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Seminar de instruire destinat beneﬁciarilor ialomițeni
de fonduri Regio
În data de 15 aprilie, în prezența directorului Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu
Gabriel Mușat, și a președintelui Consiliului Județean
Ialomița, Victor Moraru, s-a desfășurat la Slobozia seminarul de instruire destinat autorităților publice care
beneﬁciază de ﬁnanțare europeană nerambursabilă
prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR).
Evenimentul, organizat de Direcția Organism Intermediar POR, a avut scopul de a prezenta cadrul de implementare a proiectelor depuse spre ﬁnanțare prin Axa
prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conserva‐
rea, protecția și valoriﬁcarea durabilă a patrimoniului
cultural”, apel dedicat Strategiei Uniunii Europene pentru
Regiunea Dunării (SUERD), precum și prin Axa prioritară
8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”. De
asemenea, recomandările experților Agenției au vizat
întocmirea corectă a materialelor de publicitate, conform
Manualului de identitate vizuală, elaborarea cererilor
de rambursare, realizarea achizițiilor în baza legislației în
vigoare și a instrucțiunilor emise de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice. Totodată, participanții au fost puși în temă cu
procedurile speciﬁce implementării proiectelor, astfel
încât monitorizarea acestora să se realizeze corect.
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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Peste 10 milioane de lei fonduri nerambursabile,
pentru reabilitarea, extinderea și modernizarea
infrastructurii educaționale din satul Naipu, județul Giurgiu
Directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, Liviu Gabriel Mușat, și primarul comunei Ghimpați, Costel Cărăpănceanu, au semnat în data
de 16 aprilie, contractul de ﬁnanțare pentru aplicația
„Reabilitare și extindere Școala Generală (clasele I‐VIII)
sat Naipu, comuna Ghimpați, județul Giurgiu”, ﬁnanțată din Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR).
Proiectul valoriﬁcă oportunitățile de ﬁnanțare
deschise prin Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infras‐
tructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1
„Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare pro‐
fesională, pentru dobândirea de competențe și învățare
pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor
de educație și formare”, apel dedicat învățământului
obligatoriu, Operațiunea B.
Prin această inițiativă, Primăria Comunei Ghimpați,
având calitatea de beneﬁciar de ﬁnanțare nerambursabilă, are ca obiectiv să asigure elevilor o educație de
calitate, în vederea reducerii abandonului școlar în cadrul unității școlare vizate de proiect. Astfel, lucrările de
reabilitare, modernizare și extindere a Școlii Generale
cu Clasele I-VIII vor crește gradul de participare a elevilor la nivelul învățământului obligatoriu. După implementarea proiectului, elevii, cadrele didactice și personalul nedidactic vor beneﬁcia de condiții moderne de
desfășurare a activităților aferente procesului instructiv-educativ.
Investițiile destinate creșterii calității învățământului în școala din comuna Ghimpați, sat Naipu se
ridică la o valoare totală de 12.076.566.87 lei. Din
această sumă, peste 10 milioane de lei este contribuția
din Fondul European de Dezvoltare Regională, aproximativ 1,6 milioane de lei este contribuția din bugetul
de stat, iar peste 240 de mii de lei reprezintă coﬁnan-

regio.adrmuntenia.ro
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țarea eligibilă a beneﬁciarului.
În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.158 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile
de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului Giurgiu
au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 119 aplicații, având o valoare solicitată de aproximativ 800 de
milioane de lei. Dintre acestea 10 proiecte depuse în
cadrul Axei prioritare 10, Prioritatea de investiții 10.1,
solicită fonduri de aproximativ 65 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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Beneﬁciarii de fonduri Regio din Sud Muntenia
la o nouă întâlnire de instruire!
În data de 11 aprilie, la sediul
din Călărași al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a
avut loc seminarul de instruire pentru beneﬁciarii de fonduri europene
nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR).
La acest eveniment organizat
de Direcția Organism Intermediar
POR, au participat reprezentanți ai
autorităților publice, ai instituțiilor
de cult și ai mediului privat care au
accesat fonduri europene în cadrul
diferitelor axe prioritare. 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).
Totodată, beneﬁciarii de fonduri Regio 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. De asemenea, participanții au fost puși în temă cu procedurile
speciﬁce implementării proiectelor, în vederea unei
monitorizări corecte.

regio.adrmuntenia.ro
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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.

