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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
se pregătește pentru începerea lucrărilor de construire
a noului sediu!
În contextul lansării în viitorul apropiat a licitației aferente
proiectului „Construire Sediu ADR Sud Muntenia”, reprezentanții Agenției doresc să vină în sprijinul tuturor operatorilor
economici care acționează în domeniul construcțiilor, prin
punerea la dispoziție a unui unui set minim de informații extrase din cadrul proiectului tehnic ce tocmai a fost avizat favorabil de către echipa ADR Sud Muntenia.
Astfel, prin furnizarea acestor informații minime

înaintea demarării procesului de atribuire în cadrul SICAP, ADR Sud Muntenia urmărește maximizarea șanselor a cât mai multor operatori economici, în vederea
depunerii de oferte pentru proiectul sus-menționat.
În speranța unei posibile colaborări, echipa ADR
Sud Muntenia vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare, după demararea procedurii de atribuire.
Mult succes!

Elena Cristina RADU
• 11 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!
Astăzi, 21 aprilie, Elena Cristina RADU, șef Serviciu Comunicare împlinește 11 ani de activitate în
cadrul ADR Sud Muntenia!
Cu această ocazie, te felicităm și-ți mulțumim
pentru spiritul de echipă și consecvența manifestate
în activitatea neîntreruptă din cadrul Agenției!
La Mulți Ani cu succese pe toate planurile!

www.adrmuntenia.ro
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Schimb de personal, expertiză și know-how între Consorțiul
PROSME și Consorțiul RoBoost SME pe tema furnizării
serviciilor de scalare pentru întreprinderile mici și mijlocii
În perioada 16- 17 aprilie 2019, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Coordonator
al Consorțiului PROSME, a organizat o sesiune de schimb
de personal pe tema viitoarelor servicii de susținere a scalării pentru întreprinderile mici și mijlocii cu Agenția pentru
Dezvoltare Regională VEST, Coordonatorul Consorțiului Ro‐
Boost SME. La acest eveniment au participat zece
consultanți Enterprise Europe Network, din care trei
consultanți au fost din cadrul ADR Sud Muntenia.
Întâlnirea a avut ca obiectiv dezvoltarea expertizei
și competențelor consultanților EEN din cadrul Consor‐
țiului PROSME și transferul de know-how pentru realizarea metodologiei de scalare a IMM-urilor și învățarea furnizării de servicii de scalare (creștere rapidă a
companiilor) pentru întreprinderile mici și mijlocii din
regiunea Sud Muntenia și București-Ilfov.
Pe parcursul celor 2 zile de instruire, consultanții
EEN au participat în mod activ la activitățile propuse,
constând atât în învățarea de concepte și deﬁniții noi,
cât și pe grupuri de lucru, pe cazuri reale de afaceri,
pentru a identiﬁca metodele potrivite de a sprijinii și
a inﬂuența cresterea rapidă a IMM-urilor ambițioase
la nivel național sau internațional.
www.adrmuntenia.ro

