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» joi, 23 august,
agenția pentru dezvoltare
Regională Sud Muntenia a
organizat un seminar de
informare pentru
promovarea oportunităților
de finanțare nerambursabilă
din cadrul programului
Regio, pentru regenerarea
orașelor și municipiilor de la
nivelul regiunii noastre, care
au o populație de până la
100 de mii de locuitori.

Tema de discuții a prezentului eveniment a vizat axa prioritară 13 „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din
regiunile urbane și rurale”, obiectivul specific
13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.
Cei peste 30 de reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale (uaT) din mediul urban al regiunii
Sud Muntenia care au participat la acest seminar au
aflat informații utile cu privire la criteriile de eligibilitate
și condițiile de accesare a fondurilor Regio pentru realizarea de proiecte de investiții ce vizează îmbunătățirea
calității vieții populației în orașele mici și mijlocii.
alocarea regională pentru acest apel de proiecte este de 23,80 de milioane de euro, solicitanții elegibili având ca termen de depune a aplicațiilor data de 30 august a.c..
aplicanții eligibili ai acestei linii de finanțare
sunt unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, sub 100.000 de locuitori (definite conform Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, și constituite potrivit Legii nr. 2/1968, privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu
excepția municipiilor reședință de județ), precum
și parteneriatele dintre unitățile administrativ-tewww.adrmuntenia.ro

ritoriale orașe/municipii eligibile în cadrul o.S.
13.1 și/sau cu instituții publice cu personalitate juridică din subordinea uaT oraș/municipiu/județ, acreditate ca furnizori de servicii sociale, și/sau cu onguri acreditate ca furnizori de servicii sociale.
Solicitanții eligibili din regiunea Sud Muntenia pot
obține finanțare nerambursabilă pentru regenerarea
orașelor mici și mijlocii, prin îmbunătățirea serviciilor
sociale, educaționale, culturale și recreative, precum și
pentru îmbunătățirea spațiilor publice urbane.
Prin organizarea acestui seminar de informare,
adR Sud Muntenia continuă procesul de promovare a
oportunităților de finanțare active PoR la nivelul regiunii și de sprijinire a potențialilor beneficiari ai programului Regio, prin informarea lor constantă cu privire
la modalitatea de accesare a fondurilor nerambursabile
alocate regiunii noastre. astfel, obiectivul agenției este
de a crea premise cât mai bune pentru ca solicitanții să
aplice cu proiecte de investiții pe PoR 2014 – 2020, care
să determine astfel creșterea gradului de absorbție a
fondurilor europene în cadrul programului Regio.
Până în prezent, la nivelul regiunii Sud Muntenia s-a depus un număr total de 985 de aplicații, ce
au o valoare de peste 6,28 miliarde de lei, din care
s-au semnat contractele de finanțare pentru 387
de proiecte, în valoare de peste 1,57 miliarde de lei,
prin care beneficiarii solicită fonduri nerambursabile europene de peste 1,29 miliarde de lei.
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

23,80 de milioane de euro fonduri Regio
pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei
în oraşele mici şi mijlocii din Sud Muntenia
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EVENIMENTE

Instruire pentru noii beneficiari
de fonduri Regio din Sud Muntenia

» În data de 23 august, agenția pentru
dezvoltare Regională Sud Muntenia, în
calitate de organism intermediar al
Programului operațional Regional 2014-2020,
a organizat, la sediul din Călărași, o sesiune
de instruire destinată beneficiarilor
din regiunea Sud Muntenia – reprezentanți
ai mediului privat și ai autorităților publice
locale - care au inițiat procesul de
implementare a proiectelor pentru care au
semnat recent contractele de finanțare.

Proiectele ce vor fi realizate cu fonduri nerambursabile Regio se înscriu în următoarele 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 capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, și axa prioritară 3, Prioritatea de investiții
3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv
în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, operațiunea B- Clădiri publice.
Prin acest eveniment, adR sud Muntenia vine
www.adrmuntenia.ro

în sprijinul celor peste 30 de reprezentanți ai beneficiarilor de fonduri Regio, entități private și autorități publice, în vederea derulării corecte a contractatelor finanțate prin PoR. astfel, cei prezenți
au fost instruiți cu privire la modalitatea de implementare a activităților prevăzute în proiectele pentru care au solicitat fonduri nerambursabile, subiectele abordate în cadrul seminarului referindu-se la
obligațiile ce revin beneficiarilor în realizarea materialelor de informare și publicitate, în managementul proiectelor, monitorizarea și verificarea contractelor de finanțare, indicatorii, vizitele de monitorizare, măsurarea și raportarea progresului, precum și modificările ce pot surveni pe durata implementării a proiectelor. Totodată, au fost prezentate detaliile despre instrumen-tele de plată și modalitățile de rambursarea cheltuielilor.

