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EVENIMENTE

Seminarul de promovare a proiectului
„Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”,
la Călăraşi

» Agenţia pentru dezvoltare Regională
Sud Muntenia, în calitate de partener în
cadrul proiectului „Start pentru afacerea
ta! – Regiunea Sud Muntenia”, a organizat
la sediul din Călăraşi un nou seminar de
promovare a oportunităţilor de formare
profesională în domeniul antreprenoriatului
şi de accesare a unui ajutor de minimis în
valoare de maxim 40 de mii de euro
destinate persoanelor fizice care
intenţionează să înfiinţeze o afacere nonagricolă în zona urbană, prin acest proiect
finanţat în cadrul Programului
operaţional Capital uman.

La acest eveniment au participat peste 30 de persoane inactive – şomeri şi active – care au un loc de
muncă sau desfăşoară o activitate independentă, ce
sunt interesate să participe la cursuri de instruire pentru a-şi îmbunătăţi competenţele antreprenoriale şi
care doresc să-şi înfiinţeze o afacere. Cu această ocazie, au fost prezentate principalele activităţi ce vor fi
www.adrmuntenia.ro

derulate în cadrul proiectului finanţat prin PoCu, precum şi detalii despre organizarea a 14 sesiuni de cursuri
de dobândire a competenţelor antreprenoriale, în urma cărora vor fi acordate ceritificate ANC şi la finalul cărora va fi lansată minim o competiţie în care vor
fi finanţate minim 42 de planuri de afaceri.
Persoanele selectate în vederea acordării ajutorului de minimis vor participa ulterior la stagii de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de abilităţi practice în domeniul în care vor demara noua afacere, vor beneficia de consiliere, consultanţă, mentorat în scopul consolidării şi punerii în aplicare a planului
de afaceri şi vor fi sprijinite în vederea înfiinţării afacerilor. funcţionarea şi dezvoltarea afacerilor finanţate
va fi monitorizată permanent, inclusiv în perioada de
sustenabilitate, pentru a minimiza riscul de eşec al
acestora, precum şi pentru a asigura dezvoltarea afacerilor, nu doar supravieţuirea pe piaţă.
Reamintim că Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia implementează proiectul „Start
pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, alături de Asociaţia „Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România”, care este liderul de proiect.
(continuare în pagina 3)
http://regio.adrmuntenia.ro
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EVENIMENTE

(continuare din pagina 2)
detalii despre acest program, precum şi despre
proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud
Muntenia” aflaţi pe website-ul Agenţiei – www.adrmuntenia.ro, secţiunea Proiecte, link: https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacereata/static/1025, precum şi website-ul liderului de proiect – www.ptir.ro şi pe pagina de facebook a proiecNr.
crt.

Judeţul

tului - https://www.facebook.com/startpentruafacereata/.
Persoanele care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate şi doresc să se înscrie la activităţile proiectului sunt invitate să-şi depună candidaturile
cât mai curând posibil. datele de contact ale birourilor judeţene 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

Călăraşi

AdR SM - Călăraşi - Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, mun.
Călăraşi, jud. Călăraşi

2

Argeş

AdR SM - Argeş - Piaţa Vasile Milea, nr. 1, mun. Piteşti, jud. Argeş

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

dâmboviţa

5

Ialomiţa

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 - dâmboviţa - B-dul Independenţei, nr. 1, mun. Târgovişte,
jud. dâmboviţa

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 - Ialomiţa - Piaţa Revoluţiei, nr. 1, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa Tel.: 0725/723.805
E-mail: programe@adrmuntenia.ro

AdR SM - Prahova - Str. Republicii, nr. 2-4, mun. Ploieşti, jud. Prahova

www.adrmuntenia.ro

Andrei duRAN
Tel.: 0723/905.612
E-mail: programe@adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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INFO POR 2014 - 2020

Noi modificări ale Ghidului solicitantului
pentru reducerea emisiilor de carbon în municipiile
reşedinţă de judeţ - apelul de proiecte
POR/2017/4/4.1/1

» joi, 22 martie, s-a emis ordinul
de modificare a „Ghidului Solicitantului –
Condiții specifice de accesare a fondurilor
ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul
POR/2017/4/4.1/1”.

