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noile proiecte vor fi realizate cu fonduri nerambursabile POR din cadrul următoarelor linii de finanțare: Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții
2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Prioritatea de investiții 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacităţilor avansate de producţie și dezvoltarea serviciilor”, Axa prioritară 3, Prioritatea
de investiții 3.1 B „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în
sectorul locuinţelor” – Clădiri publice, Prioritatea
de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1
„Investiţiile în infrastructurile sanitare și sociale
care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional și local, reducând inegalităţile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea
socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile
sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea
de la serviciile instituţionale la serviciile prestate
de colectivităţile locale”.
Astfel, pentru derularea corectă a contractelor de finanțare POR, ADR Sud muntenia, în calitate
de Organism Intermediar, vine în sprijinul noilor
beneficiari privați prin instruirea lor cu privire la
modalitatea de implementare a activităților prevăzute în proiectele pentru care au solicitat fonduri nerambursabile, subiectele abordate în cadrul
seminariilor fiind legate de obligațiile ce revin bewww.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

» În perioada 7 – 8 iunie, ADR Sud
muntenia, în calitate de Organism Intermediar
pentru programul Regio 2014 – 2020,
a organizat o nouă rundă de seminari
de instruire destinate beneficiarilor
din regiunea noastră care au demarat
procesul de implementare a proiectelor
pentru care au semnat de curând
contractele de finanțare.

7 iunie 2018 - Călărași

8 iunie 2018 - Călărași

neficiarilor în realizarea materialelor de informare
și publicitate, de managementul proiectelor, monitorizarea și verificarea contractelor de finanțare, indicatori, vizitele de monitorizare, măsurarea
și raportarea progresului, precum și despre modificările ce pot surveni pe parcursul perioadei de implementare a proiectelor. totodată, au fost prezentate detalii despre instrucțiunile de prefinanțare,
plata și rambursarea cheltuielilor, achizițiile publice în cadrul proiectelor‚ principii și reguli.
http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud muntenia
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» În data de 6 iunie ADR Sud muntenia
a participat, în calitate de coordonatoral
proiectului PROSmE, la Info Day EUOpen4Business,
eveniment dedicat organizațiilor de sprijinire
a Imm-urilor. Campania EU Open for Business
se înscrie într-un proiect multianual orientat
către diverse state membre.

Ediția din 2018, ce a avut loc la București, s-a
desfășurat în contextul următoarelor priorități ale
Comisiei Europene: o piață internă mai bine integrată și echitabilă, cu o bază industrială consolidată și
stimularea locurilor de muncă, a creșterii și a investițiilor, atenția fiind îndreptată către Croația, finlanda, Letonia, Suedia și România.
Evenimentul a avut ca scop informarea publicului
în legătură cu serviciile și programele Uniunii Europene disponibile în România și care sprijină Imm-urile
să obțină acces la finanțare, să se dezvolte pe alte
piețe sau să identifice noi parteneri de afaceri. Evenimentul a inclus o serie de sesiuni interactive ce au
abordat subiecte importante precum drepturile Immurilor în cadrul Pieței Unice, instrumentele financiare
ale UE și sfaturi cu privire la proprietatea intelectuală,
precum și prezentarea unor povești de succes.
Evenimentul a reunit reprezentanți ai Comisiei Europene și alți experți, cu scopul de a le împărtăși participanților informații despre serviciile disponibile la nivel local pentru Imm-urile care doresc
să profite de oportunitățile oferite de Piața Unică
a UE. În cadrul acestui eveniment, participanții (reprezentanți ai băncilor, camere de comerț, firme
private, clustere, asociații patronale și alte organizații de sprijin al mediului de afaceri) au adresat
www.adrmuntenia.ro

întrebări experților, s-au bucurat de acces la informații privind serviciile furnizate de UE în beneficiul Imm-urilor și s-au alăturat sesiunilor de networking organizate pe fiecare subiect în parte.
Subiectele tratate în cadrul evenimentului au
vizat următoarele teme de discuții:
• Susținere și consiliere în afaceri din partea UE
pe piața unică;
• Unirea forțelor privind proprietatea intelectuală;
• Cum se poate accesa finanțarea din partea UE;
• Cum vă găsiți drumul în cadrul schemelor de
suport europene și naționale.
Acțiunea-pilot Campania corporativă privind
beneficiile COSmE pentru Imm-uri, desfășurată în
2015, s-a axat exclusiv pe programul COSmE. Primul
val al campaniei EU Open for Business a pus accentul
pe oportunitățile oferite pe piața unică a Imm-urilor
și s-a desfășurat începând cu 2016 în Danemarca, Portugalia, Polonia, Irlanda și Ungaria. Al doilea val al
campaniei a continuat să promoveze oportunitățile
oferite de piața unică a Imm-urilor, punând accentul
pe întreprinderile nou-înființate și pe cele în faza de
extindere și s-a desfășurat începând din 2017 în Slovenia, Republica Cehă, Bulgaria, Letonia și Estonia.
Reamintim că ADR Sud muntenia implementează, în calitate de coodonator, proiectul „PROSME
- Promovarea IMM-urilor din România prin intermediul Enterprise Europe Network”, finanțat în
cadrul Programului pentru Competitivitatea Întreprinderilor și pentru Imm-uri (COSmE).
Scopul proiectului constă în facilitarea accesului Imm-urilor la piețele europene și internaționale, care să fie orientate spre creștere, afaceri integrate și servicii de sprijin pentru inovare.
(continuare în pagina 4)
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