4

www.inforegio.ro
facebook.com/inforegio.ro

Info Regional Sud Muntenia #413

PROGRAMUL OPERAțIONAL REGIONAL
2014-2020

9 • 14 aprilie 2019

Situația proiectelor POR în data de 15 aprilie 2019
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Daniela Camelia TRAIAN
• 16 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

Alina Raluca CRISTACHE
• 12 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 14 aprilie, Daniela Camelia TRAIAN,
director adjunct Dezvoltare și Comunicare, împlinește 16 ani de activitate în cadrul Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Cu această ocazie, te felicităm și-ți mulțumim
pentru angajamentul, responsabilitatea și spiritul
inovator dovedite prin activitatea desfășurată în
ADR Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu realizări pe toate planurile!

În data de 15 aprilie, colega noastră Alina Raluca CRISTACHE, șef Serviciu Organism Intermediar
POS CCE, împlinește 12 ani de activitate în
Agenție!
Cu această ocazie o felicităm și-i mulțumim
pentru profesionalismul și colegialitatea manifestate de-a lungul celor 12 ani în cadrul ADR Sud
Muntenia!
La Mulți Ani cu realizări pe toate planurile!

Mariana PĂDURARU
• 11 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

Silviu Daniel STAN
• 11 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

Pe 15 aprilie, colega noastră Mariana PĂDURARU, administrator, Serviciul Administrativ,
împlinește 11 ani de activitate în ADR Sud Muntenia!
Cu această ocazie, dorim să o felicităm și să-i
mulțumim pentru colegialitate și pentru activitatea desfășurată de-a lungul celor 11 ani în cadrul
Agenției!
La Mulți Ani cu împliniri!

În luna aprilie, colegul nostru Silviu Daniel
STAN, expert, Serviciul Evaluare, selecție și contractare POR, aniversează 11 ani de activitate în
cadrul ADR Sud Muntenia!
Cu această ocazie, dorim să-l felicităm și să-i
mulțumim pentru profesionalism și pentru întreaga activitate desfășurată în cadrul Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu multe succese!

www.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia,
la cea de-a doua întâlnire a Comitetului de Coordonare
a proiectului Danube S3 Cluster
În data de 11-12 aprilie 2019, doi reprezentanți
ai Serviciului Dezvoltare din cadrul ADR Sud Muntenia
au participat la cea de-a doua întâlnire a Comitetului
de Coordonare al proiectului Danube S3 Cluster, organizată, la Maribor, Slovenia, de către Universitatea
din Maribor – partener în cadrul proiectului.
În prima zi a evenimentului a fost prezentat stadiul implementării proiectului, și anume al principalelor
pachete de lucru: WP 1- Management, WP 2- Activități
de comunicare, WP 3 - Strategia Danube 3 Cluster și
WP 4 – Instrumente de inovare. În cea de-a doua zi,
partenerii au efectuat exerciții practice privind auditurile de inovare pe care trebuie să le aplice managerilor și membrilor clusterelor în domeniul agro-food.
Ulterior, partenerii au discutat despre activitățile viitoare ale proiectului, precum și despre organizarea următoarelor evenimente. Astfel, ADR Sud Muntenia va
organiza în data de 25 iunie cel de-al doilea Focus grup
de descoperire antreprenorială cu tema Alimentație
sănătoasă, iar în data 26 iunie 2019 va avea loc Ședința
de evaluare a primului an de implementare a proiectu‐
www.adrmuntenia.ro

