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Peste 140 de persoane la cea de-a doua Caravană
de promovare POR în regiunea Sud Muntenia din 2018

www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

În perioada 12 – 26 aprilie, ADR Sud Muntenia,
în calitate de organism Intermediar pentru Programul operațional Regional 2014 - 2020, a organizat
cea de-a doua caravană de informare din acest an,
pentru promovarea oportunităților de investiții din
liniile de finanțare deschise pentru potențialii beneficiari de la nivelul regiunii noastre.
În cadrul caravanei PoR au avut loc în total cinci
seminarii de informare, ce au fost destinate unui număr de 145 de reprezentanți ai autorităților publice locale (APL) de la nivelul regiunii Sud Muntenia.
evenimentele au fost organizate astfel: în data de
12 aprilie la Alexandria, pentru autoritățile publice
locale din județele Giurgiu și Teleorman; în data
de 16 aprilie la Călărași, pentru APL-urile din județele Călărași și Ialomița; în data de 19 aprilie la Pitești, pentru APL-urile din județul Argeș; în data de
23 aprilie la Ploiești, pentru autoritățile publice locale din județul Prahova; în data de 26 aprilie la
Târgoviște, pentru autoritățile publice locale din
județul Dâmbovița.
În cadrul acestei sesiuni de informare au fost
promovate oportunitățile de finanțare din Axa prioritară 13 „Sprijinirea regenerării orașelor mici și
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, potențialilor beneficiari le-au fost oferite detalii despre modalitatea de accesare a fondurilor europene nerambursabile, precum și despre criteriile de eligibilitate pentru depunerea de aplicații prin PoR 2014 – 2020 pentru următoarele tipuri de investiții: reabilitarea ambulatoriilor – Prioritatea de investiții 8.1 A – Ambulatorii; investiții în insfrastructura aferentă iluminatului public - Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea C – Iluminat public; investiții în infrastructura educațională - Prioritatea de investiții 10.1 apelurile dedicate învățământului obligatoriu, antepreșcolar și preșcolar (o.S. 10.1), învățământului profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul
vieții (o.S. 10.2) și universităților (o.S. 10.3); in-

vestiții pentru dezvoltarea de incubatoare de afaceri - Prioritatea de investiții 2.1, operațiunea B –
Incubatoare de afaceri.
Până la sfârșitul lunii aprilie, la nivelul regiunii
Sud Muntenia s-au depus în total 866 de aplicații în
cadrul Programului operațional Regional 2014 - 2020,
prin care potențialii beneficiari au solicitat fonduri
nerambursabile europene în valoare totală de peste
3,65 miliarde de lei. Dintre toate cererile depuse prin
sistemul electronic MySMIS, până la sfârșitul lunii s-au
semnat contractele de finanțare pentru 253 de proiecte, ce au o valoare totală de peste 1,095 miliarde de lei, din care peste 988 de milioane de lei reprezintă totalul fondurilor nerambursabile solicitate
de la uniunea europeană și din bugetul de stat.
Prin organizarea acestei caravane, ADR Sud Muntenia și-a dorit să vină în sprijinul potențialilor beneficiari din regiunea noastră – autorități publice locale, cu scopul de a crește gradul de absorbție a fondurilor nerambursabile alocate regiunii noastre în
cadrul Programului operațional Regional 2014 – 2020.

ADR Sud Muntenia este Organism
Intermediar pentru Regio 2014 - 2020 şi
are responsabilităţi delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilităţile de
finanţare din Regio puteţi obţine
contactând experţii 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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EVENIMENTE

Seminarul de informare „Start pentru afacerea ta! Regiunea Sud Muntenia”, la Giurgiu!

» Miercuri, 25 aprilie, ADR Sud
Muntenia a organizat un nou seminar de
informare privind oportunitățile
proiectului „Start pentru afacerea ta!
Regiunea Sud Muntenia”.

evenimentul a avut loc la Giurgiu, la sediul
Consiliului județean, având ca obiectiv promovarea programului de formare profesională oferit
gratuit și posibilitatea accesării unui ajutor de minimis de până la 40 de mii de euro nerambursabili,
prin proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”.
ADR Sud Muntenia implementează acest proiect,
ce este finanțat în cadrul Programului operațional
Capital uman, în calitate de partener, alături de Asowww.adrmuntenia.ro

ciația „Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România”.
La seminarul de informare au participat peste
30 de persoane fizice interesate de cursurile de instruire în domeniul antreprenoriatului, oferite prin
proiect, pentru a învăța să realizeze planuri de afacere sustenabile, în urma cărora să înființeze afaceri
non-agricole în mediul urban.
Proiectul are o durată de derulare de 3 ani și vivează organizarea la nivelul regiunii de dezvoltare Sud
Muntenia a 14 cursuri de instruire gratuite, ce vor avea
loc în două runde la nivelul fiecărui județ. Aceste cursuri
vor fi certificate ANC și sunt destinate persoanelor fizice –
inactive (șomeri) și active (care sunt angajați sau care
desfășoară o activitate independentă), ce doresc să-și înființeze o afacere cu profil non-agricol în mediul urban.
(continuare în pagina 4)
http://regio.adrmuntenia.ro
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EVENIMENTE

(continuare din pagina 3)
La finalul sesiunii de 14 cursuri de competențe antreprenoriale va fi lansată o competiție de
planuri de afaceri, în urma căreia
vor fi evaluate și selectate minim
42 de planuri ce vor primi finanțare nerambursabilă de maxim 40
de mii de euro pentru a înființa întreprinderi în mediul urban.
Persoanele selectate în vederea acordării ajutorului de minimis
vor participa ulterior la stagii de
practică în întreprinderi ce desfășoară activități în aceeași grupă
CAeN cu cea a planului de afaceri
selectat, în scopul dobândirii de
abilități practice în domeniul în
care vor demara noua afacere, unde vor beneficia de consiliere, consultanță și mentorat în scopul consolidării și punerii în aplicare a afacerii și vor fi sprijinite în vederea înființării întreprinderilor.
Persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și sunt interesate să participe la acest
proiect sunt invitate să-și depună candidaturile cât
mai curând posibil.
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/.

