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EVENIMENTE

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
ședință ordinară în municipiul Slobozia, județul Ialomița
În data de 5 martie, membrii Consiliului pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia (CpDR) s-au reunit
în municipiul Slobozia, județul Ialomița. În cadrul primei ședințe ordinare din acest an organizate sub conducerea lui Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița care a preluat mandatul de președinte
al CpDR la ﬁnalul anului trecut, au fost prezentate mai
multe proiecte de hotărâri privind activitatea Agenției.
Astfel, membrii CpDR au aprobat în unanimitate raportul de activitate al ADR Sud Muntenia.
De asemenea, a fost analizată implementarea
Programului Operațional Regional 2014-2020 în eventualitatea realocării ﬁnanciare între axe sau priorități.
Până la această dată, la nivelul regiunii noastre a fost
înregistrat un număr de 1.122 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care se solicită
fonduri FEDR și de la bugetul de stat în valoare de peste 7 miliarde de lei. Dintre acestea, s-au semnat până
în prezent contracte de ﬁnanțare pentru 499 de aplicații, prin care beneﬁciarii vor obține fonduri nerambursabile ce depășesc 1,8 miliarde de lei.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică care este constituit și funcționează pe
principii parteneriale la nivelul regiunii de dezvoltare
Sud Muntenia, în scopul coordonării activităților de elaborare și monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.
CpDR Sud Muntenia este alcătuit din 28 de membri, câte patru de la nivelul ﬁecărui județ din regiunea
www.adrmuntenia.ro

noastră (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița,
Prahova și Teleorman), după cum urmează: președintele consiliului județean, reprezentantul consiliilor locale municipale, reprezentantul consiliilor locale orășenești, reprezentantul consiliilor locale comunale.
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ADR Sud Muntenia: porți deschise viitorilor „agențieni”
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat în data de 28 februarie, la sediul central
din Călărași, evenimentul informativ destinat promovării oportunităților de carieră pentru absolvenții de
studii superioare interesați să-și valoriﬁce potențialul
profesional în domeniul dezvoltării regionale.
Cei care au dat curs invitației, completând formularul online, au fost întâmpinați de Mariana Vișan, director adjunct Organism Intermediar POR, Mirela Andreea Tache, director economic, Daniela Camelia Traian,
director adjunct Direcția dezvoltare și comunicare,
care le-au prezentat participanților regiunea Sud Muntenia și Agenția.
De asemenea, în cadrul întâlnirii s-au prezentat
posturile disponibile și s-a realizat familiarizarea potențialilor candidați cu activitățile derulate de instituția
noastră:
• concurs pentru ocuparea unui post de asistent
registrator principal, în cadrul Compartimentului de
Asistență managerială și secretariat (11 martie);
• concurs pentru ocuparea unui post de consilier
juridic, în cadrul Compartimentului Juridic (12 martie);
• concurs pentru ocuparea a două posturi de expert, în cadrul Direcției Comunicare și Dezvoltare, Serwww.adrmuntenia.ro

viciul Dezvoltare (13 martie);
• concurs pentru ocuparea unui post de expert în
cadrul Compartimentului de formare profesională (14
martie);
• concurs pentru ocuparea unui post de expert în
cadrul Biroului Veriﬁcare plăți POR.
Detalii privind cerințele posturilor scoase la concurs, documentele necesare înscrierii, precum și bibliograﬁa concursului se pot aﬂa accesând site-ul Agenției
www.adrmuntenia.ro, secțiunea Biblioteca- Documente utile - Bibliograﬁi concursuri de angajare, link:
https://adrmuntenia.ro/download_ﬁle/document/113
7/concurs-expert-BVP-19-03-2019.rar.
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Mirela Andreea TACHE
• 16 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

Daniela ENCIU
• 19 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

În prima zi de primăvară, colega noastră Mirela
Andreea TACHE, director economic, împlinește 16
ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Cu această ocazie te felicităm și-ți mulțumim pentru
atmosfera de echipă promovată, precum și pentru profesionalismul manifestat în cei 16 ani de activitate continuă!
La Mulți Ani cu succese neîntrerupte!

La începutul lunii martie, colega noastră Daniela
ENCIU, expert Serviciul Evaluare, selecție și contractare
POR, împlinește 19 ani de activitate în cadrul Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Cu această ocazie te felicităm și-ți mulțumim
pentru profesionalismul și responsabilitatea de care
ai dat dovadă în cei 19 ani de activitate continuă!
La Mulți Ani cu multe reușite!

Ioana MÂȚU
• 17 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

Paula Margareta POLOG
• 12 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 1 martie, colega noastră Ioana
MÂȚU, șef Birou Resurse umane, împlinește 17 ani
de activitate în cadrul Agenției!
Cu această ocazie, dorim să te felicităm și săți mulțumim pentru implicarea și expertiza profesională manifestate în activitatea desfășurată neîntrerupt în mijlocul agențienilor!
La Mulți Ani cu multe realizări!