Info Day EUOpen4Business
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(continuare din pagina 3)
În plus, prin acest proiect, sa aderat la Rețeaua Enterprise
Europe, pentru a contribui la consolidarea competitivității și durabilității întreprinderilor europene, care încearcă să exploateze noile oportunități apărute
atât pe piața unică, cât și în țările terțe.
Rețeaua are ca obiectiv dezvoltarea întreprinderilor competitive pe plan internațional și stimularea capacității de inovare a
Imm-urilor europene, promovând
politicile și programele Uniunii
Europene, creând o legătură între Imm-uri și elaborarea acestor
politici.
Baza de date a rețelei Enterprise Europe network include oportunități de cooperare în afaceri
lansate de firme din cele 45 de țări
în care este prezentă, respectiv
cereri și oferte de produse și servicii, de cooperare comercială,
tehnologică, financiară și în producție, fiind constituită până în
prezent din peste 23 de mii de
profile.

http://regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud muntenia
Buletin Informativ nr. 374 / 4 - 10 iunie 2018

5

INFO ADR SUD MUNTENIA

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

» În data de 11 iunie s-a publicat
metodologia de evaluare a planurilor de
afaceri, aplicată în cadrul proiectului „Start
pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”!

metodologia cuprinde regulile privind organizarea concursului de planuri de afaceri în cadrul
proiectului, precum și criteriile de eligibilitate
pentru accesarea unui ajutor de minimis de maxim
40 de mii de euro pentru înființarea unor afaceri
cu profil non-agricol, în mediul urban.
Grupul țintă al proiectului este format din 336
de persoane fizice care intenționează să înființeze
o afacerere non-agricolă și își au reședința sau domiciliul în regiunea Sud muntenia (județele: Argeș,
Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova,
teleorman), din care:
• 236 de șomeri și persoane inactive;
• 100 de angajați (inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă).
Dacă îndepliniți condițiile de eligibilitate și
doriți să vă înscrieți la activitățile proiectului, așteptăm cât mai curând posibil candidaturile voastre.
www.adrmuntenia.ro

Reamintim că din luna ianuarie a acestui an,
ADR Sud muntenia, în calitate de partener, împreună cu Asociația Patronatul tinerilor Întreprinzători din România (PtIR), în calitate de lider, implementează proiectul „Start pentru afacerea ta! –
Regiunea Sud Muntenia”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi” – România Start-up Plus.
metodologia de selecție a planurilor de afaceri
poate fi consultată aici – https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacereata/static/1025, precum și pe website-ul PtIR, link:
http://www.ptir.ro/wp-content/uploads/metodologie-selectie-planuri-de-afaceri.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/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/static/1025, precum și website-ul liderului de proiect – www.ptir.ro,
link: http://www.ptir.ro/?p=2761 și pe pagina de
facebook a proiectului - https://www.facebook.com/startpentruafacereata/.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Conform datelor publicate de curând de către
Comisia națională de Strategie și Prognoză (CnSP),
privind contribuția regiunilor la formarea PIB național, regiunea Sud muntenia se situează pe locul al
2-lea. PIB regiunii Sud muntenia în anul 2017 a fost
de 103,8 miliarde de lei, respectiv 12,1% din PIB.
totodată, datele CnSP arată că există județe
care produc mai mult de jumătate din PIB-ul regiunii în care sunt incluse. Suma realizată de Regiunea București-Ilfov, împreună cu regiunea Sud
muntenia, în interiorul căreia este poziționată, a
fost de aproape 40%, din cele 858,3 miliarde de lei
obținute de România în 2017. Dată fiind concentrarea populației din zona Capitalei, din punct de
vedere economic, împărțirea pe actualele regiuni
de dezvoltare apare ca fiind relativ echilibrată.

INFO REȚEA REGIO SUD MUNTENIA

Sud Muntenia – pe locul al 2-lea
privind contribuţia la PIB-ul României în 2017
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Sursa: cursdeguvernare.ro

» Guvernul a aprobat, în ședința de
vineri, 8 iunie, o ordonanță de urgență
privind stabilirea unor măsuri de creștere a
absorbției fondurilor europene în contextul
în care, pentru anul 2019, este necesară
atingerea unei ținte minime de realizat la
nivelul Programului Operațional Regional
2014 - 2020 și ținând cont de faptul că
mobilitatea urbană reprezintă una dintre
principalele provocări la care trebuie să
răspundă orașele din România, în contextul
procesului de dezvoltare urbană durabilă.