Adresă birouri judeţene de recrutare

Date de contact
expert grup ţintă

Andreea RoGoZeA
Tel.: 0728/026.720
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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ADR Sud Muntenia îşi măreşte echipa!

Contractul individual de muncă va fi pe durată
determinată de 12 luni din momentul angajării.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
• studii superioare absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentul acesteia în domeniul
științelor juridice;
• experiență minim 1 an în domeniul juridic;
• cunoștințe foarte bune de operare pe calculator.
Cerinţe suplimentare:
• posesor permis de conducere auto și disponibilitate pentru deplasări în regiune.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul
ADR Sud Muntenia din Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, până în data de
18 mai 2018, ora 12:00.
Concursul se va desfășura în data de 21 mai, la
sediul Agenției din Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, începând cu ora 10:00.
Informații suplimentare se pot obține la sediul
ADR Sud Muntenia, str. Gen. Constantin Pantazi,
nr. 7A, jud. Călărași, tel.: 0242/331.769. Persoană
de contact: Mâțu Ioana - șef Birou Resurse umane/e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro.
Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele necesare înscrierii la concurs
pot fi consultate și pe site-ul ADR Sud Muntenia, la
adresa: www.adrmuntenia.ro (secțiunea Bibliotecă
- Documente utile), link: http://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1078/ConcursCj-mai-2018.rar.

S-a publicat spre consultare Metodologia de evaluare a
planurilor de afaceri pentru accesarea a 40 de mii de euro,
prin „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”

» vineri, 27 aprilie, s-a publicat spre
consultare publică Metodologia de selecție a
planurilor de afaceri. Metodologia este
realizată în vederea stabilirii regulilor aplicate
privind organizarea concursului de planuri de
afaceri în cadrul proiectului „Start pentru
afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”,
finanțat în cadrul Programului operațional
Capital uman, Axa prioritară 3 „Locuri de
muncă pentru toți” – România Start-up Plus.

Consultarea publică se desfășoară în perioada
27 aprilie – 15 mai a.c..
Propunerile și sugestiile celor interesați să
aplice planuri de afaceri în cadrul concursului sunt
așteptate pe adresele de e-mail: office@ptir.ro,
aura.necsat@ptir.ro, în atenția d-nei Aura Necșat –
responsabil concurs planuri de afaceri.
Reamintim că ADR Sud Muntenia, în calitate de
partener, împreună cu Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România, în calitate de lider, derulează
www.adrmuntenia.ro

de la începutul acestui an proiectul „Start pentru
afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, prin care persoanele fizice de la nivelul regiunii noastre pot beneficia gratuit de cursuri de instruire în domeniul antreprenoriatului și, totodată, au posibilitatea accesării
unui ajutor de minimis în valoare de maxim 40 de
mii de euro pentru înființarea unei afaceri cu profil
non-agricol în mediul urban din Sud Muntenia.
Metodologia de selecție a planurilor de afaceri
poate fi consultată aici – http://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/static/1025, precum
și pe website-ul PTIR, link: http://www.ptir.ro/wpcontent/uploads/Metodologie-selectie-planuri-deafaceri.pdf.
Detalii despre proiectul „Start pentru afacerea
ta! – Regiunea Sud Muntenia” aflați pe website-ul
Agenției – www.adrmuntenia.ro, secțiunea Proiecte, link: https://www.adrmuntenia.ro/proiectulstart-pentru-afacerea-ta/static/1025, precum și
website-ul liderului de proiect – www.ptir.ro și pe pagina de Facebook a proiectului - https://www.facebook.com/startpentruafacereata/.
http://regio.adrmuntenia.ro
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» Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia organizează în
data de 21 mai concurs pentru ocuparea a
unui post de consilier juridic în cadrul
Compartimentului juridic, la sediul din
Călărași, str. Gen. C-tin Pantazi, nr. 7A.
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Gilda Lidia Niculescu
• 15 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia!

În data de 1 mai,
colegul nostru Constantin Tudorache, Serviciul Administrativ, a
împlinit 19 ani de activitate neîntreruptă
în cadrul ADR Sud Muntenia!
Cu această ocazie dorim să îl felicităm și să îi mulțumim pentru sprijinul acordat
colegilor prin activitatea desfășurată de-a lungul celor 19 ani în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu sănătate!

În data de 5 mai,
colega noastră Gilda
Lidia Niculescu, șef Serviciu Dezvoltare, a împlinit 15 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 expertiza profesională
dovedită prin activitățile derulate până în prezent în cadrul ADR Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu împliniri!

Silviu George Mitrea
• 16 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia!

Rodica Iorga
• 11 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia!

La începutul lunii
mai, colegul nostru
Silviu George Mitrea,
expert Serviciul Monitorizare proiecte PoR,
a împlinit 16 ani de activitate în cadrul ADR
Sud Muntenia!
Cu această ocazie dorim să îl felicităm și să îi mulțumim pentru întreaga activitate desfășurată până în prezent în cadrul Biroului județean Teleorman al Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu succese!
www.adrmuntenia.ro

La începutul lunii
mai, colega noastră
Rodica Iorga, șef Serviciu verificare proiecte PoR, a împlinit
11 ani de activitate în
cadrul ADR Sud Muntenia!
Cu această ocazie dorim să o felicităm și să îi mulțumim pentru colegialitate și
pentru implicarea și dedicația dovedite în activitatea derulată în cadrul Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu împliniri!
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO ADR SUD MUNTENIA

Constantin Tudorache
• 19 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia!
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La începutul lunii
mai, colega noastră
Florina Rășcanu, expert
Serviciul Dezvoltare,
a împlinit 12 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 implicarea dovedită prin
activitățile derulate până în prezent în cadrul
Biroului județean Ialomița al ADR Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu succese!

Diana Poşchină Penescu
• 10 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia!

La începutul lunii
mai, colega noastră Diana
Poșchină Penescu, expert Serviciul Monitorizare proiecte PoR, a împlinit 10 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 toate
activitățile desfășurate în cei 10 ani în cadrul Biroului județean Dâmbovița al ADR Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu împliniri pe toate planurile!

