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Seminar informativ destinat persoanelor fizice
din Prahova, pentru promovarea oportunităţilor proiectului
„Start pentru afacerea ta! - Regiunea Sud Muntenia”

miercuri, 16 mai, a avut loc ultimul seminar in-
formativ din cadrul sesiunii de promovare a proiec-
tului „Start pentru afacerea ta” - regiunea sud mun-
tenia, la Ploiești, ce s-a organizat la sediul Consiliului
judeţean Prahova.

seminarul de informare a fost destinat unui nu-
măr de aproximativ 30 de persoane fizice interesate
de oportunităţile oferite de proiectul „Start pentru
afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, în cadrul că-
ruia vor fi organizate cursuri gratuite de formare pro-
fesională în domeniul antreprenoriatului și va putea
fi accesat un ajutor de minimis în valoare de maxim
40 de mii de euro pentru înfiinţarea unei afaceri non-
agricole în zona urbană.

Cu această ocazie, au fost prezentate principale -
le activităţi ce vor fi derulate în cadrul proiectului finan -
ţat prin POCu, precum și detalii despre organizarea a
14 cursuri de dobândire a competenţelor antreprenoria -
le, la finalul cărora va fi lansată o competiţie în care vor
fi finanţate minim 42 de planuri de afaceri cu fonduri
nerambursabile de maxim 40 de mii de euro.

Începând cu data de 11 mai au demarat cursurile
de instruire la nivelul regiunii sud muntenia, destinate
persoanelor fizice inactive (șomeri) și active (angajaţi
sau persoane care desfășoară o activitate independen -
tă), care intenţionează să-și deschidă o afacere în re-
giunea noastră.

În cadrul acestui program de formare profesiona -
lă își vor îmbunătăţi competenţele antreprenoriale, cu
scopul de a învăţa să realizeze planuri de afaceri sus-
tenabile, în urma cărora să înfiinţeze afaceri cu profil
non-agricol. Durata unui curs este de 40 de ore și se
va desfășura pe parcursul a 5 - 10 zile, în funcţie posi -
bilitatea de participare a cursanţilor. La final va fi or-
ganizat un examen de evaluare, în urma căruia vor fi
acordate certificate AnC (Autoritatea naţională pen-
tru Calificări) și câte 3 premii în valoare de 500 de lei,
pentru cele mai bune idei de afaceri.

Cursurile de instruire, ale căror locaţii și date de des -
fășurare au fost stabilite până în prezent, au loc astfel:

Călărași – 11 – 20 mai (participarea la curs)/ 25•
mai (susţinerea examenului);

Pitești – 11 – 20 mai (participarea la curs)/ 30•

mai (susţinerea examenului);
Alexandria – 18 – 27 mai (participarea la curs)/•

31 mai (susţinerea examenului);
slobozia – 26 mai – 8 iunie (participarea la curs)/•

9 iunie (susţinerea examenului);
Pitești – 1 iunie – 10 iunie (participarea la curs)/•

18 iunie (susţinerea examenului);
târgoviște – 8 – 17 iunie (participarea la curs)/•

22 iunie (susţinerea examenului).
Persoanele care îndeplinesc condiţiile de eligibi-

litate și sunt interesate să participe la acest proiect
sunt invitate să-și depună candidaturile cât mai curând
posibil. menţionăm că pentru judeţul Prahova este în
curs de formare prima grupă de cursanţi, așadar în mă -
sura în care sunteţi interesaţi, vă invităm să luaţi legă -
tura cu expertul Grup ţintă din cadrul Biroului jude ţean
Prahova – Andrei Duran, expert serviciul Dezvoltare în
cadrul ADr sud muntenia – tel.: 0723/905.612, e-mail:
programe@adrmuntenia.ro.

reamintim că ADr sud muntenia, în calitate de par -
tener, alături de Asociaţia „Patronatul Tinerilor Între -
prinzători din România”, în calitate de lider, implemen -
tează acest proiect de la începutul anului, în cadrul Pro -
gramului Operaţional Capital uman, Axa prioritară 3
„Locuri de muncă pentru toți” – România Start-up Plus.

Detalii despre proiectul „Start pentru afacerea ta! –
Regiunea Sud Muntenia” aflaţi pe website-ul Agenţiei –
www.adrmuntenia.ro, secţiunea Proiecte, link: https://
www.adr muntenia.ro/proiectul-start-pentru-
afacerea-ta/static/1025, precum și website-ul lideru-
lui de proiect – www.ptir.ro și pe pagina de facebook
a proiectului - https://www.facebook.com/startpen-
truafacereata/.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.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/
https://www.facebook.com/startpentruafacereata/
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A treia întâlnire a grupului actorilor interesaţi
de politicile de clustere în cadrul proiectului ClusterFY

În data de 16 mai, la târgoviște a»
avut loc a treia întâlnire a grupului
actorilor interesaţi de revizuirea politicilor
de clustere, eveniment organizat în cadrul
proiectului ClusterFY, pe care Agenţia
pentru Dezvoltare regională sud muntenia
îl implementează în calitate de partener
din Programul intErrEG Europe.

În cadrul celei de-a treia întâlniri, ce a avut loc la
sediul Consiliului judeţean Dâmboviţa, reprezen -
tan ţii Agenţiei pentru Dezvoltare regională sud mun -
tenia au oferit informaţii importante grupului acto ri -
lor implicaţi în politica de clustere despre proiec tul
ClusterFY, activităţi, precum și rezul ta tele aces tuia.

Cei peste 20 de participanţi la eveniment au a -
flat detalii despre activităţile realizate și documen -
tele elaborate sau actualizate de la începutul anului
2017 până în prezent. 

O altă activitate importantă desfășurată în a -
ceastă perioadă a fost participarea la al treilea work -
shop interregional, ce a avut loc în varșovia, Polonia,
în perioada 16 – 18 aprilie, la care au participat doi
reprezentaţi ai Agenţiei, un reprezentant al Aso cia -
ţiei Constructorilor de Automobile din romania ACArOm
și un reprezentant al Clusterului ind Agro Pol.

Proiectul este implementat în perioada 1 ianua -
rie 2017 – 31 decembrie 2021, de un consorţiu format
din opt parteneri din suedia, Olanda, Polonia, slova -
cia, Grecia, spania și românia, al cărui Coordonator
este Agenţia pentru Știinţă, inovare și tehnologie din
vilnius, Lituania. valoarea totală a acestui proiect
este de 1.818.325 de euro, din care bugetul Agen-
ţiei pentru Dezvoltare regională sud muntenia este
de 174.320 de euro, contribuţia proprie a Agenţiei
fiind de 3.486,40 de euro.