măsurile privind mobilitatea urbană sunt
finanțate în cadrul POR 2014 – 2020, prin Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii reduse de carbon, Obiectivul specific 3.2 –
Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă și
prin Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ
www.adrmuntenia.ro

prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Solicitanții eligibili ai Obiectivului
specific 4.1 sunt 39 de municipii reședință de
județ, iar pentru Obiectivul specific 3.2, solicitanții eligibili sunt toate celelalte orașe și municipii din România, inclusiv municipiul București și
municipiul reședință de județ tulcea.
Alocarea financiară cumulată pentru apelurile
Obiectivului specific 3.2 și ale Obiectivului specific
4.1 este 1.474,14 milioane de euro (din fonduri fEDR,
cu rezerva de performanță), ceea ce reprezintă aproximativ 21,80% din alocarea POR 2014-2020, de 6.760
milioane de euro (fEDR, cu rezerva de performanță).
Până în prezent, aceste Obiective specifice nu au generat cheltuieli care să poată fi rambursate conform
procedurilor de către Comisia Europeană. În acest
context, ordonanța stabilește cadrul instituțional
pentru participarea ministerului Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice (mDRAP) la pregătirea și implementarea unor proiecte, în parteneriat cu autoritățile publice locale, ce au ca obiect dotarea unităților administrativ-teritoriale cu mijloace de transport.
(continuare în pagina 7)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Dezvoltare urbană durabilă:
Investiţii REGIO în mijloace de transport moderne
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Ordonanța a fost necesară în condițiile în care
transportul public de persoane trebuie să preia
într-o proporție mult mai mare nevoile de mobilitate ale populației din orașele din România, contribuind astfel la diminuarea traficului și reducerea
emisiilor de carbon.
Prin urmare, autoritățile publice locale trebuie susținute în procesul de îmbunătățire a serviciului de transport public, avându-se în vedere
faptul că, în lipsa acestui suport, infrastructura
specifică a fost deteriorată și diminuată în ultimii
25 de ani.
totodată, prin această ordonanță se creează
condițiile pentru rezolvarea unei alte probleme înregistrate la nivel local, și anume asigurarea accesului copiilor la unitățile de învățământ din mediul
preuniversitar prin achiziționarea de microbuze
școlare în orașele sub 50.000 de locuitori, unități
administrativ-teritoriale unde, de regulă, nu există
transport public.
Sursa: mdrap.ro

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
la data de 11 iunie 2018

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

(continuare din pagina 6)
Este vorba despre tramvaie, troleibuze, autobuze electrice, inclusiv puncte de reîncărcare și
alte echipamente, utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local și de autobuze
școlare de tip Euro 6, utilizate în principal pentru
transportul elevilor din învățământul preuniversitar de stat.
Proiectele vor fi finanțate cu fonduri din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
și se vor implementa în baza acordului de parteneriat, încheiat în condițiile legii între mDRAP, ca
lider de proiect, și unitățile administrativ-teritoriale care îndeplinesc condițiile de eligibilitate
specifice.
mDRAP, în calitate de lider al parteneriatului,
poate organiza și poate derula procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a mijloacelor de
transport și a echipamentelor pentru unitățile administrativ-teritoriale partenere, în condițiile legii.
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Pentru următorul buget pe termen lung al UE,
pentru perioada 2021 - 2027, Comisia propune un
nou program special conceput, în valoare de 4 miliarde de euro, menit să capaciteze și să protejeze
consumatorii și să permită unui număr mare de întreprinderi mici și mijlocii (Imm-uri) europene să
profite pe deplin de o piață unică care funcționează bine.
noul program va consolida guvernanța pieței
interne a UE. El va veni în sprijinul competitivității
întreprinderilor și în special a Imm-urilor va promova sănătatea umană, a animalelor și a plantelor,
precum și bunăstarea animalelor și va stabili cadrul
pentru finanțarea statisticilor europene.
Elżbieta Bieńkowska, comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și Imm-uri, a declarat: „Piaţa unică este însuși motorul Uniunii Europene. În cei 25 ani de existenţă, ea a adus beneficii
enorme pentru cetăţenii și întreprinderile din UE.
Pentru ca piaţa unică să rămână adecvată scopului, trebuie să îi acordăm atenţia cuvenită. Propunem astăzi un nou program menit să sporească impactul pozitiv asupra cetăţenilor europeni”.
věra jourová, comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a adăugat:
„Trebuie să ne asigurăm că toţi consumatorii pot
beneficia de drepturile lor. Aceasta înseamnă că
trebuie să le oferim sfaturi practice pe teme de
interes pentru ei și să eliminăm produsele periculoase de pe piaţă. Acestea vor fi realizările noului
program privind piaţa unică. Pentru prima dată
vom finanţa și procedurile de recurs colectiv, conform celor anunţate în pachetul `Noi avantaje pentru consumatori`”.
Comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, vytenis Andriukaitis, a adăugat: „Mă bucur că
pilonul privind siguranţa alimentară este unul dintre principalii beneficiari ai noului program privind
piaţa unică. Aceasta este recunoașterea importanţei activităţii de asigurare a bunei funcţionări a pieţei interne pentru produsele alimentare, prin prevenirea și, atunci când este necesar, combaterea
bolilor animalelor și plantelor care pot avea consecinţe grave pentru sănătatea publică și pentru economia UE. Acest lucru ne permite să consolidăm și
www.adrmuntenia.ro