Principalele modificări se referă la următoarele aspecte:
• pentru dovedirea dreptului de proprietate publică, se va prezenta Hotărârea Guvernului SAu extrasul de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum şi încheierea, cel mai târziu în termen
de maximum un an de la data intrării în vigoare a
contractului de finanţare;
• includerea posibilităţii încheierii Acordurilorcadru de parteneriat privind colaborarea, între administraţiile bazinale de apă şi solicitanţii de finanwww.adrmuntenia.ro

ţare reprezentaţi de uAT municipiul/oraşul/judeţul/
comuna, în cazul în care proiectul prevede executarea unor lucrări de construire pe albiile şi/sau pe
malurile apelor;
• extinderea termenului de depunere a proiectelor cu activităţi complementare finanţabile
prin obiectivul specific 4.1, până cel târziu la
data şi ora de închidere a prezentului apel de
proiecte;
• reducerea punctajului minim din etapa de
evaluare tehnică şi financiară la 50;
Ghidul poate fi consultat pe website-ul regio.adrmuntenia.ro, în secţiunea PRoGRAM > AXE > Axa 4,
link https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/894/Ghid-4-1-martie-2018.rar, precum şi pe
site-ul Autorităţii de Management pentru Programul operaţional Regional 2014 – 2020, inforegio.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Luni, 19 martie, Ministerul dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice a emis ordinul de modificare şi completare a formei de contract anexată la Ghidul General
al solicitantului pentru PoR 2014-2020, ce conţine condiţii
generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.
Modificarea prevede includerea unui format de
buget al proiectului, modelul de grafic pentru cererile de prefinanţare/rambursare/plăţi, precum şi modificarea şi completarea unor condiţii legate de ajustarea procentelor din MySMIS şi procentelor medii specificate la art. 3 în contractul de finanţare. în plus, au
fost actualizate anexele privind informarea şi publicitatea, monitorizarea şi, respectiv, formatele modelelor de raportate în cadrul contractelor de finanţare.

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data publicării acestuia, pe site-ul www.inforegio.ro, cu indicarea în clar a datei respective.
Pentru toate apelurile lansate în cadrul PoR 20142020 la data publicării ordinului, modificările se aplică pentru proiectele pentru care nu a fost demarată etapa de contractare la nivelul Ministerului dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Pentru contractele de finanţare încheiate la data intrării în vigoare a ordinului, acolo unde este cazul, în termen de maxim 30 zile lucrătoare, vor fi realizate demersurile necesare pentru întocmirea actelor adiţionale în vederea corelării cu noua formă de contract. Restul condiţiilor şi
prevederilor din Ghidul General rămân neschimbate.

joi, 22 martie, Ministerul dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MdRAP) a emis ordinul de aprobare
a „Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR
2018/6/6.1/4 Vest și Sud Muntenia, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale” - apel pentru regiunile Vest şi Sud Muntenia.
Proiectele privind infrastructura rutieră de importanţă regională, aferente regiunilor Vest şi Sud Muntenia
se vor putea depune în perioada 30 martie, ora 12:00 2 iulie 2018, ora 15:00. Alocarea financiară a apelului
(fEdR+buget de stat) este de 72,02 milioane de euro
pentru regiunea Sud Muntenia, respectiv de 37,72 milioane de euro pentru regiunea Vest.
în cadrul acestui apel de proiecte se vor putea realiza:
• modernizarea şi reabilitarea pentru îmbunătăţirea
parametrilor relevanţi - creşterea vitezei, siguranţei rutiere, portanţei etc. reţelei de drumuri judeţene (inclusiv poduri şi podeţe, acces la proprietăţi - aflate în
domeniul public) care asigură conectivitatea cu reţeaua
TEN-T, construirea unor noi segmente de drum judeţean

pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres;
• construcţia/ modernizarea variantelor ocolitoare
cu statut de drum judeţean ce vor face parte din drumul
judeţean respectiv, construirea/realizarea de sensuri
giratorii şi alte elemente pentru creşterea siguranţei
circulaţiei (parapeţi de protecţie, limitatoare de viteză
- inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistică orizontală
şi verticală, reorganizare de intersecţii;
• construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/ noduri rutiere şi construirea pasarelelor pietonale.
„Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare
a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2018/6/
6.1/4 Vest și Sud Muntenia, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională,
Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”- apel
pentru regiunile Vest şi Sud Muntenia este publicat pe
site-ul dedicat implementării Programului operaţional
Regional 2014 – 2020 în regiunea Sud-Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, în secţiunea PRoGRAM > AXE > Axa 6, link
https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/8
97/ghid-6-1-3-v-sm.zip, precum şi pe site-ul Autorităţii
de Management pentru PoR 2014 – 2020, inforegio.ro.

S-a lansat apelul de proiecte privind modernizarea
drumurilor judeţene din regiunile Vest şi Sud Muntenia

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

S-a modificat forma de contract
din cadrul Ghidului General al solicitantului
pentru 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 martie 2018

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Comisia Europeană a lansat
de curând portalul web Wifi4Eu.
Localităţile din toată Europa sunt
invitate să se înregistreze pe portal,
înainte de lansarea primelor cereri de
proiecte la jumătatea lunii mai,
în scopul de a obţine finanţare
din partea uE pentru instituirea unor
puncte de acces public şi gratuit
la internet wireless.

Programul WiFi4EU oferă bonuri în valoare de
15.000 EuR, pe care localităţile le pot folosi pentru
a institui puncte de acces Wi-fi în spaţii publice,
de exemplu în biblioteci, muzee, parcuri sau pieţe
publice. Potrivit declaraţiei preşedintelui Comisiei, jean-Claude juncker, iniţiativa WiFi4EU va
contribui la dezideratul de a dota până în 2020 fiecare sat şi oraş din Europa cu acces gratuit la internet wireless în jurul principalelor centre de interes public.
Localităţile pot utiliza bonurile WiFi4EU pentru a achiziţiona şi instala echipamente Wi-fi (puncte
de acces fără fir) în anumite centre ale vieţii publice locale, pe care le-au ales în acest sens. Costurile
pentru întreţinerea reţelei vor fi acoperite de
localităţi.
Vicepreşedintele pentru piaţa unică digitală,
Andrus Ansip, a declarat următoarele: „Prin lansarea portalului WiFi4EU facem astăzi un pas concret pentru a sprijini localitățile să ofere Wi-Fi
gratuit. Acest pas reprezintă un progres important, însă în paralel încurajez Parlamentul European și Consiliul să încheie lucrările privind propunerea de cod al telecomunicațiilor, astfel încât
să se asigure conexiuni de mare viteză în toată UE.
În acest sens, va fi nevoie de o coordonare la nivel
european a spectrului și de stimularea puternică
a investițiilor în rețelele de mare capacitate de
care Europa are nevoie”.
Comisarul pentru economie digitală şi societate digitală, Mariya Gabriel, a declarat: „Prin iniwww.adrmuntenia.ro

