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EVENIMENTE

Vizita delegaţiei Comisiilor Regionale Sectoriale
din Regiunea Sud a Republicii Moldova,
la ADR Sud Muntenia

» În data de 31 iulie, ADR Sud Muntenia
a primit vizita unei delegații a Comisiilor
Regionale Sectoriale din Regiunea de
Dezvoltare Sud a Republicii Moldova.
Delegația, condusă de directoarea ADR Sud
din Republica Moldova, Maria Culeșov, a fost
formată din reprezentanți ai autorităților
publice locale din Republica Moldova,
specialiști ai Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud și colaboratori ai proiectului
GIZ - Modernizarea Serviciilor Publice Locale.

În deschiderea evenimentului, directorul ADR
Sud Muntenia, dr ing. Liviu Mușat, a declarat următoarele: „Suntem onorați și, în egală măsură, foarte încântați de prezența dumneavoastră la sediul
nostru. Vizita de studiu organizată în regiunea Sud
Muntenia este o dovadă a consolidării relației noastre de colaborare dezvoltate în urmă cu patru ani,
la Cimișlia, odată cu semnarea acordului de parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud
din Republica Moldova. Trag nădejdea ca aceste zile pe care le veți petrece în regiunea noastră să fie
de bun augur pentru realizarea de schimburi de exwww.adrmuntenia.ro

periență utile pentru noi toți, în vederea dezvoltării de proiecte de investiții menite să aducă plusvaloare regiunilor noastre”.
De asemenea, directoarea ADR Sud din Republica Moldova, Maria Culeșov, a declarat, în deschiderea întâlnirii de lucru, următoarele:
„În primul rând vreau să vă mărturisesc faptul
că această vizită de studiu a fost așteptată mulți
ani. Ne bucurăm foarte mult că relațiile noastre de
colaborare create în anul 2014 s-au consolidat dea lungul timpului și sperăm ca, după această vizită
de studiu în regiunea dumneavoastră, după acest
schimb de experiență și cunoaștere reciprocă aprofundată, să inițiem proiecte comune sustenabile.”
(continuare în pagina 3)

http://regio.adrmuntenia.ro
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EVENIMENTE

(continuare din pagina 2)
Scopul organizării vizitei de lucru la sediul Agenției
din Călărași a fost de a informa reprezentanții Regiunii
Sud a Republicii Moldova despre domeniul de activitate al ADR Sud Muntenia, modalitatea de funcționare
a acesteia, programele de finanțare nerambursabilă,
pe care le gestionează în calitate de organism Intermediar la nivel regional, precum și despre aportul avut
în vederea stimulării dezvoltării socio-economice durabile a regiunii Sud Muntenia, prin elaborarea și implementarea de documente programatice. totodată,
cu această ocazie, delegația Republicii Moldova a aflat
detalii despre măsurile întreprinse de Agenție pentru
atragerea de investiții, precum și pentru promovarea
potențialului economic al regiunii Sud Muntenia atât
pe plan intern, cât și extern.
un alt subiect dezbătut în cadrul întâlnirii a vizat implementarea Programului operațional Regional – noțiuni generale despre modalitatea de accesare a fondurilor europene alocate regiunii Sud Muntenia, dar și rezultatele programului Regio în exer-

www.adrmuntenia.ro

cițiul financiar anterior.
Această vizită de studiu a avut ca obiectiv consolidarea relațiilor parteneriale dintre ADR Sud Muntenia și ADR Sud din Republica Moldova, dezvoltate
în anul 2014, odată cu semnarea acordului de colaborare între cele două Agenții. Documentul de colaborare prevede sprijinirea reciprocă în scopul diminuării dezechilibrelor, prin dezvoltarea de proiecte europene în parteneriat, pentru stimularea
dezvoltării economice, sociale și culturale durabile
a ambelor regiuni, în vederea creșterii calității vieții. totodată, protocolul vizează promovarea în interiorul celor două regiuni a inovării, transferului
tehnologic și de know-how, prin atragerea de investiții și prin consolidarea colaborării dintre mediul de
afaceri și cel științific/ tehnologic/ de cercetare.
Întâlnirea de lucru de la sediul Agenției din Călărași face parte din vizita de studiu în domeniul Aprovizionării cu apă și canalizare (AAC) și Managementului deșeurilor solide (MDS) în regiunea Sud Muntenia, ce are loc în perioada 30 iulie – 3 august.

