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» În data de 4 septembrie, Liviu
Mușat, directorul Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și
Horia tiseanu, primarul municipiului
Câmpina, au semnat contractul de
finanțare pentru proiectul „Restaurarea,
dotarea și valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural al obiectivului de
patrimoniu Muzeul Memorial B.P. HASDEU”,
edificiu unic, de importanță națională.

Proiectul este finanțat din Programul operațional Regional 2014 - 2020, în cadrul Axei prioritare 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea
patrimoniului natural și cultural”, și se derulează
pe o perioadă de 36 de luni de la semnarea contractului. Cererea de finanțare are o valoare totală de
15.810.886,31 de lei, din care 98%, adică 15.414.656,77
de lei reprezintă fondurile nerambursabile alocate
prin fEDER și prin Bugetul de Stat, în timp ce 314.584,83
de lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului.
Prin această investiție, se propune impulsionarea dezvoltării municipiului Câmpina prin conservarea și valorificarea patrimoniului cultural. Astfel, prin restaurarea și modernizarea Muzeului Memorial „Bogdan Petriceicu Hașdeu” se vor genera
noi locuri de muncă și va spori atractivitatea orașului prin creșterea numărului de vizitatori .
Cunoscut și sub denumirea „Castelul Iulia Hașdeu”, Muzeul Memorial „Bogdan Petriceicu Hașdeu”,
monument cu o arhitectură aparte, a fost construit
cu scopul omagierii iuliei Hașdeu, fiica scriitorului
Bogdan Petriceicu Hașdeu trecută prea curând în
neființă, și este înscris pe Lista Monumentelor istorice, sub codul PH.ii m A 16395.
Afectat de cutremurul din 1977, Muzeul Memorial Bogdan „Petriceicu Hașdeu” a trecut, în perioada 1977 – 1995, prin numeroase lucrări de conwww.adrmuntenia.ro

solidare și restructurare. În prezent, muzeul găzduiește, pe lângă portretele și obiectele personale ale
familiei Hașdeu, documentele originale și manuscrisele cunoscutului om de litere român, precum și
colecții ale revistelor pe care acesta le-a condus, valoroase tablouri semnate de pictori renumiți precum:
Sava Henița, nicolae Grigorescu sau Diogene Maillart.

ADR Sud Muntenia este organism intermediar
pentru PoR 2014 - 2020 și are responsabilități
delegate pentru implementarea acestui
program. Mai multe detalii despre posibilitățile
de finanțare din PoR puteți obține contactând
experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769,
0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167,
e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

http://regio.adrmuntenia.ro
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» În data de 29 august, Liviu Mușat,
directorul Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, a participat la
acțiunea de consultare cetățenească
privind viitorul uniunii Europene cu tema
„Cetățeanul european în prim-planul
reformei UE”, eveniment desfășurat la
Muzeul de istorie din târgoviște,
Dâmbovița, la inițiativa ministrului
delegat pentru Afaceri Europene, victor
negrescu.

Demersul ce a avut ca scop dialogul interinstituțional, a reunit peste 100 de persoane implicate
în dezvoltarea parteneriatului România – uninea
Europeană, principalele subiecte abordate vizând
cadrul financiar, decalajele de dezvoltare existente între statele membre, precum și asigurarea președinției Consiliului uniunii Europene.
Prin intervenția susținută în cadrul consultării,
Liviu Mușat a evidențiat rolul pe care Agenția l-a
avut în dezvoltarea economică, socială și culturală
Regiunii Sud Muntenia, dar și în promovarea, la nivel regional a politicilor și practicilor europene. Astfel, prin intermediul și cu sprijinul Agenției, timp
de două decenii, s-au finanțat 1.668 de proiecte cu
o valoare totală de 1,461 miliarde de euro. În cadrul
intervenției sale, directorul Agenției a mai subliniat
că „finalizarea acestor proiecte a avut rezultate notabile precum: crearea a peste 9.900 de locuri de
muncă, construirea a 81 de clădiri, reabilitarea, extinderea a 389 de clădiri, modernizarea a 384 de
km de drumuri județene și a 135 km de drumuri orășenești, reabilitarea a 113 școli și licee, construirea
a două spitale județene de urgență și a opt ambulatorii, reabilitarea termică a două clădiri publice, realizarea a opt rețele urbane de iluminat stradal, finanțarea a 994 de IMM-uri, achiziționarea a
peste 10 mii de echipamente. De asemenea, peste
13 mii de persoane au fost instruite în 243 de programe, 59 de mii de elevi beneficiază de școli renovate, dotate și extinse , 473 de mii de persoane
www.adrmuntenia.ro

