schimburi în domeniul activităților de tineret; organizarea de activităti sportive și
social-educative, concursuri, competiții pe diverse domenii; precum și organizarea de programe și acțiuni de
atragere a populației la practicarea activităților fizice
și sportive;achiziționarea de logistică în vederea organizării de competiții sportive în județ sau realizarea de activități care să permită facilitarea accesul tinerilor la serviciile publice de educație, formare profesională, ocuparea
forței de muncă și dezvoltarea abilităților antreprenoriale.
La domeniul Protecția Mediului, proiecte eligibile
vor fi cele ce vizează organizarea de evenimente cu impact direct și măsurabil la nivelul județului Prahova: întâlniri, expoziții, concursuri și alte activități directe conexe protecției mediului; activități de cercetare, dacă
acestea reprezintă o componentă esențială în derularea
proiectului; organizarea de activități educative cu tematică de mediu, pentru copii, tineri și adulți; elaborarea unor
materiale informative și de promovare; activitățile care
propagă tematica managementului eficient al apei, aerului, solului, terenurilor, energiei, transporturilor, habitatelor, sau educația pentru mediu; împăduriri și reîmpăduriri.
Pe domeniul Sănătate sunt menționate ca proiecte
eligibile cele care fac referire la campanii de promovare
a sănătății: antidrog, antialcool, antitutun, planificare
familială; activități cu caracter educativ care tratează
probleme privind alimentația, fumatul, alcoolul, bolile
cu transmitere sexuală, prevenirea bolilor grave, prevenirea folosirii drogurilor și ecologia umană, etc.; evenimente pe teme de sănătate; publicații informative;
programe privind depistarea precoce a bolilor grave;
campanii de informare privind importanța prevenirii,
depistării precoce, combaterii și tratării bolilor grave
și campanii de promovare a donării de sânge.
Sursa: observatorulph.ro
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Consiliul Judeţean Prahova finanţează
proiecte de promovare a Marii Uniri
cu până la 25.000 de lei
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Din această lună,
încă patru companii private din Teleorman
primesc finanţare nerambursabilă POR
însumând 4,2 milioane de lei

Teleorman

» În baza proiectelor de investiții pe
care le-au depus prin sistemul electronic
MySMIS, companii din cele șapte județe
din regiunea Sud Muntenia au primit
fonduri nerambursabile prin Programul
operațional Regional 2014-2020. Între
firmele din cele șapte județe ale regiunii
noastre care au primit finanțare
nerambursabilă în ultimele luni se află și
15 companii private din teleorman.

Astfel, în prima decadă a lunii martie 2018, la
ADR Sud Muntenia au fost semnate contracte de
finanțare nerambursabilă pentru încă patru firme
din teleorman, acestea primind o finanțare totală
de 4.215.946 lei. SC MIRuNA MARIA SRL Alexandria
primește 1.079.239 de lei pentru achiziția de utilaje, SC PAPI IoNuţ SRL Alexandria - 1.176.756 de
lei pentru înființarea unui atelier reparații autoturisme, SC VItA BELLA SRL Roșiorii de Vede - 1.023.076
de lei pentru achiziția de utiaje pentru prelucrarea
lemnului, iar SC fIL tECNoLogY SRL-D Roșiorii de
Vede - suma de 936.675 de lei pentru dezvoltarea
www.adrmuntenia.ro

capacității de producție privind realizarea de produse de uz gospodăresc din carton.
Alte 11 companii private din teleorman au primit finanțare nerambursabilă prin Programul
operațional Regional până la finele lunii februarie
a acestui an, pentru implementarea de proiecte
ce vizează construirea de hale de producție, precum și achiziția de echipamente și utilaje performante cu ajutorul cărora să-și eficientizeze activitatea.
Între cele 11 companii din teleorman, pentru
care au fost semnate contractele de finanțare înainte de data de 1 martie 2018 se numără și: SC
CoStI Auto SRL Alexandria, SC general Invest SRL
Alexandria, SC Romelectro Serv SRL turnu Măgurele, SC oVEX trans SRL turnu Măgurele, SC EXotIC
Prod SRL turnu Măgurele, SC MIRuMAR SRL turnu
Măgurele, SC ZEN offICE PRoIECt SRL turnu Măgurele, SC Moane SRL Videle și SC ALCoZIM SRL
Zimnicea.
Pentru realizarea proiectelor de investiții, cele 15 companii din județul teleorman primesc fonduri nerambursabile PoR însumând 13.147.718 lei.
Sursa: ziarulmara.ro
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Radio Vocea Campi / 16 martie 2018

Argeșul Vorbește / 14 martie 2018

Ziarul Dâmbovița / 16 martie 2018

REVISTA PRESEI

fonduri-structurale.ro / 16 martie 2018
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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 / 19 martie 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.