În această zi, colega noastră Paula Margareta
POLOG, expert Serviciul Evaluare, selecție și contractare POR, împlinește 12 ani de activitate în
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Pe această cale, dorim te felicităm și să-ți mulțumim
pentru profesionalismul și motivația manifestate de-a
lungul celor 12 ani în cadrul ADR Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu multe împliniri!

www.adrmuntenia.ro
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Focus grup de descoperire antreprenorială
eveniment dedicat dezvoltării industriei auto
și industriei cercetării de înaltă tehnologie
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, împreună cu Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene a organizat în data de 6 martie, la Pitești „Focus grupul
de descoperire antreprenorială” dedicat dezvoltării industriei
auto și industriei și cercetării de înaltă tehnologie, activitate
desfășurată în cadrul proiectului Sprijin pentru operaționalizarea
strategiilor de specializare inteligentă (RIS3) în regiunile mai
puțin dezvoltate. Astfel, evenimentul a reunit reprezentanți ai
mediului privat, ai mediului de cercetare, ai administrației publice
locale și ai societății civile, în scopul identiﬁcării provocărilor din
domeniile menționate, și a posibilelor soluții ce se pot materializa
în proiecte ﬁnanțabile din fonduri europene și naționale.
Întâlnirea a presupus totodată și discuții în cadrul unor
grupuri de lucru în domeniile auto și industriei și cercetării
de înaltă tehnologie, acestea ﬁind:
• automobile inteligente și sigure, componente și echipamente pentru industria auto;
• metode și tehnologii avansate de producție;

• materiale avansate.
În acest context, ADR Sud Muntenia își dorește să încurajeze noi căi de dezvoltare economică sustenabilă, prin
care să determine antreprenorii, inovatorii, creatorii,
susținătorii locali și regionali să descopere provocări antreprenoriale actuale și să dezvolte idei de proiecte inedite.
La acest focus grup au participat următorii experți străini:
Malgorzata RUDNICKA – vice-președinte al Consiliului de
administrație al regiunii Mazovia, Polonia, Marina DELGADO,
expert, în cadrul parteneriatului „Digitalizare și securita‐
te/siguranță în turism”, Spania, José Ramón SIERRA – director
inovare al Clusterului Automotive Aragon (CAAR), Spania și
Petra SZÁVICS, director executiv InnoStrat Consulting SRL, Cluj
Napoca, expert JRC, care au susținut prezentări pe tema dezvoltărilor tehnologice ale clusterelor din domeniul automobilelor inteligente și sigure, dar și asupra proiectelor de inovare
cu privire la conceptul de Industrie 4.0, ca exemplu de
conștientizare a ultimelor dezvoltări tehnologice în domeniu.

Întâlnire de lucru dedicată dezvoltării turismului,
identității culturale și localităților inteligente
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, împreună cu Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene
organizează în data de 7 martie, la Ploiești, evenimentul regional
– „Focus Grup de Descoperire Antreprenorială” dedicat dezvoltării
turismului, identității culturale și localităților inteligente, activitate
desfășurată în cadrul proiectului „Sprijin pentru operaționalizarea
strategiilor de specializare inteligentă (RIS3) în regiunile mai puțin
dezvoltate”. Astfel, evenimentul se va bucura de invitați ce reprezintă mediul privat, mediul de cercetare, administrația publică locală și societatea civilă, în scopul identiﬁcării provocărilor din domeniile menționate și a posibilelor soluții ce se pot materializa în
proiecte ﬁnanțabile din fonduri europene și naționale. Întâlnirea
va presupune, totodată, și discuții în cadrul unor grupuri de lucru
în domeniile turism și localități inteligente, acestea ﬁind:
• servicii de inovare în industria turismului;
• soluții inovative pentru valorizarea patrimoniului cultural
construit (reabilitare);
• turismul integrat de tip cultural, spa/balnear și oportunități
de turism activ;
• tehnologii de mediu pentru localitățile inteligente.
Prin organizarea acestui eveniment, ADR Sud Muntenia
își dorește să încurajeze noi căi de dezvoltare economică suswww.adrmuntenia.ro