lui, la care vor participa toți partenerii proiectului precum și reprezentanții Secretariatului Comun ai Autorității de Management al Programului Transnațional Dunărea. Cele două evenimente sunt organizate înaintea
Forumului Anual SUERD, care va avea loc în perioada
27-28 iunie la Palatul Parlamentului, la București.
Reamintim faptul că Proiectul Danube S3 Cluster
este implementat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de lider în cadrul unui
consorțiu format din 15 parteneri și 5 parteneri strategici asociați din 11 țări din regiunea Dunării. Obiectivul principal și al proiectului este de a stimula ecosistemul antreprenorial bazat pe inovare în zona
Dunării, prin elaborarea politicilor de cluster în contextul RIS 3, precum și prin îmbunătățirea cunoștințelor
și abilităților de management al inovării și promovarea
cooperării transnaționale a clusterelor în industria
agroalimentară. Perioada de implementare a proiectului este 1 iulie 2018 – 30 iunie 2021. Bugetul total al
proiectului este de 1.790.445,70 euro, din care bugetul
ADR Sud Muntenia este de 194.170,40 euro.
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ADR Sud Muntenia – nouă participare în cadrul
grupului actorilor interesați de economia circulară
În data de 11 aprilie, la sediul Institutului Național
de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie,
din București a avut loc cea de-a cincea întâlnire cu
factorii implicați în proiectul BIOREGIO, având ca tematică valoriﬁcarea materiilor organice și a biodeșeurilor
prin bioeconomia circulară.
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie București, prin ﬁliala Călărași,
implementează în calitate de partener proiectul BIOREGIO, ﬁnanțat din Programul INTERREG Europe.
Participarea la acest eveniment se datorează faptului că Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia face parte din grupul actorilor interesați de politicile pentru domeniul economic de activitate bioeconomie,
acest domeniu ﬁind unul dintre cele șase domenii de
specializare, evidențiate în Strategia pentru Specializare Inteligentă - RIS3 a regiunii Sud Muntenia.
Evenimentul de la București a reunit reprezentanți
ai autorităților, agenți economici, operatori de servicii
de utilități publice și reciclatori cu scopul de a analiza
principalele instrumente de ﬁnanțare la nivel național
www.adrmuntenia.ro

în sprijinul bioeconomiei circulare și de a dezbate problemele legate de închiderea ﬂuxurilor de materii organice, reducerea deșeurilor alimentare și valoriﬁcarea
potențialului de biomasă și bioproduse.
În cadrul întâlnirii au fost prezentate stadiul implementării proiectului BIOREGIO și rezultatele obținute,
având totodată loc dezbateri pentru pregătirea Planului
de Acțiune BIOREGIO în sprijinul bioeconomiei circulare în România.
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A fost revizuit Manualul de implementare
a proiectelor din cadrul Programului Interreg V-A
România-Bulgaria
În data de 9 martie, organismele de management
ale Programului Interreg V-A România-Bulgaria au revizuit Manualul de implementare a proiectului.
Programul Interreg V-A România Bulgaria este un
program ﬁnanțat din Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDR), având scopul de a dezvolta zona de
graniță dintre cele două țări prin ﬁnanțarea unor proiecte comune. Programul beneﬁciază de un buget total
de 258.504.126 de euro, din care 215.745.513 este alocarea FEDR, proiectele ﬁind ﬁnanțate după cum urmează: 85% din FEDR, 13% din contribuția națională a țărilor partenere și 2% din contribuția proprie.
Fondurile sunt alocate pe șase domenii, numite
www.adrmuntenia.ro

axe prioritare, acestea ﬁind: „O regiune bine conectată”
(buget de peste 96 de milioane de euro), „O regiune
verde” (buget de peste 63 de milioane de euro), „O
regiune sigură” (buget de peste 48 de milioane de euro),
„O regiune caliﬁcată și inclusivă” (buget de peste 17
milioane de euro), „O regiune eﬁcientă” (peste 12 milioane de euro), Asistența tehnică (buget de aproximativ 20 de milioane de euro).
Zona eligibilă din România cuprinde șapte județe:
Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța,
în timp ce din Bulgaria sunt vizate opt districte: Vidin, Vrasta,
Montana, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich.
Surse: fonduri‐structurale.ro
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DE FINANțARE

Sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate
din Sud Muntenia, prin Administrația Fondului pentru Mediu
La începutul lunii aprilie, Administrația Fondului
pentru Mediu (AFM) a lansat sesiunea de depunere a
dosarelor de ﬁnanțare în cadrul „Programului privind in‐
stalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izo‐
late neracordate la rețeaua de distribuție a energiei elec‐
trice, în perioada 10 aprilie 2019 – 10 iulie 2019”. Astfel,
potențialii beneﬁciari din regiunea Sud Muntenia, unitățile administrativ-teritoriale cărora le-au fost aprobate
dosarele de ﬁnanțare și care au încheiat un contract de
ﬁnanțare nerambursabilă cu AFM în cadrul programului,
pot depune aplicațiile în perioada 10 aprilie – 10 iulie.
Programul are ca scop creșterea eﬁcienței energetice,
îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze
cu efect de seră prin producerea energiei electrice din surse
regenerabile pentru locuințele situate la cel puțin doi kilometri față de rețeaua națională de distribuție a energiei
electrice, precum și prin reducerea utilizării combustibililor

convenționali. În acest context, se vor ﬁnanța achiziționarea
și instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice ce folosesc
sursele de energie regenerabilă, nepoluantă.
Programul va ﬁ derulat multianual, ﬁnanțarea acestuia realizându-se din veniturile Fondului pentru mediu
rezultate din vânzarea certiﬁcatelor de emisii de gaze cu
efect de seră, în limita sumelor prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii. Pentru anul în curs, programul are alocată o sumă de 230 de milioane de lei. Autoritatea acordă
ﬁnanțarea o ﬁnanțare nerambursabilă în procent de
100% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult
de 25.000 de lei, inclusiv TVA, pentru ﬁecare sistem fotovoltaic care deservește o gospodărie.
Mai multe detalii se pot aﬂa accesând site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.
Sursa: afm.ro

Apel de proiecte privind actualizarea
competențelor adulților aﬂați în situații diﬁcile
Proiectul „Sprijinirea dezvoltă‐
rii unei oferte de învățare persona‐
lizată, adaptată la implementarea
recomandării europene. Parcursuri
de actualizare a competențelor: noi
oportunități pentru adulți” din cadrul programului „EaSI 2014‐2020 –
Programul Uniunii Europene pen‐
tru ocuparea forței de muncă și ino‐
vare socială” are în vedere recomandările europene privind îmbunătățirea
competențelor pentru adulții aﬂați
în situații diﬁcile. Acest demers are
ca obiectiv general sprijinirea țărilor eligibile sau participante la EaSI
pentru a pune în aplicare recomandarea „Parcursuri de actualizare a
competențelor”, prin crearea unor
căi coerente care să cuprindă următoarele etape:
• evaluarea competențelor (identiﬁcarea sau depistarea aptitudinilor);
• punerea la dispoziție a unei oferte de învățare personalizate și de
calitate;
www.adrmuntenia.ro

• validarea și recunoașterea competențelor dobândite.
În acest context, solicitarea are
ca obiectiv speciﬁc sprijinirea implementării unei oferte de învățare personalizată, ﬂexibilă și de calitate pentru adulții slab caliﬁcați.
Bugetul destinat acestui apel
este de patru milioane de euro, proiectele putând ﬁ depuse până la data de 8 iulie. Pot solicita ﬁnanțare entități publice sau private implicate
în activitățile de educație și formare profesională, organizații patronale, sindicate, camere de comerț, entități naționale, regionale și locale, servicii
de ocupare a forței de muncă, furnizori de educație și formare, organizații ale societății civile, actori economici
locali și regionali și servicii comunitare.
Mai multe detalii pot ﬁ obținute
accesând link-ul următor:
https://webgate.ec.europa.eu/swim/
external/displayWelcome.do?lang=en
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Premii consistente
pentru startup-uri
care se ocupă
de viitorul muncii
Organizații antreprenoriale și
startup-uri, inclusiv cele din țara
noastră, pot obține unul dintre cele
patru premii de câte 250 de mii de
dolari alocate de Inclusive Innovation Challenge într-o competiție internațională intermediată de Massachusetts Institute of Technology
(MIT). Înscrierile se pot face online,
până la data de 9 mai. Astfel, cele patru premii vor putea ajunge la organizații non-proﬁt sau startup-uri care își desfășară activitatea într-unul
din domeniile: dezvoltarea aptitu‐
dinilor și corelarea oportunităților;
creșterea veniturilor și crearea de lo‐
curi de muncă; accesul lucrătorilor la
tehnologie și incluziune ﬁnanciară.
Cei patru câștigători vor ﬁ premiați în cadrul evenimentului MIT
Global Grand Prize ce va avea loc la
Cambridge, pe 21 noiembrie.
Sursa: startupcafe.ro
regio.adrmuntenia.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA
Sursă foto: locuridinromania.ro