sunt beneficiare ale serviciilor sociale”.
Acțiunea desfășurată la târgoviște se înscrie în
seria de „Consultări cetățenești pentru viitorul
Uniunii Europene“, inițiată pe 9 mai de Ministerul
de Externe, prin ministrul delegat pentru Afaceri
Europene și institutul European din România, cu
scopul dezbaterii viitoarelor linii prioritare ale proiectului comunitar, în contextul preluării responsabilității Președinției Consiliului uniunii Europene
de către România, în ianuarie 2019, și completează
ciclul întâlnirilor care s-au derulat, până în prezent,
la București, Arad, Constanța, Panciu fălticeni, Craiova și negrești-oaș și va fi urmată de evenimente
similare, care vor fi organizate în perioada următoare, în diferite localități din principalele regiuni istorice ale României.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Mirela Tiberiu
• 12 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia!

În data de 1 septembrie, colega noastră
Mirela tiberiu, expert Serviciul Dezvoltare, împlinește 12 ani de activitate în cadrul Agenției!
Pe această cale dorim să o felicităm și să-i
mulțumim pentru colegialitate și pentru întreaga
activitate desfășurată în cadrul ADR Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu împliniri!

În data de 29.08.2018, Autoritatea de Management pentru Programul operaționa Regional, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
(MDRAP) a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul
POR/2018/13/13.1/1/7REGIUNIșiPOR/2018/13/13.1/1/SUERD”.
Principala modificare se referă la prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finanțare, până la

data de 1 octombrie 2018, ora 16.00.
forma consolidată a Ghidului Solicitantului, Sinteza modificărilor, precum și ordinul nr. 5554 emis în
data de 29 august 2018 sunt publicate publicată pe
site-ul dedicat implementării PoR în regiunea SudMuntenia, regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea Program > Axe > Axa 13, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-13/static/1470, și pe site-ul AM PoR,
www.inforegio.ro.

Marți, 28 august, Autoritatea de Management pentru Programul operațional Regional a publicat Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului – Condiții specifice
de accesare a fondurilor pentru apelurile cu codurile
PoR/420/8, PoR/421/8, PoR/422/8, PoR423/8, dedicate proiectelor nefinalizate, în care beneficiarul este Ministerul Sănătății sau parteneriatul cu Ministerul Sănătății.
Cele patru apeluri de proiecte sunt organizate în
cadrul obiectului tematic 9 – Promovarea incluziunii
sociale și combaterea sărăciei, Axa Prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la ni-

vel 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 comunitati”.
Ghidul modificat, împreună cu anexele pot fi
consultate vizitând site-ul dedicat implementării PoR
în regiunea Sud-Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, pagina Program > Axa 8, capitolul Apeluri de proiecte
nefinalizate, link https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-8/static/1203 sau pe site-ul AM PoR,
www.inforegio.ro.

A fost publicat Corrigendumul nr. 2 pentru proiectele nefinalizate
privind infrastructura de sănătate ai cărei beneficiari
sunt Ministerul Sănătăţii sau parteneriatele cu Ministerul Sănătăţii

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Modificarea Ghidului Solicitantului
pentru oraşele mici şi mijlocii
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Marți, 28 august, Autoritatea de Management
pentru Programul operațional Regional din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
a publicat forma de contract modificată, anexată Ghidului General al solicitantului pentru PoR 2014-2020,
ce conține condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.
Astfel, modificarea prevede includerea formei contractului de finanțare (condiții generale și condiții specifice PoR) pentru apelurile de proiecte dedicate SuERD.
De asemenea, au fost actualizate prevederilor
contractuale privind asigurarea confidențialității
și prelucrarea datelor cu caracter personal și anexa
privind acordarea și recuperarea prefinanțării.
În plus, a fost inclusă, în cadrul Anexei 1, Secțiunea 1 - Condiții specifice aplicabile PoR 20142020, posibilitatea modificării unilaterale de către
AMPoR a contractului de finanțare în cazuri temeinic justificate, determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil sau pentru punerea în aplicare a prevederilor relevante în implementarea proiectelor/pe perioada de valabilitate a contractelor, cu respectarea principiilor și
regulilor PoR 2014-2020.
Pentru toate apelurile SuERD lansate în cadrul
PoR 2014-2020 la data publicării prezentului ordin,
secțiunea specifică din Anexa 10.8 „Model orientativ contract de finanțare” de mai sus se aplică

