
Buletin Informativ nr. 366 / 26 martie - 5 aprilie 2018

Publicație editată de
Agenția pentru

Dezvoltare Regională
Sud Muntenia

tuRISM În SuD MuntenIA

Misterele bisericii▪
săpate în grota de la
nămăiești, Argeș ......... 13

PoR
noi modificări pentru▪

Ghidul solicitantului pentru
cel de-al 2-lea apel PoR,
pentru investițiile în
infrastructura de turism ... 7

S-a actualizat Ghidul▪
solicitantului aferent apelului
PoR destinat infrastructurii
de sănătate și sociale pentru
copii – Prioritatea de investiții
8.1, o.S. 8.3 C ............. 8

S-a publicat versiunea▪
finală a Ghidului
solicitantului pentru
apelurile PoR destinate
investițiilor privind
regenerarea orașelor
mici și mijlocii ............. 8

evenIMente

Întâlnire de lucru pentru▪
pregătirea contractelor
de servicii privind
transportul public, organizată
de ADR Sud Muntenia,
cu sprijinul JASPERS ....... 2

Revizuirea politicilor▪
privind locuințele sociale
ecologice, prin proiectul
Social Green ................ 3

evenIMente vIItoARe

ADR Sud Muntenia▪
demarează o nouă caravană
PoR în Sud Muntenia ...... 4

Continuă sesiunea▪
de promovare a proiectului
„Start pentru afacerea ta! –
Regiunea Sud Muntenia” ... 5

Info ADR SuD MuntenIA

Gabriela Manuela Călin –▪
14 ani de activitate în cadrul
ADR Sud Muntenia! ........ 7

https://www.facebook.com/adrsudmuntenia
https://twitter.com/ADRSudMuntenia
http://www.youtube.com/user/ADRSudMuntenia


2Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 366 / 26 martie - 5 aprilie 2018

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

EVEN
IM

EN
TE

Întâlnire de lucru pentru pregătirea contractelor
de servicii privind transportul public,

organizată de ADR Sud Muntenia, cu sprijinul JASPERS
Luni, 2 aprilie, la sediul Agenției»

pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
a avut loc întâlnirea de lucru destinată
unităților administrativ-teritoriale din
mediul urban al regiunii noastre, cu
scopul de a dezbate tematica legată de
contractele de servicii publice (CSP)
pentru transportul public de călători.

Acest eveniment a fost organizat de Agenție, în
calitate de organism Intermediar pentru Programul
operațional Regional, împreună cu experții JASPeRS,
a vând ca obiectiv sprijinirea potențialilor beneficiari
uAt-uri, care intenționează să realizeze investiții
în transportul urban, cu ajutorul fondurilor neram-
bursabile PoR prin următoarele linii de finanțare PoR:
Axa prioritară 3, obiectivul specific 3.2 „Reducerea emi -
siilor de carbon în zonele urbane bazată pe planu-
rile de mobilitate urbană durabilă”, Axa prioritară
4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, obiec-
tivul Specific 4.1 „Reducerea emisiilor de carbon
în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii ba-
zate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Cu această ocazie s-a analizat importanța con-
tractelor de servicii publice în transportul de per-
soane și conformarea acestora cu prevederile Re-
gulamentului nr. 1370/2007. totodată, s-au identi fi -
cat principalele probleme și provocări întâmpinate
de autoritățile publice locale în procesul de elabora -
re și adoptare a acestor contracte de servicii publice.

Prin liniile de finanțare PoR sus-enumerate, se
urmărește achiziția de vehicule ecologice și a lucră -
rilor de infrastructură dedicate transportului în co-
mun, cu ajutorul fondurilor nerambursabile PoR. De
asemenea, se are în vedere o eficientizare a orga-
nizării transportului public, prin sporirea rolului au -
torităților de transport și prin instituirea unor rela -
ții cu operatorii de transport, bazate pe contracte -
le de servicii publice. 

La întâlnirea de lucru au participat și reprezen -
tanți ai Autorității naționale de Reglementare pen-
tru Serviciile Comunitare de utilități Publice - AnRSC,

instituție aflată în subordinea Ministerului Dezvol-
tării Regionale și Administrației Publice, care are ca
scop reglementarea și monitorizarea, la nivel central,
a activităților din domeniul serviciilor comunitare
de utilități publice aflate în atribuțiile sale.

În total, la acest eveniment au participat pes -
te 40 de reprezentanți ai uAt-urilor din Sud Mun-
tenia - persoane implicate direct în procesul redac -
tare și adoptare a contractelor de servicii publice și
a documentelor pregătitoare, precum și repre zen -
tanți ai operatorilor de transport.

ADR Sud Muntenia este Organism
Intermediar pentru Regio 2014 - 2020 şi
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://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Revizuirea politicilor
privind locuințele sociale ecologice,

prin proiectul Social Green
ADR Sud Muntenia, în calitate»

de partener în cadrul proiectului Social
Green, a organizat marți, 27 martie,
la sediul Consiliului Județean Prahova,
două întâlniri de lucru ce au avut ca temă
revizuirea politicilor privind locuințele
sociale ecologice.

Proiectul „Social Green – Politici regionale pen -
tru locuinţe sociale ecologice” este finanțat din
InteRReG europe, program ce vizează îmbunătă ți -
rea politicilor și instrumentelor de politici finan ța -
te din fondurile structurale, în principal din progra -
mele eligibile în cadrul obiectivului privind inves -
tițiile pentru creștere economică și a locurilor de
muncă, prin promovarea schimbului de experiență
între diverși actori naționali și regionali.

Cu această ocazie a fost prezentat proiectul
„Social Green”, precum și a activităților și rezulta -
telor implementării acestuia, precum și concluziile
seminarului transnațional organizat în estonia, la
începutul acestui an. totodată, în cadrul acestor se -
siuni de lucru, a fost prezentată Metodologia pri-
vind elaborarea Planului de Acțiune, în vederea sta -
bilirii viziunii, a obiectivelor și activităților Planu -
lui de Acțiune ce trebuie elaborat la nivelul regiunii
Sud Muntenia. Scopul principal al proiectului vizea -
ză îmbunătățirea politicilor de dezvoltare regiona -
lă referitoare la promovarea conceptului de locuin -
țe sociale ecologice, prin creșterea eficienței ener -
getice și utilizarea energiilor regenerabile. În plus,
prin intermediul acestui proiect, se dorește identi -
ficarea bunelor practici din sectorul locuințelor eco -
logice, precum și a acelora referitoare la reducerea
semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră.