» În data de 3 mai s-a lansat Ghidul
solicitantului pentru Prioritatea de
investiții 5.1 „Conservarea, protejarea,
promovarea și dezvoltarea patrimoniului
natural și cultural” din cadrul Programului
operațional Regional 2014 – 2020.

Apelul este destinat proiectelor nefinalizate,
aplicațiile putând fi depuse începând cu data de
14 mai până în data de 16 iulie 2018.
Astfel, se vor finanța proiecte nefinalizate care presupun realizarea unuia sau mai multor elemente fizice sau componente sau articole sau activități și care la data depunerii cererii de finanțare nu are finalizat integral cel puțin unul dintre
acestea. Locul de implementare al proiectului trebuie situat pe un amplasament distinct delimitat
pentru obiectivele de patrimoniu uNeSCo, patrimoniu cultural național (urban sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul urban.
www.adrmuntenia.ro

Pentru acest apel de proiecte, regiunea Sud
Muntenia are o alocare financiară de 19,26 milioane de euro.
Ghidul solicitantului, precum și ordinul nr. 4710
din 3 mai 2018 pot fi consultate pe website-ul
https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program >
Axe > Axa 5, link > https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-5/static/1200, și pe site-ul programului – www.inforegio.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro
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S-a lansat apelul POR destinat proiectelor nefinalizate
ce vizează investiţii în patrimoniul natural şi cultural
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Florina Răşcanu
• 12 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia!
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» vineri, 27 aprilie, s-a semnat
contractul de finanțare pentru proiectul
„Grădinița Bunicilor”, care va fi
implementat cu fonduri nerambursabile
în cadrul Programului operațional Regional
2014 – 2020, Axa prioritară 8 „Dezvoltarea
infrastructurii de sănătate și sociale”,
Prioritatea de investiții 8.1 „Investițiile în
infrastructurile sanitare și sociale care
contribuie la dezvoltarea la nivel
național, regional și local, reducând
inegalitățile în ceea ce privește starea de
sănătate și promovând incluziunea
socială, prin îmbunătățirea accesului la
serviciile sociale, culturale și de recreare,
precum și trecerea de la serviciile
instituționale la serviciile prestate de
colectivitățile locale”, obiectivul specific
8.3 – Creșterea gradului de acoperire
cu servicii sociale, Grup vulnerabil:
Persoane vârstnice.

Asociația „Suflet pentru Oameni”, în calitate
de beneficiar, a depus prin aplicația electronică
MySMIS cererea de finanțare a cărei valoare totală
este de 4.499.876,42 lei, din care 4.204.885,41 lei
reprezintă valoarea nerambursabilă (fonduri FeDR
și din bugetul de stat).
Acest contract are ca obiectiv creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, prin înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice, a
unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, precum și a unui centru de preparare
și distribuire a hranei pentru vârstnicii aflați în risc
de sărăcie, în municipiul Târgoviște.
Proiectul, ce propune înființarea unei infrastructuri de servicii sociale fără cazare, are o durată de
implementare de 45 de luni. Investiția va fi realizată în municipiul Târgoviște, strada Boerescu Zaharia, nr. 4, pe un teren în suprafață de 778 mp, aflat
www.adrmuntenia.ro

în proprietatea Asociației „Suflet pentru Oameni”.
În prezent, aici sunt amplasate două clădiri, ce vor
fi demolate parțial și consolidate în vederea modernizării, extinderii, precum și dotării lor corespunzătoare pentru desfășurarea în bune condiții a activităților Centrului de zi pentru persoane vârstnice, Cantinei sociale și unității de îngrijire la domiciliu.
Asociația „Suflet pentru Oameni” activează
ca furnizor de servicii medicale și sociale la domiciliul beneficiarilor, în județul Dâmbovița, încă din
anul 2006. În luna iulie 2012, asociația a inaugurat
în satul Racovița, comuna Bucșani, primul centru
rezidențial de asistență medico-socială pentru persoane vârstnice, care sunt dependente, cu afecțiuni
cronice, cu probleme de sănătate mintală sau cu
afecțiuni somatice cronice, aflate în faze evolutive
avansate care necesită supraveghere permanentă
și îngrijiri paleative. Acest centru a fost construit
tot cu ajutorul fondurilor europene, pe care Asociația „Suflet pentru Oameni” le-a accesat în cadrul Programului operațional Regional 2007 – 2013.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru POR 2014 - 2020 şi are responsabilităţi
delegate pentru implementarea acestui
program. Mai multe detalii despre posibilităţile
de finanţare din POR puteţi obţine contactând
experţii 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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Fonduri nerambursabile POR
pentru înfiinţarea „Grădiniței Bunicilor”
în municipiul Târgovişte
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Municipiul Târgovişte a depus primul proiect
în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile” din regiunea Sud Muntenia

» vineri, 27 aprilie, s-a depus primul
proiect de la nivelul regiunii Sud Muntenia
în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile” a Programului
operațional Regional 2014 – 2020!

Prima aplicație a fost depusă de către unitatea Administrativ-Teritorială Târgoviște în cadrul
Priorității de investiții 4.4 „Investițiile în educație,
în formare, inclusiv în formare profesională pentru
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de
educație și formare” pentru proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program Prelungit `Rază de soare` din Târgoviște, jud. Dâmbovița”. valoarea totală a cererii
de finanțare este de 12.736.052,70 lei, din care
7.781.565,89 lei reprezintă valoarea solicitată din
fonduri FeDR și de la bugetul de stat.
Conform Procedurii operaționale pentru Dezvoltare urbană (Instrucțiunea nr. 65/27.11.2017),
pentru apelul de proiecte al Axei prioritare 4, experții Structurii de Sprijinire a Dezvoltării urbane
din cadrul ADR Sud Muntenia pot oferi sprijin punctual municipiilor reședință de județ/ partenerilor
în procesul de pregătire a cererilor de finanțare afewww.adrmuntenia.ro