pentru proiectele pentru care nu a fost demarată
etapa de contractare la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Pentru celelalte apeluri lansate în cadrul PoR 20142020 la data publicării prezentului ordin, modificările
prevăzute de secțiunea specifică din Anexei 10.8 „Model orientativ contract de finanțare” se aplică astfel:
pentru toate proiectele pentru care nu a fost
demarată etapa de contractare la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
pentru proiectele aflate în contractare la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice numai în cazul în care se solicită clarificări după data intrării în vigoare a prezentului ordin.
Pentru contractele de finanțare în vigoare la data publicării prezentului ordin, acolo unde este cazul,
în termen de maxim 90 zile lucrătoare, se realizează demersurile necesare pentru întocmirea actelor
adiționale în vederea actualizării acestora, în sensul corelării cu conținutul anexei la prezentul ordin.
Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul General rămân neschimbate.
Anexa 10.8 a Ghidului General, poate fi consultată vizitând site-ul dedicat implementării PoR
în regiunea Sud-Muntenia, regio.adrmuntenia.ro,
pagina Program > Ghidul general, link https://regio.adrmuntenia.ro/ghidul-general/static/1222
sau pe site-ul AM PoR, www.inforegio.ro.

Marți, 28 august, prin ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 5525/28.08.2018,
s-a modificat Secțiunea ii a Anexei nr. 1 la contractul de
finanțare din cadrul apelurilor de proiecte dedicate proiectelor nefinalizate, ce se referă la clauzele contractuale specifice, după cum urmează:
• nr. PoR 2018/6/6.1/5 PRoiECtE nEfinALiZAtE, Apel
pentru Regiunile nord Est, Sud Est, Sud Muntenia și vest,
• nr. PoR 2018/6/6.1/6 PRoiECtE nEfinALiZAtE,
Apel pentru Regiunile mai puțin dezvoltate, Apel național,

• nr. 2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate,
• nr. PoR/10/2018/10/10.1A/APC/7REGiuni si
PoR/10/2018/10/10.1A/APC/Bi (invațământ preșcolar),
• nr. PoR/10/2018/10/10.1B/APC/7REGiuni și
PoR/10/2018/10/10.1B/APC/Bi (învățământ obligatoriu).
ordinul MDRAP nr. 5525/28.08.2018, precum și
Anexele privind clauzele contractuale specifice pot fi
consultate vizitând site-ul regio.adrmuntenia.ro, pagina
Program > Documente, capitolul ordine, link https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/125.

S-a modificat Secţiunea II a Anexei nr. 1 la contractul de finanţare
din cadrul apelurilor de proiecte dedicate proiectelor nefinalizate

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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pentru POR 2014-2020
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joi, 30 august, Autoritatea de Management pentru Programul operațional Regional a publicat Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare
a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul PoR/2018/3/3.2/2/7 REGiuni/proiecte nefinalizate, obiectivul specific 3.2 – „Reducerea
emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe
planurile de mobilitate urbană durabilă” din cadrul Axei prioritare 3 – „Sprijinirea tranziției către
o economie cu emisii scăzute de carbon”.
Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte cu numărul PoR/2018/3/3.2/2/7 REGiuni/
proiecte nefinalizate, referitoare la specificitatea
proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligi-

bilitate, criteriile de evaluare și o descriere a etapelor de verificare, evaluare și contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de
completare a Cererii de finanțare în aplicația electronică MySMiS de către solicitanți.
Cererile de finanțare pot fi depuse începând cu
data de 3 septembrie 2018, ora 12:00, și vor putea fi
transmise până în data de 15 octombrie 2018, ora 12.00.
Ghidul specific pentru apelul PoR/2018/3/3.2/2/7
REGiuni/proiecte nefinalizate poate fi descărcat
de pe site-ul dedicat implementării PoR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, pagina
Program > Axe > Axa 3, link https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1055/Ghid-specific-3-2-nefinalizate-7-Regiuni.rar, sau pe site-ul
AMPoR, www.inforegio.ro.