La aceste întâlniri de lucru au participat peste
30 de actori interesați de revizuirea politicilor pri-
vind locuințele sociale ecologice, - reprezentanți ai
unităților administrativ-teritoriale din Sud Muntenia.

Consorțiul proiectului Social Green este format
din parteneri din Suedia, Portugalia, Spania, Croa -
ția, estonia și România: nordregio din Suedia (lider

de proiect), Agenția energetică din tartu (estonia),
Agenția energetică extremadura (Spania), Agenția
energetică nord (Croația), CCDR-n – Comisia Re-
gională de Coordonare și Dezvoltare din nordul
Portugaliei, CeIIA – Centrul pentru excelență și In-
ovare în Industria Auto – Portugalia, Municipiul Alba
Iulia (România), ADR Sud Muntenia.

Proiectul Social Green, are o valoare totală de
1.188.765 de euro, din care bugetul Agenției es te
de 138.248 de euro. Acesta are o durată de imple -
mentare de 5 ani (aprilie 2016 – martie 2021), ADR
Sud Muntenia devenind partener în cadrul proiec-
tului la începutul lunii aprilie 2017, prin înlocuirea
Primăriei Mizil în cadrul consorțiului.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia demarează
o nouă caravană POR în Sud Muntenia

Agenția pentru Dezvoltare»
Regională Sud Muntenia, în calitate de
organism Intermediar pentru Programul
operațional Regional 2014 – 2020,
demarează o nouă caravană de informare
destinată autorităților publice locale de la
nivelul regiunii noastre! 

În cadrul acestei sesiuni de informare vor fi
promovate oportunitățile de finanțare din Axa
prioritară 13 „Sprijinirea regenerării oraşelor mici
şi mijlocii”. Prin această axă prioritară, regiunea
Sud Muntenia dispune de o alocare financiară de
23,08 milioane de euro, depunerea cererilor de
finanțare putând fi realizată începând cu data de
30 aprilie, pentru o perioadă de patru luni până în
data de 30 august 2018.

totodată, cu această ocazie vor fi prezentate
și analizate criteriile de eligibilitate pentru depu-
nerea de aplicații în cadrul apelurilor deschise în
prezent pentru următoarele linii de finanțare PoR:
Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea C – Ilu-
minat public; Prioritatea de investiții 10.1 - ape-
lurile dedicate învățământului obligatoriu, ante-
preșcolar și preșcolar (o.S. 10.1), învățământului

profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul
vieții (o.S. 10.2) și universităților (o.S. 10.3); Prio-
ritatea de investiții 2.1, operațiunea B – Incuba-
toare de afaceri.

Prin această sesiune de informare, ADR Sud
Muntenia își propune să vină în sprijinul potenția-
lilor beneficiari din regiunea noastră – autorități pu -
blice locale -, prin oferirea de informații importan -
te privind investițiile ce pot fi realizate cu ajutorul
fondurilor europene nerambursabile alocate regiu-
nii Sud Muntenia, prin PoR 2014 – 2020.

Caravana de informare va fi organizată astfel:
12 aprilie, ora 11:00 – Alexandria, sediul CJ te -•

leorman;
16 aprilie, ora 11:00 – Călărași, sediul ADR Sud•

Muntenia;
19 aprilie, ora 11:00 – Pitești, sediul CJ Argeș;•
23 aprilie, ora 11:00 – Ploiești, sediul CJ Prahova;•
26 aprilie, ora 11:00 – târgoviște, sediul CJ•

Dâmbovița.
În măsura în care sunteți interesați să par -

ticipați la unul dintre seminariile de informare de
mai sus, vă rugăm să contactați Serviciul Comunica -
re – persoană de contact: Șerban Georgescu, tel.:
0733/300.060, e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.

foto arhivă: Seminar de informare,
Ploiești, ianuarie 2018

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Continuă sesiunea de promovare a proiectului
„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 demarat în luna martie
sesiunea de promovare a oportunităților
de instruire gratuită în domeniul
antreprenoriatului destinate persoanelor
fizice care intenționează să înființeze o
afacere non-agricolă în zona urbană și au
reședința sau domiciliul în regiunea
noastră, precum și de accesare a unei
finanțări nerambursabile în valoare de
maxim 40 de mii de euro pentru
înființarea unei întreprinderi prin proiect.

În luna aprilie, Agenția va organiza seminarii
de informare destinate publicului interesat din

județele Dâmbovița și Giurgiu, ce vor avea loc ast-
fel: în data de 18 aprilie – la târgoviște (sala de
ședințe a CJ Dâmbovița), în data de 25 aprilie, la
Giurgiu (sala de ședințe a CJ Giurgiu).

Cu această ocazie, vor fi prezentate principale -
le activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului
finanțat prin Programul operațional Capital uman,
precum și oportunitățile de formare antrepreno-
rială, 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 regiu -
nii noastre, prin îmbunătățirea competențelor an-
treprenoriale pentru un număr de minimum 336 de
persoane fizice: 236 de șomeri și persoane inactive
și 100 de angajați (inclusiv persoane care desfă șoa -
ră o activitate independentă).

(continuare în pagina 6)

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Nr.
crt. Județul Adresă birouri județene de recrutare Date de contact

expert grup țintă

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

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

2 Argeș ADR SM - Argeș - Piața vasile Milea, nr. 1, mun. Pitești, jud. Argeș
Larisa PetRe
tel.: 0746/054.405
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

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

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

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

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

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

7 Prahova ADR SM - Prahova - Str. Republicii, nr. 2-4, mun. Ploiești, jud. Prahova
Andrei DuRAn
tel.: 0723/905.612
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

(continuare din pagina 5)
toți membrii grupului țintă

vor beneficia de formare antre-
prenorială, devenind astfel ca-
pabili să întocmească planuri de
afaceri. Competențele dobân-
dite de aceștia vor fi certificate
AnC. Pentru stimularea implică-
rii grupului țintă, în cadrul fiecă -
rui stagiu de curs va fi organizat
un concurs în care vor fi acorda -
te 3 premii în bani. 

totodată, după sesiunea de cursuri de dobândi -
re a competențelor antreprenoriale va fi lansată o
competiție de planuri de afaceri, în cadrul căreia vor
fi evaluate și selectate minimum 42 de planuri de a -
faceri ce vor beneficia de un ajutor de minimis în va -
loare de maxim 40.000 de euro, ce va permite gru-
pului țintă să își pună în practică ideea de afacere. 