mai mult eforturile noastre în domenii precum bunăstarea animalelor, deșeurile alimentare și combaterea fraudei.”
noul program privind piața unică va sprijini:
• Protejarea și capacitarea consumatorilor: noul
program va garanta aplicarea drepturilor consumatorului, va asigura un nivel ridicat de protecție
a consumatorilor și de siguranță a produselor și va
ajuta consumatorii în cazul în care aceștia se confruntă cu probleme, de exemplu atunci când fac
cumpărături online. De asemenea, programul va
facilita accesul consumatorilor la căi de recurs, astfel cum s-a propus în pachetul „Noi avantaje pentru consumatori”.
• Competitivitatea întreprinderilor, în special a
IMM-urilor: Bazându-se pe succesul actualului program pentru competitivitatea întreprinderilor și a
întreprinderilor mici și mijlocii (COSmE), Comisia
propune consolidarea sprijinului acordat întreprinderilor mici, astfel încât acestea să își intensifice
și să își extindă activitățile dincolo de frontiere;
• Un nivel ridicat al sănătăţii umane, a animalelor și a plantelor: Cetățenii UE vor continua să aibă
acces la alimente sigure și de înaltă calitate pe piața unică europeană integrată.
(continuare în pagina 9)
http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Buget 2021 - 2027: Un nou program de creştere
a competitivităţii întreprinderilor
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Sursa: fonduri-structurale.ro

www.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

(continuare din pagina 8)
finanțarea acordată în cadrul
noului program va sprijini producția de alimente sigure, prevenirea
și eradicarea bolilor animalelor și
a organismelor dăunătoare plantelor, precum și îmbunătățirea bunăstării animalelor în UE. Ea va promova, de asemenea, accesul la piață pentru producătorii de alimente din UE, va contribui la exporturile către țări terțe și va sprijini în
mod semnificativ industria agroalimentară în calitatea sa de sector de vârf al economiei UE;
• Aplicarea eficientă a legislaţiei și standarde de primă clasă:
Programul va consolida cooperarea dintre statele membre și Comisie, pentru a se asigura că normele UE sunt implementate și aplicate în mod corespunzător. Programul va sprijini totodată organizațiile de standardizare europene, în vederea elaborării unor standarde actualizate și orientate către viitor;
• Concurenţa loială în era digitală: Programul va ajuta Comisia să își consolideze și mai mult
instrumentele și expertiza în domeniul informatic, pe care le utilizează pentru a aplica cu eficacitate normele în materie de concurență în contextul economiei
digitale (și anume, să răspundă la
evoluțiile pieței, cum ar fi utilizarea
volumelor mari de date și a algoritmilor), precum și să sporească cooperarea dintre Comisie și autoritățile și instanțele din statele membre;
• Statistici europene de înaltă calitate: Programul va acorda finanțare institutelor naționale de statistică pentru elaborarea și difuzarea de statistici europene, care sunt indispensabile
pentru luarea deciziilor în toate
domeniile de politică.

9

Lansarea dezbaterii publice
privind Strategia Naţională
pentru Dezvoltare Durabilă
a României

Cu ocazia zilei mondiale a
mediului și a Săptămânii europene a dezvoltării durabile s-a
desfășurat marți, 5 iunie 2018, la
București, o conferință cu tema
„Lansarea dezbaterii publice privind Strategia Naţională pentru
Dezvoltare Durabilă a României”.
Co-organizatori au fost ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională
București-Ilfov, și Departamentul

pentru Dezvoltare Durabilă din
cadrul Guvernului României.
Consilierul de stat László Borbély, care coordonează Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, a prezentat stadiul în care se află proiectul de strategie
care va intra în dezbatere publică în curând, structura acestei strategii și, nu în ultimul rând, modalitățile de implementare a Agendei 2030, adoptate de OnU.
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Comisia Europeană propune alocarea
a 100 de miliarde de euro pentru cercetare
și inovare în cadrul următorului buget pe
termen lung al UE, prevăzut pentru
perioada 2021-2027, Orizont Europa fiind
cel mai ambițios program pentru cercetare
și inovare de până acum.

„Investiţiile în cercetare și inovare reprezintă
investiţii în viitorul Europei. Finanţarea din partea
UE a permis unor echipe interdisciplinare din diferite ţări să colaboreze și să facă descoperiri inimaginabile, transformând Europa într-un lider de
talie mondială în domeniul cercetării și inovării.”,
spune jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei, responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate.
Alocarea bugetară de 100 de miliarde de euro
propusă pentru perioada 2021-2027 include 97,6
miliarde de euro pentru programul Orizont Europa,
dintre care 3,5 miliarde de euro vor fi alocate fondului InvestEU, și 2,4 miliarde de euro programului
pentru cercetare și formare al Euratom, care finanțează activitățile de cercetare și de formare în
domeniul siguranței și securității nucleare și al radioprotecției.
„Orizont 2020 este una dintre cele mai imporwww.adrmuntenia.ro