A fost publicat Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului –
Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte
cu numărul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate!

joi, 30 august, Autoritatea de Management
pentru Programul operațional Regional a publicat
Corrigendumul nr. 1 al Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul
apelului de proiecte cu numărul PoR/2018/4/4.1/2/
proiecte nefinalizate din Prioritatea de investiții
4.1 – „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de
teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea
adaptărilor”, din cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”.
Principalele modificări aduse se referă în special la:
• eliminarea condiției cu privire la „demararea
lucrărilor” raportată la momentul depunerii cererii de finanțare, pentru activitățile privind componentele sistemului de transport public;
• includerea unei liste de verificare a procedurii
de atribuire a contractelor de achiziție publică
www.adrmuntenia.ro

atribuite conform regulilor de achiziție BERD;
• introducerea clauzelor contractuale specifice
pentru proiectele nefinalizate.
forma consolidată a Ghidului Solicitantului –
Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul
apelului de proiecte cu numărul PoR/2018/4/4.1/2/
proiecte nefinalizate este publicată pe site-ul dedicat implementării PoR în regiunea Sud-Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro, pagina Program > Axe > Axa
4, titlul „Ghid 4.1 - Proiecte nefinalizate”, link:
https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/984/Ghid-4-1-nefinalizate-corr-1.rar, sau pe
site-ul AM PoR, www.inforegio.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Nou apel de proiecte nefinalizate pentru reducerea
emisiilor de carbon în zonele urbane
bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă
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joi, 30 august 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis
ordinul de modificare a Documentului Cadru de implementare a Dezvoltării urbane Durabile, Axa
Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile din Programul operațional Regional.
Principala modificare se referă la eliminarea
condiției referitoare la „demararea lucrărilor” pentru fișele de proiecte nefinalizate din cadrul obiec-

tivului specific 4.1.
forma consolidată a Documentului Cadru de
implementare a Dezvoltării urbane Durabile Axa
Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării urbane Durabile este publicată pe site-ul dedicat implementării PoR în regiunea Sud-Muntenia, pagina Program >
Axa 4, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa4/static/1199, sau pe site-ul AM PoR, www.inforegio.ro.

A fost publicat corrigendumul la Ghidul solicitantului
pentru apelurile privind infrastructura educaţională al căror beneficiar
este Ministerul Educaţiei Naţionale

joi, 30 august, Autoritatea de Management
pentru Programul operațional Regional a publicat
corrigendumul Ghidului solicitantului – condiții
specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. PoR/10/2018/10/10.1a/APC/
7regiuni și PoR/10/2018/10/10.1a/APC/Bi (infrastructura de învățământ preșcolar), și, respectiv,
PoR/10/2018/10/10.1b/APC/7regiuni și PoR/10/2018/
10/10.1b/APC/Bi (infrastructura de învățământ obligatoriu), în cadrul Axei prioritare 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea
de competențe și învățare pe tot parcursul vieții
prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, obiectivul Specific 10.1 - Creșterea gradului
de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc
crescut de părăsire timpurie a sistemului, din cadrul
Programul operațional Regional (PoR) 2014-2020.
Principala modificare se referă la faptul că pot
fi eligibile și parteneriatele încheiate între Autorități Publice Centrale (Ministerul Educației naționale) și instituții de învățământ superior ce au în
administrare terenuri aflate în proprietatea publică a statului, aflate în coordonarea Ministerului
Educației naționale, unde liderul parteneriatului va
fi reprezentat de Autoritatea Publică Centrală (Ministerul Educației naționale).
Arhiva cu Ghidul consolidat și anexele la ghid
www.adrmuntenia.ro

este disponibilă pe site-ul dedicat implementării
PoR în regiunea Sud-Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, pagina Program > Axa 10, capitolul „Apel dedicat Autorităților Publice Centrale”, link https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/993/gh
id-10-1-MEn-30-aug-2018.zip, sau pe site-ul AM PoR,
www.inforegio.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

S-a modificat Documentul Cadru de Implementare
a Dezvoltării Urbane!

info Regional Sud Muntenia

Buletin Informativ nr. 384 / 27 august - 2 septembrie 2018

8

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 4 septembrie 2018

info Regional Sud Muntenia
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În data de 31 august, Autoritatea de Management pentru Programul operational Capital uman
(PoCu) din cadrul Ministerului fondurilor Europene
a lansat apelul non-competitiv „Consolidarea rețelei publice de asistență socială comunitară”, AP
4/ Pi 9.iv/ oS 4.6, cu depunere în MySMiS începând
cu data de 18 septembrie 2018, ora 16.00.
Acest apel beneficiază de o alocare bugetară PoCu
de 20 de milioane de euro, din care 17.741.354,69 de
euro sunt alocate regiunilor mai puțin dezvoltate,
în timp ce 1.806.916,25 de euro este suma alocată regiunii de dezvoltare București – ilfov, și are o durată
de implementare de 36 de luni.
Prin acest apel non-competitiv, se urmărește con-

solidarea capacitătii serviciilor publice de asistență socială din comunități marginalizate de a iniția, coordona
și de a implementa măsurile de prevenire și combatere a
situatiilor de marginalizare și de excludere socială, prin
furnizarea de resurse umane adecvate și formarea profesională a acestora, precum și îmbunătățirea nivelului
de competențe al personalului care activează în sectorul asistenței sociale la nivel național, contribuind astfel la consolidarea rețelei publice de asistență socială,
prin furnizarea de servicii adaptate nevoilor populației.
Detalii privind grupul țintă și activitățile eligibile puteți găsi pe site-ul finanțare.ro sau pe siteul programului www.fonduri-ue.ro.
Sursa: finantare.ro