Pucioasa, centru de interes
pe harta turismului din Sud Muntenia
Pe harta turistică a regiunii noastre descoperim
și de această dată un spațiu ofertant. Și cum mult așteptata vacanță de primăvară se apropie, să facem o
incursiune în orașul Pucioasa. Stațiune balneară cu o
tradiție de pese 170 de ani, înconjurată de dealuri
molcome a căror unduire evocă timpuri de poveste,
orașul își datorează numele izvoarelor tămăduitoare
de pucioasă (sulfuroase). Situarea pe cursul râului
Ialomița, apropierea de municipiul Târgoviște, precum
și accesibilitatea drumului, fac din această stațiune o
bună destinație de vacanță, deoarece reprezintă totodată un interesant punct de pornire pentru vizitarea
mai multor obiective turistice majore, așa cum sunt Vechea Cetate de Scaun de la Târgoviște, Valea Prahovei,
Brașov, Bran.
Ca obiectiv turistic în sine, Pucioasa include o serie de atracții, demne de interesul oricui. Astfel, turiștii
care ajung aici pot beneﬁcia nu numai de tratamente
naturale deosebite, ci și de câteva modalități relaxante
de petrecere a timpului liber. Una dintre atracțiile principale ale stațiunii este Muzeul de Etnograﬁe Pucioasa.
La acesta se adaugă centrul micului oraș, Parcul Independenței, lacul de acumulare și Păstrăvăria Pucioasa.
www.adrmuntenia.ro

Climatul de deal, cu o temperatură blândă a cărei
medie anuală este de peste 10 grade Celsius, precum
și existența apelor minerale, constituie factori de recomandare pentru tratamentul afecțiunilor reumatismale, posttraumatice, neurologice, periferice și centrale, respiratorii, dermatologice și cardio-vasculare.
De asemenea, aici sunt tratate cu bune rezultate boli
de nutriție, de metabolism și afecțiuni speciﬁce unor
boli profesionale. Tipuri de proceduri: băi calde cu ape
minerale în căzi și bazine, băi de plante, împachetări
cu paraﬁnă, termoterapie, kinetoterapie, inhalații, aerosoli, electroterapie
Apele vindecătoare au adus stațiunii recunoașterea internațională încă din anul 1873, grație promovării academicianului Bernarth Lendwai Alfred în cadrul
unui eveniment organizat la Viena, izvoarele de la Pucioasa dovedind concentrația cea mai mare de substanțe minerale la litru.
De la descoperirea acestor ape minerale, interesul
pentru folosirea lor a crescut constant, după ce despre
ele au vorbit, într-o forma sau alta, o serie de medici și
chimiști sau vizitatori români și străini.
Sursa: romania.directbooking.ro
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ARGEȘ

Nou centru multifuncțional
în Pitești

Prin proiectul „Integrat! Nu
asistat! Dezvoltarea socială și eco‐
nomică a persoanelor defavorizate
din sud‐vestul municipiului” un nou
centru multifuncțional comunitar
va apărea în municipiul Pitești, în
zona blocului Coremi.
Prin intermediul acestui demers, vor ﬁ oferite servicii de consiliere psiho-socială, socio-medicale, medicale și de îngrijire la domiciliu
pentru persoanele defavorizate, cu
precădere pentru cetățenii de etnie romă. Totodată, autoritățile își
propun îmbunătățirea condițiilor
de locuit pentru cel puțin 200 de
persoane de la blocul Coremi. De
asemenea, se mai are în vedere desfășurarea de activități tip „Școală du‐

pă școală” pentru 35 de elevi, informarea și consilierea profesională a
505 persoane, organizarea de cursuri
de formare profesională pentru 160
de persoane, servicii de mediere pentru 350 de persoane, organizarea de
târguri de locuri de muncă, crearea a
80 de noi locuri de muncă, organizarea de cursuri de competențe
antreprenoriale pentru 120 de
persoane, precum și acordarea de
microgranturi de maximum 25.000
de mii de euro pentru 15 afaceri nou
înﬁințate.
Proiectul are o valoare ce depășește 20 de milioane de lei, termenul până la care trebuie materializat ﬁind ianuarie 2021.
Sursa: epitesti.ro