țiativa WiFi4EU, mii de persoane vor avea acces gratuit la internet în spații publice în întreaga UE. Datorită programului WiFi4EU, comunitățile locale vor
putea aduce conectivitatea mai aproape de cetățeni, permițându-le acestora să beneficieze pe deplin de nenumăratele oportunități oferite de digitalizare. Acesta reprezintă un pas concret către
realizarea pieței unice digitale”.
Până în 2020 sunt puse la dispoziţie 120 de milioane EuR din bugetul uE pentru finanţarea echipamentelor necesare în scopul de a furniza servicii
Wi-fi publice gratuite în aproximativ 8.000 de localităţi din toate statele membre, precum şi în Norvegia şi Islanda.
Etapa de înregistrare: începând cu data de 20
martie, localităţile ar trebui să se înregistreze pe
portalul www.Wifi4Eu.eu.
Etapa de depunere a cererilor: la mijlocul lunii mai 2018 vor putea fi depuse primele cereri de
finanţare, localităţile înregistrate putând solicita
bonuri valorice dintr-un prim lot de 1.000 de bonuri
WIfI4Eu (în valoare de 15.000 EuR fiecare). Bonurile valorice vor fi distribuite pe baza principiului
„primul sosit, primul servit”.
Etapa de atribuire: Comisia va anunţa cele 1.000
de localităţi care vor primi finanţare în prima etapă, asigurând un echilibru geografic. fiecare ţară participantă va primi cel puţin 15 bonuri valorice.
în următorii doi ani vor mai exista încă patru oportunităţi de depunere a cererilor de finanţare în
cadrul Wifi4Eu.
Reţele finanţate prin Wifi4Eu vor fi gratuite,
fără publicitate şi nu vor colecta date cu caracter
personal. finanţarea va fi acordată numai reţelelor
care nu se vor suprapune cu oferte gratuite, publice sau private, deja existente şi cu o calitate similară în acelaşi spaţiu public.
Link-uri utile:
• întrebări şi răspunsuri: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMo-18-2066_en.htm;
• fişă informativă: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-wifi4eu;
Sursa: europa.eu

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

WiFi4EU: Se dă startul înregistrărilor
pentru finanţarea de puncte de acces
la internet wireless gratuit în spaţiile publice
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» Săptămâna trecută a avut loc cea
de-a zecea reuniune a Comitetului de
Monitorizare al programului INTERREG V-A
România - Bulgaria, la Veliko Târnovo,
Bulgaria.

Cu această ocazie a fost aprobată lista cu 85
de proiecte, din care 14 pe Axa prioritară 1 – o regiune bine conectată, ce vor pune accent pe promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore, 55 de proiecte pe Axa prioritară 2 – o

regiune verde, prin care se doreşte conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea în mod durabil
a patrimoniului cultural şi natural al zonei transfrontaliere şi 16 proiecte pe Axa prioritară 3 – o
regiune sigură, ce promovează adaptarea la schimbările climatice.
de asemenea, în cadrul şedinţei din data de 22
martie, membrii Comitetului de Monitorizare au aprobat Strategia de Comunicare, precum şi Planul
de Comunicare pentru anul 2018 pentru programul
INTERREG V-A România - Bulgaria.
Sursa: interregrobg.eu

www.adrmuntenia.ro

face ca localitatea să aibă un aer cu efecte puternic
curative. Potenţialul solar al oraşului a fost folosit de savantul Henri Coandă, pentru construcţia primei case experimentale solare din România, iar frumoasele culori
ale oraşului l-au inspirat de Nicolae Grigorescu. Pictorul
a trăit şi a lucrat o perioadă foarte îndelungată la Câmpina. Tot la Câmpina, Bogdan Petriceicu Hasdeu construieşte, în memoria fiicei sale, moartă la doar 18 ani, Iulia,
un „templu metafizic”. Cu statut de vamă pe drumul spre
Transilvania, Câmpina devine oraş în 1864, iar în perioada modernă este cunoscut şi pentru bogata industrie a
petrolului, care a atras numeroase investiţii străine.
Sursa: adevarul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO TURISM SUD MUNTENIA