http://regio.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia a semnat contractul de finanţare
pentru un nou proiect - Danube S3 Cluster

obiectivul principal al proiectului este de a
stimula ecosistemul antreprenorial bazat pe inovare, în zona Dunării, prin elaborarea politicilor de
cluster în contextul RIS 3, precum și prin îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților de management
al inovării și promovarea cooperării transnaționale
a clusterelor în industria agroalimentară.
Perioada de implementare a acestuia este 1 iulie 2018 – 30 iunie 2021. Bugetul total al proiectului
este 1,790,445.70 euro, din care bugetul ADR Sud
Muntenia este 194.170.40 euro. Contribuția ADR
SM în proiect este de 2% - 3,883.40 euro. Consorțiul
proiectului este format din 15 parteneri și 5 parteneri strategici asociați. Partenerii sunt: Agenția pen-

EVENIMENTE

» În data de 25 iulie 2018, Agenția
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
a semnat, în calitate de Lider de Proiect,
contractul de finanțare al proiectului
„Danube S3 Cluster - Cooperarea
transnațională a clusterelor active în
domeniul agroalimentar, bazată pe abordarea
specializării inteligente în regiunea Dunării”.
Proiectul, finanțat în cadrul celui de-al doilea
apel de proiecte al Programului transnațional
Dunărea, a obținut cel mai mare punctaj din
cele 22 de proiecte selectate pentru
finanțare în cadrul acestui apel de proiecte.

tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia – Lider de
proiect, SteInBeIS – Germania, Pannon Business Association – ungaria, universitatea din Maribor – Slovenia, CRIMM – România, eKo-SuStAV – managementul deșeurilor (eKo-SuStAV Ltd) – Croația, Bioeconomy Cluster – Slovacia; IfKA Instituție de drept
public non-profit pentru dezvoltarea industriei ungaria, Centru de Sprijin pentru IMM-uri – Ruse,
Bulgaria, InMA București, România, ItC - Clusterul
de Inovare tehnologică Murska Sobota – Slovenia,
facultatea de Științe tehnice – Serbia, Asociația de
Dezvoltare neRDA – Bosnia și Herțegovina, Rețeaua
de transfer tehnologic – Chișinău, Moldova, Institutul de Probleme de Piață și Cercetare economică și
ecologică – ucraina. Parteneri Strategici Asociați ai
proiectului sunt Ministerul economiei – România,
Academia de Științe din Moldova, fundația - GReenLIne Western Balkans Cluster - Bosnia și Herțegovina, universitatea tehnică din ucraina – „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, ucraina și Ministerul
economiei, Antreprenoriatului și Comerțului – Croația.

Atribuire contract de servicii de proiectare pentru construirea
Corpului B al sediului ADR Sud Muntenia din Călăraşi

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia dorește achiziționarea unor servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții „Construire sediu ADR SUD MUNTENIA –
Corp B” – etapa Proiectare și asistență tehnică. Procedura de atribuire selectată pentru acest contract de
servicii este „Procedură simplificată”.
Cei interesați pot consulta dowww.adrmuntenia.ro

cumentele achiziției de pe site-ul
www.e-licitatie.ro – secțiunea Anunțuri participare simplificate – număr
anunț SCn1007982 sau direct, accesând link-ul: http://sicap-prod.elicitatie.ro/pub/procedure/view/
100012506/. Persoană de contact:
octavian DoBReSCu – șef Serviciu
Achiziții publice și asistență tehnică,
e-mail: achizitii@adrmuntenia.ro.