rente obiectivelor specifice ale Axei prioritare 4 a
PoR 2014 - 2020.
În prezent, majoritatea municipiilor reședință
de județ din regiunea noastră au trecut în cea de-a
doua etapă a procesului de selecție, respectiv depunerea și selecția cererilor de finanțare propriu-zise.
Prin Axa prioritară 4 „Sprijinirea Dezvoltării
Urbane Durabile” din cadrul PoR 2014 – 2020, regiunea noastră dispune de fonduri nerambursabile
de 201,09 milioane de lei, distribuite astfel: pentru
mobilitatea urbană (P. I. 4.1) – 163,33 milioane de
euro, pentru revitalizarea urbană (P.I. 4.2) – 18,15
milioane de euro, pentru regenerarea comunităților defavorizate (P.I. 4.3) – 8,53 milioane de euro,
pentru educație (P.I. 4.4) – 11,09 milioane de euro.
Până în prezent, la nivelul regiunii Sud Muntenia s-au depus în total 871 de aplicații în cadrul Programului operațional Regional 2014 - 2020, prin care potențialii beneficiari au solicitat fonduri nerambursabile europene în valoare totală de peste 4,7 miliarde de lei. Dintre toate cererile depuse prin sistemul electronic MySMIS, până la această dată s-au
semnat contractele de finanțare pentru 254 de proiecte, ce au o valoare totală de aproximativ 1,1 miliarde de lei, din care peste 993 de milioane de lei reprezintă totalul fondurilor nerambursabile solicitate
de la uniunea europeană și din bugetul de stat.
http://regio.adrmuntenia.ro
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» joi, 3 mai, s-a lansat Ghidul
solicitantului pentru Prioritatea de
investiții 6.1 „Stimularea mobilității
regionale prin conectarea nodurilor
secundare și terțiare la infrastructura
TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”
din cadrul Programului operațional
Regional 2014 – 2020.

Apelul este destinat proiectelor nefinalizate,
iar cererile de finanțare pot fi depuse începând cu
data de 14 mai până în data de 16 iulie 2018.
un proiect nefinalizat reprezintă un proiect ce
poate conține mai multe elemente fizice sau componente sau articole sau activități și care la data
depunerii cererii de finanțare nu are finalizat integral cel puțin unul dintre acestea.
obiectivul specific al acestei priorități îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a zonelor
rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TeN-T,
prin modernizarea drumurilor județene.
Investițiile vizează modernizarea sau reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți,
a rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea, directă sau indirectă, cu rețeaua TeN-T,
construirea/modernizarea variantelor ocolitoare
cu statut de drum județean aflate pe traseul drumului județean respectiv, precum și investiții destinate siguranței rutiere.
www.adrmuntenia.ro

Investițiile în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport regională a fost prioritizată prin fundamentări economico-sociale în cadrul Planurilor de Dezvolare Regională, corelate cu
Master Planul General de Transport (MPGT) etc..
De asemenea, necesitatea intervențiilor la nivelul variantelor ocolitoare cu statut de drum județean trebuie să rezulte din Planurile de Mobilitate urbană Durabilă (PMuD) ale respectivului oraș/
municipiu care să facă referire la utilitatea/necesitatea proiectului respectiv, în funcție de nevoile
de dezvoltare identificate la nivel local/regional.
În acest sens se va depune Lista de proiecte pe domenii de intervenție aferentă Planului de Mobilitate urbană Durabilă sau Planul de acțiune aferent
Planului de Mobilitate urban din care să rezulte îndeplinirea condiției menționată.
Pentru traseele ce parcurg mai multe județe
din cadrul regiunii se pot încheia acorduri de parteneriat sau acorduri-cadru de colaborare cu rolul
de a asigura cadrul legal de cooperare în derularea
și implementarea proiectelor inter-conectate.
Alocarea regională pentru acest apel de proiecte este de 54.548.248,62 euro.
Ghidul solicitantului, precum și ordinul MDRAP
nr. 4709/3.05.2018 pot fi consultate pe website-ul
https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program >
Axe > Axa 6, link > https://regio.adrmuntenia.ro/axa6/static/1201, și pe site-ul programului – www.inforegio.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

Deschiderea apelului POR 2014 – 2020
pentru proiectele nefinalizate ce vizează
investiţii în infrastructura rutieră
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
la data de 2 mai 2018

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Printr-o ordonanță de urgență
aprobată de curând în ședința de guvern,
Ministerul Fondurilor europene, Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice și Ministerul Sănătății urmăresc
flexibilizarea mecanismului de implementare
pentru anumite categorii de proiecte
finanțate din fonduri europene.

o importantă schimbare adusă în domeniul gestionării fondurilor europene se referă la sumele
destinate furnizării de servicii medicale și pregătirii personalului din sistemul sanitar.
Așadar, prin modificarea Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, se corectează
situația în care spitalele publice nu își puteau asigura cofinanțarea necesară implementării proiectelor din Programul operațional Capital uman din
cauza veniturilor proprii insuficiente ale spitalelor
și a interdicției legale ca Ministerul Sănătății să
aloce aceste sume.
Decizia sprijină implementarea cu succes a

contractelor de finanțare deja semnate.
De asemenea, actul normativ permite identificarea unor soluții de decontare a cheltuielilor din
proiecte nefinalizate deja efectuate de către beneficiari, care sunt eligibile și includerea acestora
în aplicații de plată către Comisia europeană.
Prin același act normativ se modifică ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, astfel încât
să fie permisă implementarea proiectelor ai căror
beneficiari sunt parteneriate compuse din două
sau mai multe entități publice cu personalitate juridică, înregistrate în România și în Statele Membre
ue. Astfel, beneficiarii fondurilor europene, care
au ca parteneri publici instituții europene ce nu se
pot înregistra fiscal în România, vor primi sumele
rambursate de la Autoritatea de Management într-un
cont al liderului de parteneriat, ce va fi folosit exclusiv pentru a vira, în valută, în termen de maximum 15 zile lucrătoare, sumele cuvenite către
partenerii externi.
Sursa: fonduri-ue.ro