Persoanele selectate în vederea acordării aju-
torului de minimis vor participa ulterior la stagii de
practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii
de abilități practice în domeniul în care vor de-
mara noua afacere, unde vor beneficia de consilie -
re, consultanță, mentorat în scopul consolidării și pu -
nerii în aplicare a planului de afaceri și vor fi spriji -
nite în vederea înființării afacerilor. 

funcționarea și dezvoltarea afacerilor finan -

țate va fi monitorizată permanent,
inclusiv în peri oada de sustenabili -
tate, pentru a minimiza riscul de
eșec al acestora, precum și pentru
a asigura dez voltarea afacerilor, nu
doar supraviețuirea pe piață.

Reamintim că Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Munte-
nia implementează proiectul „Start
pentru afacerea ta! – Regiunea Sud
Muntenia”, alături de Asociația „Pa -
tronatul Tinerilor Întreprin zători

din România”, care este liderul de proiect.
Detalii despre activitățile derulate în cadrul pro -

iectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud
Muntenia”aflați pe website-ul Agenției – www.adrmun -
tenia.ro, secțiunea Proiecte, link: https://www.adrmun -
te nia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/sta -
tic/1025, precum și website-ul liderului de proiect –
www.ptir.ro și pe pagina de face book a proiectului -
https://www.face book.com/start pentruafacereata/.

Persoanele care îndeplinesc condițiile de eli-
gibilitate și doresc să se înscrie la activitățile pro-
iectului 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 ur-
mătoarele:
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http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/static/1025
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/static/1025
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/static/1025
http://www.ptir.ro
https://www.facebook.com/startpentruafacereata/
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Noi modificări pentru Ghidul solicitantului
pentru cel de-al 2-lea apel POR,

pentru investițiile în infrastructura de turism

IN
FO

 PO
R 2014 - 2020

vineri, 30 martie, s-a emis ordinul de modifica -
re a Ghidului specific al solicitantului pentru acce -
sarea fondurilor în cadrul apelului PoR/2017/7/7.1/2
Investiții în infrastructura de turism, din cadrul PoR
2014-2020. 

Principalele modificări prevăd:
admiterea tipului de înscriere provizorie în car -•

tea funciară pentru proprietatea publică, până la
atestarea prin H.G., dar nu mai târziu de 12 luni de
la semnarea contractului de finanțare;

actualizarea în Ghidul solicitantului a clauze -•
lor contractuale specifice, ca urmare a modificări -
lor formei de contract din Ghidul general. 

Restul condițiilor și prevederilor din ghid rămân
neschimbate.

forma consolidată a Ghidului specific este pu-
blicată pe site-ul www.regio.adrmuntenia.ro, în
secțiunea PRoGRAM > AXe > Axa 7, link: https://re-

gio.adrmuntenia.ro/axa-7/static/1202, precum și
pe site-ul Autorității de Management pentru Pro-
gramul operațional Regional 2014 – 2020 – www.in-
foregio.ro. 

IN
FO

 A
D
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Gabriela Manuela
Călin

• 14 ani de activitate
în cadrul

ADR Sud Muntenia!
În data de 29 martie, colega noastră

Gabriela Manuela Călin, șef Birou Audit In-
tern, a împlinit 14 ani de activitate în ca-
drul ADR Sud Muntenia!

Cu această ocazie dorim să o felici-
tăm și să îi mulțumim pentru colegialitate
și pentru expertiza sa profesională dove-
dită prin întreaga activitate desfășurată
în cei 14 ani în cadrul Agenției pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia!

La Mulți Ani cu succese pe toate pla-
nurile!

Sinaia (foto arhivă)

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-7/static/1202
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-7/static/1202
http://www.inforegio.ro
http://www.inforegio.ro
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S-a actualizat Ghidul solicitantului aferent apelului
POR destinat infrastructurii de sănătate şi sociale

pentru copii – Prioritatea de investiții 8.1, O.S. 8.3 C
În data de 27 martie s-a modificat Ghidul so-

licitantului – Condiții specifice de accesare a fon-
durilor în cadrul apelului de proiecte pentru
PoR/8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil: Copii din cadrul
Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de
sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1,
obiectivul specific 8.3 „Creşterea gradului de aco-
perire cu servicii sociale”, prin ordinul viceprim-
ministrului, ministrul dezvoltării regionale și admi -
nistrației publice și ministrul delegat pentru fonduri
europene nr. 3074/27.03.2018.

Principalele modificări ale ghidului vizează ur-
mătoarele: 

din anexele obligatorii la momentul contractă -•
rii cererii de finanțare, certificatul de atestare fis-
cală trebuie să fie în termen de valabilitate și trebu -
ie să dovedească faptul că solicitantul a achitat obli -
gațiile de plată nete către bugetul de stat și, respec -
tiv, bugetul local în ultimul an calendaristic/ în ulti me -

le 6 luni, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare;
în ceea ce privește conformitatea administra-•

tivă și eligibilitatea, un proiect va fi acceptat în
următoarea etapă a procesului de selecție în con -
dițiile în care, în urma răspunsului la clarificările
solicitate, s-au bifat cu DA toate criteriile men -
ționate în Grila CAe (a se vedea Anexa 2 la prezen-
tul ghid: Grila de verificare a conformității admi-
nistrative și eligibilității).

Ghidul solicitantului actualizat, împreună cu
ordinul nr. 3074/27.03.2018 și Sinteza modificări-
lor pot fi consultate pe site-ul dedicat implemen-
tării Programului operațional Regional 2014 – 2020
în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, în
secțiunea PRoGRAM > AXe > Axa 8, link: https://re-
gio.adrmuntenia.ro/axa-8/static/1203, precum și
pe site-ul Autorității de Management pentru Pro-
gramul operațional Regional 2014 – 2020, infore-
gio.ro.