Proiectul ClusterFY se va implementa în două
etape. Prima etapă, ce are o durată de 3 ani, este

dedicată învăţării la nivel regional și schimbului de
experienţă între parteneri. La finalizarea acesteia
partenerii trebuie să realizeze un Plan Local de Ac-
ţiune pentru sprijinirea elaborării de noi politici
pentru domeniile abordate de proiect. Partenerii
din proiect trebuie să realizeze un plan de acţiune
comun cu recomandări pentru nivelul European. În
cea de-a doua etapă, partenerii vor monitoriza mo-
dalitatea în care se va implementa Planul de Ac-
ţiune elaborate în prima etapă.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Oportunităţi de dezvoltare
şi internaţionalizare a afacerilor

În perioada 10 mai 2018, Agenţia»
pentru Dezvoltare regională sud muntenia
a participat, în calitate de coordonator
al proiectului PrOsmE și PrOsmE inn la
evenimentul „Oportunități de dezvoltare
și internaționalizare a afacerilor”,
organizat de CEC Bank, partener în cadrul
proiectului PrOsmE, la Pucioasa.

scopul acestui eveniment, la care Agenţia pen -
tru Dezvoltare regională sud muntenia a fost co-or -
ganizator, a fost acela de a organiza o sesiune de in -
formare către imm-uri cu privire la proiectul PrOsmE -
„Promovarea IMM-urilor din România prin interme-
diul Enterprise Europe Network”, proiect imple-
mentat de un consorţiu format din 11 parteneri, în
care ADr sud muntenia este Coordonatorul proiec-
tului, iar CEC Bank este partener.

Astfel, în cadrul evenimentului au fost dezbătute
nevoile de finanţare ale companiilor. În acest sens,
ramona ivAn - Director fonduri struc turale, CEC Bank,
a prezentat oportunităţile de fi nanţare a imm-urilor
din surse externe și pentru im ple men tarea proiectelor
cu finanţare din fonduri europene. mihaela mArEȘ -
manager relaţii cu Clienţii – a făcut o radiografie a pro-
iectului PrOsmE și serviciile oferite de către consorţiul
PrOsmE, cu accent pe in ternaţionalizarea activităţii
prin intermediul reţelei EEn.

Gilda niCuLEsCu, reprezentantul ADr sud mun -
tenia, a oferit detalii despre serviciile de sprijin pen -
tru inovarea firmelor, furnizate prin proiectul
PrOsmE inn, finanţat din proiectul Horizon 2020.

Proiectul „PROSME - Promovarea IMM-urilor
din România prin intermediul Enterprise Europe
Network” este finanţat în cadrul Programului pen-
tru Competitivitatea Întreprinderilor și pentru imm-
uri (COsmE). Bugetul consorţiului proiectului pen-
tru perioada 2017 – 2018 este de 966.590,50 de

euro iar bugetul ADrsm este de 99.848 euro.
Proiectul se derulează în perioada 1 ianuarie

2015 – 31 decembrie 2020 și este implementat de
un consorţiu format din 11 parteneri, din regiunile
de dezvoltare sud muntenia și București ilfov.

Proiectul PrOsmE – inn - Îmbunătăţirea manage-
mentului inovării a firmelor din macroregiunea rO3
este implementat de ADr sud muntenia în perioada
2017 – 2018 și vizează furnizarea de servicii de sprijin
al managementului inovării către firmele din macro-
regiunea 3, ce acoperă regiunea sud muntenia și
București ilfov. Proiectul este fi nanţat în proporţie de
100% prin Programul Horizon 2020 al Comisiei Euro-
pene și are un buget total de 76.765 de euro, din care
bugetul ADr sud muntenia es te de 9.600 de euro.

Proiectul este implementat de un consorţiu for -
mat din 8 parteneri din regiunile de dezvoltare sud
muntenia și București ilfov (ADr sud muntenia – li-
der de proiect, fundaţia Centrul român pentru În-
treprinderi mici și mijlocii, Camera de Comerţ și
industrie Prahova, universitatea Politehnică din
București, Asociaţia română pentru industrie elec-
tronică și software (AriEs), institutul naţional de
Cercetare - Dezvoltare pentru mașini și instalaţii
destinate Agriculturii și industriei Alimentare –
inmA, inPuLsE Partners srL, sC iPA sA).

Pentru informaţii suplimentare privind acest
proiect, vă rugăm să contactaţi serviciul Dezvol-
tare, email: programe@adrmuntenia.ro.

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


vineri, 18 mai, Autori -
tatea de management pen -
tru Programul Operaţional
regional din cadrul minis -
terului Dezvoltării regio-
nale și Administraţiei Pu -
bli ce a modificat ghidul
specific pentru Prioritatea
de investiţii 3.2 – „Promo -
varea strategiilor de re -
duce re a emisiilor de dio-
xid de carbon pentru toa -
te tipu rile de teritoriu, în
particular zone urbane, in -
clusiv promovarea planu-
rilor sustenabile de mo-
bilitate urbană și a unor
măsuri relevante pentru
atenuarea adaptărilor”,
ce privește apelurile de pro -
iecte nr. POr/2017/3/3.2/1/7
rEGiuni, POr/2017/3/3.2/1/Bi
și POr/2017/3/3.2/1/iti din
cadrul Axei prioritare 3 – „Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scă zute de carbon”.

Principala modificare constă în prelungirea pe -
rioadei în care proiectele pot fi depuse în mysmis
până la 21 iunie 2018, ora 12:00.

Alte modificări ale ghidului menţionat prevăd:
schimbarea modalităţii de depunere a proiecte-•

lor în mysmis, și anume că cererile de finanţare se vor
transmite sub semnătură electronică extinsă, cer tificată
în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a re-
prezentantului legal al solicitantului/liderului de par-
teneriat, după caz, sau a persoanei îm puternicite de că-
tre acesta, dacă este cazul. În a cest sens, se vor vedea
clarificările din secţiunea 5.4.1 privind împuternicirea
pentru semnarea elec tronică extinsă a Cererii de finan-
ţare și a anexelor la cererea de finanţare (dacă este
cazul). Declaraţiile reprezentantului legal al solicitan-
tului și certificarea aplicaţiei pot fi semnate astfel:

o Olograf de către reprezentantul legal al soli ci -
tantului și electronic de către persoana împuterni cită,
pentru certificarea aplicaţiei avându-se în vedere
modelul m - Certificarea aplicaţiei din Ghidul General;

o Electronic de către reprezentantul legal al so -
licitantului.