tenabilă, astfel încât antreprenorii, inovatorii, creatorii, susținătorii locali și regionali să descopere provocări antreprenoriale
actuale și să dezvolte idei de proiecte inedite.
La acest focus grup vor participa următorii experți străini:
Eija RAASAKKA, manager de proiect – Universitatea de Științe
Aplicate Lapland & Lider de Proiect – „Digitalizare și secu‐
ritate/siguranță în turism”, Marina DELGADO, expert în cadrul
parteneriatului „Digitalizare și securitate/siguranță în turism”,
Spania, Malgorzata RUDNICKA- vicepreședinte al Consiliului
de administrație al regiunii Mazovia, Polonia și Petra SZÁVICS,
director executiv InnoStrat Consulting SRL, Cluj Napoca, Expert
JRC, care vor susține prezentări pe tema digitalizării și securității
în turism și, în special, asupra importanței pe care rețeaua o
deține în cadrul politicilor uropene și în contextul coordonării
programelor europene pentru dezvoltare și cercetare.
Evenimentul va avea loc în intervalul orar 9:00- 16:30, în
sala de conferință a Hotelului Central, Bulevardul Republicii nr. 1,
Ploiești. Vom aprecia în mod deosebit participarea unui reprezentant cu competențe speciﬁce (comerciale sau de cercetare).
Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați
prin e-mail programe@adrmuntenia.ro sau la telefon 0242331.769, Serviciul Dezvoltare.
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Sala Polivalentă Plopeni reabilitată termic
prin fonduri nerambursabile

Î

n data de 27 februarie, Liviu Gabriel
Mușat, directorul Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia și
Dragoș Niță, primarul orașului Plopeni,
județul Prahova au semnat contractul de
ﬁnanțare pentru proiectul „Reabilitare
termică și energetică la clădirea Sala
Polivalentă Plopeni”.
Prin această inițiativă, au fost atrase fonduri nerambursabile de aproape 3 milioane de lei pentru
tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon,
prin reabilitarea termică a Sălii Polivalente Plopeni.
Astfel, prin alocările din Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDR) și de la bugetul de stat, vor ﬁ realizate
investiții ce vor avea ca rezultat realizarea unei economii de consum de energie de 959.838 KWh/an în urma
implementării proiectului.
Aplicația depusă de Primăria Orașului Plopeni, în
calitate de beneﬁciar, este ﬁnanțată din Programul
Operațional Regional 2014 – 2020, (POR), în cadrul
Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o economie
cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții
3.1 „Sprijinirea eﬁcienței energetice, a gestionării in‐
teligente a energiei și a utilizării energiei din surse re‐
generabile în infrastructurile publice inclusiv în clădirile
publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B „Clă‐
diri publice”.
Proiectul depus de administrația locală din Plopeni pentru creșterea eﬁcienței energetice a corpului
de clădire are o perioadă de implementare de 31 de
luni (1 februarie 2017 - 1august 2019) și are o valoare
totală de 4.415.615,22 milioane de lei, din care alocarea din FEDR este de aproximativ 2,5 milioane de lei,
peste 380 de mii de lei reprezintă ﬁnanțarea din bugetul de stat, în timp ce contribuția beneﬁciarului
ajunge la aproape 60 de mii de lei.

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

Până la acest moment, în regiunea Sud Muntenia
au fost depuse 1.121 de proiecte (inclusiv aplicațiile
din cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri
nerambursabile în valoare de peste 7 miliarde de lei.
Dintre acestea, 297 de aplicații, cu o valoare solicitată
de aproape 1,8 miliarde de lei, provin din județul Prahova. În acest context, în cadrul Axei prioritare 3, Priorității 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”, la nivelul județului Prahova
au fost înregistrate 18 aplicații prin care sunt solicitate
fonduri de peste 94 milioane de lei.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnanțare prin Programul Operațional Regional 2014 –
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat
implementării Programului în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro.
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Fonduri nerambursabile pentru eﬁcientizarea
consumului de energie
la Colegiul Tehnic Constantin Istrati, Câmpina
Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia și Horia Laurențiu
Tiseanu, primarul municipiului Câmpina, județul Prahova
au semnat contractul de ﬁnanțare aferent proiectului
„Creșterea eﬁcienței energetice în Colegiul Tehnic Con‐
stantin Istrati”, ﬁnanțat din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, (POR), în cadrul Axei prioritare 3
„Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute
de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea
eﬁcienței energetice, a gestionării inteligente a energiei
și a utilizării energiei din surse regenerabile în infras‐
tructurile publice inclusiv în clădirile publice și în sectorul
locuințelor”, Operațiunea B „Clădiri publice”.
Prin acest demers, administrația locală din municipiul Câmpina va realiza investiții de peste 6,2 milioane
de lei din fonduri nerambursabile pentru a crește eﬁciența energetică a infrastructurii școlare. Astfel, se vor
reduce atât consumul de energie primară, cât și emisiile
de CO2, îmbunătățindu-se totodată condițiile de desfășurare a activității în cadrul unității școlare.
Proiectul depus de Primăria Municipiului Câmpina, în
calitate de beneﬁciar, are o valoare totală de 8.411.378, 07
din care alocarea din FEDR este de peste 5,4 milioane
de lei, peste 830 de mii de lei reprezintă ﬁnanțarea din
bugetul de stat, în timp ce contribuția beneﬁciarului ajunge la aproape 128 de mii de lei.
Până în prezent, în regiunea Sud Muntenia au fost
depuse 1.121 de proiecte (inclusiv aplicațiile din cadrul
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile
în valoare de peste 7 miliarde de lei. Dintre acestea,
297 de aplicații, cu o valoare solicitată de aproape 1,8
miliarde de lei, provin din județul Prahova. În acest context, în cadrul Axei prioritare 3, Priorității de investiții
3.1 „Sprijinirea eﬁcienței energetice, a gestionării inte‐