IN
FO

 PO
R 2014 - 2020

S-a publicat versiunea finală a Ghidului solicitantului
pentru apelurile POR destinate investițiilor
privind regenerarea oraşelor mici şi mijlocii

versiunea finală a „Ghidului solicitantului - Con -
diţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul ape -
lurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7
REGIUNI şi POR/2018/13/13.1/1/SUERD”, obiecti -
vul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii po pu -
laţiei în oraşele mici şi mijlocii din România” din
cadrul Axei prioritare 13 – „Sprijinirea regenerării
oraşelor mici şi mijlocii” a Programului operațional
Regional (PoR) 2014-2020 a fost aprobată în data de
28 martie, prin ordin al viceprim-ministrului, minis -
trul dezvoltării regionale și administrației publice.

Ghidul solicitantului conține informațiile spe-
cifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de
proiecte cu numărul PoR/2018/13/13.1/1/7 ReGIunI
și PoR/2018/13/13.1/1/SueRD, referitoare la speci -
ficitatea proiectelor, modalitatea de completare și
de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de
eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a eta -

pelor de verificare, evaluare și contractare a proiec -
telor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de com -
pletare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând
sistemul electronic - aplicația MySMIS. Pentru pregăti-
rea proiectelor este prevăzută o perioadă de o lună de
la data publicării Ghidului specific, astfel încât depu-
nerea proiectelor se va face începând cu data de 30 apri-
lie 2018, ora 12:00, iar Cererile de finanțare vor putea
fi transmise pâ nă în data de 30 august 2018, ora 12:00.

varianta finală a ghidului poate fi descărcată de
pe site-ul dedicat implementării Programului ope -
rațional Regional 2014 – 2020 în regiunea Sud Munte -
nia, regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea PRoGRAM >
AXe > Axa 13, link: https://regio.adrmunte nia.ro/in -
dex.php/axa-13/static/1470, precum și pe site-ul
Autorității de Management pentru Programul ope -
rațional Regional 2014 – 2020 – www.inforegio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-8/static/1203
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-8/static/1203
http://www.inforegio.ro
http://www.inforegio.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-13/static/1470
https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-13/static/1470
http://www.inforegio.ro
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Modificarea Ghidului solicitantului
pentru apelul POR lansat pentru investițiile

în învățământul universitar
Marți, 27 martie, s-a emis ordinul de modifica -

re a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de
accesare a fondurilor pentru apelul aferent PoR,
Axa prioritară 10 „Îmbunătăţirea infrastructurii
educaţionale”, Prioritatea de investiții 10.1 „In -
vestiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în forma -
re profesională, pentru dobândirea de compe ten -
ţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvolta -
rea infrastructurilor de educaţie şi formare”, o -
biectiv Specific 10.3 „Creşterea relevanţei învă -
ţământului terţiar universitar in relaţie cu piaţa
forţei de muncă şi sectoarele economice competi -
tive”, ce conține condiții specifice pentru accesa-
rea fondurilor în cadrul programului.

Principalele modificări sunt:
prelungirea termenului de depunere a cereri -•

lor de finanțare până în data de 24 iulie 2018, ora
12:00;

completarea Grilei de evaluare tehnică și fi-•
nanciară cu exemple de calcul a punctajului.

forma consolidată a Ghidului specific este pu-
blicată pe site-ul dedicat implementării Programului
operațional Regional 2014 – 2020 în regiunea Sud
Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea PRoGRAM >
AXe > Axa 10, link: https://regio.adr muntenia.ro/axa-
10/static/1205, precum și pe site-ul Autorității de
Management pentru Programul operațional Regio-
nal 2014 – 2020 – www.inforegio.ro.

S-a actualizat Ghidul solicitantului pentru apelul POR
dedicat învățământului antepreşcolar şi preşcolar

Luni, 2 aprilie, s-a emis ordinul nr. 4437 pentru
modificare a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice
de accesare a fondurilor pentru apelul aferent PoR, Axa
prioritară 10 „Îmbunătăţirea infrastructurii educa ţio -
nale”, Prioritatea de investiții 10.1 „Investiţiile în edu -
caţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru
dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul
vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de edu ca ţie şi
formare”, obiectiv Specific 10.1.A „Creşterea gradului de
participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământu -
lui obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de
părăsire timpurie a sistemului”, ce conține condiții spe-
cifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.

Modificările principale ale Ghidului aferent apelului
dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar sunt:

unitatea de infrastructură educațională reprezintă•
unitatea de învățământ subiect al cererii de finanțare,
indiferent dacă aceasta are personalitate juridică sau
este arondată unei unități de învățământ cu persona-
litate juridică; un potențial beneficiar poate depune
mai multe cereri de finanțare;

în cadrul prezentului apel de proiecte se pot aplica•
prevederile ordonanței de urgență nr. 40 din 23 septembrie
2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene

pentru perioada de programare 2014-2020, cu modifică -
rile și completările ulterioare, în ceea ce privește sem-
narea unor contracte de finanțare a căror valoare poate
determina depășirea sumelor alocate prezentului apel;

în ceea ce privește capitolul 5 – Completarea ce-•
rerilor de finanțare, Secțiunea 5.3.1., la depunerea ce-
rerii de finanțare, avizul Ministerului educației națio -
nale se poate aduce până în etapa de precontractare
sub rezerva demonstrării de către solicitantul de finan-
țare a realizării demersurilor necesare obținerii avizului
înainte de depunerea cererii de finanțare;

pentru Anexa – Grila de evaluare tehnică și financia ră -•
au fost corelate punctajele maxime acordate și puncta -
jele intermediare și au fost corectate greșelile de calcul
a punctajului acordat. totodată, au fost inserate exemple
de calcul și a fost creată Grila pentru investiții mixte.

forma consolidată a Ghidului specific este publi-
cată pe site-ul dedicat implementării Programului
operațional Regional 2014 – 2020 în regiunea Sud Mun-
tenia, regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea PRoGRAM >
AXe > Axa 10, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-
10/static/1205, precum și pe site-ul Autorității de Ma-
nagement pentru Programul operațional Regional 2014 –
2020 – www.inforegio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-10/static/1205
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-10/static/1205
http://www.inforegio.ro
ttps://regio.adrmuntenia.ro/axa-10/static/1205
ttps://regio.adrmuntenia.ro/axa-10/static/1205
http://www.inforegio.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,

la data de 3 aprilie 2018

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Lansarea noului Sistem Electronic
de Achiziții Publice - SICAP

Luni, 2 aprilie, s-a lansat noul»
Sistem electronic de Achiziții Publice
dezvoltat în urma implementării proiectului
denumit „Sistem informatic colaborativ
pentru mediu performant de desfăşurare
al achiziţiilor publice – SICAP”.