Grupurile de lucru au constituit metoda practică
de punere în aplicare a conceptelor învătațe, trecând
prin etapele de selectare a companiilor eligibile de
scalare, identiﬁcarea nevoilor acestora și dezvoltarea
planului de acțiune.
Firmele eligibile să beneﬁcieze de serviciile de
sprijin de scalare sunt acele companiile al căror model
de afaceri este deja validat de piață, au un potențial
mare de creștere în următorii 3-5 ani (de peste 20 %)
sunt conștiente de oportunitățile internaționale și interesate de internaționalizare și au o echipă de management ambițioasă și capabilă să facă față schimbărilor.
Aceste noi servicii de scalare oferite IMM-urilor
prin Rețeaua Enterprise Europe se vor adauga celor furnizate deja de consorții și vor putea ﬁ disponibile și în
regiunea Sud Munteania și București Ilfov începând
cu anul 2022.
Proiectul „PROSME – Promovarea IMM‐urilor din
România” este ﬁnanțat prin Programul COSME al Comisiei Europene și are ca scop facilitarea accesului
IMM-urilor la piețele europene și internaționale, care
să ﬁe orientate spre creștere, afaceri integrate și servicii pentru inovare.
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Nou apel de proiecte în cadrul Priorității de investiții 2.1 A –
Microîntreprinderi pentru regiunile de dezvoltare Nord Est,
Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest și Centru
Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a
anunțat că va lansa un nou apel de proiecte în cadrul
Axei prioritare 2 „Îmbunătățirea competitivității între‐
prinderilor mici și mijlocii”, priorității de investiții 2.1
„Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin
facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin
încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin
incubatoare de afaceri”, Operațiunea A – Microîntre‐
prinderi.
Astfel, Ghidul speciﬁc al solicitantului va ﬁ disponibil pe site-ul ministerului www.inforegio.ro, începând
cu 6 mai, cererile de ﬁnanțare putând ﬁ depuse prin
intermediul aplicației MySMIS, în perioada 8 iulie-8
noiembrie 2019.
Față de primul apel de proiecte organizat în cadrul
priorității de investiții 2.1.A – Microîntreprinderi (lansat

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

în mai 2016), principalele modiﬁcări și actualizări la
ghidul speciﬁc vor viza următoarele aspecte:
• lansarea apelului doar în regiunile de dezvoltare în care alocarea ﬁnanciară disponibilă ar permite acest lucru, respectiv: Nord Est, Sud Est, Sud
Vest Oltenia, Vest și Centru;
• termenul de depunere a autorizației de construire, în etapa precontractuală – 90 de zile calendaristice;
• introducerea în Ghidul speciﬁc a unor prevederi
din Instrucțiunea AMPOR nr. 61/2017, referitoare la
veriﬁcarea condiției de eligibilitate privind păstrarea
numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în anul ﬁscal anterior depunerii cererii de ﬁnanțare;
• actualizarea unor referințe la anii ﬁscali relevanți
pentru anumite criterii, referințe pagini web;
(continuare în pagina 4)
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(continuare din pagina 3)
• actualizarea unor detalii referitoare la categoriile
de cheltuieli eligibile, conform HG 907/2016 privind
etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții ﬁnanțate din fonduri publice;
• introducerea modului de reglementare a semnării cererii de ﬁnanțare, în MySMIS, în cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este un cetățean străin
nerezident;
• completarea grilei de veriﬁcare a conformității
administrative și eligibilității cererii de ﬁnanțare cu situațiile în care pot ﬁ solicitate clariﬁcări;
• actualizarea condițiilor contractuale speciﬁce priorității 2.1;
• actualizarea unor condiții precontractuale, respectiv eliminarea obligativității depunerii Avizului administratorului/ custodelui/ clasarea solicitării pentru
intervențiile care au loc într-o arie naturală protejată
și a Avizului Natura 2000/ Clasarea notiﬁcării, după
caz, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007;
• actualizarea Formularului cererii de ﬁnanțare,
conform modiﬁcărilor MySMIS.
În cadrul acestui apel nu se vor putea depune
proiecte pentru investițiile localizate în regiunile de
dezvoltare Sud Muntenia, Nord Vest, București Ilfov
sau pe teritoriul acoperit de instrumentul Investiții Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării (arealul format
din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul
Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și
nordul Județului Constanța, în zonele identiﬁcate ca
prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare
Durabilă a Deltei Dunării).
Pentru acest apel de proiecte vor putea solicita
ﬁnanțare societățile comerciale și cooperative care se
încadrează în categoria microîntreprinderilor, pentru
construirea, modernizarea și extinderea spațiilor de
producție sau prestare a serviciilor, dotarea cu active
corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.
Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este
25.000 de euro.
Valoarea maximă a ﬁnanțării nerambursabile solicitate trebuie să respecte normele de acordare a ajutorului de minimis: valoarea maximă a ajutorului de
minimis ce poate ﬁ acordat unei întreprinderi unice,

din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani ﬁscali consecutivi (ultimii 2 ani ﬁscali înainte de data depunerii
cererii de ﬁnanțare și anul curent depunerii cererii de
ﬁnanțare) este de 200.000 de euro, echivalent în lei.
Finanțarea nerambursabilă solicitată poate reprezenta cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului.
Detalii se pot aﬂa accesând site-ul ministerului
www.inforegio.ro.
Sursa: inforegio.ro
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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DE FINANțARE