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

ligente a energiei și a utilizării energiei din surse rege‐
nerabile în infrastructurile publice inclusiv în clădirile
publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B „Clădiri
publice”, la nivelul județului Prahova au fost înregistrate
18 aplicații prin care sunt solicitate fonduri de peste 94
milioane de lei.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnanțare prin Programul Operațional Regional 2014 –
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat
implementării Programului în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro.
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Finanțare europeană nerambursabilă
pentru Centrul Multicultural Bolintin Vale, Giurgiu

Î

n data de 27 februarie, Mariana Vișan,
director adjunct Organism Intermediar
POR, și Daniel Trăistaru, primarul
orașului Bolintin-Vale, au semnat
contractul de ﬁnanțare aferent aplicației
„Restaurare‐consolidare și valoriﬁcare
Școala Veche în vederea amenajării
Centrului Multicultural Bolintin Vale,
județ Giurgiu”.
Proiectul depus de Primăria Bolintin-Vale este
ﬁnanțat din Programul Operațional Regional 20142020, (POR), Axa prioritară 5 – „Îmbunătățirea mediului
urban și conservarea, protecția și valoriﬁcarea durabilă
a patrimoniului cultural”, în cadrul apelului dedicat
sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), Prioritatea de investiții
5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvol‐
tarea patrimoniului natural și cultural”, Aria prioritară
3 – „Promovarea culturii și a turismului, a contactelor
directe între oameni”, și are o valoare totală eligibilă
de 7.926.570 de lei. Din această sumă, peste 6,7 milioane de lei reprezintă contribuția Fondului European
de Dezvoltare Regională, peste 1 milion de lei este alocarea din bugetul de stat, în timp ce aproape 160 de mii
de lei constituie coﬁnanțarea beneﬁciarului. Proiectul
are o perioadă de implementare de 76 de luni (1 noiembrie 2018 – 31 octombrie 2021.
Prin acest demers administrația din Bolintin-Vale,
beneﬁciar de fonduri Regio, și-a propus restaurarea și
valoriﬁcarea durabilă a patrimoniului cultural, în vederea dezvoltării socio-economice a orașului și promovarea lui pentru creșterea numărului de turiști. Astfel, fondurile accesate vor ﬁnanța lucrările de restaurare
și consolidare a obiectivului Școala Veche, monument
istoric de patrimoniu cultural ce va deveni, prin implementarea proiectului, centru multicultural. Toto-

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

dată, vor ﬁ ﬁnanțate amenajarea și dotarea Centrului
Multicultural Bolintin Vale, în vederea redării publicului
larg, amenajarea unui punct de primire și de informare
a vizitatorilor, precum și digitizarea monumentului istoric restaurat, prin noile mijloace ale tehnologiei informării și comunicării.
Până la acest moment, în regiunea Sud Muntenia
au fost depuse 1.121 de proiecte (ce includ și apelurile
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile în valoare totală de peste 7 miliarde de lei. În cadrul apelurilor de proiecte dedicate SUERD, la nivelul
județului Giurgiu au fost înregistrate 12 aplicații
ﬁnanțate prin Programul Operațional Regional 2014 –
2020 a căror nerambursabilă din FEDR și bugetul de
stat este de peste 127 de milioane de lei.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnanțare prin Programul Operațional Regional 2014 –
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat
implementării Programului în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro.
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Nouă întâlnire de lucru
destinată beneﬁciarilor de fonduri Regio

Î

n data de 27 februarie,
Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia
a organizat, prin intermediul
Serviciului monitorizare
proiecte POR, la sediul central
din Călărași, un nou seminar
de instruire destinat
beneﬁciarilor de ﬁnanțare
nerambursabilă prin
Programul Operațional
Regional 2014-2020 (POR).
La acest eveniment au participat beneﬁciarii care au accesat fonduri europene nerambursabile în cadrul diferitelor
axe prioritare aferente POR. Astfel, au fost abordate
aspecte vizând implementarea proiectelor ce au ca
obiectiv: îmbunătățirea competitivității întreprinderilor
mici și mijlocii (Axa prioritară 2), tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon (Axa prioritară 3),
îmbunătățirea mediului urban și conservarea protecția
și valoriﬁcarea durabilă a patrimoniului cultural (Axa
prioritară 5), îmbunătățirea infrastructurii rutiere de
importanță regională (Axa prioritară 6), precum și dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale (Axa prioritară 8).
În cadrul întâlnirii, reprezentanții administrației
publice, precum și cei ai mediului de afaceri au primit
recomandări privind întocmirea corectă a materialelor
de publicitate, conform Manualului de identitate vizuală, elaborarea cererilor de rambursare, realizarea
achizițiilor în baza instrucțiunilor și a ordonanțelor de
urgență emise de Autoritatea de Management pentru
Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Toto-