Implementarea acestui proiect major a reprezen -
tat un lung drum în care au fost aliniate funcționa -
litățile sistemului la cele mai noi prevederi legis la -
tive transpuse din legislația europeană în legis la ția
românească; noul sistem de achiziții este unul dintre
cele mai moderne sisteme din europa. Principalele
facilități ce se vor regăsi în noua aplicație SeAP sunt:

interfața intuitivă și prietenoasă încă de la în-•
registrarea în sistem;

criterii avansate de căutare și raportare a in -•
formațiilor;

modul de contracte ce permite gestionarea•
tuturor tipurilor de contracte și a actelor adiționa -

le încheiate;
versionări pentru fiecare tip de anunț;•
modul de activare automată a plăților pentru•

servicii oferite operatorilor economici;
serviciu avansat de notificări automate;•
operare și vizualizare pe terminale mobile;•
integrare cu instituții-cheie în domeniul achi -•

zițiilor publice;
soluție de raportare extinsă pentru instituțiile•

cu rol de monitorizare, reglementare și control în do -
meniul achizițiilor publice;

încărcare multiplă de documente direct la ni-•
velul procedurii de atribuire;

achiziție directă multiplă de la același opera-•
tor economic;

import de repere în catalog.•
Mai multe detalii despre funcționalitățile noii

aplicații aflați aici - http://www1.e-licitatie.ro/Pu -
blic/Static/ro/Comunicare.pdf.

Sursa: e-licitatie.ro

Start-Up Nation 2018: Ministerul pentru IMM-uri a publicat
propunerea de procedură de implementare

Ministerul pentru Mediul de Afaceri,»
Comerț și Antreprenoriat (MMACA) a publicat
propunerea de procedură de implementare
pe 2018 a programului de încurajare și de
stimulare a înființării și dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii - Start–up
Nation.

Potrivit unui document publicat pe site-ul mi-
nisterului, prin prezenta procedură se instituie o
schemă de ajutor de minimis.

obiectivul principal al schemei de minimis îl
constituie: stimularea înființării și dezvoltării în-
treprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea per -
formanțelor economice ale acestora; crearea de noi
locuri de muncă; inserția pe piața muncii a persoa -
nelor defavorizate, șomerilor și absolvenților; creș -
terea investițiilor în tehnologii noi inovative.

Bugetul estimativ al schemei de minimis pen-

tru anii 2018, 2019 și 2020 este de 2.000.000.000 de
lei/ anual. Prin implementarea programului se es-
timează acordarea de ajutor de minimis unui număr
de maxim anual 10.000 de beneficiari. finanțarea
în cadrul prezentei scheme de minimis se face din
fonduri de la bugetul de stat și fonduri europene.

Sursa: finantare.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www1.e-licitatie.ro/Public/Static/ro/Comunicare.pdf
http://www1.e-licitatie.ro/Public/Static/ro/Comunicare.pdf
http://e-licitatie.ro
http://www.finantare.ro
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Model de cerere pentru autorizația de mediu
necesară submăsurilor 6.1 şi 6.3 din PNDR 2020

Agenția pentru finanțarea»
Investițiilor Rurale a publicat pe pagina
oficială de internet, www.afir.info, un
model de cerere pentru emiterea
autorizației de mediu pentru beneficarii
submăsurilor (sM) 6.1 – Sprijin pentru
instalarea tinerilor fermieri și 6.3 – Sprijin
pentru dezvoltarea fermelor mici din
cadrul Programului național de Dezvoltare
Rurală 2014 – 2020 (PnDR 2020). Modelul
de cerere este disponibil în cadrul
secțiunii „Informaţii Utile”, subsecțiunea
„Tipizate”.

„Ca urmare a solicitărilor venite din partea be-
neficiarilor submăsurilor 6.1 si 6.3, prin care ni s-au
semnalat problemele întâmpinate în obţine rea do-
cumentelor de mediu pentru depunerea ultimei
tranşe de plată, am stabilit în cadrul unei în tâlniri
cu reprezentanţii ai Agenţiei Naţionale pen tru Pro -

tecţia Mediului şi ai Gărzii Naţionale de Mediu să pu-
nem la dispoziţia beneficiarilor noştri mo delul de ce-
rere pentru emiterea autorizaţiei de me diu, agreat de
către aceste instituţii. Doar având un dialog perma-
nent şi deschis cu beneficiarii PNDR 2020 şi cu insti -
tuţiile statului care au atribuţii în im plementarea pro-
iectelor finanţate din fonduri europene, putem veni
în sprijinul tuturor acelor beneficiari care ne sem-
nalează dificultăţi în implementarea proiectelor.”,
a precizat directorul general adjunct al Agenției pen-
tru finanțarea Investițiilor Rurale, Daniel Crunțeanu.

De la demararea PnDR 2020 până în prezent,
AfIR a încheiat 9.753 de contracte de finanțare cu
tinerii fermieri (sM 6.1), în valoare de peste 400,4
de milioane de euro și a acordat plăți către aceștia
în valoare de 305,7 milioane de euro. De aseme-
nea, pentru dezvoltarea fermelor mici (sM 6.3), AfIR
a semnat 5.579 de contracte de finanțare în valoa -
re de aproximativ 83,7 milioane de euro. valoarea plă -
ților efectuate către micii fermieri este de peste 59,2
milioane de euro, până în acest moment.

Sursa: afir.info

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.afir.info
http://www.afir.info
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Misterele bisericii săpate în grota
de la Nămăieşti, Argeş

În apropierea orașului Câmpulung,»
la o altitudine de 800 m, într-o zonă
de un pitoresc deosebit se află Mănăstirea
nămăiești. Situată în satul cu același nume,
Mănăstirea nămăiești se află în apropierea
casei memoriale „George Topîrceanu”.

Documentele istorice atestă satul și Mănăsti-
rea nămăiești în anii 1503 - 1547, în hrisoavele
domnitorilor Radu cel Mare și Mircea Ciobanul. Bi-
serica mănăstirii este considerată monument isto-
ric din secolul al XIv-lea.