Adunarea Generală a Oraşelor din România

„În ceea ce privește infrastructura, o prioritate pentru Guvern o reprezintă în continuare corelarea surselor de finanțare pentru realizarea investițiilor publice ale autorităților locale, atât din PNDL,
cât și din fonduri europene sau prin programele derulate de Compania Națională de Investiții și de Agenția Națională pentru Locuințe. Reducerea decalajelor regionale reprezintă unul dintre principalele
obiective ale utilizării acestor fonduri, iar România
trebuie să susțină creșterea inteligentă, durabilă și
favorabilă incluziunii, coroborat cu reducerea disparităților regionale.” Declarația a fost făcută joi,
26 aprilie, de viceprim-ministrul Paul Stănescu, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, cu ocazia participării la lucrările celei de-a
XXvII-a ediții a Adunării Generale a Asociației orașelor din România.
www.adrmuntenia.ro

Ministrul dezvoltării le-a vorbit aleșilor locali
prezenți la eveniment și despre stadiul proiectelor
de acte normative aflate în atenția Guvernului, în vederea eficientizării activității în administrația publică, precum Codul administrativ, Codul finanțelor
publice locale, Legea parteneriatului public - privat,
Legea achizițiilor publice, context în care a reiterat
faptul că „este important ca România să treacă la
un nou model de dezvoltare, accentul fiind pus pe
proiecte și investiții mature, care aduc un plus de
valoare în economie și orientează investiții în ramuri ce susțin producția internă, pentru a ajunge la
nivelul de performanță al celorlalte state membre;
toate aceste proiecte legislative arată deschiderea
Guvernului pentru investiții, iar perioada următoare
trebuie să fie perioada investițiilor pentru România”.
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Iniţiativă guvernamentală
pentru facilitarea accesului la bani europeni
pentru spitalele din România
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» Comisia europeană a deschis în
cadrul „Instrumentului de Parteneriat”
o cerere de propuneri de proiecte
ce vizează cooperarea internațională
în domeniul tineretului pentru
intensificarea raporturilor societății civile
din ue și Canada.

• Status: Activ.
• Depunere: 10 iulie 2018.
• Buget: 900.000 de euro.
Instrumentul de parteneriat (PI) a fost conceput special pentru a promova interesele strategice
ale uniunii europene la nivel mondial prin sprijinirea cooperării în domenii de interes reciproc cu principalii actori internaționali. Mai detaliat, această cuprinde patru domenii-cheie: a) abordează provocările globale majore, cum ar fi securitatea energetică, schimbările climatice și protecția mediului; b)
sprijină implementarea dimensiunii externe a politicilor interne ale ue și a Strategiei europa 2020;
c) acoperă aspecte specifice ale diplomației economice a ue, prin îmbunătățirea accesului pe piețele
țărilor terțe prin intermediul comerțului, investițiilor și oportunităților de afaceri și d) sprijină activitățile de diplomație publică, inclusiv cooperarea
academică și a grupurilor de experți, precum și activitățile de promovare, viziunea și principiile uniunii.
ue și Canada au deschis recent un nou capitol,
mai puternic, în cooperarea pe termen lung odată
cu Acordul de parteneriat strategic (SPA), care a intrat în vigoare provizoriu la 1 aprilie 2017.
SPA încurajează, în special, utilizarea schimburilor prin intermediul organizațiilor neguvernamentale și al grupurilor de reflecție care reunesc tinerii
și alți parteneri economici și sociali pentru a extinde și aprofunda aceste relații și pentru a îmbogăți
fluxul de idei pentru soluționarea provocărilor comune. Pentru a contribui la atingerea acestui obiectiv, prezenta cerere de propuneri propune instituirea unor dialoguri între ue și Canada în domeniul tineretului, care să ofere o platformă în care se pot
www.adrmuntenia.ro

întâlni organizații relevante pentru tineri și organizații care se află în contact cu tinerii pentru a
face schimb de opinii și de experiențe pe teme de
interes pentru tinerii proveniți din uniunea europeană și din Canada.
• Priorități și acțiuni:
În cadrul acestui subiect general, dialogul ar putea să se concentreze pe trei sub-teme:
a) prevenirea și combaterea extremismului
violent;
b) schimbările climatice: discutarea impactului schimbărilor climatice (de exemplu asupra apei,
a alimentelor și a securității energetice);
c) egalitatea de gen.
• Beneficiari eligibili: entități legal constituite
în state participante: organizații non-profit de la nivel național sau local, agenții, operatori din sectorul public, autorități locale, grupuri de reflecție, universități, organizații internaționale
• Instituție responsabilă și contact: Delegația Ce
în Canada - delegation-canada-pi@eeas.europa.eu
(întrebările pentru nelămuriri sau detalii pot fi adresate cu cel mult 21 de zile înainte de termenul-limită pentru aplicare).
• Pentru probleme IT: europeAid-IT-support@ec.europa.eu
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Finanţare pentru cooperare în domeniul tineretului:
Cerere de propuneri de proiecte
pentru cooperare UE – Canada
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» Afluent al râului Argeș, în apele
căruia se varsă în apropiere de Pitești,
Râul Doamnei își adună apele de la
poalele „acoperișului României” viștea
Mare - Moldoveanu din Munții Făgăraș.