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

dată, participanții au fost familiarizați cu procedurile
implementării proiectelor, pentru o monitorizare corectă.
Prin organizarea acestui seminar de instruire, ADR
Sud Muntenia continuă procesul de susținere a beneﬁciarilor de fonduri europene prin informarea lor constantă, astfel încât proiectele de investiții depuse de
aceștia să determine creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale pentru dezvoltarea mediului
de afaceri, a infrastructurii și a serviciilor.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnanțare prin Programul Operațional Regional 2014 –
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat
implementării Programului în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro.
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Situația proiectelor POR în data de 6 martie 2019
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

Orașele din Sud-Estul Europei
potențiale gazde ale workshopului
Financing Greener Cities

MIT Enterprise
Forum CEE
recrutează startupuri
de tehnologie!

În toamna acestui an, Local Governments for Sustainability (ICLEI),
Knowledge&Learning Mechanism on
Biodiversity&Ecosystem Services (EKLIPSE) și Naturvation vor organiza în
Sud-Estul Europei whorkshopul Financing Greener Cities, privind ﬁnanțarea proiectelor și a inițiativelor de
dezvoltare a rețelelor verzi, în orașe.
În prezent, a fost lansat un apel - Call (for Hosts) - destinat orașelor care doresc să ﬁe gazde ale

acestui eveniment. Aplicația se completează online, accesând linkul următor: https://docs.google.com/forms/
d/1FkMJpjUGMqM1XAj84QIM6AtgaKxyOpAKf3ThKvd0P08/viewform?edit_requested=true, valabil
până în data de 31 martie.
Informații privind acest proiect
se pot aﬂa sunt disponibile pe pagina web a evenimentului: http://bit.ly/ﬁnancinggreenercities.
Sursa: Governance and Social Innovation

Ruritage – în căutare de aplicanți (Replicators)
interesați de găsirea unor soluții inovatoare
privind dezvoltarea rurală, prin valoriﬁcarea
moștenirii culturale și naturale
Ruritage este un proiect Horizon 2020 de regenerare locală bazată pe patrimoniu și cultură în care
cooperează 38 de parteneri din 18
țări. În cadrul proiectului, până la
data de 31 martie, este deschis un
apel destinat actorilor interesați de
găsirea unor soluții inovative, privind dezvoltarea rurală – prin valoriﬁcarea potențialului cultural și natural (Call pentru Replicators). Prin
acest apel nouă noi inițiative de regenerare urbană vor deveni parte
din proiect. Aplicanții vor putea utiliza materialele dezvoltate în cadrul
proiectului, vor putea participa la
evenimentele proiectului și vor ﬁ
sprijiniți în dezvoltarea și implementarea propriilor proiecte. Proiectul Ruritage va acoperi o parte
din costurile noilor Replicators.
Aplicația se poate completa doar
online și constă în răspunsul la o serie de întrebări referitoare la aplicant
și la inițiativa locală sau proiectul lowww.adrmuntenia.ro

cal. Timpul estimat pentru aplicație
este de 10-30 minute. Este important de menționat faptul că:
• organizația care depune aplicația
trebuie să ﬁe eligibilă pentru proiecte din programul Horizon 2020 Frame‐
work Programme;
• organizația trebuie să ﬁe localizată în zone predominant rurale (i.e.
the rural population accounts for 50%
or more of the total population) sau
„intermediate regions” (i.e. the rural population accounts for between
20% and 50% of the total population),
conform deﬁniției EUROSTAT.
Mai multe despre proiect:
https://www.ruritage.eu - vezi
atașată și broșura proiectului în limba română
Mai multe informații despre
call-ulpentru„Replicators”:https://www.ruritage.eu/call2019.
Pentru a aplica se poate utiliza următorul link: https://en.unesco.org/ruritage/call/apply.
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MIT Enterprise Forum CEE, aﬁliat
celei mai bune universități de tehnologie din lume – Massachusetts Institute
of Technology din Boston, desfășoară
în prezent, un program de recrutare la
carepotparticipa startupuri tehnologice
din 15 țări din Europa Centrală și de
Est, inclusiv din România. Cererile de
participare se pot depune până în data
de 10 martie www.mitefcee.org.
Proiectul este implementat de
Fundația Poloneză pentru Antreprenoriat, susținut de importante întreprinderi poloneze și internaționale, și își propune să ofere ajutor
celor mai inovatoare startupuri științiﬁce și tehnologice din Europa Centrală și de Est prin combinarea potențialului lor cu cunoștințele și
resursele întreprinderilor mari din
sectoarele ﬁnanciar, de asigurări,
energie, Industry 4.0 și Life Science,
precum și experiența mentorilor care au obținut succese spectaculoase
în afaceri la nivel internațional. România este una dintre țările cheie din
zona de interes a acceleratorului.
Startupurile caliﬁcate în program
au șansa de a coopera comercial cu
partenerii programului, pot obține
coﬁnanțare pentru dezvoltarea activităților de până la 50.000 de euro, precum
și accesul pe piața poloneză și în SUA.
Startuprile din România vor avea
la dispoziție o echipă care le va ajuta
să își dezvolte afacerea în Polonia. Timp
de trei luni, tinerii antreprenori își vor
raﬁna modelele de afaceri, vor avea
acces la know-how unic, la facilitățile
tehnice și tehnologice ale partenerilor
programului, precum și la coﬁnanțare
pentru dezvoltarea activității comerciale în valoare de până la 50.000 Euro.
Sursa: www.startupcafe.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Rezervația Plaiul Hoților – invitație
în lumea misterioasă a fosilelor