Pentru a proba complementaritatea activi tă -•
ţilor, se poate anexa chestionarul de colectare a da -
telor pentru rutele pentru care se are în vedere re -
înnoirea parcului de material rulant pentru transpor -
tul public urban, asumat inclusiv de către reprezen -
tantul legal al solicitantului și transmis, în termenele
stabilite către mDrAP. modelul de chestionar a fost pus
la dispoziţie potenţialilor solicitanţi de către mDrAP.

noutăţile sunt incluse în sinteza principalelor
modificări ale Ghidului solicitantului – Condiţii spe-
cifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de
proiecte cu numărul POr/2017/3/3.2/1/7 rEGiuni,
POr/2017/3/3.2/1/Bi și POr/2017/3/3.2/1/iti (ver -
siunea consolidată) – Corrigendum publicat în data
de 18 mai 2018 pe site-ul dedicat implementării POr
2014 – 2020 în regiunea sud-muntenia, regio.adrmun-
tenia.ro, în cadrul secţiunii Program > Axe > Axa 3,
link https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/ar-
ticle/887/Ghid-Os-3-2-versiune-mai-2018.rar, pre-
cum și pe site-ul inforegio.ro.
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A fost modificat Ghidul solicitantului pentru reducerea
emisiilor de carbon în zonele urbane! IN
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R 2014 - 2020

http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/887/Ghid-OS-3-2-versiune-mai-2018.rar
https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/887/Ghid-OS-3-2-versiune-mai-2018.rar
http://www.inforegio.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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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 21 mai 2018

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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174 milioane Euro pentru afaceri
în energie regenerabilă
şi eficienţă energetică

Companii și alte»
categorii de potenţiali
beneficiari vor putea obţine
fonduri europene de 174 de
milioane de euro pentru
investiţii în energie
regenerabilă și eficienţă
energetică, cu finanţare din
fondul European de Dezvoltare
regională, prin Programul
Operaţional infrastructură
mare 2014-2020.

Cei interesaţi pot merge la
seminarii de informare despre a -
ceste linii de finanţare organiza -
te de ministerul fondurilor Euro-
pene, cu înscriere on-line.

ministerul fondurilor Europe -
ne, la iniţiativa Autorităţii de ma-
nagement a POim și cu sprijinul
Băncii Europene de investiţii (BEi),
lansează o campanie de infor-
mare în București și în teritoriu
cu scopul de a sprijini și facilita
accesul la finanţare prin fonduri
europene.

specialiștii Am POim și BEi vor
prezenta celor interesaţi, într-un
limbaj cât mai accesibil, principa -
lele cerinţe privind realizarea ce -
rerilor de finanţare.

Cele 3 linii de finanţare sunt
următoarele:

6.1 - Creșterea producţiei de•
energie din resurse regenerabile
mai puţin exploatate (biomasă, bio -
gaz, geotermal);

6.2 - reducerea consumului•
de energie la nivelul consumato-
rilor industriali;

6.4 - Creșterea economiilor•

în consumul de energie primară
produsă prin cogenerare de în-
altă eficienţă

Până în prezent s-a depus o
serie de cereri de finanţare care
au fost evaluate evaluate, însă
mfE crede că potenţialii benefi-
ciari au nevoie de recomandări
pentru o mai bună înţelegere și
pentru a fi evitate greșelile în
scrierea proiectelor.

seminariile vor avea loc du -•
pă cum urmează:

Craiova – 29 mai, hotel Eu-•
ropeca (strada Pietăţii, nr. 9-11-
13);

Bacău – 31 mai, hotel Dum-•
brava (strada Dumbrava roșie,
nr.2);

Cluj – 5 iunie, hotel Paradis•
(strada Ciocârliei nr. 47);

Brașov – 7 iunie, hotel Gol-•
den time (Calea București, nr.
99);

București – 12 iunie, hotel•
Golden tulip times (bulevardul
Decebal, nr. 19).

232 milioane euro (din care
aprox. 197 milioane contribuţie uE)
reprezintă alocarea financiară pen -
tru Axa Prioritară 6 a POim - Pro-
movarea energiei curate și efici -
enţei energetice în vederea susţi -
nerii unei economii cu emisii scă-
zute de carbon.

În cadrul apelurilor de proiec -
te deschise pe obiectivele 6.1, 6.2
și 6.4, cu o alocare totală de apro -
ximativ 174 milioane euro, proiec -
tele se depun în sistemul electro-
nic mysmis 2014 și finanţează ur-
mătoarele activităţi:

(continuare în pagina 8)

Deschiderea apelului
pentru finanţare
în cadrul WiFi4EU

La nivelul uE a fost lansată iniţiativa
Wifi4Eu prin care se oferă vouchere de
15.000 de Euro pentru a instala internet
wireless gratuit în spaţiul public pentru
cetăţeni! Bonurile pot fi utilizate de lo ca -
lităţi pentru a instituirea punctelor de ac-
ces Wi-fi în spaţii publice, de exemplu în
biblioteci, muzee, parcuri sau pieţe pu blice.

Astfel, prin intermediul voucherelor de
15.000 de euro se pot achiziţiona și insta -
la echipamente Wi-fi în anumite centre
ale vieţii publice pe care autorităţile pu -
blice locale le-au ales în acest sens. Cos -
turile pentru întreţinerea reţelei vor fi a -
coperite de localităţi.

mai multe detalii despre iniţiativa WiFi4EU,
inclusiv Lista localităţilor eligibile, pu -
teţi afla accesând link-urile următoare:
http://wifi4eu.eu/ și https://ec.eu-
r o p a . e u / d i g i t a l - s i n g l e - m a r  -
ket/en/faq/wifi4eu-intrebari-si-
raspunsuri.

Sursa: mdrap.ro

Până în 2020 se prevede
reconstrucţia
şi refacerea sistemului
naţional de irigaţii

Până în 2020 vor fi irigate două mili -
oane de hectare, potrivit Planului naţio -
nal de irigaţii. Anul acesta, pentru refa -
cerea și reconstrucţia sistemului naţio-
nal se vor aloca 26,5 milioane de euro, a
spus ministrul agriculturii, Petre Daea.
El a mai declarat că, din cauza tempera -
turilor scăzute din primăvară, ministerul
ia în calcul amânarea termenului până
la care producătorii de tomate care au
primit sprijin pentru producţia timpurie
trebuie să livreze spre consum cantită-
ţile la care erau obligaţi prin actele nor-
mative.

Petre Daea, ministrul agriculturii a mai
precizat că „aceste fenomene au afectat
pe legumicultori, i-au afectat pe cei care
s-au apucat mai devreme să planteze, în
ideea că și actul normativ îi obliga să fa -
că acest lucru. Ne gândim să procesăm în
spațiul legii o reașezare a termenului”.

Producătorii de tomate timpurii care
au beneficiat de sprijin de la stat ar tre-
bui să livreze pe piaţă o cantitate de 2
tone până la finalul lunii mai.