valea Doamnei este locul de poveste al multor
legende despre întemeierea ţării Românești și despre Doamna Clara, soția catolică a lui Nicolae Alexandru I, fiul lui Basarab. este un loc care mustește
de istorie veche și recentă, pe aceste meleaguri acționând în anii ‘50 luptătorii anticomunști conduși
de frații Arnautoiu. Cursul superior al Râului Doamnei, alături de râurile Capra și vâlsan aflate mai la
vest, reprezintă o cale importantă de acces în
Munții Făgăraș – vf. Moldoveanu, dinspre zona sudică, musceleană, dar și în Munții Iezer-Păpușa.
Comuna Corbi (30 km nord-est de Curtea de Argeș, 44 km de Câmpulung, 60 km de Pitești) este,
potrivit tradiției, loc de baștină al familiei Corvineștilor. De aici este de loc tatăl lui Iancu de Hunedoara, voicu Corvin, cel care a primit danie de la
Regele Sigismund de Luxemburg Castelul Hunedoarei. La câteva sute de metri de centrul comunei se
află săpată în stâncă mănăstirea Corbii de piatră.
Ansamblu rupestru din sec. XIv-lea, mănăstirea
este atestată documentar în 1512 cu hramul Adormirea Maicii Domnului, fiind închinată domnitorului Neagoe Basarab.
Mai sus pe Râul Doamnei găsim (879 m altitudine, 34 km de Curtea de Argeș, 43 km de Câmpulung) care a dat nucleul grupului de rezistență anticomunistă „Haiducii Muscelului”, condus de frații Arnautoiu și col. Gheorghe Arsenescu. Gruparea
a activat timp de zece ani pe versantul sudic al
Făgărașilor, dând zeci de martiri pentru suveranitatea României.
Din comuna Nucșoara, drumul forestier ce trece prin satul Slatina și urcă pe malul vestic al Râului Doamnei este străbătut de drumeți și pasionații
de mountain-bike.
Cam după 18 km, în dreptul barajului văsălatu, înspre est se desprinde un drum forestier ce mai
www.adrmuntenia.ro

înaintează câțiva kilometri până sub Curmătura
oticului, a munților Iezer-Păpușa. Acest drum are la
nord, pe partea stânga a sa, spectaculoasa și sălbatica formațiune stâncoasă Colții Cremenii.
Revenind la Râul Doamnei, la aproape 3 km mai
sus de Lacul văsălatu, drumul forestier ajunge la
Gura văilor (878 m altitudine), unde se întâlnesc râurile valea Rea și Zârna, care dau naștere Râului
Doamnei.
Mai departe, tot timpul pe malul malul vestic al
Râului valea Rea, drumul forestier înaintează spre
nord, nord-vest, până la altidudinea de 1.420 m (fiind
parcurși până aici 38 km din Nucșoara - Slatina), sub
uriașul prag glaciar al văii Rele, la poalele „acoperișului României”: viștea Mare - Moldoveanu.
De aici, în aproximativ patru ore, se poate ajunge pe poteca marcată cu triunghi roșu, pe lângă
spectaculoasele cascade Budurile văii Rele, până
în creastă, în Portița viștei, apoi pe banda roșie,
până pe vârful Moldoveanu (2.544 m).
Sursa: cazarelapensiune.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Râul Doamnei, tărâm de legendă şi poartă de acces
dinspre Țara Muscelului către acoperişul României,
Viştea Mare - Moldoveanu
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Simfonia Laleleor –
explozie de culoare la Piteşti

Argeş

ne specială pentru delegația din orașul olandez Tynaarlo, oraș înfrățit cu Piteștiul, delegație condusă de către inimosul Harm Katoele. Delegația din Tynaarlo
vine de 20 de ani la Simfonia Lalelelor, iar colaborarea
dintre cele două orașe este una foarte fructuoasă.
Foarte aplaudată a fost parada miilor de copii de
la grădinițele și școlile din Argeș, îmbrăcați în costume
viu colorate și asortate perfect cu evenimentul. un alt
moment special a fost atunci când delegația din Grecia
a dansat timp de 10 minute sirtaki în fața miilor de
spectatori. Și spectacolele organizate cu prilejul Simfoniei Lalelelor au avut o mare audiență de public.
Sâmbătă, 21 aprilie, la concertul susținut de Andra și
Irina Rimes în Piața Primăriei Pitești au fost peste
10.000 de spectatori. Foarte apreciat a fost și recitalul extraordinar de balet „Simfonia Dansului”, susținut
de Colegiul Național de Coregrafie din Chișinău - Republica Moldova la Filarmonica Pitești, vineri, 20 aprilie.
Sursa: jurnaluldearges.ro

Două proiecte transfrontaliere
vor fi implementate de Primăria Călăraşi

Călăraşi

Consiliul Local al municipiului Călărași a fost convocat în ședința extraordinară, joi, 19 aprilie, în vederea
aprobării a două proiecte de hotărâre cu privire la investiția cu titlul „Managementul comun al riscului pentru reacții eficiente ale autorităților locale în situații
de urgență” („Joint risk management for efficient reactions of the local authorities in the emergency situations”), precum și privind aprobarea parteneriatului
între uAT Călărași și Municipalitatea Borovo, Bulgaria,
pentru depunerea și implementarea proiectului transfrontalier „W-TEN – Călărași – Borovo noduri bine conectate la rețeaua TEN-T de transport”. Ca urmare a aprobării spre finanțare a proiectului transfrontalier „Managementul comun al riscului pentru reacții eficiente
ale autorităților locale în situații de urgență”, depus
în parteneriat cu Municipalitatea Belene din Bulgaria,
în data de 24 aprilie, Secretariatul Tehnic Comun al
Programului Transfrontalier INTeRReG v-A România-Bulgaria a efectuat o vizită de precontractare pentru verificarea documentelor depuse în cadrul cererii de finanțare.
www.adrmuntenia.ro

În privința celui de-al doilea proiect aprobat în ședința Consiliului local, municipalitatea Borovo din Bulgaria a depus în parteneriat cu Consiliul județean Giurgiu un proiect pentru reabilitarea unor sectoare de infrastructură rutieră în cadrul Programului Transfrontalier INTeRReG v-A România - Bulgaria. După aprobarea
proiectului spre finanțare, Consiliul județean Giurgiu
a decis retragerea din acest parteneriat pentru a putea
implementa alte proiecte aprobate pe același program.
Ca urmare a retragerii partenerului român din cadrul proiectului, municipalitatea Borovo a contactat Primăria Municipiului Călărași pentru a prelua rolul partenerului român în cadrul proiectului. Datorită existenței documentației pentru modernizarea variantei
Nord, ce fusese propusă a fi executată din bugetul propriu, și a termenului scurt de înlocuire a partenerului în
cadrul proiectului deja aprobat, Primăria Municipiului
Călărași a decis să propună aceste lucrări pentru a fi executate în cadrul proiectului din fonduri nerambursabile.
Sursa: actualitateadecalarasi.ro
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