C

u un potențial turistic de o complexitate extraordinară, județul Prahova se deschide printr-o
multitudine de abordări: prin intermediul sporturilor de iarnă, al drumețiilor în natură sau al
fascinantelor călătorii în istoria noastră. Dintr-o cu totul altă perspectivă, Plaiul Hoților, situat pe
drumul național DN71 ce leagă județul Prahova de județul Dâmbovița, oferă celor pasionați de
misterul evoluției vieții, o fascinantă călătorie în lumea fosilelor.
Pentru neinițiați, Plaiul Hoților sau parcul fosilelor,
este o rezervație naturală de tip paleontologic ce se
găsește pe teritoriul administrativ al orașului Sinaia,
în extremitatea sud-vestică a acestuia, ﬁind inclusă în
Parcul Natural Bucegi și declarată arie protejată prin
Legea Nr.5, din 6 martie, privind aprobarea Planului
național de amenajare a teritoriului național- Secțiunea
a III-a - zone protejate.
Rezervația este situată la o altitudine de peste
1.000 de metri se întinde pe o suprafață de aproximativ
șase hectare, pe o culme aﬂată în prelungirea Muntelui
Păduchiosul și reprezintă o zonă de abrupturi calcaroase, cu formațiuni de ﬂișuri cretacice stratiﬁcate, alcătuite din roci argilo-marnoase de culoare cenușiugălbui, marne tari și conglomerate tilloide.
Blocurile mari de calcar de Stamberg în care au
fost determinate peste 250 de specii de fosile ale unor
organisme ce trăiau acum zeci de mii de ani în acest
areal, constituie principalul obiectiv ocrotit în cadrul
acestei rezervații, considerată cea mai importantă din
Parcul Național Bucegi.
www.adrmuntenia.ro

Între speciile de fosile determinate se numără 80
de specii de bivalve (moluște), 60 de specii de gasteropode precum și specii de decapode (crustacee), cefalopode, branhiopode, corali, hidrozoare și spongieri.
De asemenea, rocile din Plaiul Hoților păstrează
numeroase fosilele vegetale ce se amestecă printre
fosilele de origine animală, alcătuind un areal unic
prin bogăția datelor oferite cercetătorilor. Astfel, în
cadrul formațiunilor cretacice, pot ﬁ observate roci
argilo-marnoase, de culoare cenușiu-gălbui, acoperite
de marne tari, de cărbuni de pământ și de conglomerate tilloide. Totodată pot ﬁ observate șisturi marnoargiloase cu inserții de calcit, cu bogate depozite de
faună fosilă, precum și cu depozite de resturi fosile de
plante.
Locul fosilifer Plaiul Hoților rămâne un obiectiv
turistic deosebit, din Valea Prahovei, printre atâtea altele, atât din punct de vedere paleontologic, cât și
peisagistic, ﬁind deschis turiștilor fără taxă de vizitare
și fără condiții de campare.
Sursa: montaniarzii.ro
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ARGEȘ

Mioveni – iluminat public inteligent

Administrația orașului Mioveni implementează
în luna martie proiectul pilot tip SmartCity – „Alimen‐
tare cu energie electrică, iluminat inteligent, camere
de supraveghere video, ecran informații și stație de
încărcare autovehicule electrice”. Prin intermediul
acestui proiect se urmărește creșterea eﬁcienței energetice, prin optimizarea consumului de energie și a
costurilor privind operarea și întreținerea sistemului
de iluminat public. Astfel, vor ﬁ integrați senzori, vor
ﬁ utilizate lămpi cu consum redus, precum și controlul
la distanță prin platforme de management și telege-

CĂLĂRAȘI

INFO
JUDEțE

stiune, optimizându-se atât costurile consumului de
energie, cât și cel al întreținerii sistemului de iluminat
public pentru oraș.
Înlocuirea vechilor lămpi a început cu zonele Bulevardul Dacia, Linie Ferată – Peco și se preconizează
a ﬁ ﬁnalizată la sfârșitul lunii.
Printre beneﬁciile implementării acestui proiect,
autoritățile locale menționează siguranța traﬁcului și
a mediului pietonal prin evitarea riscului de accidente
datorat defecțiunii sistemului de iluminare.
Sursa: www.ziarultop.ro