S-a lansat apelul de proiecte „Sistem multinivelar de
calificări pentru învățământul superior”

» vineri, 31 august, Autoritatea de
Management pentru Programul operațional
Capital uman din cadrul Ministerului
fondurilor Europene a lansat apelul apelul
de proiecte „Sistem multinivelar de
calificari pentru invatamantul superior”,

AP 6/ Pi 10.ii/ oS 6.8. Acest apel non-competitiv, cu depunere în MYSMiS începând cu data de 12
septembrie, ora 16.00 umărește dezvoltarea și implementarea unui sistem de calificare pe mai multe niveluri bazat pe promovarea rutelor flexibile de
progres în cariera profesională, cu accent pe dobândirea de abilități și competențe relevante pentru
piața muncii.
PoCu alocă pentru acest apel non-competitiv
5.250.000 de euro, din care 4.657.106 de euro reprezintă alocarea aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate, iar 592.894 de euro reprezintă alocarea aferentă regiunii dezvoltate București-ilfov. Perioada de implementare a proiectului este de maximum 42 de luni.
Detalii privind tipurile de activități sprijinite,
precum și solicitanții eligibili, pot fi obținute de
pe site-ul finantare. ro sau de pe site-ul programului www.fonduri-ue.ro.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Finanţare europeană pentru „Consolidarea
rețelei publice de asistență socială comunitară”
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» Cetatea oratia este situată în
localitatea Podu Dâmboviței, comuna
Dâmbovicioara din județul Argeș, mai exact
la aproximativ șase kilometri de Rucăr. În
momentul actual, cetatea se prezintă sub
forma unor ruine.

istoricii încă cercetează informațiile pe care
le au despre această cetate, informații care se găsesc într-un număr destul de redus, acesta fiind și
motivul pentru care încă nu s-au stabilit toate datele legate de existența și rolul acesteia. Câțiva dintre istorici pun construcția pe seama cavalerilor teutoni, aducând ca argumente în sprijinirea ipotezei
lor tehnica folosită la construire, turnul deschis către interior, denumirea Dealul Sasului (dealul pe care a fost ridicată cetatea), precum și rolul pe care îl
juca acest drum ce ducea spre Câmpulung, în perioada coloniștilor sași.
Alți istorici au încercat să identifice Cetatea oratia cu Cetatea Dâmbovița, menționată în anumite
documente. Cu toate acestea, au existat și specialiști care nu au fost de acord cu această ipoteză,
aceștia fiind de părere că Cetatea Dâmbovița ar fi
mai degrabă cetatea de la Cetățeni. istoricul și arheologul Gheorghe i. Cantacuzino a lansat ipoteza
conform căreia fortificația de la Podul Dâmboviței
este întâlnită în documente sub denumirea de Piatra Craiului (sau Kiralko) – pe lângă pozițiile lor idenwww.adrmuntenia.ro

tice, într-un document scris de fr. Sulzer în 1781 este clară identificarea cetății Piatra Craiului cu aceasta.
Cetatea oratia a fost ridicată pe drumul ce lega Brașovul de Câmpulung, fiind o fortificație de dimenisuni relativ reduse. fundația a fost realizată
chiar pe stâncă, iar zidul ce înconjura cetatea a fost
făcut din piatră sumar cioplită. În sud-estul construcției, au existat dependințele de lemn, lucru demonstrat de cenușa și urmele carbonizate găsite de arheologi. Aceștia au ajuns la concluzia că cetatea a
fost distrusă într-un mod violent, poate printr-un
bombardament.
Cetatea oratia a fost numită chiar un mic castel, singura diferență fiind aceea că avea artilerie.
Din păcate, nu este inclusă în niciun viitor proiect
de reabilitare. Cu toate acestea, ruinele pot fi vizitate de oricine, drumul până la ea fiind unul de
dificultate minimă.
Sursa: destepti.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO TURISM SUD MUNTENIA

Cetatea Oratia din comuna Dâmbovicioara,
judeţul Argeş
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Argeş