Grupul Școlar
Danubius din
Călărași ar putea
ﬁ modernizat
printr-un proiect
ﬁnanțat din POR!
Autoritățile locale călărășene
au aprobat în ședința Consiliului local, documentația tehnico-ﬁnanciară aferentă proiectului ce vizează modernizarea, reabilitarea și echiparea
Grupului Școlar Danubius din Călărași.
Proiectul este depus spre ﬁnanțare prin Programul Operațional
Regional, în cadrul Axei prioritare 4 –
„Sprijinirea dezvoltării urbane dura‐
bile”. Prin lucrările de reabilitare și
de modernizare, precum și prin dotările ce urmează a ﬁ realizate, va
crește calitatea infrastructurii educaționale, elevii având astfel acces la
o educație de calitate. Aceste investiții ce se ridică la o valoare de peste
două milioane de lei, inclusiv TVA,
vizează etajele I și al II-lea al corpului
C3, precum și corpul C 6.
Sursa: actualitateacalarasi.ro

Liceul „Voievodul Mircea” – perspective
pentru creșterea calității activităților didactice

DÂMBOVIțA

În cursul săptămânii trecute Liceul „Voievodul Mircea”
din municipiul Târgoviște a fost gazda evenimentului de diseminare a activităților programului european de mobilitate
școlară Erasmus + KA1 „Creșterea calității în învățământ, prin
armonizarea cu alte sisteme de învățământ europene”. Proiectul s-a derulat în perioada 1 octombrie 2017 – 31 martie
2019, având scopul de a crește calitatea procesului educativ
oferit de școală prin valoriﬁcarea unor strategii de predare/învățare/evaluare ce au la bază metode moderne. Prin
intermediul proiectului, 21 de cadre didactice au putut să se
www.adrmuntenia.ro

perfecționeze prin parcurgerea unor cursuri europene. Invitației cadrelor didactice din Liceul „Voievodul Mircea” au dat
curs reprezentanți ai unităților școlare preuniversitare din
județul Dâmbovița, cât și ai Universității Valahia din Târgoviște.
Profesorii beneﬁciari ai programului au împărtășit din
experiențele lor, aplicând tehnicile învățate în cadrul cursurilor
de perfecționare. Totodată, tuturor participanților le-au fost
înmânate broșuri de bune-practici ce conțin planuri de lecție
realizate folosind metode moderne și activ-participative.
Sursa: gazetadambovitei.ro
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Administrația giurgiuveană –
măsuri de protecție socială

GIURGIU

Autoritățile locale ale municipiului Giurgiu au aprobat documentele tehnice și economice în vederea
construirii locuințelor sociale tip module, în cartierul
Istru. Odată ce va ﬁ demolat Căminul D din cartierul
menționat, chiriașii aﬂați în diﬁcultate vor avea nevoie
de locuințe cu rol de adăpost. În acest context, administrația locală giurgiuveană a găsit necesară amplasarea de module-containere în regim provizoriu și demontabil, cu destinația locuințe sociale și grup sanitar.
Construcțiile modulare vor asigura condiții optime de
locuit, ele putând face față vremii nefavorabile, de
asemenea ﬁind catalogate cele mai sigure adăposturi
în cazul unui cutremur.
Proiectul de hotărâre ce a vizat aprobarea documentației aferente obiectivului de investiții „Construcții
sociale tip module‐containere” a fost dezbătut în ședința ordinară de la sfârșitul lunii martie.
Sursa: giurgiuonline.net