Câmpina - localitatea din România unde sunt
cele mai multe zile însorite din an

Amplasat într-un amfiteatru natural şi cu o climă
aproape ideală, un oraş din Prahova este, statistic, localitatea cu cele mai multe zile însorite din an
Cu 160 până la 180 de zile cu soare pe an şi o durată
de strălucire a soarelui de 2.100 – 2.200 de ore anual,
conform statisticilor, Câmpina, al doilea municipiu din
Prahova, este localitatea din România cu cele mai multe
zile însorite din an. factorii care contribuie la acest climat ideal sunt legaţi de amplasarea geografică a localităţii. Câmpina este localizată la o altitudine medie de
450 m, în zona subcarpatică, chiar în „poarta” de intrare pe Valea Prahovei, pe o terasă modelată de trei
râuri, Câmpiniţa, doftana şi Prahova.
Modul în care a „lucrat” natura, prin acţiunea râurilor şi influenţa munţilor şi a dealurilor din jur conferă
oraşului o poziţie de adăpost, o depresiune ferită de
acţiunea vânturilor puternice de la câmpie şi de acţiunea crivăţului. Măsurătorile arată că temperatura medie multianuală este 9,5 grade Celsius, cu plus, cu maxime, vara, de până la 37 grade Celsius şi minime, iarna,
de până la – 21 grade Celsius. Precipitaţiile au o medie
de 500 - 700 mm/an, numărul anual de zile senine fiind
cel mai mare din România, între 160 şi 180 şi o durată
de strălucire a soarelui de 2.100 – 2.200 de ore.
de asemenea, combinaţia de factori geografici

INFO REȚEAUA SUD MUNTENIA

Cea de-a XX-a reuniune
a Comitetului de Monitorizare al programului
INTERREG V-A România - Bulgaria
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Argeş

Fonduri PNDL
pentru Liceul Tehnologic din Mioveni

9

oraşul Mioveni va beneficia de fonduri guvernamentale, prin Programul Naţional de dezvoltare
Locală, necesare realizării unor obiective foarte
importante. Este vorba în total de două contracte
de finanţare, ambele făcând parte din subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor”,
domeniul „Realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare unităţi de învăţământ preuniversitar”.
Primul contract de finanţare, în valoare de
1.219.802,94 lei, vizează realizarea unui corp de clădire nou la Grădiniţa „Campionii” Mioveni, iar cel
de-al doilea contract de finanţare semnat între oraşul Mioveni şi Ministerul dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, este în valoare de 3.496.095,07
lei şi are ca obiectiv reabilitarea termică a clădirii Liceului Tehnologic „Construcții de Mașini”, a ate-

Călăraşi

INFO JUDEȚE

» Primăria Mioveni a încheiat un nou
contract de finanţare cu Ministerul dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice.

lierelor şi a sălii de sport.
în total, pentru cele două obiective, oraşul Mioveni a primit finanţare PNdL în valoare de 4.715.898
de lei, echivalentul a peste un milion de euro.

Sursa: bitpress.ro

Festivalul internaţional de poezie
„Zilele Nichita Stănescu”, la Călăraşi

festivalul internaţional de poezie „Zilele Nichita Stănescu”, ediţia a XII-a, eveniment prins în calendarul activităţilor dedicate sărbătoririi Centenarului
Marii uniri, se desfăşoară în perioada 22 martie – 15
aprilie, la iniţiativa Primăriei Municipiului Călăraşi,
în parteneriat cu Asociaţia Culturală APoLLoN – România şi Muzeul Municipal Călăraşi.
festivalul este structurat în două etape, prima
dintre acestea a avut loc în data de 22 martie, la
sediul Muzeului Municipal Călăraşi, etapă în care
s-a lansat concursul şi au fost organizate vernisajul
expoziţiei de artă plastică şi un spectacol de muzică şi poezie „Nichita Stănescu aduce Basarabia
și Bucovina acasă”.
Cele 4 secţiuni ale festivalului constau în: creaţie literară poezie pentru elevi, grafică pentru elevi
„Vis cu Nichita”, viaţa şi opera poetului Nichita Stănescu, recitare din creaţia poetului Nichita Stănescu. Toate se vor desfăşura conform unui regulament
www.adrmuntenia.ro

al concursului, lucrările participante urmând a fi comunicate până în data de 31 martie. La acest festival sunt implicaţi elevi şi cadre didactice din instituţiile de învăţământ călărăşene, jurizarea urmând
a fi realizată de către oameni de cultură din ţară
şi străinătate.
Sursa: actualitateacalarasi.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Dâmboviţa

Iluminat public modern
cu fonduri europene, la Răcari

modernizarea iluminatului public din oraşul Răcari, autorităţile vor accesa fonduri europene în valoare de câteva sute de mii de euro. „Avem în vedere un proiect,
prin Programul Operațional Regional, de câteva sute
de mii de euro. (...) Investiția va consta în schimbarea
tuturor lămpilor de iluminat. Acum lămpile din localitate sunt cu incandescență și vom folosi lămpi cu led,
care vor aduce un consum de energie poate de câteva
ori mai mic decât în prezent. Trebuie să ne gândim că
la acest moment o lampă are 100-150 de wați, iar noi
ne propunem să fie undeva la 20-40 de wați, deci discutăm de o reducere consistentă de consum de energie
electrică. Foarte interesant la acest proiect este că tot
finanțatorii impun un control foarte riguros al fiecărui
corp de iluminat. (...) Toate acestea ne dorim să le implementăm prin acest program”, a declarat primarul
oraşului Răcari, Marius Caraveţeanu.
Sursa: jurnaldedambovita.ro

Aproape 7 milioane de lei
investiţi în modernizarea, extinderea şi dotarea
Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Giurgiu
Giurgiu

unul dintre proiectele de hotărâre adoptate în
şedinţa ordinară de luni a Consiliului judeţean Giurgiu
vizează aprobarea documentaţiei tehnico-economice
pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, extindere și dotare Unitate Primiri-Urgențe a Spitalului
Județean de Urgență Giurgiu”.
Valoarea totală a investiţiei se ridică la peste 6,8
milioane de lei, iar durata investiţiei este de 36 de luni.
în expunerea de motive a proiectului este menţionat faptul că în cadrul programului de investiţii publice pe anul 2018 a fost realizată documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, extindere de dotare Unitate Primiri-Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu”, în
faza Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare
a lucrărilor de intervenţii, în vederea depunerii pentru finanţare prin Programul operaţional Regional
2014-2020, Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”.
www.adrmuntenia.ro

de asemenea, în referatul ce însoţeşte acelaşi
proiect se arată că obiectivul de investiţii menţionat
se regăseşte pe lista proiectelor prioritare preidentificate de către Ministerul Sănătăţii pentru finanţare
prin PoR.
„Pentru creșterea accesibilității populației din
județul Giurgiu la serviciile de sănătate oferite de
Spitalul Județean de Urgență Giurgiu și crearea condițiilor stabilite prin legislația în vigoare în domeniul
sănătății, este necesară modernizare și extinderea
corpului de clădire existent, pentru asigurarea tuturor funcționalităților impuse de normativele în vigoare în domeniul construcțiilor unităților spitalicești. Prin proiect se propune extinderea corpului C1,
aripa centrală P+2(…). Construcția nouă propusă va
avea o suprafață construită de 768,22 mp(…) Corpul
de clădire care se propune a fi extins va fi recompartimentat(…)”, se arată în referat.