Programul INTERREG Europe a lansat al doilea apel
destinat realizării misiunilor de peer-review

P

rogramul de cooperare interregională
europeană Interreg Europe a deschis
al doilea apel pentru realizarea
misiunilor de peer‐review, prin
intermediul Policy Learning Platform
(PLP). Termenul până la care pot ﬁ
depuse cererile de ﬁnanțare este 28
iunie.

dactarea unei „to do list” pentru acțiunile ulterioare și
primirea unui feedback imediat.
Experții tematici ai PLP vor identiﬁca parteneri adecvați și vor facilita schimburile tematice în timpul
vizitei la fața locului.
Programul INTERREG Europe urmărește îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și programelor de
dezvoltare regională, în principal a celor care urmăresc
investițiile pentru creștere economică și a locurilor de
muncă și, după caz, a celor de cooperare teritorială europeană, prin promovarea schimbului de experiență și
a învățării de noi politici de către actorii de interes regional.
Pentru perioada 2014-2020, programul are un buget de 359 de milioane de euro, din care:
• 322,4 milioane de euro pentru proiecte de cooperare interregională implementate de partenerii din Uniunea Europeană (partenerii din Norvegia și Elveția vor ﬁ
coﬁnanțați din fonduri naționale de țările respective);
• 15,3 milioane de euro pentru platforme de învățare
de politici publice;
• 21,3 milioane de euro pentru asistența tehnică a programului (conﬁgurare, implementare, monitorizare etc.).
Programul este activ în 30 de țări: cele 28 de state
membre ale Uniunii Europene, Elveția și Norvegia. Autoritatea de Management a programului este Franța
(prin Regiunea Nord-Pas de Calais), iar Secretariatul Comun are sediul în Lille. Autoritatea Națională, din partea
României, este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Direcția Programe de Cooperare
Teritorială Europeană.
Sursa: fonduri‐structurale.ro

Misiunea de peer‐review constituie evaluarea activității profesionale a unei organizații de către alte organizații ce lucrează în același domeniu.
Apelul este adresat autorităților de management,
organismelor intermediare și organismelor publice responsabile de politicile de dezvoltare locală sau regională și vizează toate cele patru priorități tematice ale programului:
• cercetare și inovare;
• competitivitatea IMM-urilor;
• economie cu emisii reduse de carbon;
• mediu și eﬁciența resurselor.
Instituțiile care doresc să aplice pentru ﬁnanțare trebuie să ﬁe membre ale comunității Interreg Europe. Pentru realizarea misiunilor de peer‐review, pe baza cererii
transmise de regiunea-gazdă, experții platformei PLP
contactează regiunile din Europa cu expertiză tematică
relevantă în domeniul dorit, identiﬁcă și invită experții
cu experiență și organizațiile partenere din proiectele
Interreg Europe. Experții invitați vin în regiunea gazdă,
examinează contextul teritorial și tematic speciﬁc și fac
recomandări bazate pe experiența și expertiza lor. În general, această vizită la fața locului durează două zile și
constă în analizarea situației regionale și organizaționale,
discutarea abordărilor, soluțiilor și recomandărilor, re-