tante povești de succes ale Europei. Noul program
Orizont Europa are obiective și mai ambiţioase. În
acest context, dorim să creștem finanţarea pentru
Consiliul European pentru Cercetare în vederea
consolidării poziţiei de lider a UE pe plan mondial
în domeniul știinţei și să implicăm cetăţenii prin
stabilirea unor noi misiuni ambiţioase pentru cercetarea europeană. Propunem, de asemenea, un
nou Consiliu European pentru Inovare în vederea
modernizării finanţării pentru inovarea revoluţionară în Europa”, adaugă Carlos moedas, comisarul
pentru cercetare, știință și inovare.
Aproximativ două treimi din creșterea economică a Europei în ultimele decenii a fost generată
de inovare. Este de așteptat ca programul Orizont
Europa să genereze cunoștințe și tehnologii noi și
sporite, să promoveze excelența științifică și să
aibă efecte pozitive asupra creșterii economice, a
schimburilor comerciale și a investițiilor, precum
și un impact social și de mediu semnificativ.
fiecare euro investit în cadrul programului ar
putea genera un profit de până la 11 euro, în termeni
de PIB, de-a lungul unei perioade de 25 de ani. Se preconizează că investițiile Uniunii în C&I vor genera în
mod direct o creștere estimată de până la 100.000
de locuri de muncă în activități de C&I în „etapa
de investiţii” (2021 - 2027).
Sursa: zf.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Comisia Europeană propune alocarea
a 100 miliarde de euro
pentru cercetare şi inovare în perioada 2021 - 2027
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INFO PARTENERIATE

Propunere de parteneriat,
Erasmus+/tineret, Italia

» Asociația BIOS, organizație culturală
din Sicilia, Italia, fondată în 2006, caută
URGEnt parteneri pentru cererea de
propuneri EACEA „Tineri europeni împreună”,
acțiunea-cheie 3 a programului „Erasmus+”,
„Sprijin pentru reforma politicilor”.

Profitând de aniversarea de șaizeci de ani a
Conferinței de la messina, care a pus bazele tratatului de la Roma, proiectul propune implicarea unor
organizații din Italia, Olanda, Luxemburg, franța,
Germania și Belgia (țările participante inițial la
conferință), țările candidate (turcia și fosta Republică Iugoslavă a macedoniei), Croația, Bulgaria și
România (cele mai recente țări, care au fost admise în UE) și din Regatul Unit (care a început procesul de retragere din Uniunea Europeană).
Propunerea de proiect (care are o durată de
24 de luni, din octombrie 2018 până în octombrie
2020) urmărește să implice 60 de tineri cu vârste
cuprinse între 16 și 25 de ani, inclusiv tineri care se
confruntă cu obstacole sociale, economice și geografice, să-i facă să participe, mai activ și mai conștient, la procesul democratic european.
Acest obiectiv va fi urmărit prin organizarea a
trei întâlniri internaționale. Prima etapă: un curs
de formare la messina (decembrie 2018), pentru
transmiterea/învățarea unor informații relevante
www.adrmuntenia.ro

despre instituțiile europene și modul în care acestea funcționează, pentru înțelegerea rolului dialogului structurat și începerea unei consultări (online și offline) între tinerii implicați și reprezentanții Parlamentului European pe temele-cheie ce vizează tinerii.
A două etapă: la Bruxelles (aprilie – prima săptamâna din mai 2019), pentru vizite la instituțiile
europene și crearea unei Carte a tinerilor, care va
fi trimisă candidaților pentru Parlamentul European înainte de alegerile din 2019. A treia și ultima
întâlnire va avea loc din nou în messina, unde
reprezentanții tinerilor și ai instituțiilor UE vor discuta și dezbate viitorul UE. Parteneri căutați: entități eligibile Erasmus+ care lucrează cu tinerii
sau asociații de tineret din România.
Data limită pentru manifestarea interesului:
cât de rapid posibil, respectând termenul pentru
depunerea aplicațiilor.
Contact direct pentru detalii despre proiect și
trimiterea fișei de parteneriat: Arianna Crea, ariannacrea@associazionebios.org, GSm: +393476364806,
fax: +391782720425; facebook: https://www.facebook.com/pages/Associazione-CulturaleBIOS/442473712529675?ref=ts&fref=ts, twitter:
https://twitter.com/assBIOS, Website: http://www.associazionebios.org/.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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INFO TURISM SUD MUNTENIA

Festivalul Cireşelor,
la Băneşti

» Spectacole și multă voie bună...
timp de două zile, la Bănești va avea loc
festivalul Cireșelor, eveniment devenit
deja tradițional!