Şcolile din Argeş,
o prioritate pentru Consiliul Judeţean
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INFO JUDEȚE

La începutul acestei săptămâni președintele
Consiliului județean Argeș, Dan Manu, a participat
la întâlnirea conducerii inspectoratului Şcolar Argeș cu directorii de școli din județ. Cu această ocazie, Dan Manu a punctat faptul că infrastructura
unităților școlare din Argeș a reprezentat și reprezintă o prioritate pentru conducerea Consiliului județean. De la preluarea mandatului și până în prezent, în infrastructura școlară au fost alocate, de
la bugetul Consiliului județean Argeș, aproximativ
20.000.000 de lei, în 79 de localități, reprezentând
peste 211 investiții. De asemenea, prioritară a fost
amenajarea de grupuri sanitare în incita școlilor.
La această oră, în județul argeș mai sunt 48 de unități școlare care au toaletele în exterior. Doar în
prima jumătate a anului 2018 pentru școli și grădinițe au fost alocațe 5.725.000 de lei.
Sursa: ziarulargesul.ro

Călăraşi

Consiliul Judeţean a început lucrările
la blocul de locuinţe pentru medici

Consiliul județean Călărași a demarat lucrările pentru obiectivul de investiții: „ Locuințe de serviciu și rețele tehnico-edilitare (alimentare cu apă,
canalizare, gaze naturale, electrice) și circuite carosabile, pietonale, amenajări spații verzi, B-dul Nicolae Titulescu nr.1 bis, Municipiul Călărași”. Ansamblul de locuințe are alocat un buget de peste 5,4 milioane de lei și este destinat în special medicilor, dar
și altor categorii profesionale ce se dorește a fi atrase în municipiul Călărași.
Astfel, prin Agenția națională de Locuințe, pe
suprafața terenului de 1522,67 de m2 urmează să
se construiască un bloc prevăzut cu 30 de apartamente, având următoarea configurație: subsol tehnic, parter, patru etaje, pe fiecare nivel al construcției regăsindu-se o garsonieră, un apartament cu trei
camere și patru apartamente cu două camere.
De asemenea, prin lucrările tehnico-edilitare
se are în vedere realizarea a 360,38 de m2 de alei
carosabile și a 125,24 de m2 de alei pietonale,
amenajarea unei zone verzi de 221,61 de m2, îmwww.adrmuntenia.ro

prejmuirea terenului de 107,39 de m2, amenajarea
unei parcări cu dale înierbate – pe o suprafață de
353,58 de m2, precum și realizarea unei platforme
betonate de gunoi de 15, 75 m2.

Sursa: obiectiv-online.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Acţiune de verificare
a obiectivelor de investiţii din douăsprezece
localităţi dâmboviţene

Dâmboviţa

Giurgiu

Centre
de asistenţă
pentru
persoanele
vârstnice

În data de 29 august, Consiliul județean Giurgiu a aprobat, în ședința ordinară, proiectele tehnice și detaliile de execuție privind amenajarea a
două centre de zi destinate persoanelor vârstnice.
Cele două obiective, vor fi situate în comunele
Răsuceni și Băneasa și vor fi realizate cu fonduri
europene nerambursabile de peste 1,9 milioane de
lei fiecare, prin Programul operațional Regional
2014 – 2020, durata investițiilor fiind de un an.
Proiectul vizează creșterea gradlui de acoperire cu ervicii sociale în cazul persoanelor ce au
împlinit 65 de ani. Astfel, persoanele în vârstă pot
beneficia de asistență psihologică și medicală – în
cadrul centrelor sau la domiciliu, hrană, precum
și asistență ocupațională și reintegrare socială.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: stirigiurgiu.ro

na Pucheni, reabilitarea și modernizarea dispensarului din comuna Cândești, drumul comunal 122 și
dispensarul din comuna Râu Alb, noul sediu al primăriei din localitatea Bărbulețu; reabilitarea, dotarea și refuncționalizarea clădirii existente în centrul de consiliere piho-socială pentru copii, satul
Gemenea Brătulești, comuna voinești (proiect finanțat cu fonduri europene prin Programul național de Dezvoltare Rurală, în valoare totală de peste
93 de mii de euro), realizarea și dotarea grădiniței
din satul Raciu, comuna Raciu, proiect finanțat c
fonduri europene prin PnDR, obiectiv ce se preconizează a fi terminat în iunie 2020.
Sursa: obiectiv-online.ro

600 milioane
de euro, pentru
dezvoltarea infrastructurii
de apă şi canalizare
pentru Ialomiţa şi încă
cinci judeţe
Ialomiţa

Cel puțin 700.000 de locuitori din șase județe,
printre care și ialomița, vor beneficia în următorii ani
de servicii modernizate de alimentare cu apă și canalizare în urma aprobării unui proiect european în
valoare aproape 600 milioane de euro, întocmit de
Regia județeană de Apă Constanța și finanțat în cadrul Programul operațional infrastructură Mare
2014 - 2020.
Proiectul are o valoare totală de 600 milioane
de euro, reprezentând 20% din valoarea alocată Axei
Prioritare 3 din cadrul Programului, iar potrivit ministrului Rovana Plumb, „este un proiect regional având
ca beneficiari 700.000 de locuitori din 52 de primării, respectiv 91 de localități din șase județe, Constanța, Ialomița, Călărași, Dâmbovița, Brașov și Ilfov.”

Sursa: evz.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Daniel Comănescu, președintele Consiliului județean Dâmbovița, a inițiat o serie de deplasări în teritoriu
cu scopul de a verifica stadiul lucrărilor la obiectivele de
investiții din douăsprezece localități dâmbovițene: Pucheni, Malu cu flori, Cândești, Râu Alb, Bărbulețu, Pietrari, voinești, tătărani, Mănești, Raciu, Lucieni și ulmi.
Discuțiile purtate cu reprezentanții autorităților publice locale au vizat subiecte importante precum gestionarea eficientă a proiectelor în lucru, dar
și inițiativele și proiectele viitoare care trebuie să
contribuie la dezvoltarea socio-economică a județului. Astfel, principalele obiective vizate au fost:
infrastructura de drumuri locale și județene din Malu
cu flori, reabilitarea școlii și a grădiniței din comu-

info Regional Sud Muntenia
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Prahova

Proiectul autostrăzii Ploieşti – Braşov
începe să se concretizeze

Aprobarea documentului care arată cum ar
putea să fie realizată, într-o nouă variantă și în
parteneriat public-privat, cea mai importantă lucrare de infrastructură rutieră din România, cunoscută ca „Autostrada Prahova”, ar fi o nouă încercare de concretizare a acestui proiect.
viorica Dăncilă a precizat că: „Aprobăm studiul de fundamentare privind construcția și operarea segmentului de autostradă Ploiești – Comarnic - Brașov, precum și operarea autostrăzii București-Ploiești. Studiul de fundamentare a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței
de Urgență nr.39 din 2018 privind parteneriatul
public-privat. După cum știți, studiul de fundamentare pentru acest proiect strategic de investiții, decis să se realizeze în parteneriat publicprivat, l-am discutat, într-o primă lectură, într-o
ședință de Guvern anterioară. Din luna septembrie
vor începe procedurile de atribuire și dialogul competitiv cu investitorii, astfel încât până la sfârșitul acestui an să reușim semnarea acestui contract
deosebit de important. Autostrada realizează legătura Capitalei cu municipiul Brașov, traversând
axa turistică Sinaia-Bușteni-Azuga-Predeal. Durata de proiectare și execuție este stabilită la maximum patru ani cu începere din anul 2019. Totodată, sunt prevăzute și bonificații din partea statului, dacă lucrările de execuție se efectuează în
avans, se finalizează în avans, dar și penalități pentru o eventuală întârziere. Durata de operare de
către investitorul privat este de 20 de ani. Costuwww.adrmuntenia.ro

rile totale estimate aferente realizării acestei
investiții se ridică la aproximativ 1,36 miliarde
euro”.
În studiul de fundamentare se arată care ar fi
caracteristicile tehnice ale sectorului de la Ploiești
la Comarnic. Pe acest sector, traseul autostrăzii
are o orientare generală nord – vest, fiind paralel
si cât mai aproape de calea ferată București-Brașov, pentru a se reduce impactul cauzat de fragmentarea terenurilor agricole. Sectorul Ploiești Comarnic continuă cu traversarea Dn1 și a triajului
Ploiești vest, cu un pasaj denivelat în lungime de
circa un km. În continuare, se desfășoară în paralel
cu Dn1, trecând la circa 300 de metri distanță de
cartierul Ploiești vest. În zona km 6, traseul trece
la aproximativ 250 de m distanță de Aeroclubul de
lângă localitatea Strejnicu și ocoleste poligonul militar pe la Est. Distanța între autostradă și localitatea Strejnicu este de cca 700 m. Apoi, în zona
km 7, autostrada intersectează calea ferată Ploiești – târgoviște. În zona km 8+300, autostrada
traversează Dn72, iar în această zonă s-a propus
amenajarea unui nod rutier. În continuare traseul
se desfășoară pe terenuri agricole, fiind paralel cu
calea ferată București – Brașov. De la Băicoi (zona
km 21+500 – km 23), aflat la cca 1 km distanță de
autostradă, traseul continuă să se apropie de cursul râului Prahova, care se află în stânga căii ferate
și a autostrăzii. Pe partea dreaptă a autostrăzii
continuă să se afle Dn1. Din zona localității Bănești
(km 32) traseul autostrăzii se înscrie pe valea Prahovei unde traseul urmărește, în general, albia
majoră a Râului Prahova. Localitatea Bănești se
află pe partea dreaptă a autostrăzii, la cca 500 m
distanță de autostradă. Pe teritoriul comunei
Bănești, înainte de intrarea în localitatea Câmpina
(km 31), s-a prevăzut un nod rutier pentru a se asigura accesul în și dinspre zona industrială a municipiului Câmpina. În zona Câmpina – Poiana Câmpina, traseul se desfășoară între râul Prahova și calea ferată București – Brașov, urmărind albia majoră a râului. Între localitățile Cornu și Breaza, traseul se menține în paralel cu Dn1, între calea ferată și Dn1, mai aproape de calea ferată.
(continuare în pagina 14)
http://regio.adrmuntenia.ro
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» Guvernul a aprobat, în cadrul
ședinței desfășurate la începutul
săptămânii, Studiul de fundamentare
Autostrada Ploiești-Brașov, despre care se
știa de ceva vreme că a fost finalizat de
către reprezentanții Comisiei naționale de
Strategie și Prognoză. Din luna septembrie
vor începe procedurile de atribuire și
dialogul competitiv cu investitorii, astfel
încât până la sfârșitul acestui an să se
semneze contractul pentru documentațiile
tehnice.
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Sursa: ziarulprahova.ro

www.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

(continuare din pagina 13)
Între km 42+590 – km 43+695
autostrada traversează cu un
pod și pasaj superior râul Prahova și calea ferată București –
Brașov. Localitatea Breaza se
dezvoltă pe partea stângă a autostrăzii, la distanțe cuprinse între câțiva zeci de metri și 300 m
de autostradă. Între localitățile nistorești și Breaza de Sus,
în zona km 46+900 – km 47+500,
traseul autostrăzii traversează
din nou calea ferată București –
Brașov și râul Prahova.
Localitatea nistorești se
află pe partea dreaptă a autostrăzii, după Dn1. După zona
traversării râului Prahova, traseul se înscrie în culoarul delimitat de drumul național Dn1,
râul Prahova și calea ferată,
mergând paralel cu acestea
până la limita sudică a localității Comarnic.
Potrivit aceleiași surse, pe
tronsonul care ar urma să facă
legătura între Ploiești și Comarnic, principalele lucrări de artă
prevăzute ar fi nodurile rutiere
de la Centura Ploiești vest (km
10) și nodul de la Bănești (km
31), șase poduri peste râul Prahova și valea Sarului, șase pasaje peste calea ferată și 12
pasaje peste drumuri locale.
În studiul Comisiei de Prognoză se mai arată și că partenerul public ar urma să fie Ministerul transporturilor, iar beneficiar – viitorul partener privat. În același document menționat se mai arată și că perioada de proiectare și execuție ar urma să fie de 48 de luni,
„timp în care partenerul privat are obligația de a finaliza
construcția întregii autostrăzi”.

Finanţare
europeană
pentru Şcoala de dans
din Conţeşti

Teleorman

Comuna Contesti din județul
teleorman este locul unde, în parteneriat cu prietenii bulgari, Asociatia Euro-teleorman va dezvolta alături de comunitatea locală
și de specialiști din domeniul tradițiilor, folclorului și etnografiei
un proiect inedit.
Este un proiect despre sufletul comunității, despre rădăcinile și tradițiile noastre, despre portul, dansul și cultura noastră autentică, despre șezătoarea buni-

cilor, hora satului, straiele noastre frumos cusute, strachina, lingura și liniștea satului.
Pe 23 august a fost semnat contractul de finantare, iar 1.500.000 de
euro sunt bani cu care se pot realiza
multe lucruri minunate și visele pot
deveni realitate. Astfel, satul teleormanean renaște și se poate dezvolta, dacă există oameni care muncesc și-și dăruiesc știința și talentul
pentru ca tradițiile să nu se piardă.
Sursa: ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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REVISTA PRESEI

jurnal de Dâmbovița / 31 august 2018
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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
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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.