Sursa: stirigiurgiu.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Accesarea fondurilor europene reprezintă o oportunitate pentru administraţiile locale dâmboviţene, şi
nu numai, de a implementa proiecte investiţionale menite să dezvolte localităţile şi să crească nivelul de confort al cetăţenilor. în oraşul Răcari, echipa administrativă s-a mobilizat şi a pus pe hârtie mai multe idei investiţionale ce sunt prioritare la finanţare în cadrul Programului operaţional Regional. Autorităţile locale de la
Răcari au pus accent pe proiecte de reabilitare termică
a clădirilor, a blocurilor de locuinţe, pe investiţii ce vizează regenerarea urbană, revolvarea problemelor cu canalizarea din localitate şi, totodată, a întocmit un proiect pentru modernizarea iluminatului public din oraş.
Potrivit primarului oraşului Răcari, Marius Caraveţeanu, proiectul are ca obiectiv nu numai înlocuirea becurilor actuale cu lămpi led, ci şi reducerea considerabilă a consumului de energie electrică, lucru ce va
aduce o economie importantă la bugetul local. Pentru
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Spectacolul artistic
„Uniți în cuget și simțiri”

Ialomiţa

INFO JUDEȚE

Consiliul judeţean Ialomiţa, Centrul judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, Primăria comunei Săveni, Consiliul Local Slobozia, direcţia Municipală pentru Cultură, învăţământ, Sport şi Tineret Slobozia şi Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cernăuţi au organizat vineri, 23
martie, la Slobozia, spectacolul artistic „Uniți în cuget și simțiri”.
Evenimentul a avut loc la sala de spectacole
„Europa” a Consiliului judeţean Ialomiţa şi a cuprins un program cu tematică religioasă, patriotică
şi folclor tradiţional românesc.
Manifestarea a fost organizată în cadrul proiectului „Centenarul Marii Uniri”, în contextul zilei de 27 martie în care se sărbătoresc 100 de ani
de la unirea Basarabiei cu România.
Cu această ocazie au urcat pe rând pe scenă
formaţia folclorică „Perla” a Școlii Populare de Artă şi Civilizaţie Românească „Ciprian Porumbescu”
(instituţie ce funcţionează sub egida Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cernăuţi), ansamblul folcloric „Doina Bărăganului” al Centrului judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, ansamblul „Cununa Bărăganului” din
Săveni şi soliştii Nicoleta Rădinciuc Vlad şi Grigore
Gherman.

Sursa: realitatea-ialomiteana.blogspot.ro

Prahova

Cea mai nouă sală de sport din Prahova
se construieşte la Ciorani

Printre priorităţile din 2018 ale Primăriei Ciorani se numără finalizarea lucrărilor la o sală de sport
polivalentă în comună. Cea mai nouă sală de sport
din Prahova ar urma să aibă 200 de locuri pentru spectatori şi sunt şanse să fie inaugurată în ultima parte
a acestui an.
Primarul comunei Ciorani, Marin Voicu, a declarat că lucrările au început zilele trecute, iar termenul de finalizare este în decembrie 2018.
„Investiția are o valoare de 3,8 milioane de lei,
www.adrmuntenia.ro

banii find asigurați din bugetul local. Va fi o sală
încăpătoare, pretabilă pentru mai multe sporturi,
dar și pentru întruniri publice. În momentul de
față, în comună mai există o singură sală de sport
multifuncțională, în satul Cioranii de Sus, folosită
de cele mai multe ori doar pentru orele de educație fizică, dar care poate fi închiriată și pentru
diverse evenimente”, ne-a declarat primarul Marin
Voicu.
Sursa: telegrama.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Colegiul Naţional „Anastasescu”,
partener în cadrul proiectului „Digital teaching
in natural scientific subjects”, derulat prin Erasmus+
Teleorman

» Colegiul Naţional „Anastasescu”
a demarat implementarea proiectului de
parteneriat strategic pentru susţinerea de
bune practici în domeniul şcolar „Digital
teaching in natural scientific subjects”,
proiect finanţat din programul Erasmus +,
Acţiunea Cheie 2 - Cooperare pentru
inovare și schimb de bune practici.