Evenimentul este organizat de primărie și de
Consiliul local al comunei și este programat să se
desfășoare în perioada 16 - 17 iunie, în localitatea
Urleta, din Bănești. Localitatea este așezată pe valea Prahovei, la aproximativ 30 km n-v de Ploiești
și 3 km S-E de Câmpina, în decursul timpului profitând din plin de avantajele oferite de drumul comercial al văii Prahovei (1431 - 1433), ce făcea legătură între Brașov și ţara Românească.
Din program nu vor lipsi concertele, pe scenă
urmând să urce trupa mesager, Diana Bișinicu, Corwww.adrmuntenia.ro

nelia Catanca, Andreea Bălan, Elisebeta turcu, Radu Ille, Speak & Ștefania și Aurel tamaș, cu taraful.
festivalul cireșelor este evenimentul perfect
pentru a marca Ziua fiilor satului, dar și pentru a da
startul la o serie de concursuri sportive, pentru toate vârstele, organizate de Clubul Sportiv Bănești Urleta. Dacă ajungeți în această zonă trebuie să
știți că puteți vizita în Bănești două monumente
istorice de interes național — monumentul lui Aurel
vlaicu, aflat la vest de Dn1, la intrarea sudică în
satul Bănești, ridicat în 1930 și clasificat ca monument memorial sau funerar, precum și biserica de
lemn „Sfinţii Voievozi” (1760, cu extinderi în 1844)
din satul Urleta, construcție clasificată ca monument de arhitectură.
Sursa: primarph.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Spitalul de la Brădet
va fi reabilitat cu bani europeni

Argeş
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INFO JUDEȚE

Spitalul de la Brădet va fi reabilitat cu bani
veniți din fonduri europene, conform declarațiilor
autorităților publice județene. Printre măsurile ce
vor fi luate sunt cele de izolare și anvelopare a clădirii, dar și de înlocuire a instalațiilor de producere
a apei termice, dar vorbim aici și despre lucrări de
reabilitare și extindere a clădirii. Aceste lucrări
sunt necesare pentru că Spitalul de la Brădet este
unul extrem de căutat la nivelul județului Argeș.
Conform datelor furnizate de către conducerea
unității spitalicești, vorbim despre un număr de
peste 4.500 de pacienți, care vin anual la această
unitate medicală. Programările pentru acest spital
sunt făcute cu o lună înainte. Președintele Consiliului județean Argeș, Dan manu, a declarat că este
un proiect extrem de important și foarte bine pus
la punct, spitalul urmând să aibă un cu totul alt aspect. totodată, domnia sa a declarat că acest spital
trebuie extins, afirmând că și-ar dori să aibă mai multe secții.
Sursa: ziartop.ro

Preşedintele Camerei Franceze de Comerţ
şi Industrie în România, în vizită la Călăraşi

Călăraşi

www.adrmuntenia.ro

Coste se află în România din 2012 și are o vastă experienţă profesională de peste 34 de ani”, a menționat vasile Iliuță, președintele Consiliului județean
Călărași.

Sursa: observatorcl.info

http://regio.adrmuntenia.ro

foto: arenamedia.ro

În data de 6 iunie, Consiliul județean Călărași
a primit vizita lui francois Coste, președintele Camerei franceze de Comerț și Industrie în România și
directorul general al Groupama Asigurări. Acesta a
purtat discuții cu reprezentanții Cj Călărași, exprimându-și dorința de a se întâlni cu autoritățile locale și de a se implica activ în viața județului nostru.
„A fost o onoare pentru mine să-l am invitat,
în judeţul Călărași, pe domnul Francois Coste, președintele Camerei Franceze de Comerţ și Industrie
în România. Domnia sa își dorește un dialog cu autorităţile locale vizând consolidarea comunităţii,
dar și o implicare activă în viaţa judeţului. Am discutat pe marginea situaţiei economice a zonei noastre, fiind deschis pentru colaborarea cu posibili oameni de afaceri francezi. La finalul întâlnirii am efectuat o vizită la o fabrică de procesare produse de origine animală și la o fermă agricolă. Domnul Francois
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Proiect european
la Liceul de Arte „Bălașa Doamna”
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Dâmboviţa
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Liceul de Arte „Bălașa Doamna” din târgoviște
se află la finalul celor doi ani ai proiectului european,
cu titlul „The Virtual Universe We Want” (tvUWW),
derulat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene, în cadrul căruia este coordonatorul parteneriatului strategic între școli, finanțat de Comisia
Europeană cu suma de 159.340 de euro, pentru toate cele 8 școli partenere, din care 26.780 de euro au
revenit Liceului de Arte „Bălașa Doamna”. Școlile
partenere au fost: Institut Antoni Cumella – Spania;
Kėdainiu Profesinio Rengimo Centras – Lituania;
Zespół Szkół w Pobiedziskach – Polonia; Istituto di
Istruzione Superiore „E. Fermi” – Italia; Abbas-Sıdıka Çalık Anatolian High School – turcia; Rigas viduskolla – Letonia; Agrupamento de Escolas de vila
Real de Santo Antonio – Portugalia.
În perioada 28 mai - 1 iunie 2018 a avut loc ultima întâlnire transnațională, la care au participat,
din partea Liceului de Arte „Bălașa Doamna” târgoviște, 3 profesori. În cursul întâlnirii, echipa din
România a prezentat o analiză amănunțită, realizată de coordonatorul proiectului, a tuturor activităților derulate în cei doi ani ai parteneriatului strategic. S-au accentuat punctele tari, s-a subliniat
atingerea tuturor celor cinci obiective ale proiectului și s-au punctat beneficiile aduse elevilor, profesorilor, școlii, comunității, prin implementarea
acestuia. A fost prezentată apoi o analiză a modului cum s-au respectat direcțiile trasate în cadrul
planurilor de implementare, evaluare - monitorizare, diseminare, comunicare. totodată, fiecare coordonator din țările partenere a oferit câte o prezentare a activităților derulate în propria școală, pe
parcursul celor doi ani de proiect și a modului în care au fost îndeplinite obiectivele propuse inițial.
De asemenea, echipa din România a pus în
evidență rezultatele evaluării de la toate întâlnirile anetrioare, pe baza interpretării fișelor de
reflecție ale elevilor, ale profesorilor și a fișelor
de evaluare ale profesorilor. Au fost oferite tuturor
colegilor din proiect, 8 modele de fișe de evaluare,
fișe de reflecție, pentru a fi folosite în școli, pentru evaluarea din al doilea an de proiect.
Întâlnirile profesorilor din proiect au inclus
discuții cu privire la aspecte legate de manage-