Soluții ingenioase de producere
a energiei premiate de PlayEnergy

C

olegiul Național
„Neagoe Basarab”
din municipiul Oltenița,
județul Călărași, a obținut
primele două premii în
cadrul competiției
naționale PlayEnergy,
organizate de Compania
Enel în parteneriat cu
Ministerul Educației
Naționale, festivitatea de
premiere desfășurându-se
în data de 28 februarie, în
cadrul unității școlare.
Cele două grupuri de elevi din
clasele a XI-a, în coordonarea profesorului Daniel Anghel au propus soluții ingenioase privind producerea
energiei pentru funcționarea școlii lor.
Locul I a fost câștigat de proiectul „Two Times Elec‐
trical” care a folosit energia solară și a apei de ploaie
pentru independența energetică a sălii de clasă. Locul
secund a revenit proiectului „E‐light by Redox” ce a propus o alternativă inedită pentru crearea energiei, prin
realizarea unei baterii din doze de aluminiu și saramură.
Premianții concursului, în funcție de poziția în cadrul clasamentului au primit tablete graﬁce, proiectoare smartphone, smartwatch-uri, ampliﬁcatoare de
imagine smartphone, ochelari VR. Totodată, primele
trei clasate au primit ﬁnanțări în valoare de 13.500 de
mii de lei (locul I), de 9.000 de lei (locul al doilea) și
4.500 de lei (locul al treilea) pentru dotări de laborator
www.adrmuntenia.ro

destinate creării altor proiecte complexe în viitor.
În cadrul acestei ediții au fost implicate 190 de
instituții de învățământ.
Aproximativ 1.500 de elevi din toate regiunile
țării au format echipe de câte maximum cinci membri
și au înscris în concurs 303 proiecte ce s-au concentrat
pe cinci domenii de inovare a energiei: E-home, Emobility, E-city, E-power, E-world. Cea de-a 12-a ediție
a competiției naționale „PlayEnergy”, un program
educațional dedicat școlilor gimnaziale și liceelor, a
avut ca obiectiv promovarea cunoștințelor despre energie prin metode neconvenționale. Profesorii ciclurilor
gimnaziale și liceale și-au înscris proiectele de participare la această competiție în perioada 10 septembrie
– 22 decembrie 2018.
Sursa: adevarul.ro
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Nou centru social dedicat
persoanelor vârstnice – Târgoviște

Sursă foto tulceanoastra.ro

Primăria Municipiului Târgoviște intenționează să
reabiliteze clădirea de pe strada Petru Cercel, abandonată în anul 2004, în vederea transformării acesteia
în Centru Social Integrat pentru Persoane Vârstnice și
Cantină de Ajutor Social. Construcția vizată a fost,
inițial, o grădiniță destinată comunității rome din zonă,
însă consilierii locali au adoptat în ultima ședință ordinară indicatorii tehnico-economici pentru transformarea acesteia în centru social destinat persoanelor vârstnice, proiect ce se va realiza prin fonduri europene
de peste 3,3 milioane de lei, accesate prin intermediul
Grupului de Acțiune Locală „Târgoviștea Egalității de
Șanse”.
Astfel, prin centrul ce se va crea, vor ﬁ asigurate
servicii speciﬁce pentru aproximativ 30 de persoane
vârstnice singure, oferindu-se în plus și mese calde
sau pachete alimentare săptămânale, prin Cantina de
Ajutor Social.
Sursa: www.gazetadambovitei.ro

O nouă președinție
pentru Grupul de lucru pe agricultură Giurgiu-Ruse

GIURGIU

În luna februarie a avut loc
la Giurgiu reuniunea în cadrul căreia a fost prezentat Buletinul
Grupului de lucru pe agricultură
Giurgiu-Ruse (GLAC) pentru anul
2018, reuniune în cadrul căreia
președinția a fost preluată de
administrația județeană giurgiuveană, prin Lucian Corozel, vicepreședinte.
Cu această ocazie, au fost
aprobate temele de lucru ale Grupului, pentru anul 2019, teme ce
pot ﬁ con-sultate pe pagina oﬁcială a Consiliului Județean
Giurgiu:
• nivelul subvențiilor APIA pentru anul 2019;
• formele de sprijin APIA pentru anul 2019;
• culturi folosite in laboratoarele de microbiologie;
• procesarea preparatelor din carne cu materii prime din Bulgaria;
• cultivarea porumbului în județul Giurgiu;
• extragerea uleiurilor esențiale și aplicarea lor in
www.adrmuntenia.ro

diferite sectoare ale industriei;
• organizarea extracției de miere în apicultura profesională;
• producția de material săditor pentru plantele și
ﬂorile ornamentale;
• practici ecologice și biologice în domeniul pomicultură;
• practici inovatoare în domeniul pomicultură;
Sursa: stirigiurgiu.ro