Sursa: rador.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://wifi4eu.eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/wifi4eu-intrebari-si-raspunsuri
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/wifi4eu-intrebari-si-raspunsuri
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/wifi4eu-intrebari-si-raspunsuri
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/wifi4eu-intrebari-si-raspunsuri
http://www.mdrap.ro
http://rador.ro
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(continuare din pagina 7)
realizare și/sau modernizare a capacităţilor de•

producţie a energiei electrice și/sau termice din
biomasă și biogaz, respectiv a capacităţilor de pro-
ducţie a energiei termice pe bază de energie geo-
termală, precum și investiţii în extinderea și moder -
nizarea reţelelor de distribuţie a energiei electri -
ce, în scopul preluării energiei produse din resurse
regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării
sistemului Electric naţional (Os 6.1). Perioada de
depunere a proiectelor în mysmis : 17.07.2017 -
31.12.2018, ora 10.

implementare a sistemelor de monitorizare a•
consumurilor de energie la consumatorii industriali
(Os. 6.2). Perioada de depunere a proiectelor în
mysmis: 20.03.2018 - 31.12.2018.

realizare / modernizare a centralelor electri -•
ce de cogenerare de înaltă eficienţă pe gaz natural
și biomasă și a centralelor electrice de cogenerare
de înaltă eficienţă care utilizează gaze reziduale
provenite din procese industriale (Os. 6.4). Peri oa -
da de depunere a proiectelor în mysmis: 17.07.2017 -
31.12.2018, ora 10.

solicitanţii eligibili:
unităţile Administrativ teritoriale (uAt), sub-•

diviziunile administrativ-teritoriale și Asociaţiile
de Dezvoltare intercomunitară (ADi) care produc
energie termică în scopul furnizării în reţeaua de
transport și distribuţie pentru asigurarea serviciu-
lui public de alimentare cu energie termică sau
pentru consumul propriu;

Companiile care au ca activitate producerea•
de energie în scopul comercializării;

Operatorii de distribuţie/transport a energiei•
electrice care preiau energie produsă din resurse
regenerabile de energie (Os. 6.1);

societăţile cu personalitate juridică din indus-•
trie mari consumatori de energie care trebuie să
implementeze sisteme de monitorizare în vederea
identificării rapide a soluţiilor non-cost de redu-
cere a consumurilor și care trebuie să deţină un in-
strument puternic de urmărire și cuantificare a
efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de creș-
tere a eficienţei energetice. (Os. 6.2);

societăţile din industrie și reprezentanţii de -•
semnaţi ai unui parc industrial care înregistrează
consumuri energetice de peste 200 tone echivalent
petrol/an și care pot dovedi un necesar util de ener -
gie termică pentru procesele industriale cu o du-

rată de minim 4.000 h/an (Os. 6.4).
sumele maxime ce pot fi luate de beneficiari:
15 milioane euro pentru realizarea/ moderni-•

zarea centralelor electrice de cogenerare (Os 6.4),
și pentru realizarea și/sau modernizarea capacită-
ţilor de producţie a energiei electrice și/sau termi -
ce din biomasă și biogaz, respectiv a capacităţilor de
producţie a energiei termice pe bază de energie geo -
termală (6.1 producţie);

5 milioane euro pentru investiţii în extinderea•
și modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei
electrice (Os 6.1 distributie);

200.000 euro pentru sistemele de monitoriza -•
re a consumurilor de energie la consumatorii indus -
triali (Os 6.2).

Conform celei mai recente situaţii publicate
de ministerul fondurilor Europene, în februarie 2018,
în cadrul POim românia a încasat de la Comisia Euro -
peană rambursări de cheltuieli în proiecte europe -
ne în valoare totală de 858,2 milioane de euro, re-
prezentând o rată de absorbţie de 9,11%.

În perioada de programare precedentă, 2007-
2013, în cele două programe operaţionale corespon -
dente actualului POim, românia a absorbit fonduri
europene astfel:

Programul Operaţional sectorial transport (POst):•
3,2 miliarde de euro, adică 74,63% rată de absorb -
ţie, fără avansurile acordate de CE;

Programul Operaţional sectorial mediu (POsm):•
3,4 miliarde de euro, adică rată de absorbţie de 78,48%
fără avansuri (situaţia centralizată până la nivelul
lunii noiembrie 2017).

Sursa: startupcafe.ro
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Consiliul Naţional al IMM-urilor
lansează proiectul „SME Academy”

Promovarea unei ocupări sustenabile»
și de calitate a forţei de muncă din mai multe
regiuni prin oferirea unor cursuri integrate
de formare profesională este principalul
obiectiv al lansării, începând cu luna mai
2018, a unei Academii pentru imm-uri, a
anunţat florin jianu, președintele Consiliului
naţional al Întreprinderilor Private mici și
mijlocii din românia (CniPmmr).

„SME Academy”, proiect cu o valoare totală de
peste 3,263 milioane lei (100% finanţare nerambur -
sabilă), va fi implementat în perioada mai 2018 -
mai 2019. Obiectivul general al proiectului este re-
prezentat de promovarea unei ocupări sustenabile
și de calitate a forţei de muncă din regiunile nord
Est, Centru și sud Est, prin oferirea unor cursuri inte -
grate de formare profesională pentru 600 de între-
prinzători, manageri și angajaţi ai departamente-
lor de resurse umane, în vederea adaptării activi-
tăţii acestora la dinamica sectoarelor economice
cu potenţial competitiv.

„Lansăm SME Academy, o inițiativă care vizea -

ză formarea continuă a antreprenorilor prin me-
tode inovative și creative. Avem concepte precum
'SME Bootcamp' în cadrul căruia organizăm cursuri
de antreprenoriat, managementul inovării, educa -
ție financiară și managementul resurselor umane,
oferim servicii de business coaching și experiența
unui program inovativ de învățare prin sport și rea -
lizăm o aplicație mobilă”, a precizat florin jianu.

Proiectul este cofinanţat din fondul social Eu-
ropean prin Programul Operaţional Capital uman
2014-2020.

Sursa: agerpres.ro

Comisarul european Elżbieta Bieńkowska,
la Bucureşti

Comisarul european pentru piaţa internă, indus -
trie, antreprenoriat și imm-uri, Elżbieta Bieńkowska
(stânga foto), s-a întâlnit săptămâna trecută, la Bu-
curești, cu pre mierul, cu membri ai cabinetului și cu
președintele Camerei Deputaţilor. La Palatul victo -
ria s-au discu tat aspecte privind viitorul buget al uniu -
nii, piaţa digitală, politica industrială și de apărare
și preluarea de către românia a președinţiei semes -
triale a Consiliului uniunii Europene în ianuarie 2019.
Pre mierul viorica Dăncilă (dreapta foto) a spus că
viitorul buget trebuie să susţină eforturile de redu -
cere a decala jelor de dezvoltare dintre statele mem-
bre ale uniu nii: „Am reafirmat în acest sens întreaga
disponibilitate a Ro mâniei de raportare constructivă
la viitoa rele nego cieri la nivel european, precum și de
canali zare a efor turilor către o avansare substanțială

a negocierilor pe durata mandatului său de preșe-
dinție a Consiliu lui Uniunii Europene, în semestrul I
2019, care să per mită un acord politic în timp util
în acest dosar.”