mentul proiectului: dificultățile și provocările cu
care profesorii-coordonatori s-au confruntat. S-au
evidențiat aspecte ale modului cum va fi realizată
evaluarea profesorilor și a elevilor la sfârșitul celui
de-al doilea an de proiect, dar și diseminarea, monitorizarea aspectelor privitoare la derularea tuturor activităților și gradul de îndeplinire a obiectivelor. Profesorii din toate țările implicate în proiect, elevii și profesorii din școala-gazdă, au participat, pentru câteva ore, la un workshop susținut
de un specialist în agresiunea virtuală.
În ultima zi de lucru s-au discutat aspecte legatede produsele finale ale proiectului, precum
Ghidul pentru elevi, Ghidul pentru părinți, Ghidul
pentru profesori și cursul opțional despre agresiunea virtuală. S-au stabilit datele de distribuire a
ghidurilor în școli și modul cum va fi efectuată această distribuire, în cadrul unor workshop-uri. totodată, s-a detaliat, pe luni, pe activități de învățare, opționalul, care va fi implementat, în fiecare
instituție, în anul școlar următor aprobării acestuia. S-au purtat discuții depre modul cum va fi completat raportul final, ce va trimis fiecărei Agenții naționale și despre ce detalii vor fi precizate atunci
când se vor definitiva datele din mobility tool.
La final, în ultima zi a întâlnirii s-a reiterat importanța proiectului pentru toate școlile implicate, s-au completat fișe de evaluare a activității,
fișe de reflecție și s-au distribuit certificatele de
participare.
Sursa: gazetadambovitei.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Trei noi obiective
de interes comunitar major, inaugurate
în judeţul Giurgiu
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Giurgiu

ne respectăm promisiunile! Pe de altă parte vor fi
foarte multe obiective inaugurate anul acesta în
judeţul Giurgiu: școli, grădiniţe, dispensare și drumuri.”, a mai arătat președintele Consiliului județean Giurgiu.

Sursa: giurgiuveanul.ro

50 de ani de învăţământ
la Școala Gimnazială nr. 3 din Slobozia

Ialomiţa

Școala Gimnazială nr. 3 din Slobozia a aniversat 50 de ani de existență! Unitate etalon pentru
învățământul ialomițean, Școala Gimnazială nr. 3
și-a deschis porțile la data când Slobozia devenea
capitala județului Ialomița. De atunci până în prezent, unitatea de învățământ s-a remarcat prin
elevii merituoși și profesorii de excepție, de o înaltă ținută profesională și morală care și-au adus
contribuția la creșterea prestigiului școlii. Unitatea de învățământ a programat o multitudine de
activități în cadrul cărora i-a avut ca invitați nu
doar pe actualii elevi și profesori, ci și pe absolvenți și fostele cadre didactice care și-au pus amprenta în evoluția școlii. manifestările au debutat
în curtea școlii cu programe artistice, demonstrații
www.adrmuntenia.ro

de carting și întreceri sportive.
Evocarea istoriei celor 50 de ani de existență
a școlii a avut loc într-un cadru festiv, la Casa de
cultură municipală. Evenimentul jubiliar a reunit
dascăli de ieri și de azi, cărora li s-au înmânat
distincții, simbol al prețuirii pentru activitatea
desfășurată. Au fost de asemenea premiați olimpicii școlii și prezentați absolvenții unității școlare.
Elevii talentați ai Școlii Gimnaziale nr. 3 Slobozia au oferit celor prezenți un program artistic
deosebit. Evenimentul s-a finalizat cu dezvelirea
unei plăci aniversare, un însemn omagial dedicat
celor care au participat și participă la construirea
valorilor învățământului românesc.
Sursa: antenaialomiteana.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Liderul Consiliului județean Giurgiu, marian
mina, împreună cu autoritățile locale din Schitu,
au inaugurat trei obiective în comuna menționată,
respectiv două școli și un drum.
La acțiunea de la unitățile de învățământ, alături de președintele Consiliului județean Giurgiu,
marian mina, a participat și conducerea Inspectoratului Școlar județean Giurgiu, reprezentată de
doamna Delea mirela.
„Tot în Schitu urmează alte proiecte finanţate
prin PNDL 2: asfaltarea drumurilor, modernizarea
iluminatului public, dispensar, apă – canal și școala
din satul Vlașin. Ionel Pașol este unul dintre primarii noștri de frunte. Vreau să remarc preocuparea domnului primar faţă de educaţie, faţă de copii și mă bucur foarte mult că a investit în acest
domeniu. De precizat este că școala din satul Bila
este construită în anul 1920, iar până la această
modernizare, a fost reparată doar superficial”, a
precizat președintele marian mina.
„Am tot spus că educaţia este una dintre priorităţile noastre, aici aveţi dovada cea mai bună că
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Staţia de tratare mecano-biologică
din Ploieşti, investiţie de peste 51 de milioane de lei
Prahova