14

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #407
25 februarie • 5 martie 2019

INFO
JUDEțE

Aeroportul de la Alexeni –
vizat de Institutul Național de Cercetări Aerospațiale
IALOMIțA

I

nstitutul Național de Cercetări Aerospațiale (INCAS) și-a declarat intenția de a revitaliza infrastructura
aeroportuară de la Alexeni, astfel încât fostul aeroport să devină centru operațional regional pentru
diverse activități aeriene.
Astfel, pentru perioada 2019-2022, unul dintre
obiectivele INCAS este implementarea programului de
dezvoltare a infrastructurii aeroportuare și înﬁințarea
unui centru regional pentru operațiuni aeriene, destinat dezvoltării sectorului de servicii în domeniul
aviației civile, utilitare, inclusiv operațiuni utilizând vehicule cu sau fără pilot, integrate în spațiul aerian nesegregat și de business, asigurând infrastructura logistică. Pentru realizarea acestui obiectiv major, INCAS
a solicitat Consiliului Județean Ialomița transferul unei
suprafețe de teren de aproximativ 300 de hectare,
prin concesiune, superﬁcie sau alte forme.
„Primele discuții cu acest institut le‐am avut cred
că acum un an și jumătate. Am fost invitat la dumnealor

și pentru prima dată poate am văzut cum arată niște
cercetători, dar pot să vă asigur că acest institut este
unul dintre cele mai bine cotate institute din lume. Și‐
au exprimat această dorință de a‐și reloca o parte din
activitate din București la Alexeni. Să sperăm că fanteziile
noastre vor deveni realități, iar acest obiectiv va ﬁ unul
emblematic. Sigur, din acest moment sunt foarte mulți
pași de făcut, sunt foarte multe necunoscute, dar cred
că într‐un an și jumătate am reușit să cunosc oamenii
de acolo și să le înțeleg interesul. (…) Putem să devenim
un operator important în regiune, dacă ne mișcăm cum
trebuie, iar acest institut va reuși să obțină și ﬁnanțările
pe care și le dorește”, a declarat Victor Moraru.
Sursa: obiectiv.net

TELEORMAN

PRAHOVA

S-a constituit asociația
intercomunitară
„GAZ 2018”

„Unire prin cultură”
– la Alexandria

Î

n data de 28 februarie, Consiliul
Județean Teleorman a organizat o zi
dedicată teatrului, prin intermediul
Centrului Județean pentru Conservarea
și Promovarea Culturii Tradiționale
Teleorman, în cadrul turneului național
„Unire prin cultură”, inițiativă a
Ateneului din Iași.

La sfârșitul lunii februarie, administrația județeană
prahoveană a aprobat asocierea dintre Consiliul Județean
Prahova și comunele Baba Ana, Boldești-Grădiștea, Colceag, Fulga, Fântânele, Gura Vadului, Sălciile, Tomșani și
Vadu Săpat, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „GAZ 2018” pentru gestionarea
comună a serviciului public cu gaze naturale în cadrul
teritoriilor vizate. Totodată, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „GAZ 2018” Prahova va realiza în comun
proiecte de investiții publice de interes zonal ce vor avea
ca scop înﬁințarea, modernizarea sau dezvoltarea sistemelor de utilități publice de alimentare cu gaze naturale.
Printre sursele de venit ale asociației pot ﬁ evidențiate: contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului
inițial, cotizațiile asociațiilor, diverse contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, dobânzi rezultate din plasarea sumelor disponibile, donații,
sponsorizări sau legate, precum și coﬁnanțări.
Sursa: ziarulprehova.ro
www.adrmuntenia.ro

În cadrul acestui demers, administrația județeană teleormăneană a oferit invitații la teatru elevilor din peste 80 de școli din localitățile rurale ale
județului. Astfel, actorii ieșeni au pus în scenă două
piese de teatru cu profunde mesaje educative pentru
publicul tânăr, și nu numai: „Aventuri cu... dl Goe”,
în regia lui Iulian Sandu și „Take, Ianke și Cadîr”, în
regia lui Ion Sapadaru, piese a căror reprezentație a
avut loc pe scena Sălii Polivalente din Alexandria.
Turneul Ateneului din Iași intitulat „Unire prin
cultură” implică 14 județe, 21 de localități și 27 de
reprezentații.
Sursa: ziarulteleormanul.ro
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26 februarie 2019

www.adrmuntenia.ro

16

REVISTA PRESEI

regio.adrmuntenia.ro

Date de contact

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

Biroul Județean ARGEȘ
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Argeș,
sediul Consiliului Județean Argeș: Piața Vasile Milea,
nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești, jud. Argeș,
Tel./fax 0248/222.250, E-mail arges@adrmuntenia.ro

Biroul Județean 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

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.
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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 ca ractere 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 informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