În biserica Mănăstirii nămăiești se află una din
cele mai vechi icoane nu numai din România, ci din
întreaga creștinătate. Această icoană, punctul de re -
ferință al bisericii, considerată făcătoare de minuni,
se presupune că a fost pictată de către Sfântul Apos -
tol și evanghelist Luca. tot legenda spune că biseri -
ca săpată în piatră ar data din perioada când creș-
tinismul se propovăduia în taină, în grote, din peri -
oada primilor daci creștinați.

Încărcată de istorie, Mănăstirea nămăiești es -
te unul din locurile de pelerinaj pentru foarte mulți
oameni și o bogăție spirituală pentru județul Argeș.

Între istorie și folclor stă, de sute de ani, secre -
tul bisericii rupestre de la nămăiești și al icoanei fă -
cătoare de minuni, mistere încă nedeslușite ce fac
din sfântul lăcaș una dintre cele mai incitante des-
tinații ale turismului religios. Împreună cu alte do -
uă biserici săpate în stâncă – Cetățuia și Corbii de
Piatră - realizează celebrul și controversatul triunghi
inițiatic al Argeșului, triunghiul magic sau triunghiul
sacru al Argeșului. În realitate însă, prin măsurători,
afirmațiile potrivit cărora cele trei lăcașuri săpate
în piatră ar forma un un triunghi echilateral se do-
vedesc a fi doar afirmații care construiesc detalii
spectaculose dar forțate, acolo unde ineditul chiar
există, însă în lucruri simple, vechi și valoroase ce
se vor doar descoperite la fața locului.

Legendele Mănăstirii nămăiești leagă povestea
bisericuței din grotă de un păstor care ar fi înnop-
tat cu oile chiar pe stânca în care e dăltuit lăcașul.
Se spune că acestuia i s-ar fi arătat în vis însăși Mai -
ca Domnului, care l-ar fi îndemnat să sape în piatra
de sub el pentru a ajunge la locul unde era ascunsă

o veche icoană. Și, tot potrivit legendei, Maica Dom -
nului i-ar fi cerut ciobănașului să facă din acel loc,
unul de închinăciune. 

Biserica Mănăstirii nămăiești, dăltuită în stân -
ca muntelui, poartă hramul Intrării Maicii Domnu-
lui în Biserică și hramul Izvorul tamaduirii. Hrisoa-
vele domnitorilor Radu cel Mare și Mircea Ciobanul
atestă Mănăstirea nămăiești în anii 1503-1547. to-
tuși, date exacte în legătură cu întemeierea mână -
stirii și a bisericii rupestre nu se cunosc, însă legen -
dele transmise prin viu grai pomenesc chiar de nu-
mele domnitorului negru vodă, așa cum au afirmat
reprezentanții Muzeului Județean Argeș.   

În biserica Mănăstirii nămăiești, printre vechi -
le picturi cu sfinți, zugrăvite prin tehnici rudimen-
tare pe zidul rece de piatră și șterse încet și irever -
sibil de trecerea sutelor de ani, se află una dintre ce -
le mai vechi icoane ale lumii creștine – piesa de re -
ferință a bătrânului lăcaș – o icoană atribuită evan-
ghelistului Luca și considerată de cei care vin să-și
găsească liniștea și vindecările aici, implorând mila
fecioarei Maria, drept una făcătoare de minuni. Icoa -
na făcătoare de minuni a Maicii Domnului (fereca -
tă în argint în 1798 de enache Postelnicul și lito-
grafiată în 1871 de Maior Papa Zogeu) ar fi una din-
tre cele pictate de evanghelistul Luca la rugămin-
tea Maicii Domnului, lucrări pe care cei 12 apostoli
aveau să le ia cu ei în lungul drum plin de har al
propovăduirii evangheliei. Potrivit aceleiași legen -
de, icoana ar fost adusă la nămăiești de Sf. Apostol
Andrei, cel care a răspândit creștinismul în Dobro-
gea și apoi, în Dacia Superioară. 

Sursa: adevarul.ro / cjarges.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://adevarul.ro
http://www.cjarges.ro


La sfârșitul lunii martie a fost lansată aplicația Mio-
veni City App, o platformă digitală interactivă în care
puteți găsi toate informațiile utile, agenda evenimen-
telor, ghid turistic, locații pentru petrecerea timpului li -
ber și chiar social media sau news, însă există și un dome -
niu unde puteți sesiza și raporta instant diverse incidente.

Principalele două componente ale aplicației sunt
Ghidul turistic Digital și Modulul de Raportări Incidente.

Ghidul turisic Digital conține informații legate de
obiective de interes turistic, trasee și rute turistice,
agenda de evenimente culturale sau spectacole ale
orașului, unitățile de cazare din oraș cu programul și
serviciile prestate, restaurante, pub-uri, cafenele și alte
unități de alimentație. Acest modul al Mioveni City App
se adresează în mod direct turiștilor români și străini,
dar și comunității locale, agenții economici având la
dispoziție un nou mijloc de promovare, centralizat, mo-
dern și rapid, unde își pot prezenta oferta de servicii
pe care o pot actualiza în timp real.

De asemenea, prin modulul de Raportări Inciden -
te, aplicația vine în ajutorul autorităților locale, care
pot afla de diferite probleme, avarii, accidente într-un
timp mult mai scurt, iar prin intermediul aplicației pot

comunica măsurile concrete luate în rezolvarea aces-
tora. Modulul de Raportări Incidente cuprinde categorii
diverse precum Străzi și Iluminat, Gunoi și vandalism,
trafic Auto, Semene de circulație, Parcări, Mediu, Apă
și Canalizare, transport în comun, Construcții etc..

un plus al aplicației Mioveni City App constă în sis-
temul de notificări. Astfel, cetățenii pot opta pentru a
primi notificări pe telefonul mobil în legătură cu șan -
tiere și lucrări publice, străzi închise, întreruperi ale ali -
mentării cu apă și energie electrică, comunicate din par -
tea administrației locale și altele. Structura sistemului
permite utilizatorului să primească notificări doar de la
o anumită categorie, dacă aceasta este alegerea sa.