Între 20 și 22 aprilie, la Pitești s-a derulat cea dea 41-a ediție a Simfoniei Lalelelor. Cea mai importantă
și cunoscută expoziție florală din România și-a respectat și în acest an blazonul și a atras zeci de mii de
vizitatori și sute de expozanți. vremea foarte bună a
făcut ca afluența de public să fie una record, de peste
120.000 de vizitatori.
A fost și un record de expozanți: nu mai puțin de
350, atât din țară, cât și din străinătate. În Complexul
de la Casa Cărții au fost 60 de expozanți și 15 școli
din Pitești au avut standuri foarte interesante și apreciate de înalții oficiali prezenți la deschidere.
La festivitatea de deschidere a Simfoniei Lalelelor au răspuns invitației autorități publice locale și
centrale și nu mai puțin de 10 ambasadori ai următoarelor state: olanda, Argentina, japonia, Mexic, vietnam, Israel, Croația, Armenia, Palestina și China. Au
fost prezente, de asemenea, delegații din olanda, Grecia, Turcia, Palestina și Republica Moldova. o mențiu-
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Laborator de medicină nucleară
ultramodern, la Spitalul judeţean de urgenţă
din Târgovişte

Dâmboviţa

Cu această ocazie, s-a aprobat, totodată, asigurarea de către Consiliul județean Dâmbovița a
cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.), precum și a suprafețelor de teren, în
condițiile legii, necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. De asemenea, Cj Dâmbovița
se obligă ca, după predarea amplasamentului și a
obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15
ani. După efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, CNI va preda cu titlu gratuit obiectivul de
investiții Consiliului județean Dâmbovița, pe bază
de protocol.
Laboratorul de Medicină Nucleară funcționează în prezent într-o clădire veche, situată în afara spitalului, cu grad mare de uzură și condiții
minime pentru desfășurarea de activități cu surse
deschise de radiații ionizante. În conformitate cu
noile norme de securitate radiologică impuse de
directive euRAToM 59/2013, vor fi imposibil de
prelungit actualele autorizații de funcționare.
www.adrmuntenia.ro

municipiul Târgoviște va fi unul modern, ce va respecta toate standardele europene de radioprotecție prin: compartimentare, asigurarea unui flux corect pentru investigarea pacienților, condiții de lucru optime pentru personalul expus profesional,
evacuarea și tratarea aerului și a apei posibil contaminate radioactiv.
Laboratorul de Medicină Nucleară funcționează în prezent în str. Maior Brezișanu, nr. 51, Târgoviște, sediul actual aflându-se într-o clădire veche
ce oferă condiții minimale pentru desfășurarea de
activități cu surse deschise de radiații ionizante,
cu un impact negativ asupra sănătății personalului
expus profesional, a populației limitrofe și a mediului.
Având în vedere cuprinderea obiectivului de
investiții în lista sinteză, era necesar a se preda
amplasamentul către Compania Națională de Investiții, în baza protocolului de predare - primire
a amplasamentului (Anexa nr.1), conform ghidului
de finanțare și a legislației în vigoare.
Sursa: ziardambovita.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

» La ședința Cj Dâmbovița, ce a avut
loc săptămâna trecută, consilierii județeni
au aprobat predarea către Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, prin Compania Națională de
Investiții (CNI), pe bază de protocol, a
imobilului constituit din teren situat în
Târgoviște, Str. Tudor vladimirescu, nr. 48,
în suprafață de 1.445 mp din totalul
suprafeței de 45.068 mp, aflat în
administrarea Spitalului județean de
urgență din Târgoviște, identificat potrivit
Cărții Funciare nr. 74.607 și nr. Cadastral și
topografic 74.607, liber de orice sarcini, în
vederea realizării de către CNI a
obiectivului de investiții „Construire
Prin proiectul tehnic de execuție (cu autoriLaborator Medicină Nucleară”, pe
zație de construire), noul imobil propus a se conîntreaga perioadă a derulării proiectului.
strui în incinta Spitalului județean de urgență din
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Giurgiu

S-a redeschis
Centrul de agrement Canal Cama

• luni: 12:00 – 21:00;
• marți – duminică: 10:00 – 21:00.
Așa cum a fost stabilit prin regulamentul aprobat de
Consiliul Local Giurgiu, prețul este de doar 5 lei/oră pentru plimbarea cu hidrobicicleta și de 7 lei/oră pentru plimbarea cu barca. vizitatorilor li se asigură condiții de securitate, precum vestă de salvare și punerea la dispoziția
turiștilor a unui personal specializat, gata să intervină în
situații extreme. De asemenea a fost lansat la apă și un
ski-jet în vederea acționării în caz de urgență într-un timp
cât mai scurt pentru eventualele acțiuni de salvare.
Centrul are o experiență de doi ani și a fost gazda
mai multor evenimente cum are fi 1 Iunie – Ziua copilului, Ziua Dunării, Descoperă Rowmania etc..

Sursa: giurgiuveanul.ro

GAL Danubius pune la dispoziţia
autorităţilor locale 2,3 milioane de euro

Ialomiţa

Asociația GAL Danubius Ialomița - Brăila lansează în această lună toate cele patru măsuri destinate beneficiarilor publici, unități administrativ-teritoriale cu sediul în teritoriul parteneriatului GAL,
asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, organizațiilor non-profit, unităților de cult.
Dezvoltarea socio-economică a spațiului rural
este indispensabil legată de existența unei infrastructuri rurale de calitate și de accesibilitatea populației la servicii. Infrastructura și serviciile de bază
neadecvate constituie principalele elemente ce mențin decalajul accentuat dintre zonele rurale și zonele
urbane, lucru ce reprezintă o piedică în calea egalității de șanse și a dezvoltării socio-economice a teritoriului. Costurile ridicate ale infrastructurii și degradarea rapidă a acesteia în urma factorilor de mediul
sunt amenințări identificate în analiza teritoriului.
Liniile de finanțare lansate sunt următoarele:
Măsura M7/6B – Creșterea atractivității teritoriului
prin înnoirea satului; Măsura M10/6B – Protejarea patrimoniului cultural; Măsura M8/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale; Măsura M9/6B – Integrarea minorităților, prevenirea segregării și a excluziunii sociale.
În aceste context, liniile de finanțare vin ca un sprijin
www.adrmuntenia.ro