Sursa: rador.ro

http://www.adrmuntenia.ro
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O altă deltă a Dunării, lângă Călăraşi
Ca să ai parte de o duminică plăcută,»

ori pur și simplu să te răsfeţi într-o după
amiază liberă, nu trebuie nici să intri în
aglomeraţia de pe valea Prahovei și nici să
plătești taxa de pod spre litoral. La doi pași
de Călărași există o lume mirifică, cu locuri
cum poţi găsi doar în Delta Dunării. Ai nevoie
doar de o barcă cu motor și chef de ducă…

Dunărea a creat aproape de Călărași o adevă-
rată minideltă, un ecosistem care ascunde peisaje
de o frumuseţe ce-ţi taie respiraţia. O plimbare cu
barca pe canalele străjuite de o vegetaţie luxu-
riantă în care se ascund zeci de specii de păsări
face mai mult decât orice medicaţie antistres.

Dacă nu e prohibiţie, pescarii trebuie să-și ia
sculele pentru pescuit la ei. nu trebuie să dai dova -
dă de prea multă răbdare pentru a te lăuda cu o cap -
tură serioasă. se prinde somn, șalău, avat, caras și
crap. Pescarii pot sta cu ochii pe plută toată ziua dar
nici amatorii de drumeţii cu barca nu se vor plictisi pe
Dunărea de lângă Călărași. Există mai multe rute și
puncte de interes.

Dacă ai o zi întreagă la dispoziţie, poţi parcurge
un itinerariu de aproximativ 50 de km, dus-întors, în
urma căruia îţi vei umple sufletul și cardul din apa-
ratul de fotografiat cu amintiri superbe.

Lași municipiul Călărași în urmă, navigând pe bra -
ţul Borcea, și te îndrepţi spre silistra, o apuci stân -
ga pe canalul jianu, intri pe Dunărea veche, admiri pei -
sajul, îţi umpli plămânii cu mireasma ca de tămâie a
viţei de vie sălbatice și poţi face și un popas. Pe fa -
ţa nordică a insulei Păcuiul lui soare, ai întâlnire cu is-
toria.

O cetate misterioasă își ascunde pereţii fortifi -
caţi în apele Dunării, în funcţie de nivelul apei măsu -
rându-se și norocul privitorului. Oricum, rămân des -
tule vestigii de admirat și pe insula cu vegetaţie bo -
gată. unii istorici spun că am avea de-a face aici cu
o cetate bizantină, „Vicina”. Edificiul a fost construit
pe la sfârșitul anilor 900, cunoscut la început cu des -
tinaţie militară apoi ca centru comercial. Acum ce-
tatea de la Păcuiul lui soare este doar o destinaţie
turistică pentru cunoscătorii aleși.

O altă rută, mai scurtă, dar nu lipistă de tenta -
ţii este pe Dunărea navigabilă. imediat după ce pă-

răsești bătrânul braţ Borcea, faci dreapta și după vreo
4 km faci popas, pe malul stâng, pe ostrovul „Pisica”
(trămșani). Aici este un adevărat paradis verde, cu pă -
duri împodobite cu liane și viţă de vie sălbatică. spe -
ciile de păsări aflate pe cale de dispariţie, care po-
pulează insula, au făcut ca zona să fie declarată arie
protejată. După popasul de pe „Pisica”, la aproxima -
tiv 8 km în aval, pe dreapta, găsești cetatea „Păcu -
iul lui Soare”, menţionată anterior.

Sursa: efoartebine.ro

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


un alt proiect cu finanţare europeană pe care Pri-
măria municipiului Călărași îl are în pregătire este cel ca -
re își propune reducerea emisiilor de carbon în munici -
piul Călărași prin crearea unui spaţiu urban multifunc ţio -
nal în zona centrală a municipiului. Extinderea și moder -
nizarea spaţiilor pietonale constituie una dintre strate-
giile esenţiale pentru atingerea obiectivului de mobili-
tate urbană durabilă. În municipiul Călărași există zona
centrală care reprezintă areale de atracţie la nivelul ora -
șului, care reunește zone pietonale de recreere, agre-
ment, reprezentate de Parcul Central, fiind utilizată pre -
ponderent pentru activităţi de recreere. mersul pe jos
reprezintă una dintre opţiunile fundamentale ale mo -
bilităţii, oferind o serie de avantaje: este ieftin, fără emi -
sii, nu utilizează combustibili, oferă beneficii pentru să-
nătate, accesibil indiferent de venituri. Zona centrală în
care este situat amplasamentul investiţiei concentrea ză
cele mai importante unităţi administrative, financiare,
culturale și comerciale și prezintă o bună deservire cu
spaţii publice prin existenţa unei reţele formată din gră-
dini, scuaruri și pieţe conectate, parţial, prin zone pie-
tonale. Cu toate acestea, spaţiul public nu este ame-
najat corespunzător, fiind în mare măsură degradat. Ast -
fel, per ansamblu, zona nu este foarte atractivă pentru
locuitori, fiind necesară reamenajarea și revitalizarea zo -
nei pietonale. Proiectul propune soluţii moderne de share-
space și pietonal, infrastructura necesară derulării tran-

zitului pietonilor și bicicliștilor între zonele de interes
din zona centrală și a legăturii între liniile de circulaţie
ale transportului public urban. Lucrările de intervenţie
propuse vor consta în: lucrări de infrastructură, fântâni,
mărirea și diversificarea zonelor de spaţiu verde prin
amplasarea de jardiniere și gradene de sprijin (se vor
planta specii autohtone și foarte bine adaptate la me-
diul climatic din zona câmpiei), trepte și rampe pentru
accesul persoanelor cu dizabilităţi, pergole, divers mo-
bilier urban, iluminat ornamental, canalizaţii subterane
pentru instalaţiile noi cât și pentru reţelele de telefo-
nie, cablu existenţe, amenajarea zonelor de ședere prin
amplasarea de bănci inteligente (dotate cu prize usB,
sisteme inteligenţe și autonome) etc.. În același peri-
metru va fi amplasată o staţie autonomă de tip bike-
shering pentru circa 30 de biciclete care va permite par -
carea în siguranţă a acestora precum și un confort ridi -
cat pentru închiriere și returnare. Prin toate inter ven -
ţiile propuse se va obţine creșterea calităţii vieţii prin
îmbunătăţirea amenajărilor peisagistice, prin crearea
unui micro climat mai favorabil și a unui mediu mai calm
și mai bine oxigenat.