Stația de tratare mecano-Biologică a Deșeurilor
Biodegradabile Ploiești are o capacitate de prelucrare de 150.000 de tone/an, scopul său fiind de a
completa infrastructura existentă la nivelul județului Prahova în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Prin finalizarea acestui obiectiv de investiție,
Consiliul județean Prahova va încheia implementarea infrastructurii aferente proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Judeţul Prahova”.
Președintele Consiliului județean Prahova, Bogdan
toader, și vicepreședintele Consiliului județean, Ludmila Sfîrloagă, au participat luni, 4 iunie, alături de ministrul mediului, Grațiela Gavrilescu, la demararea probelor tehnologice la Stația de tratare mecano-Biologică
(StmB) a deșeurilor biodegradabile Ploiești, acestea urmând a se încheia la sfârșitul lunii august 2018.
Sursa: prahovabusiness.ro

Proiectele de investiţii
pentru dezvoltarea oraşului Zimnicea

Teleorman

Conform autorităților publice locale, opt obiective de
investiții cu finanțare din surse externe sunt în pregătire în
Zimnicea, iar alte patru sunt în așteptare, pentru acestea
fiind deja depuse studiile de prefezabilitate și fezabilitate.
În ceea ce privește proiectele în pregătire, documentația este în curs de realizare pentru următoarele investiții: „Îmbunătăţirea eficienţei energetice
– Spital Orășenesc Zimnicea”, obiectiv de investiții ce
urmează să fie finanțat prin Programul Operațional Regional, „Modernizarea Spitalului Orășenesc Zimnicea”, obiectiv de investiții ce urmează să fie realizat
de Compania națională de Investiții, „Dotare Ambulatoriu Integrat Spital Orășenesc Zimnicea”, obiectiv
de investiții ce urmează să fie realizat prin Programul
Operational Regional, „Achiziţie ambarcaţiune de
pasageri pentru agrement pe fluviul Dunărea”, finanțarea urmând să fie făcută prin Programul Operațional pentru Pescuit, în cadrul fLAG Dunărea de
Sud, „Reţea de internet gratuit la nivelul orașului
Zimnicea”, proiect finanțat prin Comisia Europeană
Wifi4EU, „Modernizarea reţelei de apă și canalizare
a orașului Zimnicea” în cadrul „Proiectului regional de
www.adrmuntenia.ro

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Teleorman”, obiectiv ce urmează să fie finanțat prin Programul Operațional Infrastructură mare,
„Reabilitare și modernizare tabără școlară `Dunărica`”, „Modernizare DN 5C – Bld Republicii – Str. Griviţei”, obiectiv de investiții finanțat de ministerul
transporturilor. Pe de altă parte, în ceea ce privește
proiectele în așteptare, au fost depuse studiile de prefezabilitate și cele de fezabilitate pentru următoarele
investiții: „Reabilitare, dotare și modernizare Complex
Cinematografic `UNIREA` din orașul Zimnicea”, investiție ce urmează să fie făcută prin Compania națională de Investiții, „Modernizare bază sportivă Dunărea Zimnicea, orașul Zimnicea, judeţul Teleorman”, obiectiv de investiții ce urmează să fie realizat prin Compania națională de Investiții, „Modernizare strada Mihail Kogalniceanu, oraș Zimnicea, judeţul Teleorman”,
obiectiv de investiții finanțat prin Programul național
de Dezvoltare Locală, „Modernizare strada Mircea Vodă, oraș Zimnicea, judeţul Teleorman”, obiectiv finanțat prin Programul național de Dezvoltare Locală.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

Stația de tratare mecano-Biologică Ploiești reprezintă ultimul obiectiv din cadrul proiectului „Sistem
de Management Integrat al Deșeurilor în Judeţul Prahova”, finanțat atât în cadrul Programului Operațional
Sectorial mediu 2007-2013, cât și în cadrul Programului
Operațional Infrastructură mare 2014-2020.
Investiția, în valoare totală de 51.707.063,19 lei,
fără tvA, a avut drept scop reducerea cantității de
deșeuri biodegradabile la depozitare, conform obligațiilor asumate prin tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, creșterea capacității de recuperare a deșeurilor, ca urmare a tratării mecanobiologice a deșeurilor biodegradabile în cadrul Stației
de tratare mecano-biologice de la Ploiești și optimizarea sistemului de management al deșeurilor, prin
reducerea impactului aferent transportului deșeurilor la facilitățile de tratare și/sau depozitare.

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 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 și Administrației Publice,
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 PLOEȘTEANU,
Șerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 11 iunie 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.