Proiectele de parteneriat strategic creează
„punți” de legătură între parteneri din mai multe
ţări, cu scopul de a creşte cooperarea internaţională, prin dezvoltarea de produse educaţionale de calitate şi inovatoare. Având în vedere faptul că în cazul proiectelor de mobilitate accentul este legat de
dezvoltarea persoanelor (fie beneficiari, fie personal al organizaţiilor implicate), parteneriatele strategice le completează în mod natural prin accentul
care cade în special pe dezvoltare organizaţională.
Proiectul „Digital teaching in natural scientific subjects” a fost depus de către Liceul Stredni odborna Skola a Gymnazium din Stare Mesto, Republica
Cehă, demarând implementarea în vara anului trecut.
Colegiul Naţional „Anastasescu” este partener
în acest proiect, alături de urmatoarele instituţii
şcolare: I.I.S.S „S.Trinchese” din Martano Lece, Italia, Ecola Secundaria de Loulé, Portugalia, şi NTI
Gzmnasiet Lund, Suedia. Proiectul beneficiază de
www.adrmuntenia.ro

un grant total de 122.970 de euro, finanţat integral din fonduri uE, grantul primit de Colegiul Naţional „Anastasescu” fiind în valoare de 23.295 de
euro.
obiective:
• dezvoltarea competentelor de programare şi
inovare;
• dezvoltarea capacităţii de comunicare într-o
limbă străină şi de a lucra în echipă într-un context
internaţional.
în perioda 11 - 17 martie s-a desfăşurat prima
întâlnire dedicată activităţilor de învăţare şi instruire ale elevilor din cadrul proiectului, desfăşurată
la Liceul I.I.S.S „S.Trinchese” din Martano Lece, Italia. La această întâlnire, elevii şi cadrele didactice
ale Colegiului Naţional „Anastasescu” implicate în
derularea acestui proiect au prezentat o aplicaţie
pentru telefonul mobil într-un format atractiv, cu
programa la disciplina informatică pentru clasa a
IX-a, tradusă şi în limba engleză şi însoţită de o serie
de aplicaţii practice, o platformă online dedicată
studierii grafurilor şi o altă aplicaţie care le permite elevilor crearea unor jocuri pentru diferite dispozitive. în cadrul workshop-urilor desfăşurate la
această întâlnire, fiecare echipă reprezentând ţările implicate în proiect şi-a prezentat produsele,
elevii din diferite ţări învăţând lucruri noi şi utile în
domeniul informaticii.
Sursa: ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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dambovitanews.ro / 15 martie 2018

Ziarul Mara / 24 martie 2018

REVISTA PRESEI

radiovocescampi.ro / 23 martie 2018

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: Piaţa
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Piteşti,
jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
dâmboviţa: Piaţa Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.
90, 100 şi 101, mun. Târgovişte, jud. dâmboviţa
Tel./fax / 0345/100.018,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean IALOMIȚA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam.
626/627, mun. Ploieşti, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
Newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către
Agenţie şi de către Ministerul dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice
şi fondurilor Europene, în vederea promovării
Programului operaţional Regional.
Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale Reţelei de Informare
REGIo Sud Muntenia şi despre cele mai importante evenimente
organizate de acestea în judeţele regiunii.

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Teleorman, sediul Consiliului judeţean
Teleorman: Str. dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. Teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro
Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud.
Călăraşi, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN director adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra POPA, Andreea PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 26 martie 2018
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia şi activităţile pe care
dumneavoastră le desfăşuraţi. dacă sunteţi interesaţi
să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm
să ne transmiteţi un scurt material de informare
(maxim 1.500 de caractere cu tot cu spaţii), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediţie
a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa
de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletter-ul va fi publicat pe site-ul Agenţiei
(http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit
electronic săptămânal tuturor membrilor Reţelei de
Informare REGIo Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor
judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării Regionale, Administraţiei
Publice şi fondurilor Europene, reprezentanţilor mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor
dedicate (portalurilor de ştiri economice), precum
şi publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,
fax: 0242/313.167.