În curând, Primăria municipiului Călărași va re cep -
ţiona Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de inter -
venţie a acestui proiect urmând ca, până în toamnă, a -
plicaţia să fie depusă spre finanţare.

Sursa: radiovocescampi.ro

În zilele de 25 și 26 mai a.c., orașul mioveni va găz -
dui sesiunea știinţifică de primăvară a Academiei Oame -
nilor de Știinţă din românia (AOsr). temele principale ca -
re vor fi dezbătute în cadrul sesiunii din anul Centena -
rului vor fi PrODuCtiCA, EnErGiE – mEDiu, CDi - COLA -
BOrArEA DintrE univErsitAti, mEDiuL ECOnOmiC Și
COmunitAtEA LOCALă și se vor desfășura sub mottoul „1918-
2018: Contribuții romanești în domeniul ingineriei”.

Lucrările sesiunii știinţifice vor fi precedate de vi -
zita participanţilor la Automobile Dacia sA - un prilej de

relevare „pe viu” a legăturii dintre știinţă și producţie,
marea întreprindere constituind - prin performanţele ei -
o expresie a modalităţilor eficiente de unire a sistemu -
lui cercetare-dezvoltare-inovare cu activitatea produc -
tivă nemijlocită.

Organizatorii manifestării sunt Asociaţia Oame-
nilor de Știinţă din românia, universitatea Politehnică
București și Primăria Orașului mioveni, în parteneriat
cu Centrul Cultural mioveni.

Sursa: bitpress.ro

11info Regional sud muntenia
Buletin Informativ nr. 371 / 14 - 20 mai 2018

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

IN
FO

 JU
D

EȚE

Sesiune ştiinţifică a Academiei
Oamenilor de Știinţă din România, la Mioveni
Argeş

Proiect cu finanţare REGIO
pentru modernizarea zonei centrale

a municipiului Călăraşi

Călăraşi

http://www.radiovocescampi.ro
http://bitpress.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Proiect
de peste 220 de milioane de euro,
în 52 de localităţi din Dâmboviţa!

Dâmboviţa

Cel mai mare proiect de infrastructură»
din judeţul Dâmboviţa, prezentat la Consiliul
judeţean Dâmboviţa

sala unirii a Consiliului judeţean Dâmboviţa a găz -
duit joi, 17 mai 2018, ședinţa de prezentare a Contrac -
tului de Achiziţie Publică „Sprijin pentru pregătirea
aplicației de finanțare și a documentațiilor de atri buire
pentru proiectul regional de dezvoltare a infra struc -
turii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița”, con-
tract semnat în data de 10 mai 2018 și derulat de Com -
pania de Apă târgoviște -Dâmboviţa, prin Programul Ope -
raţional infrastructură mare.

La eveniment au participat: ministrul fondurilor
Europene, rovana Plumb, vicepreședintele senatului,
Adrian țuţuianu, președintele Consiliului judeţean Dâm -
boviţa, Daniel Comănescu, vicepreședintele Luciana
Cristea, prefectul judeţului Dâmboviţa, Antonel jîjîie,
administratorul public al judeţului, ionuţ săvoiu, par-
lamentarii dâmboviţeni Claudia Gilia, Carmen Holban,
Corneliu Ștefan și titus Corlăţean, directorul general
al Direcţiei Generale Programe infrastructură mare,
Cătălin Gheran, și directorul Companiei de Apă târgo -
viște – Dâmboviţa, Adrian Dumitru, primarul municipiu -
lui târgoviște, Cristian stan și edilii altor localităţi vi-
zate de proiect. La întâlnire au fost prezenţi și repre -
zentanţi ai unităţii de implementare a proiectului,

precum și reprezentanţi ai Consultantului.
Proiectul, în valoare de peste 220 milioane euro,

urmărește realizarea de investiţii pentru sistemele de
apă și apă uzată, care fac parte din aria de operare a
Companiei de Apă târgoviște Dâmboviţa, în 52 de uAt-uri.

rovana Plumb, ministrul fondurilor europene, a
făcut apel la toţi cei implicaţi în implementarea pro-
iectului să gestioneze cu seriozitate toa te activităţile
necesare realizării cu succes a celui de-al doilea mas-
terplan aferent proiectului, termenul-limită fiind luna
august 2019.

La rândul său, vicepreședintele senatului, Adrian
țuţuianu, a solicitat consultantului să pregătească la
termen toate documentaţiile din cadrul proiectului,
primele dintre acestea, referitoare la o parte din cele
52 de localităţi, urmând a fi predate pe data de 27 au-
gust 2018. De asemenea, a recomandat conducerii
Companiei de Apă să găsească soluţii concrete tuturor
problemelor cu care aceasta se confruntă în prezent.
totodată, reprezentanţilor unităţii de implementare
a proiectului le-a sugerat să respecte legislaţia în do-
meniul achiziţiilor publice, iar celor ai unităţilor ad-
ministrativ-teritoriale dâmboviţene să rămână membri
și să-și plătească la termen cotizaţiile către Asociaţia
de Dezvoltare intercomunitară, dar și contribuţiile
pentru majorarea capitalului social.

Sursa: targovistenews.ro
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vicepreședintele Consiliului judeţean Giurgiu, Lu -
cian Corozel, a declarat miercuri că instituţia pe care
o reprezintă derulează, împreună cu Prefectura Distric -
tului ruse și Primăria tenovo din Bulgaria un proiect co -
mun transfrontalier, în valoare de 450.000 euro, pentru
instruirea personalului din cele trei instituţii publice.

„Încă din anul 2013 a fost încheiată între Județul
Giurgiu și Districtul Ruse, Bulgaria, o înțelegere de coo -
perare în baza căreia părțile vor coopera în domeniile
infrastructură, dezvoltare economică și socială, sănă -
tate, educație, cultură, comunicații și informatică, ad -
ministrativ și turistic, conform priorităților din viito -
rul program de cooperare transfrontalieră. Deoarece
între cele două administrații există încă multe dife-
rențe, CJ Giurgiu și Districtul Ruse au considerat ne-
cesar să se cunoască mai bine, să depășească proble-
mele comune și să creeze cadrul pentru a dezvolta

proiecte viitoare împreună și astfel a fost câștigat și
s-a semnat în data de 19 mai 2017 în cadrul Progra-
mului Interreg V-A Romania Bulgaria, Axa prioritara
5 – O regiune sigură, Obiectivul specific 5.1 Sporirea ca -
pacității de cooperare și eficienței instituțiilor publi -
ce în context CBC și un proiect transfrontalier de instrui -
re pentru administrația județului Giurgiu și Districtu -
lui Ruse, proiect în care CJ Giurgiu are ca parteneri Pre -
fectura Districtului Ruse și Primăria Municipalității
Tenovo, Bulgaria”, a declarat vicepreședintele Cj la
conferinţa de lansare a programului de instruire.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 de luni.
Obiectivele proiectului sunt creșterea capacităţii

de cooperare și profesionalizarea personalului între
cele trei autorităţi publice, precum și dotarea cu
echipamente it.