Aplicația este un bun instrument de planificare a
calendarului cultural, a evenimentelor sportive sau de
orice alt tip, organizate în oraș, puteți afla informații
precise despre locul de desfășurare, a modului de acces
la eveniment și, ceea ce este cel mai important, apli-
cația vă asigură asistență în orientare pe baza hărților
Google. De asemenea, vă oferă informații precise și de
orientare către principalele obiective turistice, muzee,
restaurante și hoteluri.

Sursa: ziartop.ro
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Mioveni face primii paşi în conceptul
de Smart City

Argeş

În perioada 29 martie – 3 aprilie a avut loc la
Colegiul național „Barbu Ştirbei” o întâlnire de
proiect uneSCo – SeMeP (South eastern Mediterra-
nean Sea Project), urmare a parteneriatului cu Ly-
ceum Agiou Ioanni din Limassol, Cipru. este un pro-
iect de parteneriat bilateral între două școli aso-
ciate uneSCo, aflat în al treilea an de activitate,
în care sunt implicați elevi din clasele IX - XI.

Proiectul permite învățarea interdisciplinară și ho-
listică prin educație ecologică și încorporează aspecte
sociale, istorice, științifice, tehnologice, economice,
etice și culturale. elevii își dezvoltă importante abilități
științifice timpurii (observarea, măsurarea, clasifica-
rea, comunicarea de date, capacitatea de a trage con-
cluzii pe baza datelor, capacitatea de predicție).

În cadrul mobilității din Călărași au avut loc

diverse activități: vizitarea școlii și participarea la
ore (de matematică, fizică, biologie, geografie,
engleză, franceză), activități practice pe teren,
evenimente culturale dedicate partenerilor (Cen-
tenarul Marii uniri, obiceiuri de primăvară, Colin -
de pascale), întâlniri cu specialiști în cadrul vizite -
lor programate în București (la Institutul ICPA, In-
stitutul Geologic al României și facultatea de Geo-
grafie), seară culturală cipriotă, respectiv seară
culturală românească și vizitarea unor importante
obiective turistice din transilvania (Prima Școală
Românească, Castelul Peleș, Castelul Bran, Bise-
rica fortificată din Harman).

Mai multe informații despre acest proiect aflați
pe blogul proiectului: http://semep2017-2018.cnbs.ro/.

Sursa: obiectiv-online.ro

Proiect UNESCO la Colegiul Național
„Barbu Știrbei” Călăraşi

Călăraşi

http://ziartop.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://semep2017-2018.cnbs.ro/
http://www.obiectiv-online.ro
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Fonduri în valoare
de 4 milioane de euro pentru educarea

copiilor de etnie romă, prin POCU

Dâmbovița

Primăria târgoviște a anunțat semnarea contrac-
tului de finanțare pentru proiectul „Eu sper – Dezvol-
tarea integrată a comunităţii marginalizate Romlux”,
prin care administrația locală va investi 4 milioane de
euro în educarea copiilor de etnie romă din Romlux.
Proiectul se derulează prin Programul operațional Capi -
tal uman (PoCu) și are o valoare totală de 17.218.266,53
lei; finanțare nerambursabilă – 98,18% din valoarea
totală eligibilă aprobată. Perioada de implementare
este de 36 de luni. Primarul Cristian Stan a prezentat
că vor beneficia de acest proiect 136 de copii, 272 de
părinți și tutori legali selectați în grupul țintă și con-
siliați. De asemenea, 96 de copii vor fi integrați în pro -

gramul „Şcoală după şcoală” la Colegiul național „Con -
stantin Cantacuzino”, vor avea parte de 2 excursii te-
matice și 2 tabere organizate și vor primi 384 de pa-
chete suport/kit-uri educaționale acordate. Parteneri
sunt Colegiul național „Constantin Cantacuzino”,
Grădinița cu program prelungit nr. 15 și Direcția de
asistență socială din cadrul primăriei. o altă compo-
nentă a programului presupune sprijinul pentru ac-
cesul și/sau menținerea pe piața muncii – măsuri pen-
tru găsirea unui loc de muncă. Astfel, se vor finanța
28 de proiecte cu o valoare de 25.000 de euro fiecare
care vor angaja 106 de persoane.

Sursa: adevarul.ro

În perioada 27-28 martie s-a desfășurat cea de-a
34-a sesiune a Congresului Puterilor Locale și Regio -
nale de la Strasbourg, la care a participat primarul
nicolae Barbu, ca reprezentant al României. tema
acestei sesiuni a fost „Guvernarea, bazată pe drep -
turi la nivel local şi regional”, astfel desfășurându-se
întâlniri ale Comitetului pentru a dezbate mai mul -
te chestiuni legate de tema propusă.

Potrivit programului stabilit, în prima zi a sesiu -
nii a avut loc o serie de dezbateri cu președintele
Comitetului european al Regiunilor, Karl-Heinz Lam -
bertz, și a fost semnat acordul de cooperare între
C.o.R. și Congres. 

Subiectele dezbaterilor au fost următoarele:
Misiunea de constatare în legătură cu situația•

reprezentanților locali aleși în Republica Moldova;
Declarația (expunerea) lui Michele nICoLettI,•

Președintele Adunării Parlamentare a Consiliului eu ropei;
Promovarea drepturilor umane la nivel local și•

regional;
Democrația locală și regională în Lituania.•
totodată, în aceeași zi a sesiunii, primarul nico -

lae Barbu a marcat Centenarul unirii României cu
Basarabia, alături de colegii primari din Republica
Moldova. Delegația a fost formată, pe lângă cei 9
membri ai Consiliului Puterilor Locale, din peste
30 de primari de comune și orașe care au participat
la Strasbourg pentru marcarea acestui moment.

La sfârșitul primei zile a sesiunii a avut loc o în -
tâlnire la reprezentanța României de pe lângă Con-
siliul europei, la invitația ambasadorului Răzvan
Rusu, edilul nicolae Barbu mulțumind pentru căldu -
roasa primire și pentru temele abordate cu ocazia ce -
lebrării Centenarului unirii Basarabiei cu România.

Cea de-a doua zi a sesiunii a fost dedicată
unor alte serii de întâlniri și dezbateri, dintre care
o amintim pe cea privind Referendumul regional,
o unealtă pentru democrație: provocări și riscuri.
totodată, în data de 28 martie, prin lucrările din
Camera Regiunilor, Robert-Csongor Gruman (Româ-
nia) a fost ales al 7-lea vicepreședinte al Camerei
Regiunilor, devenind astfel membru al Biroului Came -
rei Regiunilor, precum și al Biroului Congresului.