IALOMIțA

Lucrări de reabilitare a Drumului Județean
Mărculești - Bucu

Administrația județeană ialomițeană a efectuat o
analiză a stadiului de execuție a lucrărilor de reabilitare a
Drumului Județean Mărculești – Bucu, lucrări a căror ﬁnalizare este preconizată pentru toamna acestui an. Contractul ce vizează acest proiect are o valoare de șase milioane de lei, lucrările executându-se pe o distanță de
aproape șase kilometri, incluzând și zona podului rutier
peste râul Ialomița, zona Bucu.
În prezent stadiul intervenției este de așternere a
pietrei sparte, urmând ca după ce această etapă se ﬁnalizează să se realizeze șanțurile de colectare a apei pluviale
și accesul la proprietăți, urmând apoi să se toarne straturile
de asfalt.
Conform autorităților ialomițene, în prezent sunt în
licitație cu contracte de ﬁnanțare aproximativ 100 de km
de drum. De asemenea, mai sunt în pregătire contracte
de ﬁnanțare pentru alți 50 de km. „Ne dorim ca în urmă‐
torii doi ani, cei aproximativ 200 de kilometri de drum să
ﬁe reabilitați, ceea ce înseamnă aproximativ 50% din lun‐
gimea drumurilor județene pe care le are consiliul județean
în administrare”, a declarat președintele Consiliului
Județean Ialomița.
Drumul Județean Mărculești - Bucu este important
www.adrmuntenia.ro

din perspectiva începerii lucrărilor la podul peste râul
Ialomița, din zona Slobozia. Astfel, când podul va ﬁ închis
pentru modernizare, acest drum județean constituie o
posibilă rută ocolitoare.
Sursa: obiectiv.net
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Infrastructura turistică,
în preocupările autorităților

PRAHOVA

Județul Prahova are un potențial turistic extraordinar, pe suprafața sa regăsindu-se stațiuni consacrate,
extrem de căutate de români, și nu numai. În acest
context autoritățile centrale consideră imperativă realizarea unei alternative la supraaglomerarea unor
stațiuni.
Astfel, în cadrul întâlnirii pe care Consiliul Județean Prahova și autoritățile locale au avut-o cu reprezentanții Ministerului Turismului au fost prezentate
informații privind modalitatea de a include noi proiecte
în Masterplanul de Investiții al Ministerului Turismului,
precum și etapele ce trebuie urmate ca localitățile să
devină stațiuni turistice. Ca atare, s-a subliniat necesitatea de a se efectua investiți în infrastructura turistică
pentru care au fost ceruți bani de la bugetul național,
totodată misiunea autorităților locale ﬁind aceea de a
veni cu proiecte de dezvoltare.
Sursa: stirileproprahova.ro

TELEORMAN

GAL Valea Clăniței – apel pentru proiecte
ce facilitează accesul fermierilor caliﬁcați
în domeniul agricol

www.adrmuntenia.ro
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Sursă foto valeaclanitei.ro

În data de 15 aprilie, Asociația Grupul de Acțiune
Locală Valea Clăniței a anunțat lansarea apelului de
selecție a proiectelor pentru măsura M2/2B „Acces
facil în domeniul agricol al unor fermieri caliﬁcați și
reînnoirea generațiilor”. Beneﬁciarii eligibili ai acestei
măsuri sunt pe de o parte tânărul fermier care se instalează ca unic șef al exploatației agricole, așa cum
este deﬁnit în articolul 2 din R(UE) nr. 1305/2013, iar
pe de altă parte persoana juridică cu mai mulți
acționari, unde un tânăr fermier, așa cum este deﬁnit
în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce
privește deciziile referitoare la gestionare, la beneﬁcii
și la riscurile ﬁnanciare legate de exploatație și deține
cel puțin 50%+1 din acțiuni.
În cadrul acestui apel de proiecte suma alocată
este de 40.000 de euro, aplicațiile putând ﬁ depuse
până la data de 15 mai, ora 17.00.
Mai multe detalii pot ﬁ obținute accesând link-ul
următor: http://www.valeaclanitei.ro/.
Sursa: ziarulteleormanul.ro
regio.adrmuntenia.ro
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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.

Biroul Județean GIURGIU

EDITOR

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

Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia,

Biroul Județean IALOMIȚA

Direcția Dezvoltare și Comunicare,
Serviciul Comunicare
• Daniela TRAIAN- director adjunct,
• Cristina RADU- șef Serviciu Comunicare,
• Mihaela FELEA,
• Mădălina CILIBEANU,
• Alexandra POPA,
• Andreea PLOEȘTEANU,
• Șerban GEORGESCU,
• Florentin GEORGESCU,
• Mircea MARINACHE,
• Ionuț POPA
E-mail comunicare@adrmuntenia.ro,
Website www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării 15 aprilie 2019
Se distribuie gratuit

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 Județean 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

Biroul Județean 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

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.