Sursa: agerpres.ro

450.000 de euro pentru instruirea
funcţionarilor din Giurgiu şi Ruse

Giurgiu

Olimpiada judeţeană de arte plastice,
istoria artelor şi arhitectură - 2018

Ialomiţa

Luni, 14 mai, la muzeul naţional al Agriculturii din
slobozia, a avut loc vernisajul unei expoziţii specia -
le. mai precis, lucrările premiate la Olimpiada jude -
ţeană de arte plastice, istoria artelor și arhitectură -
2018, ediţia a iii-a, au fost prezentate privitorilor, iar
autorii premiaţi. Este vorba despre un concurs care
s-a desfă șu rat pe parcursul mai multor luni, la Li-
ceul de Arte „Ionel Perlea” din slobozia, participan -
ţii fiind elevi de la clasele a v-a până la a Xii-a.

Expoziţia reprezintă într-o oarecare măsură po -
tenţialul judeţului ialomiţa în acest domeniu, al ar -
telor vizuale, având în vedere că ialomiţenii au ob -
ţinut mereu performanţă la nivel naţional.

La acest concurs au participat sute de elevi din
judeţ, care s-au remarcat prin talent și exprimarea
frumosului în diverse forme, prin compoziţii și studii
de grafică, pictură, arte decorative și arhitectură.

„Această olimpiadă dă posibilitatea elevilor do -
tați, cu aptitudini în aceste domenii vizuale, să-și
găsească drumul, printr-un parcurs profesional în ca -
drul Liceului de Arte „Ionel Perlea” din Slobozia, li -
ceu care, an de an, în cadrul Olimpiadei Naționale,

se regăsește în prima parte a ierarhiei competi țio -
nale, concurând cu alte licee de specialitate, cu tra -
diții de zeci de ani. Ar fi bine dacă am putea să înțe -
legem, și nu e nici acum prea târziu, că ora de arte vi -
zuale și abilități practice din învățământul primar,
până la cel liceal, este bine să fie respectată, chiar
și atunci când este predată de profesori de alte spe -
cialități, de învățători sau de profesori necalifi -
cați. Beneficiile creării unei atmosfere de liberta -
te în exprimarea ideilor, a gândurilor și a concreti -
zării lor pe o suprafață plastică sau în spațiu se vor
materializa în construirea caracterelor și a persona -
lității tinerilor, care trebuie să se adapteze rapid la
o societate tot mai mobilă și dinamică”, preciza Gheor -
ghe Petre, managerul muzeului naţional al Agriculturii.

Această olimpiadă oferă ocazia identificării ele -
vilor cu aptitudini vizuale și dezvoltării gândirii creative.

Evenimentul a fost organizat de Consiliul jude -
ţean ialomiţa, muzeul naţional al Agriculturii, inspec -
toratul Școlar judeţean ialomiţa și Liceul de Arte „Io -
nel Perlea”.

Sursa: obiectiv.net

http://www.adrmuntenia.ro
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În cadrul unei competiţii iniţiate de»
către Ambasada franţei, administraţia
prahoveană a fost unul dintre premiaţi.

Este vorba despre concursul „Orașe durabile”,
la începutul acestei săptămâni fiind anunţaţi câș-
tigătorii pentru cele patru categorii – apă, canali-
zare, gestionarea deșeurilor; mobilitate urbană;
eficienţă energetică, respectiv valorificarea con-
strucţiilor și reabilitarea patrimoniului. Consiliul
judeţean Prahova a fost desemnat câștigător la
prima categorie menţionată, și anume „Apă, cana -
lizare, și gestionarea deșeurilor”, cu proiectul „Sis -
tem de management integrat al deșeurilor în jude -
țul Prahova”, proiect care vizează realizarea unui
sistem modern de gestionare a deșeurilor, dimensio -
nat după cerinţele judeţului, prin intermediul căru -
ia exigenţele naţionale și europene să fie îndeplinite.

Administraţia prahoveană a fost reprezentată
de către Ludmila sfîrloagă, vicepreședinte al Consi -
liului judeţean Prahova, premiul și diploma fiindu-i
înmânate de către ambasadorul franţei la București,
michèle ramis, respectiv de mădălin mihailovici, CEO
veolia - Director general Apa nova. Ludmila sfîrloa -
gă a menţionat că premiul onorează, dar aduce ad-
ministraţiei judeţene o mare responsabilitate, de-

oarece trebuie ca în viitor să existe o continuitate
în punerea în aplicare a unor soluţii durabile, la ni -
vel de judeţ, pentru a reduce poluarea și consumul
de energie, pentru a îmbunătăţi transportul public
și infrastructura. La rândul său, michèle ramis, am -
basadorul franţei în românia, a subliniat importan -
ţa colectivităţilor teritoriale, care sunt actori im-
portanţi ai tranziţiei ecologice și care vin cu pro-
iecte inovatoare atât în franţa, cât și în românia.

Concursul „Orașe durabile” a avut ca scop pune-
rea în valoare a iniţiativelor pozitive ale administra-
ţiilor locale din românia și a celor mai implicate în
dezvoltarea durabilă și în lupta împotriva schimbărilor
climatice. Consiliul judeţean Prahova a fost singurul
din ţară care a câștigat un premiu, ală turi de două mu-
nicipii și un oraș – Piatra neamţ, Al ba iulia și seini.

Concursul menţionat s-a aflat la prima ediţie,
Ambasada franţei în românia și partenerii săi – Busi -
ness france și Camera franceză de Comerţ și indus -
trie din românia – invitând toate autorităţile locale
din românia să trimită, înainte de 30 martie 2018,
proiectele care au fost deja finalizate sau care
sunt în curs de finalizare, fiind vorba despre inves-
tiţii care semnifică un pas important în dezvoltarea
pe termen lung a comunităţilor.

Sursa: ziarulprahova.ro

Consiliul Judeţean Prahova,
desemnat câştigător al unui concurs

iniţiat de Ambasada Franţei

Prahova

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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„Dezvoltarea capitalului uman
din Municipiul Turnu Măgurele prin participarea

la educație” – proiect cofinanţat
prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Teleorman

Primăria municipiului turnu măgurele a semnat,
vineri, 11 mai, împreună cu ministerul fondurilor Eu-
ropene, în calitate de Autoritate de management pen-
tru Programul Operaţional Capital uman 2014-2020
(POCu), contractul de finanţare pentru proiectul
„Dezvoltarea capitalului uman din Municipiul Turnu
Magurele prin participarea la educatie”, derulat în
cadrul POCu, depus în parteneriat cu Școala Gimna-
zială nr. 2 și Școala Gimnazială nr.4.