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

AM POR a publicat Instrucţiunea nr. 77/17.07.2018
privind frecvenţa unor tipuri de notificări
la contractele de finanţare semnate
în cadrul Priorităţii de investiţii 2.1.A

joi, 26 iulie 2018, Autoritatea de Management
pentru Programul operațional Regional a publicat
Instrucțiunea nr. 77 din 17 iulie 2018 ce privește frecvența unor tipuri de notificări la contractele de finanțare semnate în cadrul Priorității de investiții 2.1.A.
Astfel, beneficiarii și organismele Intermediare vor
avea posibilitatea ca pentru anumite tipuri de notificări aferente proiectelor din cadrul Priorității de
investiții 2.1.A, actualizarea să se facă o singura dată la 6 luni. La sfârșitul acestui termen beneficiarii
și organismele Intermediare vor încărca în SMIS 2014+
și vor transmite în format scanat o singură notificare
care să reflecte stadiul actualizat al modificărilor.
www.adrmuntenia.ro

De asemenea, dacă în intervalul menționat anterior intervine vreo solicitare de Act adițional, transmiterea și procesarea se vor face în conformitate cu
prevederile contractuale și procedurile specifice, și
vor avea în vedere reflectarea stadiului actualizat al
modificărilor intervenite.
Instrucțiunea 77/17.07.2018 este publicată pe
site-ul dedicat implementării PoR în regiunea Sud
Muntenia, în secțiunea Program > Documente, la
categoria Instrucțiuni, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1025/Instructiunea-AMPoR-nr-77-2018.PDf sau pe site-ul programului, www.inforegio.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Miercuri, 25 iulie 2018, a fost lansat în consultare
publică Planul de Acțiune pentru Parteneriatul „Jobs
and Skills in the Local Economy” („Locuri de muncă
și aptitudini n economia locală”), în cadrul Agendei
urbane a uniunii europene. Parteneriatul este coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, orașul Rotterdam (olanda) și orașul jelgava (Letonia) se concentrează pe identificarea acțiunilor necesare pentru îmbunătățirea cadrului legislativ, a celui financiar și a politicilor în domeniile: guvernanță, investiții și aptitudini. Ca rezultat al activității
membrilor parteneriatului, având în vedere documentele europene și naționale de referință, exemplele de
bune practici identificate în statele europene, ca și răspunsurile la chestionarul lansat în 2017, au fost iden-

Comisia Europeană ia în calcul
acordarea unui nivel crescut
al avansurilor pentru plăţi
directe şi dezvoltare rurală

Pentru a veni în sprijinul fermierilor români, în urma fenomenelor climatice dificile din acest an, ministrul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea, a solicitat Comisiei europene – comisarului european pentru
agricultură și dezvoltare rurală, Phil HoGAn - sprijin
prin creșterea avansului pentru plățile directe și dezvoltare rurală pentru a fi acordate în toamna acestui an.
În urma acestei intervenții, comisarul european
Phil Hogan a răspuns pozitiv solicitării ministrului Petre Daea, prin scrisoarea cu nr. (2018) 4270299, cu privire la posibilitatea creșterii nivelului avansurilor pentru plăți directe (de la 50% la 70%) și pentru anumite
măsuri de dezvoltare rurală (de la 75% la 85%).
există și posibilitatea acordării separate a avansurilor pentru SAPS sau sprijinul cuplat, odată ce controalele au fost finalizate pentru aceste scheme, precum și alte instrumente care ar putea veni în ajutorul
fermierilor, cum ar fi anumite scheme din Programul
de Dezvoltare Rurală sau ajutoarele de stat.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: MADR

tificate 10 acțiuni care au fost incluse în Planul de
Acțiune al Parteneriatului. Documentul este disponibil
pe platforma Futurium unde cei interesați pot răspunde la întrebările din secțiunea „Join public feedback on
draft action no...” din pagina fiecărei acțiuni propuse.
termenul limită este miercuri, 5 septembrie 2018.
Agenda urbană a ue susține contribuția zonelor
urbane la atingerea obiectivelor uniunii și a obiectivelor naționale, cu respectarea principiilor subsidiarității și a proporționalității. Conform Pactului de la Amsterdam, aprobat de miniștrii responsabili cu dezvoltarea urbană din statele membre, în mai 2016, procesul de elaborare a Agendei urbane a ue a fost structurat în 12 parteneriate pe diferite teme.
Sursa: MDRAP

Loturile 3 şi 4 ale autostrăzii
Sebeş – Turda, deschise

Circulația rutieră pe loturile 3 și 4 ale autostrăzii Sebeș – turda s-a deschis luni seara, la ora
19:10, informează Compania națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CnAIR). „Începând cu ora 19:10 s-a deschis circulația rutieră
pe Autostrada Sebeș – Turda, loturile 3 și 4. Reamintim faptul că astăzi (30 iulie) a fost semnat
și procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru ambele loturi”, se arată într-un
comunicat al CnAIR. Autostrada Sebeș – turda asigură o legătură între secțiunile autostrăzii existente A1 – orăștie-Sibiu și A3 – Gilău-Câmpia turzii, cu o lungime totală de aproximativ 70 km, o
viteză de proiectare de 120 km/h, inclusiv șapte
intersecții, patru servicii, patru zone de odihnă,
un centru de întreținere și control, un centru de
întreținere și monitorizare și 66 de structuri.
Autostrada unește orașele Sebeș, Alba Iulia,
teiuș, Aiud și turda. Valoarea totală a obiectivului
„Autostrada Sebeș – Turda” este de aproape 1,95
miliarde de lei (cu tVA) și este finanțat prin Programul operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020.
Sursa: rador.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Agenda Urbană a UE – Planul de acţiune
pentru parteneriatul Jobs and Skills
in the Local Economy, în consultare publică
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Schemă de ajutor de stat ce finanţează
proiecte de investiţii de minim 3 milioane euro

» Pe 9 iulie a fost adoptată HG 476/2018
care modifică HG 807/2014 ce reglementează
acordarea ajutoarelor de stat pentru companii
din domeniul producției.

Conform HG 476 sunt eligibile companii nou înființate sau existente, IMM–uri sau companii mari
care doresc să acceseze finanțare nerambursabilă
pentru proiecte de investiții (construcție hală nouă, extindere, achiziție echipamente noi) în valoare de minim 3 mil. euro.
Se acordă 50% nerambursabil cu excepția Regiunii Vest (Arad, timiș, Hunedoara, Caraș), unde companiile primesc doar 35% nerambursabil și București
și Ilfov - 10%. La începutul lunii august va fi publicat ghidul consolidat, iar ulterior va fi anunțată
deschiderea sesiunii, cel mai probabil pentru septembrie-octombrie.
Având în vedere principiul „primul venit, primul servit” dat de articolul care menționează că proiectele depuse după epuizarea bugetului alocat vor
fi returnate beneficiarilor, se recomandă pregătirea
proiectelor și depunerea acestora în primele zile de
la deschiderea sesiunii.
Schema funcționează pe mecanismul cererilor
de rambursare, nu se acordă avans; rambursările se
www.adrmuntenia.ro

pot realiza gradual, pe faze de lucrări/achiziții echipamente.
Pentru a depune proiectul companiile ar trebui
să aibă terenul, un proiect minimal de arhitectură
și deviz general - în cazul în care se depune un proiect cu construcție de hala/achiziție echipamente,
oferte pentru echipamente, un flux tehnologic foarte clar și previziuni financiare care să prognozeze
plată de taxe și impozite pe 5 ani în exact același
cuantum cu ajutorul de stat primit.
În cadrul planului de afaceri societatea trebuie să demonstreze existența unor contracte ferme pe termen mediu și lung (minim 3-5 ani) pentru
vânzarea produselor care vor rezulta din noul proiect de investiții.
un aspect pozitiv al HG 476/2018 este faptul că
se permite demararea investiției imediat după depunerea cererii de finanțare, aspect care nu era permis înainte decât după emiterea Acordului de finanțare, ceea ce bloca investiția timp de minim 1 an.
Beneficiarii trebuie să aibă în vedere faptul că
vor trebui să probeze sursa cofinanțării proiectului credit bancar, scrisoare de confort, împrumut intragrup sau din resurse proprii, dacă situațiile financiare pe 2017 permit.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» În comuna Manasia din județul
Ialomița există unul din cele mai
importante puncte de atracție turistică
din Bărăgan. este vorba despre un vechi
conac, construit cu mai bine de un secol în
urmă de Ion Hagianoff, fost ministru de
externe al Bulgariei, exilat în România.
Reabilitat integral în urmă cu câțiva ani,
conacul s-a transformat într-o bijuterie
arhitectonică.

Povestea conacului din Manasia începe în anul
1839, când nobilul efrem obrenovici cumpără terenul pe care se află astăzi amplasat conacul. Mult mai
târziu, la mijlocul secolului XIX el vinde terenul lui
Ion Haginanoff, ministru de externe al Bulgariei, exilat în România. Hagianoff comandă construcția unui
conac impresionant, cum nu s-a mai văzut prin părțile locului. Lucrările se finalizează în 1879, dată la
care imobilul este transformat în loc de relaxare și
petrecere pentru protipendada bucureșteană a sfârșitului de secol XIX și cea interbelică.
După ce comuniștii au preluat puterea la București, soarta conacului se schimbă radical. Impozanta clădire este transformată în IAS, beneficiind
de acest statut până în anul 1990. După această dată, clădirea intră într-un con de umbră, fiind lăsată să
se degradeze.
În anul 2006, Adriana Lovwndal, nepoată după
mamă a pictorului german George Lovwndal, cumpără clădirea părăsită a conacului și întocmește un
amplu proiect de reabilitare. Restaurarea a început
în anul 2008 și s-a finalizat în 2013, investiția ridicându-se la valoarea de 2 milioane de euro.
Proprietara a folosit banii pentru a-i reda imobilului părăsit strălucirea pe care o avea în urmă cu
mai bine de un secol. eforturile financiare ale Adrianei Lovwndal au făcut ca impozantul conac să fie declarat de Ministerul Culturii drept singurul monument istoric de casa A, din județul Ialomița.
Când treci de ușile masive de la intrare în conac ai impresia că pătrunzi într-o altă lume. una a
rafinamentului și a bunului gust. Impresionatul imobil are 9 camere, fiecare amenajată diferit. Artiștii și desginerii care au lucrat la restaurare au făcut
ca și în interior conacul să arate la fel cum era în
www.adrmuntenia.ro

urmă cu mai bine de 100 de ani.
fiecare încăpere este mobilată cu piese rare,
achiziționate de la case de licitații celebre din Paris și alte capitale europene. Piesa de rezistență o
reprezintă camera orientală, pe care Ion Hagianoff
a amenajat-o special pentru soția sa, Marie Claire
Hagianoff. De asemenea, la subsolul conacului există o impresionată cramă unde se păstrează și astăzi
butoaiele în care Hagianoff își ținea în trecut vinul.
Recipientele de lemn au fost la rândul lor restaurate integral.
În prezent, la conacul de la Manasia se organizează atât evenimente publice cât și private. De asemenea, el este introdus în circuitul turistic al județului Ialomița, fiind deschis vizitatorilor. Cei care
vor să-i treacă pragul au însă nevoie de rezervări.
Sursa: turismslobozia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Argeş

Iluminat public de 5 milioane de euro
în Curtea de Argeş

și supraterane (dacă se vor înființa). Alegerea surselor de lumină se face în funcție de eficacitatea luminoasă și de durata de funcționare a acestora, astfel
încât costurile de exploatare sa fie minime”.
La Curtea de Argeș, cele mai multe treceri de pietoni nu sunt luminate. Regulamentul prevede, însă,
că pentru trecerile de pietoni „iluminatul se realizează cu un nivel de luminanță cu 50% mai ridicat decât cel al căii de circulație respective, evitându-se
schimbarea culorii care produce șoc vizual și estetic
perturbator”. De asemenea, „în imediata apropiere a
trecerilor de pietoni și a intersecțiilor nu se vor amplasa reclame luminoase care prin efectul de schimbare a culorii și/sau prin variația intensității luminoase să distragă atenția conducătorilor de vehicule
sau a pietonilor. Iluminatul se realizează prin dispunerea unui corp de iluminat în imediata apropiere a
trecerii de pietoni sau amplasarea trecerii în apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat”.

Sursa: interesargesean.ro

Consilierii locali călărăşeni au aprobat
indicatorii tehnico-economici pentru proiectul
„Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași
prin crearea unui spațiu urban pietonal multifuncțional
în zona centrală a municipiului”
Călăraşi

Miercuri, 25 iulie, consilierii locali călărășeni au
aprobat indicatorii tehnico-economici pentru proiectul cu titlul „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin crearea unui spațiu urban
pietonal multifuncțional în zona centrală a municipiului”. Proiectul este propus pentru finanțare
din fonduri europene prin Program operațional Regional (PoR) 2014-2020, Prioritatea de investiții 4e,
obiectivul specific 4.1. Cererea de finanțare va fi depusă în luna august 2018. este vorba de o valoare
36.346.757,34 lei inclusiv tVA (integral eligibilă), iar
durata de execuție a lucrărilor de construcții și montaj
este de 16 luni.
www.adrmuntenia.ro

Principalele lucrări de intervenție propuse
sunt:
• demolarea/desfacerea amenajărilor existente
cu modificarea configurației și a funcțiunii existente, realizarea unui spațiu nou pietonal;
• realizarea unui sistem de bike-sharing;
• introducerea unor elemente suplimentare: fântâni, mobilier urban, trepte, rampe, pergole;
• protejarea elementelor arhitecturale ale monumentelor istorice;
• îmbunătățirea/extinderea spațiilor verzi prin
amenajare peisagistica corespunzătoare.
Sursa: radiovocescampi.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Municipalitatea din Curtea de Argeș a angajat
o firmă pentru scrierea cererii de finanțare pentru
proiectul „Eficiență energetică prin implementarea sistemului de gestionare inteligentă a iluminatului public în Curtea de Argeș”
La începutul acestui an a avut loc dezbaterea
publică pe tema înființării Serviciului de iluminat
public. Înființarea Serviciului era necesară pentru
că așa prevede legea și apoi pentru că doar o astfel
de structură putea să aplice pentru obținerea finanțării unui proiect cu finanțare europeană. Dacă se
va obține finanțarea, iluminatul public de la Curtea
de Argeș ar putea intra într-o nouă eră, mai ales că
finanțarea poate ajunge la 5 milioane de euro.
Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului de iluminat public al municipiului
Curtea de Argeș „iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul căilor de circulație publică,
străzi, trotuare, piețe, intersecții, parcări, treceri pietonale, poduri, pasaje (dacă se vor înființa), pasaje sub
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Liceul de Arte „Bălașa Doamna”,
proiect pentru educarea elevilor
asupra riscurilor navigării pe Internet
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Dâmboviţa

Giurgiu

Sursa: gazetadambovitei.ro

Centenarul în 3D
la Muzeul Judeţean Giurgiu

» o expoziție inedită este pregătită
de Muzeul județean „Teohari Antonescu”,
pentru a marca Centenarul Marii uniri.
expoziția va reuni peste 30 de exponate
ale Muzeului, ce vor fi prezentate
tridimensional.

este rezultatul unui proiect inedit, finanțat de
Ministerul Culturii și câștigat de muzeul din Giurgiu, un proiect cu un buget de 80.000 de lei.
expoziția este realizată în colaborare cu Institutul național al Patrimoniului, iar pregătirile sunt
„în toi”, după cum au declarat, într-o conferință
www.adrmuntenia.ro

Caracterul inovativ al proiectului a vizat o abordare din trei perspective a acestei problem:
școală-elev-părinte, prin dezvoltarea la elevi a unor
competențe și abilități necesare cetățeanului european, care va trăi într-un spațiu fără frontiere, prin
exersarea toleranței și a înțelegerii diversității culturale și a facilitat învățarea elev-elev. De asemenea, proiectul a dorit să încurajeze dezvoltarea
creativității elevilor din școlile partenere prin realizarea unor produse finale, concepute prin diferite modalități: pictură, grafică, procesare computerizată a imaginii, etc. elevii au avut șansa de a
stabili contacte cu colegi de aceeași vârstă, într-un mediu de învățare ale cărui granițe se extind pe întregul continent și au folosit limba engleză în situații
informale, care fac parte din viața lor cotidiană.
În cei doi ani de proiect, au avut loc 3 întâlniri
transnaționale, în cadrul cărora s-au derulat activități cu profesorii, în Portugalia, Polonia, turcia și
trei activități de teaching/Learning/training, organizate pentru elevi, în Spania, Italia, Letonia.
toate informațiile despre proiect se găsesc pe
site-ul: http://thevirtualuniversewewant.weebly.com.

de presă comună, directorul Muzeului județean, Ionel Muscalu și directorul adjunct al Institutului național al Patrimoniului, Bogdan Șandric.
Printre exponatele ce se vor regăsi în varianta
3D se numără efigii, medalii, arme, uniforme, decorații, cele două tunuri din fața muzeului, dar și
două monumente comemorative de patrimoniu ce
nu aparțin Muzeului „Teohari Antonescu”: monumentul armatei franceze din Parcul Alei si Mausoleul eroilor.
Potrivit declarațiilor organizatorilor, inedita expoziție va fi inaugurată în jurul datei de 1 octombrie.
Sursa: stirigiurgiu.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Liceul de Arte „Bălașa Doamna”, reabilitat,
modernizat și dotat cu fonduri Regio 2007-2013, a
implementat în perioada 2016-2018 parteneriatul
strategic între școli - The Virtual Universe We Want,
prin programul Erasmus+ al Comisiei europene. Acest parteneriat s-a realizat cu alte 7 școli europene,
din Spania, Lituania, Polonia, Italia, turcia, Letonia,
Portugalia și a fost finanțat de Comisia europeană
cu suma de 159.340 euro, din care 26.780 euro i-au
revenit Liceului de Arte.
Scopul proiectului a fost conștientizarea și educarea elevilor asupra riscurilor navigării pe Internet,
precum și utilizarea într-un mod mai sigur și responsabil a tehnologiei online. Proiectul a avut mai multe obiective, care au fost atinse integral pe parcursul celor doi ani: identificarea riscurilor în navigarea pe Internet și a ponderii lor; cunoașterea regulilor de bună purtare în utilizarea mediului virtual
și a datelor cu caracter personal, prin popularizarea
bunelor practici în domeniul utilizării spațiului virtual; cunoașterea regulilor de utilizare a datelor cu
caracter personal; dezvoltarea autonomiei documentare a elevilor; scăderea numărului de cazuri de
agresiune virtuală, fenomen numit cyberbulling.
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Slobozia va avea autobuze electrice
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Capitala județului a pornit pe drumul către un
transport public modern. Consiliul Local a aprobat
în ședința ordinară de luni, 30 iulie, cu un cvorum
de 16 voturi „pentru”, participarea uAt Municipiul
Slobozia ca partener în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice”, în vederea obținerii finanțării acestuia în cadrul Programului operațional Regional 2014- 2020,
Axa Prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”.
Prin intermediul fondurilor europene, patrimoniul orașului se va îmbogăți cu 7 autobuze electri-

Autobuzele vor fi echipate cu sisteme inteligente
de numărare a călătorilor, de supraveghere video,
de informare a călătorilor și cu sisteme GPS.
Achiziția va fi făcută de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP),
în acest sens urmând a fi semnat un acord de asociere cu Municipiul Slobozia. Înnoirea parcului de transport public va fi făcută ca măsură de îmbunătățire a
mobilității urbane, dar și de limitare a emisiilor Co2.
Valoarea totală estimată a proiectului se ridică la suma de 18.000.000 lei, din care cofinanțarea
municipalității va fi de 360.000 lei.

Sursa: Primăria Municipiului Slobozia

Parteneriat între DGASPC Prahova
şi Primăria Floreşti, pentru reorganizarea
centrului de la Călineşti

Prahova

DGASPC Prahova a prezentat, în cadrul ședinței Comitetului Consultativ de dialog civic pentru
problemele persoanelor vârstnice, o informare referitoare la măsurile și acțiunile specifice derulate
în vederea creșterii calității vieții și promovării
principiilor de coeziune ș incluziune socială a persoanelor vârstnice.
Printre altele, raportul prezentat Prefecturii
PRahova face referire la aspecte privind dezvoltarea serviciilor de îngrijire de zi (centre de zi pentru
persoane adulte cu handicap), capitol la care oficialii Direcției au subliniat că, „în vederea reorganizării Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap
Călinești, există semnat un parteneriat cu Primăria Florești” și „sunt depuse două proiecte în vederea restructurării CRRNPAH Călinești”, unde ar urma să fie înființate cinci locuințe protejate și două
centre de îngrijire de zi.
Consiliul județean Prahova a depus două proiecte, pe fonduri europene, pentru modernizarea
centrului social din satul Călinești, comuna florești,
unitate care în prezent are o capacitate de 235 de
www.adrmuntenia.ro

locuri, fiind destinată îngrijirii persoanelor adulte
cu handicap de tip neuropsihic. Valoarea totală a celor două obiective de hotărâre se ridică la 9 milioane de lei cu tot cu tVA, din care contribuția proprie a
beneficiarului, pentru cota de cofinanțare și cheltuielile neeligibile, e estimată la 4,3 milioane de lei.

Sursa: telegrama.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Prin intermediul fondurilor europene, ce, cu o lungime de 10 m și o capacitate de 50 de lopatrimoniul orașului se va îmbogăți cu șapte curi fiecare, pentru care vor fi construite două stații de încărcare rapidă și 7 stații de încărcare lentă.
autobuze electrice.
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Proiect transfrontalier,
la Zimnicea, pentru dotarea Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă
Teleorman

» Primarul orașului Zimnicea, Petre
Pârvu, și omologul său, Gencho Genchev,
primarul municipiului Svishtov, Bulgaria,
au semnat vineri, 27 iulie, contractul de
finanțare pentru un nou proiect comun,
prin care autoritățile își propun să creeze
un cadru de intervenție comună,
Zimnicea-Svishtov, pentru situații de
urgență în zona transfrontalieră.

Proiectul USES – Standarde uniformizate, coordonare îmbunătățită – securitate comună a fost depus, cu aproape un an în urmă, în parteneriat cu
municipiul Svishtov, Bulgaria, în cadrul Programului
Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară 3 - „O regiune sigură”, obiectivul Specific 3.1 „Îmbunătățirea managementului comun al riscurilor în zona transfrontalieră”.
Cu o valoare totală de 989.404,57 de euro și
o durată de implementare de doi ani, în cadrul poriectului, pentru orașul Zimnciea, vor fi achiziționate mai multe utilaje și echipamente, respectiv:
buldoexcavator, bobcat, autoscară, microbuz 16+1
www.adrmuntenia.ro

locuri, tractor, autoturism, remorcă, sărăriță,
lamă pentru deszăpezire, kit pentru detecție chimică, kit pentru detecție biologică, detector video
și acustic pentru persoane prinse sub dărâmături,
echipamente și costume de protecție și
intervenție, motopompă, generator electric.
La nivelul u.A.t. orașul Zimnicea există, în prezent, un Serviciu Voluntar pentru Situații de urgență, care însă nu este funcțional din lipsa dotărilor
cu utilaje și echipamente.
Prin proiectul „USES” se urmărește dotarea cu
echipamente și utilaje a Serviciului Voluntar pentru Situații de urgență al orașului Zimnicea, în vederea creșterii capacitătii de intervenție în situații
de risc. Astfel, potrivit autorităților locale, Serviciul va fi dotat cu echipamente și utilaje specifice
pentru intervenție, căutare-deblocare-salvare-evacuare în caz de cutremur, fenomene meteorologice
periculoase, alunecări și prăbușiri de teren și inundații, cercetare-intervenție pentru risc biologic și
chimic, în urma implementării proiectului crescând
capacitatea de intervenție în situații de urgență la
nivel local.
Sursa: ziarulteleormanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Argeș, sediul Consiliului județean Argeș: Piața
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești,
jud. Argeș; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Dâmbovița, sediul Consiliului județean
Dâmbovița: Piața tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.
90, 100 și 101, mun. târgoviște, jud. Dâmbovița
Tel./fax / 0345/100.018,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean IALOMIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Ialomița, Piața Revoluției, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomița
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam.
626/627, mun. Ploiești, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către
Agenție și de către Ministerul Dezvoltării Regionale 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 PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 1 august 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.