Au fost publicate Orientările pentru grupurile de acțiune locală
privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor
cu peste 20.000 de locuitori - etapa a treia a mecanismului DLRC
În data de 15 aprilie, Autoritatea de Management
pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 a
publicat „Orientările pentru grupurile de acțiune locală pri‐
vind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la ni‐
velul orașelor cu peste 20.000 de locuitori, etapa a III a me‐
canismului DLRC” corespunzătoare Axei prioritare 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
(DLRC)”, Obiectivul speciﬁc 5.1- „Reducerea numărului de
persoane aﬂate în risc de sărăcie și excluziune socială din
www.adrmuntenia.ro

comunitățile marginalizate din orașe cu o populație de peste
20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni
integrate în contextul mecanismului de DLRC” din cadrul
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
Ordinul de ministru, precum și anexele aferente
acestui demers pot ﬁ consultate pe site-ul ministerului,
accesând următorul link:
www.fonduri‐ue.ro/presa/noutati‐am‐oi/details/6/719
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Pe Argeș... spre mănăstirea de legendă!
Acum, în apropierea celei mai importante sărbători creștine ce aduce cu ea speranța mântuirii și a
vieții veșnice, prin sacriﬁciul lui Iisus Hristos, călătoria
noastră virtuală prin regiunea Sud Muntenia ne poartă
spre cea mai cunoscută mănăstire, Mănăstirea Curtea
de Argeș, care poartă în ea mesajul jertfei pentru
creație.
Capodoperă a arhitecturii românești, Mănăstirea
Curtea de Argeș a fost ctitorită de Neagoe Basarab în
perioada 1512 – 1517. Realizată în stil bizantin, precum celelalte biserici din zonă, Mănăstirea Curtea de
Argeș își dovedește unicitatea prin inﬂuențele arabe,
armene sau persane vizibile în detaliile exterioare.
Pictura este opera lui Dobromir, artistul care a zugrăvit
și Mănăstirea Dealu din Târgoviște.
Privită în detaliu, biserica apare ca un subtil joc
de linii și înﬂorituri ingenioase în piatră, de lumini și
umbre răsfrânte care-i dau suplețe și eleganță. Planul
bisericii reﬂectă tradiția cultului ortodox, cuprinzând
trei încăperi: altarul, naosul și pronaosul, care pun în
evidență două părți esențiale, privite atât din interior
cat și din exterior. O parte, în formă trilobată, cu trei
abside egale, cuprinde altarul și naosul, după principiile de la Cozia. Cealaltă parte cuprinde pronaosul,
de formă dreptunghiulară, supralărgit față de naos,
care formează partea originală a acestei clădiri și care
a servit de mausoleu ctitorului și familiei sale. Pronaosul cuprinde patru părți distincte: un vestibul dreptunghiular în fața intrării, în continuarea acestuia, un
spațiu central pătrat, delimitat de douăsprezece coloane, simbolizându-i pe cei doisprezece apostoli, destinat credincioșilor, și, lateral, cuprinde între coloanele
și zidurile mărginașe, doua compartimente, având o
destinație funerară.
Pronaosul e încununat cu trei turle: una mare- în ax,
dar nu deasupra mijlocului încăperii, ci la limita ei estică, și două turle mai mici, deasupra colțurilor de nordvest și sud-vest.
În exterior, biserica este așezată pe o platformă
pardosită cu lespezi de piatră, înălțată cu trei trepte deasupra solului și mărginită de o balustradă de piatra nouă, cioplită însă după modelul celei vechi. Deosebit de
artistic este realizată arhitectura exterioară a bisericii
și a parametrului ei bogat, săpat în piatră de Albești.
În fața bisericii, platforma se prelungește formând
o curte mică pătrată, în mijlocul căreia se înalță un
grațios agheasmatar. Croit după modelul fântânilor
decorative ce se găsesc în fața unor anumite moschee
turcești, agheasmatarul de la Curtea de Argeș a fost
www.adrmuntenia.ro