Sursa: primariagiurgiu.ro

Primăria Giurgiu,
la cea de-a 34-a sesiune a Congresului

Puterilor Locale şi Regionale de la Strasbourg

Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://adevarul.ro
http://primariagiurgiu.ro


Consiliul Județean Prahova a stabilit indicato-
rii tehnico-economici pentru mai multe proiecte
ce se vor derula în Prahova cu fonduri europene,
unul dintre ele vizând eficiența energetică de la
Spitalul de obstetrică - Ginecologie Ploiești.

„Pe lista de proiecte figurează atât investiţii
în infrastructură, cât şi extinderea UPU de la Spi-
talul judeţean, reabilitarea a două şcoli speciale
şi extinderea ambulatorului de la Spitalul de Ob-
stetrică - Ginecologie Ploieşti”, a precizat Bogdan
toader, președintele Consiliului Județean Prahova.

valoarea proiectului de anvelopare de la Spi-
talul de obstetrică - Ginecologie Ploiești este de 7
milioane de lei, cererea de finanțare ce a fost de -
pusă în cadrul Programului operațional Regional,
aflându-se în proces de evaluare la ADR Sud Muntenia.

tot la Maternitatea Ploiești se propune extin-
derea ambulatoriului. Pe lista de proiecte care se

vor derula cu fonduri europene se dorește extin-
derea uPu de la Spitalul Județean Ploiești.

Alte două proiecte cu finanțare europeană vi-
zează școlile speciale de la filipeștii de Pădure și
Breaza, conform declarațiilor administratorului
județului Prahova.

Sursa: observatorulph.ro
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Tradiție populară reînviată la Giurgeni
cu fonduri europene,

prin GAL „Danubius” Ialomița - Brăila

Ialomița

În micuța localitate ialomițeană Giurgeni se
dorește crearea unui atelier de țesut, cusut și îm-
pletituri din fibre vegetale. Ideea îndrăzneață a pri -
mit o finanțare în valoare nerambursabilă de 40.000
de euro, proiectul „Rural Creativ” făcând parte din
portofoliul de succes al finanțărilor derulate de Gru -
pul de Acțiune Locală „Danubius” Ialomița – Brăila.
Doamna Dana Mihai este de un sfert de veac pre-
zentă pe șantierul arheologic „Oraşul de Floci” de
lângă Giurgeni – Ialomița. Aici și-a crescut băiatul,
luat de sute de ori în situl arheologic, aici a gustat
din borșul pescăresc făcut ca niciunde în altă parte,
iar în casele bătrânești a descoperit tradițiile au-
tentice românești. A fost adaptată rapid, „conver-
tită” la obiceiurile locale și se simte ca fiind de-a
locului printre oamenii pe care-i descrie drept calzi
și prietenoși. „Casa Tudorii”, un festival local de mân -

care tradițională românească, a fost evenimentul
ce avea să o determine să se implice activ într-un
proiect gândit să salveze obiceiuri și produse po-
pulare aflate pe cale de dispariție, dar și să ajute
două persoane din localitate să-și găsească un loc
de muncă.

„Eram la una dintre ediţii şi acolo am cunos-
cut-o pe domnişoara Raluca Dumitrescu, cea care
a acordat premii celor mai iscusiţi bucătari. Mi-a
spus că se ocupă cu finanţarea unor proiecte de
impact local şi aşa mi-a venit ideea de a face la
Giurgeni un atelier de ţesut şi cusut cu fibre ve-
getale. O ambiţie personală prin care încerc să dau
înapoi comunităţii o mică parte din ce mi-a oferit
mie în sfertul de veac petrecut la Giurgeni.”, des-
crie Dana Mihai cum a început totul.

Sursa: guraialomitei.com

Proiect în valoare de 7 milioane de lei
pentru reabilitarea termică

a Maternității Ploieşti, prin POR

Prahova

http://www.observatorulph.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.guraialomitei.com
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Fonduri nerambursabile POR
pentru îmbunătățirea calității vieții populației

din Videle şi Zimnicea

Teleorman

În cadrul Programului operațional»
Regional 2014-2020, începând cu 30 aprilie
se va deschide un nou apel de depunere
de proiecte ce au ca obiectiv specific
îmbunătățirea calității vieții populației în
orașele mici și mijlocii din România, care au
un număr de maxim 100 de mii de locuitori.

În data de 28 martie, prin ordin al ministrului
dezvoltării regionale și administrației publice a fost
aprobată versiunea finală a „Ghidului solicitantului –
Condiţii specifice de accesare a fonduri lor ȋn cadrul
apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7
REGIUNI şi POR/2018/13/13.1/1/SUERD”, obiecti -
vul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii po -
pulaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”. Din
teleorman, în cadrul acestei măsuri de finanțare ne -
rambursabilă sunt eligibile orașele videle și Zimnicea.

Ghidul solicitantului conține informațiile ne-
cesare în vederea deschiderii apelurilor de proiec -

te, respectiv date referitoare la specificitatea pro-
iectelor, modalitatea de completare și de depu-
nere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibi-
litate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor
de verificare, evaluare și contractare a proiectelor.
De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de comple-
tare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Depunerea cererilor de finanțare se face uti-
lizând sistemul electronic – aplicația MySMIS.

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută
o perioadă de o lună de la data publicării Ghidului
specific. Astfel, depunerea proiectelor se va face în -
cepând cu data de 30 aprilie, ora 12:00, iar cererile
de finanțare vor putea fi transmise petru o perioa dă
de patru luni, până în data de 30 august, ora 12:00.

varianta finală a ghidului poate fi descărcată
de pe site-ul dedicat implementării Programului
operațional Regional 2014- 2020 în regiunea Sud
Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea
PRoGRAM > Axa 13, regio.adrmuntenia.ro. 

Sursa: ziarulmara.ro

foto: destepti.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.ziarulmara.ro
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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.

DATE DE CONTACT
Agenția 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 Județean 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 Județean 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 Județean 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 Județean 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 Județean 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

Biroul Județean 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 / Direcția 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, Ionuț POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 5 aprilie 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 ca ractere 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 informații suplimentare vă rugăm să contactați
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,

fax: 0242/313.167.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro