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

Ne mărim echipa! Concurs pentru ocuparea
unui post de expert în cadrul Compartimentului
Verificare Achiziţii şi Conflicte de Interese POR

» În data de 18 septembrie,
adR Sud Muntenia organizează concurs
pentru ocuparea unui post de expert
în cadrul Compartimentului verificare
achiziții și Conflicte de interese PoR,
Serviciul verificare proiecte PoR, la sediul
agenției din Călărași. Contractul individual
de muncă va fi pe durată determinată
de 12 luni din momentul angajării.

Cerinţe obligatorii pentru ocuparea postului:
• studii superioare absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentul acesteia, în domeniul economic sau tehnic;
• cunoștințe foarte bune de operare pe calculator;
• capacitatea de a lucra în echipă;
• memorie dezvoltată;
• rezistență la sarcini repetitive;
• disponibilitate la lucrul peste program.
Alte cerinţe:
• cursuri/specializări în domeniul achizițiilor
publice constituie un avantaj;
www.adrmuntenia.ro

• disponibilitate pentru deplasări în Regiune;
• judecată rapidă, capacitate de deducție logică;
• rezistență la oboseală și la lucru în ritm susținut.
dosarele de înscriere se vor depune la sediul adR
Sud Muntenia din municipiul Călărași, până la data
de 17.09.2018, ora 12.00.
Concursul se va desfășura în data de 18.09.2018
la sediul central al adR Sud Muntenia din Călărași,
str. gen. Constantin Pantazi, nr. 7a, jud. Călărași,
începând cu ora 10:00.
informații suplimentare se pot obține la sediul
agenției, tel.: 0242/331.769 și/sau la următoarele
persoane de contact: Mariana viȘan - director adjunct
organism intermediar PoR, e-mail: da.oi@adrmuntenia.ro și ioana MÂțu - șef Birou Resurse umane,
e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro.
Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele necesare înscrierii la concurs
pot fi consultate pe site-ul adR Sud Muntenia, la
adresa www.adrmuntenia.ro (secțiunea Bibliotecă >
documente utile > Bibliografii concursuri angajare),
link: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/document/1087/concurs-expert-CvaCisept-2018.rar.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Miercuri, 22 august, s-au modificat ghidurile specifice pentru axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale, obiectivul
specific 8.1, operațiunea a - ambulatorii - „Creșterea
accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a
celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace
și izolate” și obiectivul specific 8.2 - Îmbunătățirea
calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență,
operațiunea B - unități de primiri urgențe.
aceste apeluri de proiecte contribuie la dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, la nivel național,

regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale,
culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități.
ghidurile consolidate pentru cele două apeluri de
proiecte, ordinele nr. 5488 și 5489 emise în data de 22
august, precum și Sintezele modificărilor sunt publicate
pe site-ul dedicat implementării PoR în regiunea SudMuntenia, regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea Program/
axe/ axa 8, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa8/static/1203, și pe site-ul aM PoR, www.inforegio.ro.

S-a publicat spre consultare Ghidul
pentru proiectele destinate clădirilor
rezidenţiale prin instalarea de sisteme
fotovoltaice – Prioritatea de investiţii 3.1 A

În data de 22 august s-a publicat,
spre consultare publică, ghidul solicitantului pentru accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul apelului
de proiecte cu titlul PoR/2018/3/3.1/a/
„SiSTeMe foTovoLTaiCe”/1/7-Regiuni, axa prioritară 3, Prioritatea de
investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și
în sectorul locuințelor”, operațiunea
a – Clădiri rezidențiale. aplicațiile ce
pot fi depuse în cadrul acestui apel,
de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere, vor avea ca scop creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, prin instalarea sistemelor solare fotovoltaice, acțiunile specifice agreate vizând reducerea gazelor cu efect de seră.
valoarea unui proiect este de minimum 1 milion de euro (valoare eliwww.adrmuntenia.ro

gibilă) și maximum 50 milioane de
euro (valoare totală), echivalent în lei
la cursul de schimb inforeuro valabil
la data lansării apelului de proiecte.
Solicitantul eligibil pentru prezentul apel este reprezentat de administrația fondului pentru Mediu,
iar beneficiarii finali ai intervenției
sunt persoanele fizice din mediul urban și rural, ale căror dosare sunt aprobate și care încheie un contract, în vederea obținerii finanțării nerambursabile, cu administrația fondului pentru Mediu. observații și propuneri pot
fi transmise la adresa e-mail: regio@mdrap.ro până în data de 21
septembrie 2018. varianta draft a
ghidului specific este publicată pe
site-ul nostru - https://regio.adrmuntenia.ro, la secțiunea PRogRaM >
aXe >axa 3, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198, precumși
pe site-ul Programului operațional Regional 2014 – 2020, www.inforegio.ro.

Îndrumări privind
documentaţia tehnică depusă
în cadrul apelurilor de proiecte
din POR 2014-2020

autoritatea de Management
pentru Programul operațional Regional 2014 -2020 a publicat instrucțiunea nr. 82/24.08.2018,
ce conține îndrumări pentru depunerea Proiectelor tehnice de
execuție ulterior semnării contractelor de finanțare, pentru
modificarea Studiilor de fezabilitate sau Proiectelor tehnice de
execuție și pentru evitarea corecțiilor financiare ca urmare modificării Proiectelor tehnice de
execuție.
instrucțiunea aM PoR nr.
82/24.08.2018 poate fi consultată pe site-ul dedicat implementării PoR în regiunea SudMuntenia, regio.adrmuntenia.ro,
secțiunea Program > documente, link https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1045/instructiunea82.pdf, sau pe site-ul aM PoR,
www.inforegio.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

S-au modificat Ghidurile specifice pentru apelurile
de proiecte destinate Unităţilor de primiri urgenţe
şi Ambulatoriilor – Axa prioritară 8

info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 383 / 21 - 26 august 2018

6

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
la data de 28 august 2018
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BRCT marchează la Călăraşi
Anul European al Patrimoniului Cultural

În cursul acestui an, cunoscut în europa drept
anul european al Patrimoniului Cultural, în cadrul
Programului interreg v-a România – Bulgaria, vor fi
organizate o serie de acțiuni ce au scopul de a crește nivelul de înțelegere culturală reciprocă, de a sublinia unitatea prin diversitate ce caracterizează uniunea europeană și de a arăta lumii cum zona transfrontalieră dintre România și Bulgaria a devenit mai
atractivă, prin impactul pozitiv asupra vieții oamenilor a utilizării fondurilor europene, având în vedere că până în acest moment au fost semnate 114 contracte în valoare de 169 milioane euro, în cadrul Programului interreg v-a România – Bulgaria.
În acest scop, în data de 19 iulie, Secretariatul
Comun (SC) pentru Programul interreg v-a RomâniaBulgaria din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria (BRCT Călărași) a lansat concursul
de fotografie „Locul meu este mai bine conectat,
mai verde, mai sigur, mai calificat, mai incluziv și
mai eficient”, cu termen limită de înscriere până
la 10 septembrie 2018.
fotografiile trebuie să surprindă frumusețea zowww.adrmuntenia.ro

nei și vor putea fi prezentate în viitoarele materiale promoționale realizate în cadrul Programului. de
asemenea, materialele foto vor fi expuse cu prilejul
Conferinței anuale a Programului precum și la evenimentul de celebrare a Zilei Cooperării europene,
care va fi organizat la Pleven, Bulgaria. Ziua Cooperării europene a fost celebrată începând cu anul 2011 de
către programele de cooperare transfrontaliere, transnaționale și interregionale prin diverse evenimente,
manifestări culturale sau științifice pentru prezentarea programelor și a contribuției proiectelor finanțate la coeziunea teritorială, economică și socială.
Primele materiale primite sunt deja găzduite
de pagina de facebook a programului unde pot fi
votate de vizitatorii interesați de concurs, organizatorii concursului așteptând cu interes și alte materiale reprezentative.
Mai multe informații privind Ziua Cooperării
europene puteți afla accesând pagina de internet
www.ecday.eu. Pentru a afla mai multe despre Programul interreg v-a România–Bulgaria, se poate accesa pagina de internet www.interregrobg.eu.
Sursa: Actualitatea de Călăraşi
http://regio.adrmuntenia.ro
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Luni, 27 august, direcția de antreprenoriat și
Programe pentru iMM-uri din subordinea Ministerului pentru Mediul de afaceri, Comerț și antreprenoriat, a lansat online aplicația prin care antreprenorii din România se pot înscrie în programul Comerț 2018.
Beneficiarii eligibili ai programului pot primi un
ajutor financiar nerambursabil (afn) de maximum
90% din valoarea totală a chelttuielilor efectuate
(fără Tva), afn ce nu poate depăși suma de 250 de
mii de lei pentru fiecare beneficiar, urmând ca antreprenorul să suporte cel puțin 10% din valoarea eligibilă a investiției și Tva-ul pentru toată investiția.
Schema de minimis pentru anul bugetar 2018 are
un buget total de peste 49 de milioane de lei, ceea ce
înseamnă că aproximativ 200 de firme private ar pu-

tea primi finanțare în programul Comerț 2018.
Planurile de investiții pot fi depuse pe site-ul direcției de antreprenoriat și Programe pentru iMM-uri,
link https://programenationale2018.aippimm.ro/comert2018/login, aplicația rămânând deschisă 10 zile lucrătoare, cu posibilitatea de prelungire până la
finalizarea bugetului, ora limită în ultima zi fiind
20:00.
detalii importante privind procedura de implementare a programului Comerț 2018 se pot afla accesând următorul link: http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-de-comercializare-a-bunurilor-i-serviciilor-de-pia-/procedura-de-implementare-a-programului-comer-i-servicii-2018.

» agenția pentru finanțarea investițiilor
Rurale (afiR) deschide, din 3 septembrie, noi
sesiuni de primire a proiectelor de investiții
finanțate prin intermediul a trei submăsuri
din Programul național de dezvoltare Rurală
2014 – 2020 (PndR 2020) pentru teritoriul
național. fondurile totale nerambursabile,
disponibile solicitanților care doresc să
obțină finanțare europeană, sunt de
aproximativ 300 de milioane de euro.

național și investiții neagricole din teritoriul ITI Delta Dunării. Avem fonduri disponibile de peste 300
de milioane de euro pentru această sesiune, una dintre cele mai mari alocări financiare de pînă acum, pentru a susține dezvoltarea acestor sectoare importante. Ca element de noutate pentru aceasta sesiune,
AFIR va obține extrasul de carte funciară aferent
imobilului pe baza datelor cadastrale înscrise de către solicitanții submăsurii 4.1 în Cererea de finanțare. De asemenea, solicitanții care dispun de semnătura electronică pot depune Cererea de finanțare
și documentele anexe semnate electronic. Pentru
cei care nu dețin semnătura electronică se procedează la fel ca și pînă acum, dar în cazul în care vor
fi selectați pentru finanțare, vor avea obligația să
dețină certificatul digital calificat la momentul
contractării”, a declarat adrian Chesnoiu, directorul general al afiR.
depunerea proiectelor se realizează on-line pe
pagina oficială de internet a agentiei, www.afir.info,
pentru toate submăsurile care se vor lansa în perioada următoare.
de asemenea, cei interesați să dezvolte investiții în domeniul agricol și în cel non-agricol, pot consulta ghidul solicitantului pentru submăsurile amintite pe site-ul afiR, la secțiunea „Investiții PNDR”.

Sursa: Startup Cafe

Fonduri europene nerambursabile pentru fermieri

astfel, în intervalul 3 septembrie 2018, ora 9:00 –
31 decembrie 2018, ora 16:00, afiR va primi cererile de finanțare pentru submăsura (sM) 4.1 „Investiții în exploatații agricole”.
Totodată, în cazul submăsurii 4.1 „Investiții în
exploatații agricole” (pentru întreg teritoriul național), componentele sector vegetal, fermă de familie și fermă mică, sesiunea de depunere a proiectelor va debuta tot în data de 3 septembrie 2018, ora
09:00, termenul limită de depunere fiind însă de
31 martie 2019, ora 16:00.
„În această perioadă, ne-am implicat la capacitate maximă pentru a pregăti toate etapele procedurale necesare deschiderii sesiunii de primire a proiectelor de investiții în exploatații agricole la nivel
www.adrmuntenia.ro

Sursa: Curierul Zilei

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

49 de milioane de lei pentru 200 de antreprenori
din România, prin programul Comerț 2018
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INFO TURISM SUD MUNTENIA

Rezervaţia Ostrovul Mare din Teleorman

județul Teleorman, deși este puțin exploatat
din punct de vedere turistic, oferă plăcute surprize
celui dispus să le cunoască: rezervații naturale impresionante, numeroase relicve istorice, castre romane, cetăți din evul Mediu și conace boierești.
dintre acestea, rezervația naturală ostrovul Mare
este unul dintre cele mai importante obiective turistice din Muntenia, obiectiv ce nu ar trebui să fie
ratat de iubitorii naturii.
Situat la conjuncția râului olt cu dunărea, unde nisipul este atât de fin, încât poate fi comparat
cu nisipul mării, ostrovul Mare se întinde pe 140 de
hectare și este o arie protejată, de tip floristic și
faunistic, inclusă în cea de-a patra categorie a uniunii internaționale pentru Conservarea naturii, fiind declarată rezervație naturală cu scopul de a proteja o serie de specii de plante și de păsări extrem
de importante precum: coromoranul pitic (Phalacrocorax pygmeus), dar și arboretele natural aproape
virgin de plop negru, care s-a dezvoltat viguros, cu
înălțimea de 30 m.
ostrovul Mare a devenit rezervație naturală prin
Hotărârea de guvern nr. 1143/2007, privind instituirea de noi arii naturale protejate, în baza deciziei
Cj Teleorman nr. 816/2005, și se află în custodia
asociației echilibru din anul 2008. ostrovul Mare face corp comun cu ostrovul Calnovăț, diferența dintre ele fiind vizibilă doar când debitul apei se măwww.adrmuntenia.ro

rește considerabil.
Pe teritoriul județului Teleorman se găsesc mai
multe rezervații naturale, dintre care amintim: Balta Suhaia (situată în partea nordică a Câmpiei Burnazului, înființată în scopul protejării biodiversității
și al menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei și a faunei sălbatice, aflate în sudul țării), ostrovul gâsca (aflat în sud-estul județului, pe
teritoriul administrativ al comunei năsturelu, din
extremitatea sudică a Câmpiei Burnazului), Pădurea Troianu (denumită de localnici „Cornetu”, situată pe teritoriul administrativ al comunei Troianul, între satele Troianul, dulceni și vatra, creată
pentru protejarea bujorului românesc, specie endemică amenințată cu dipariția).
Sursa: turism4you.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Argeş

Noul pod din Moşoaia este gata!

INFO JUDEȚE

În comuna Moșoaia, județul argeș, au fost finalizate la termen lucrările de construcție ale unui
pod nou peste râul Teleorman, pod realizat cu scopul de a îmbunătăți condițiile de trafic rutier între
cele două din satele comunei, Bătrâni și Lăzărești.
Pentru realizarea acestui proiect, Moșoaia a primit o finanțare în valoare de peste 2,3 milioane de lei,
prin PndL. etapele premergătoare lucrărilor de execuție au fost parcurse rapid, în data de 19 iulie 2017,
comuna Moșoaia primind acceptul de finanțare pentru cel mai urgent dintre cele trei proiecte depuse
la Ministerul dezvoltării, cel în care era prevăzută
demolarea vechiului pod de peste râul Teleorman,
din zona Parc 2 Bis, și construirea unuia nou.

Podul este gata, se fac ultimele lucrări pentru
circulația pietonală și urmează să fie dat în curând
în folosință.

Sursa: bitpress.ro

Aplicaţie mobilă interactivă
pentru promovarea patrimoniului istoric

Călăraşi

În perioada 22-23 august, la Hotelul danube din
Silistra, a avut loc o conferință de presă, urmată de
o dezbatere publică, cu privire la stadiul implementării proiectului 15.2.1.046, RoBg-29 „EasyGuide –
interactiv mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Calarasi
and Silistra” - aplicație mobilă interactivă pentru
promovarea patrimoniului cultural și istoric din zona Călărași și Silistra.
La eveniment au fost prezenți dr. Miroslav Todorov, viceprimarul Silistrei, președintele Consiliului Municipal - Silistra dr. Maria dimitrova, jurnaliști,
echipa de implementare a proiectului din Silistra și
Muzeul dunării de jos, precum și cetățeni și angajați
ai administrației municipale.
valentin Parnic, managerul Muzeului dunării de
jos, în calitate de coordonator al proiectului din partea română, a oferit informații cu privire la obiectivele turistice, istorice, arheologice rezervațiile naturale, selectate pentru a face parte din aplicație, valoarea și finanțarea proiectului, activitățile principale și rezultatele preconizate.
astfel, Proiectul „EasyGuide – interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra” aplicație mobilă interactivă pentru promovarea patrimoniului cultural și istoric din zona Călărași și Siwww.adrmuntenia.ro

listra, este pus în aplicare în baza contractului
15.2.1.046, robg-29. Costul total al proiectului este de peste 920 de mii de euro, din care aproximativ 780.000 de euro reprezintă cofinanțarea din partea fedR, peste 120 de mii de euro, finanțarea națională, circa 15 mii de euro reprezintă contribuția
proprie din partea municipalității Silistra, în timp ce
aproximativ 3 mii de euro înseamnă contribuția proprie Muzeului dunării de jos.
Proiectul are ca scop îmbunătățirea conservării și utilizării durabile a patrimoniului natural, a resurselor și a patrimoniului cultural, iar termenul limită pentru punerea în aplicare este 26 martie 2019.
Sursa: Muzeul Dunării de Jos Călăraşi
http://regio.adrmuntenia.ro
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Necesităţile pieţei
forţei de muncă dâmboviţene, în dezbatere publică
Dâmboviţa

cela de a identifica problemele și necesitățile existente pe piața forței de muncă dâmbovițene în vederea găsirii de soluții pentru rezolvarea acestora.
În dezbatere, accentul s-a pus pe necesitatea
promovării învățământului tehnic, profesional și a
stagiilor de pregătire a elevilor și studenților în companiile private, dar și pe intensificarea colaborării
practice între unitățile de învățământ și firme. de
asemenea, a fost adusă în discuție posibilitatea inițierii unor modificări legislative cu privire la structura învățământului și a disciplinelor care fac obiectul
examenelor naționale, dar și a mentalităților în ceea
ce privește orientarea profesională.
În final, atât reprezentanții mediului privat, cât
și cei ai instituțiilor cu rol în formarea și calificarea
profesională au convenit să colaboreze în vederea
soluționării problemelor ce afectează piața forței
de muncă din județul dâmbovița.
Sursa: cjd.ro

Contracte importante
pentru infrastructura rutieră giurgiuveană

Giurgiu

Miercuri, 21 august, Marian Mina, președintele
Consiliului județean giurgiu, a semnat contracte de
finanțare și cofinanțare importante pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere județene.
astfel, proiectul ce are ca obiectiv de investiții
„Reabilitare DJ 412 A, Adunații Copăceni – Dărăști
Vlașca – Novaci – Popești – Mihăilești” este realizat
de uaT județul giurgiu în parteneriat cu parteneriat
cu Municipalitatea Byala, districtul Ruse, Bulgaria.
Bugetul alocat proiectului este de peste 7,9 milioane de euro, urmând ca acesta să fie implementat
între 22 august 2018 și 21 august 2021.
Sectorul de drum ce face obiectul proiectului
are o lungime totală de 12,53 km, din care 12,20
km sunt situați în zona eligibilă transfrontalieră,
iar 0,335 km, în afara ariei eligibile a programului,
după cum urmează:
1. km 14+660 la km 20+288 (L = 5,62800 km) situat pe raza u.a.T. adunații Copăceni, sat adunații
Copăceni și sat dărăști vlașca, județul giurgiu, carwww.adrmuntenia.ro

te funciară nr. 36739 – sector eligibil
2. km 20+288 la km 20+623 (L = 0,33500 km) situat pe raza u.a.T. dărăști, sat dărăști, județul ilfov,
carte funciară nr. 51521 – sector neeligibil
3. km 20+623 la km 27+193,40 (L = 6,57040 km)
situat pe raza u.a.T. Mihăilești, sat novaci, sat Popești și orașul Mihăilești, județul giurgiu, carte funciară nr. 37729 – sector eligibil.
Totodată, conducerea Consiliului județean giurgiu a semnat acordul de cofinanțare pentru proiectul „Road Safety and Ten-T Connectivity Ruse-Giurgiu” al cărui obiectiv general prevede îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul giurgiu la rețeaua de transport Ten-T. În cadrul
acestui proiect vor fi achiziționate echipamente ce
vor inra în în dotarea direcției județene de Transport, administrarea drumurilor județene și Control
Trafic giurgiu, a Poliției de frontieră giurgiu și a Poliției Rutiere giurgiu.
Sursa: Consiliu Judeţean Giurgiu
http://regio.adrmuntenia.ro
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În data de 23 august, în amfiteatrul „Paraschiv
Vagu”, din cadrul uvT, a avut loc, la inițiativa Consiliului județean dâmbovița, dezbaterea privind
necesitățile pieței forței de muncă dâmbovițene,
eveniment sprijinit de agenția județeană pentru ocuparea forței de Muncă (ajofM) dâmbovița, universitatea valahia din Târgoviște (uvT), inspectoratul Școlar județean (iȘj) dâmbovița și de senatorul adrian
țuțuianu.
La acest eveniment au fost prezenți reprezentanți ai instituțiilor menționate anterior, ai unităților de învățământ din județ, ai mediului de afaceri
dâmbovițean și ai autorităților locale și județene.
astfel, a fost inițiat un dialog între reprezentanții instituțiilor publice care au competență în formarea și îndrumarea profesională a resursei umane
pentru cererea existentă în domeniile de activitate
din județ, pe de o parte, și reprezentanții companiilor interesate de subiect, pe de alta, scopul fiind a-
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Programul multianual sub genericul
„Școala de vară – 100 de prieteni români”

Ialomiţa

„Înțelegerea de cooperare dintre Județul
Ialomița, din România și Raionul Nisporeni, din Republica Moldova”, parafată prin hotărâri ale Consiliul județean ialomița și Consiliului Raional nisporeni din anul 2018, prevede ca, de comun acord
și pe bază de reciprocitate, să se desfășoare programe culturale, educative, sportive și administrative, care să întărească relațiile de colaborare și
prietenie dintre cele două comunități.
după oficializarea relațiile de cooperare au
fost stabilite planuri de acțiuni care să concretizeze prevederile „Înțelegerii de cooperare”.
o primă acțiune importantă a avut loc la amara, în perioada 6 – 10 august 2018, unde 50 de elevi
și 5 cadre didactice din Raionul nisporeni și 35
elevi și cadre didactice din județul ialomița au participat la implementarea proiectului educativ nisporeni – amara, sub genericul „Școala de vară – 100
de prieteni români”.
Conceput într-o largă diversitate de activități
www.adrmuntenia.ro

educative, recreative și sportive, programul a fost
antrenant, interactiv și practico-aplicativ. el a cuprins: vizionarea unui film, concursuri de dans, întreceri recreative și distractive, crosul vesel, volei
și concursuri de îndemânare, vizitarea unor obiective culturale și turistice din Slobozia, cântece și dansuri populare, dans ritmic, karaoke, jocuri pe plajă, foc de tabără, participarea, ca spectatori, la festivalul național de folclor „Ion Albeșteanu” și altele. activitățile s-au desfășurat la Școala gimnazială
„George Vâlsan” amara, Centrul de agrement Pavilioane amara și Plaja Zorilor amara, într-o atmosferă caldă, destinsă, de bună dispoziție, cu clipe de împărtășire a bucuriilor și legarea de prietenii trainice.
Proiectul educativ nisporeni – amara, s-a încheiat în ziua de 10 august 2018, la Sala de festivități
„Europa” a Consiliului județean ialomița, oaspeții
din nisporeni prezentând un micro-spectacol artistic unanim apreciat de spectatori.
Sursa: cicnet.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

info Regional Sud Muntenia

13

Buletin Informativ nr. 383 / 21 - 26 august 2018

Prahova

Zilele Limbii Române,
în muzeele prahovene

rea ansamblului vocal „Floricica” al Zonta Club Ploiești.
Pe 31 august, în Prahova vor avea loc mai multe
manifestări dedicate Zilei Limbii Române, pe lângă cele
stabilite pentru municipiul Ploiești. astfel, la Muzeul
„Casa Domnească” din comuna Brebu, începând cu ora
10.00, „Limba strămoșilor noștri” va fi celebrată de către elevi de la Școala gimnazială „Matei Basarab” Brebu, iar la Muzeul Memorial „Constantin și Ion Stere” din
Parcul Memorial „Constantin Stere” Bucov, de la ora
10.30 va avea loc matineul muzeal „Născut în limba română”, cu participarea elevilor de la Școala gimnazială
„Constantin Stere” Bucov. La Muzeul „Conacul Bellu” din
urlați, de la ora 11.00, se va desfășura evenimentul „Limba română, dumnezeiesc de frumoasă”, în colaborare
cu Liceul „Brâncoveanu Vodă” urlați, prof. iuliana Stan.
alte manifestări similare care vor avea loc vineri, 31
august, de Ziua Limbii Române: la Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” din vălenii de Munte, de la ora 11.00 – Matineu muzeal „Nicolae Iorga, luptător pentru limba română” – participă elevi de la Liceul agromontan „Romeo
Constantinescu” vălenii de Munte, iar la Muzeul „Conacul Pană Filipescu” din comuna filipeștii de Târg, începând cu ora 12.00 – Matineu muzeal „Cât de latină
este limba română. Mărturii epigrafice și lingvistice”.
Sursa: actualitateaprahoveana.ro

Alexandria - peste 17 milioane de euro
pentru transportul în comun cu autobuze electrice

Teleorman

Primăria din alexandria, județul Teleorman, intenționează să dezvolte transportul în comun folosind
exclusiv autobuze electrice. Temerarul demers are la
bază acordul de negociere privind alocările financiare
pentru axa Prioritară 4 din cadrul Programului operațional Regional 2014-2020. Potrivit proiectului, valoare totală a investițiilor ce vor fi finalizate cu fonduri europene nerambursabile va depăși suma de 17 milioane
de euro, ceea ce reprezintă maximum 98% din valoarea
eligibilă a proiectului, la care se vor adăuga 2% reprezentând cofinanțarea solicitantului, precum și valoarea
cheltuielilor neeligibile corespunzătoare proiectului.
„În cadrul proiectului sunt prevăzute pe lângă achiziția autobuzelor electrice și amenajarea infrastrucwww.adrmuntenia.ro

turii de transport – stații de călători, autobază, depou
aferent, stații de încărcare și parcare de tip park&ride,
piste de biciclete, stații de bike sharing și reabilitarea traseelor pietonale. Sunt prevăzute a fi achiziționate 10 autobuze electrice care vor intra în dotarea operatorului de transport local”, a precizat augustin ioan,
viceprimarul municipiului alexandria.
Semnarea contractelor de finanțare urmată de demararea procedurilor de achiziție publică a mijloacelor
de transport, dar și de amenajare a infrastructurii serviciului de transport local ar putea face din alexandria al doilea oraș din România ce ar pune la punct un sistem de
transport în comun cu autobuze electrice.

Sursa: Ziarul Financiar

http://regio.adrmuntenia.ro
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În anul european al Patrimoniului, cu prilejul celei
de a vi-a ediții a Zilei Limbii Române, înscrisă în programul național „România 100 de ani”, Consiliul județean Prahova și Muzeul județean de istorie și arheologie
Prahova, prin intermediul secțiilor sale componente, organizează o serie de evenimente dedicate acestei manifestări culturale, la care intrarea publicului este gratuită. Chiar pe 31 august, în Ploiești, la Muzeul „Ion Luca Caragiale” Ploiești, cu sediul pe str. Kutuzov, nr.1, va
avea loc începând cu ora 10.00 matineul muzeal „Limba
noastră-i o comoară”, la care va participa ansamblul vocal „Floricica” de la Zonta Club Ploiești. de la ora 11.00,
la Muzeul județean de istorie și arheologie Prahova Ploiești, se deschide expoziția temporară „Aniversări bibliofile”. În aceeași zi, la Muzeul Memorial „Nichita Stănescu” Ploiești, de la ora 11.00 va avea loc evenimentul
„Ce patrie minunată este această limbă!”, în colaborare
cu Casa de Cultură „I.L.Caragiale” Ploiești. La aceeași
oră va începe și la Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”
matineul muzeal „Ceahlăul literaturii române – Mihail
Sadoveanu”, iar la Muzeul Memorial „Paul Constantinescu” Ploiești, matineul muzeal „Limba română în creațiile
muzicale”. astăzi, de la ora 11.00, la Muzeul Memorial „Cezar Petrescu”Bușteni, este programat evenimentul „Cartea,
comoară pentru suflet. Povestea sunetelor”, cu participa-
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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, Mihaela Felea, 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 / 27 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.