Proiectul are ca obiectiv general implementa-
rea de măsuri integrate pentru facilitarea accesului
la educaţie și prevenirea părăsirii timpurii a școlii
pentru copiii și tinerii ce fac parte din grupuri vul-
nerabile, reîntoarcerea în sistemul de învăţămant
a copiilor/ ti nerilor/ adulţilor care au părăsit școa -
la, precum și dezvoltarea competenţelor capitalului
uman din în văţămantul preuniversitar din unităţi
școlare defavorizate, iar grupul ţintă este format
din 1.134 de persoane – copii de vârstă ante pre -
școlară, preșcolari și elevi din ciclul primar și gim-
nazial, părinţii/tutorii aces tora, tineri/adulţi care
nu au absolvit învăţământul obligatoriu, cadre din
învăţământ/personal de sprijin, care vor participa
la activităţi integrate de educaţie, în cadrul celor
două școli partenere în proiect, respectiv Școala
Gimnazială nr. 2 și Școala Gimnazială nr. 4.

se așteaptă ca proiectul să aibă un efect pozitiv
în contextul în care prevede intervenţii de educaţie
care vor genera pe termen mediu îmbunătăţirea ca -
lităţii vieţii tuturor membrilor grupului ţintă. toto-
dată, pe termen lung se urmărește dezvoltarea co -
munităţilor din care aceștia fac parte.

În ceea ce privește obiectivele specifice, se are
în vedere includerea a 160 copii în programul „Gră -
dinița prietenoasă”, realizarea a nouă workshop-uri
de educaţie parentală și mentorat pentru 160 părinţi
ai copiilor preșcolari din grupul ţintă; organizarea a
nouă ateliere de lucru pentru copiii de grădiniţă
însoţiţi de părinţii acestora pe teme legate de sănă-
tate, igienă, nutriţie sănătoasă și educaţie intercul-
turală; includerea a 300 de elevi în programe de tip

școală după școală; realizarea a trei activităţi extra-
curriculare (ateliere de lucru pentru promovarea ne-
discriminării, desegregării școlare și creșterii stimei
de sine); organizarea a două tipuri de ateliere edu-
cative: educatie prin sport si artă; informarea si con-
silierea școlară de tip părinte – elev – școală pentru
300 elevi și 300 părinţi; integrarea a 54 de persoane
în programe de tip a 2-a șansă; derularea de programe
de consiliere și orientare scolară pentru participanţii
la a 2-a șansă (25 – 64 ani), precum și organizarea a
trei workshop-uri tematice privind incluziunea socială
si nediscrimarea participantilor la programe de tip a
2-a șansă. De asemenea, se urmărește organizarea a -
nuala a câte unui workshop educativ pentru antrepre -
școlari și parinţii acestora; acordarea de subvenţii co -
piilor/ tinerilor/ adulţilor din programele grădiniţa
prietenoasă, școala după școală și a doua șansă (514
persoane); acordarea de sprijin material (hrană și re-
chizite) membrilor grupului ţintă participanţi la pro-
gramele gradiniţa prietenoasă, școala după școală și
a doua șansă (514 persoane); modernizarea spaţiilor
pentru educaţie (80 de laptop-uri cu sistem de ope-
rare inclus, 4 imprimante multifuncţionale, 4 video-
proiectoare,4 table interactive); crearea și imple-
mentarea unei platforme pentru colaborarea perso-
nalului didactic membri ai grupului ţintă, cu alţi spe -
cialiști; participarea cadrelor din educaţie, mem bri
ai grupului ţintă, la crearea unor reţele de mentorat
și sprijin profesional (80 persoane); participarea și
sprijinirea a 80 de cadre din învăţământ, membrii ai
grupului ţintă, la programe de formare și dobândire
de competenţe acreditate; încheierea de partene-
riate locale pentru educaţie, ocupare și sustenabili-
tate; încheierea de parteneriate locale pentru schimb
de experienţă și bune practice în învăţământ.

valoarea totală eligibilă a proiectului se ridică la
4.215.801,53 lei, din care 3.583.431,30 lei finanţare
din fondul social European, 548.054,20 lei finanţare
de la bugetul de stat și 84.316,03 lei contribuţia celor
3 parteneri, durata proiectului fiind de 36 de luni.

Sursa: ziarulteleormanul.ro
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newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

Agenţie și de către ministerul Dezvoltării regionale, Administraţiei Publice
și fondurilor Europene, în vederea promovării

Programului Operaţional regional.
Pe lângă aceste noutăţi, se dorește informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale reţelei de informare
rEGiO sud muntenia și despre cele mai importante evenimente

organizate de acestea în judeţele regiunii.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CĂLĂRAȘI
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 ARGEȘ
Adresă / ADr sud muntenia, Biroul judeţean
Argeș, sediul Consiliului judeţean Argeș: Piaţa
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 judeţean
Dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
Dâmboviţa: Piaţa tricolorului, nr. 1, et. iv, cam.
90, 100 și 101, mun. târgoviște, jud. Dâmboviţa
Tel./fax / 0345/100.018, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / ADr sud muntenia, Biroul judeţean
Giurgiu, B-dul mihai viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean IALOMIȚA
Adresă / ADr sud muntenia, Biroul judeţean
ialomiţa, Piaţa revoluţiei, nr. 1, et. iv,
cam. 55/58/59, mun. slobozia, jud. ialomiţa
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADr sud muntenia, Biroul judeţean
Prahova, B-dul republicii, nr. 2-4, et. vi, cam.
626/627, mun. Ploiești, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADr sud muntenia, Biroul judeţean
teleorman, sediul Consiliului judeţean
teleorman: str. Dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro

Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / str. sloboziei, nr. 9, 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 PLOEȘTEANU,
Șerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 21 mai 2018

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia și activităţile pe care
dumneavoastră le desfășuraţi. Dacă sunteţi interesaţi

să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm
să ne transmiteţi un scurt material de informare

(maxim 1.500 de ca ractere cu tot cu spaţii), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediţie

a newsletter-ului.
materialele de informare vor fi transmise la adresa

de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
newsletter-ul va fi publicat pe site-ul Agenţiei
(http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit

electronic săptămânal tuturor membrilor reţelei de
informare rEGiO sud muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare regională sud muntenia, consiliilor

judeţene și locale și prefecturilor din regiune,
ministerului Dezvoltării regionale, Administraţiei

Publice și fondurilor Europene, reprezentanţilor 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.
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