real, iar nevoile ce pot fi soluționate prin acestea sunt:
• reducerea gradului de sărăcie a populației locale și a creșterii nivelului de trai al acesteia;
• îmbunătățirea infrastructurii, dotare și/sau
eficientizarea energetică a spațiilor pentru asigurarea de servicii sociale, dezvoltarea furnizorilor
de servicii sociale privați, autorități locale, unități
de cult, precum și parteneriatele acestora;
• sprijinirea investițiilor coerente și susținute
în infrastructura de servicii pentru comunitate;
• îmbunătățirea serviciilor de siguranță publică, deszăpezire, situații de urgență, gestionarea deșeurilor, întreținerea infrastructurii de acces pe spațiile publice.
„Strategia de dezvoltare locală Danubius Ialomița
– Brăila este pusă la responsabilitatea comunităților locale și a ajuns la maturitate cu cea mai mare sumă disponibilă din LEADER pentru beneficiarii publici în perioada de programare 2014 – 2020, iar suma pentru beneficiarii privați se apropie de 3,5 milioane de euro. Mulțumim partenerilor noștri care au înțeles necesitatea
dezvoltării uniforme a comunităților locale, în contextul
păstrării patrimoniului local și cultural românesc.”- Raluca Dumitrescu, GAL Danubius Ialomița – Brăila.
Sursa: guraialomitei.com

http://regio.adrmuntenia.ro
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Potrivit informațiilor oferite de Primăria Municipiului Giurgiu, centrul de agrement Canal Cama s-a redeschis marți, 1 mai, și va sta la dispoziția giurgiuvenilor, precum și a turiștilor interesați din afara județului, până în data de 1 octombrie, timp în care aceștia se pot bucura de clipe de relaxare și de plimbări pe
apele canalului cu ambarcațiunile din dotarea centrului (bărci și hidrobiciclete de diferite dimensiuni).
Pentru oferirea unor condiții cât mai bune pentru petrecerea timpului liber, centrul de agrement are în dotare:
• 12 hidrobiciclete de 4 persoane;
• 3 hidrobiciclete de 2 persoane;
• 3 bărci de fibră de sticlă;
• 3 bărci de lemn.
Programul de funcționare este:
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Prahova

Centru educaţional la Filipeştii de Târg,
pentru copiii cu dizabilităţi

cât întreg sediul să răspundă nevoilor specifice și
individualizate ale copiilor, în raport cu tipul dizabilității. Această investiție va crea condiții pentru
creșterea calității procesului educațional special,
prin asigurarea unor spații adecvate persoanelor cu
dizabilități, necesare derulării activității Centrului
Școlar de educație Incluzivă din comuna Filipeștii
de Târg. La Filipeștii de Târg vor fi amenajate sălile de
curs, conform normativelor în vigoare pentru persoanele cu dizabilități, iar clădirea va dispune de toate instalațiile, dotările și utilitățile necesare desfășurării normale a activităților.
Din punctul de vedere al utilizării spațiului, se
va avea în vedere legislația în vigoare privind spațiul
ce trebuie să revină unui elev cu dizabilități, creânduse și spații pentru o sală de sport, cabinete specifice
învățământului special și ateliere de terapie.

Sursa: observatorulph.ro

S-au aprobat indicatorii şi documentaţia
tehnico-economică pentru extinderea şi dotarea
secţiei UPU a Spitalului judeţean din Alexandria

Teleorman

Consiliul județean Teleorman s-a întrunit în
ședință extraordinară marți, 17 aprilie, pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Extinderea și dotarea secției
UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria,
județul Teleorman”, în faza studiu de fezabilitate.
Potrivit actului administrativ votat favorabil de
cei 24 de consilieri județeni prezenți în sala mare
de ședințe a Palatului Administrativ, valoarea totală a investiției se ridică la suma de 6.832.638,31
lei (inclusiv TvA), iar lucrările vor dura 42 de luni.
Astfel, Consiliul județean Teleorman va depune o
cerere de finanțare pentru obiectivul de investiții
„Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului
Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”, în cadrul Programului operațional Regional
2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții
www.adrmuntenia.ro

8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale
care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce
privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială, prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile
prestate de comunități, obiectivul Specific 8.2 –
Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, operațiunea B – unități de primiri urgențe.
Potrivit expunerii de motive, obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii unității de primiri urgențe, ce
va contribui la asigurarea distribuției teritoriale
echilibrate a serviciilor medicale de urgență prin
preluarea pacienților de la nivel local, care nu pot
fi tratați în sistem ambulatoriu.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Consiliul județean Prahova a depus, în vederea finanțării din fonduri europene nerambursabile, proiectul ce vizează construirea, reabilitarea,
modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii pentru Centrul Școlar de educație Incluzivă
din comuna Filipeștii de Târg. Potrivit Consiliului
județean Prahova, obiectivul general al proiectului
îl constituie îmbunătățirea infrastructurii de educație incluzivă și, implicit, a procesului educațional.
Proiectul constă în reabilitarea corpului de clădire
C1 existent, demolarea corpurilor de clădire C2 și
C3 și realizarea unei clădiri construcție nouă independentă, acestea urmând să deservească activitatea educațională a Centrului Școlar de educație
Incluzivă din comuna Filipeștii de Târg.
Potrivit reprezentanților Cj Prahova, amenajarea noilor săli de clasă, a cabinetelor, a atelierelor
de terapie și a celorlalte spații se va face astfel în-
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radiovocescampi.ro / 2 mai 2018

Ziarul din Ploiești / 2 mai 2018

REVISTA PRESEI

Partener Tv / 2 mai 2018

Pahova Business / 27 aprilie 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 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 / 7 mai 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.