adoptat la biserica lui Neagoe Basarab ca loc de pregătire și sﬁnțire a apelor în ziua de Bobotează, precum
și ca altar de rugăciune în aer liber.
Intrarea în biserică se găsește în fațada dinspre
Apus. Douăsprezece trepte de marmura conduc în fața
unei înalte arcade, prinse în chip de portal într-o ramă
lată, împodobită cu o minuțioasă ﬂorală stilizată. Biserica se ridica astfel pe un soclu foarte larg și înalt.
Prin înfățișarea cu totul nouă și măreață a monumentului, prin calitatea materialelor puse în operă și
prin ﬁnețea și perfecțiunea lucrului, biserica Mănăstirii
Curtea de Argeș reprezintă un monument deosebit de important în evoluția arhitecturii de piatra a țării Românești.
În vecinătatea bisericii poate ﬁ vizitată, de asemenea, Capela-Paraclis, ce face parte din același ansamblu
mănăstiresc, în interiorul căreia se aﬂă moaștele Sﬁntei
Mucenițe Filofteia, iar în parcul din apropiere se poate
vedea Fântâna Meșterului Manole despre care mitul
spune că marchează locul în care zborul artistului legendar ar ﬁ fost oprit.
Sursa: crestinortodox.ro
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Laborator de radioterapie
la Spitalul Județean de Urgență Pitești

ARGEȘ

Administrația județeană din Argeș a aprobat
documentația aferentă înﬁințării unui laborator de radioterapie în cadrul Spitalului de Urgență din Pitești.
Potrivit autorității județene, laboratorul va ﬁ dotat
cu tehnologie de ultimă generație IMRT-VMAT, asigurându-se astfel cele mai performante tratamente de
radioterapie disponibile care să permită acoperirea
întregului lanț de tratare a afecțiunilor oncologice, fapt
ce va crește numărul pacienților salvați. Prin această
inițiativă se are în vedere construirea unui corp de
clădire care va funcționa ca Laborator de radioterapie,
accesibil de la nivelul terenului, care se va conecta
printr-un tronson de legătură cu Secția de oncologie
existentă. Noua construcție va avea cinci niveluri și va
ﬁ amplasată în zona de sud-est a Secției de oncologie
și tratament. De asemenea, laboratorul va avea în do-

tare o serie de componente performante, printre care
au fost menționate: accelerator liniar de particule,
computer tomograf simulator, sistem de planiﬁcare tratament, stație de conturare, sistem de înregistrare și veriﬁcare, sistem de imobilizare și sistem de dozimetrie.
În prezent, Secția de oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești funcționează cu un
număr de 30 de paturi pentru spitalizarea continuă și
10 paturi pentru spitalizarea de zi, în contextul în care,
la nivelul județului Argeș se aﬂă în evidență oncologică
peste 17.700 de pacienți, mulți dintre ei, din cauza
perioadei lungi de așteptare, pierzând etapa optimă
de tratament. Totodată, peste 1.000 de bolnavi sunt
diagnosticați anual, dintre aceștia aproximativ 500 necesitând tratamente de radioterapie.
Sursa: adevarul.ro

Importante clădiri de patrimoniu
reabilitate cu sprijinul Ministerului Culturii
și Identității Naționale

CĂLĂRAȘI

Palatul Prefecturii Călărași

Sursă foto: editia.ro

www.adrmuntenia.ro

Sursă foto: audiotravelguide.ro

Două clădiri de patrimoniu, simboluri ale municipiului Călărași, Palatul Prefecturii Călărași, alături de
Școala Gimnazială Carol I, vor ﬁ reabilitate cu un sprijin
de până la 6 milioane de euro acordat de Ministerul
Culturii și Identității Naționale. Astfel, administratorii
celor două clădiri, Consiliul Județean Călărași, respectiv
Primăria Municipiului Călărași, pot depune solicitări
pentru a primi ﬁnanțare în vederea reabilitării celor
două ediﬁcii.
Pe de o parte, în ceea ce privește reabilitarea Palatului Prefecturii a cărui stare de degradare este destul
de avansată, există deja o cerere de ﬁnanțare depusă
de Consiliul Județean Călărași la Compania Națională
de Investiții, aplicația având ca obiectiv realizarea unui
complex socio-cultural. Pe de altă parte, Școala Gimnazială Carol I necesită intervenții la nivelul acoperișului și al structurii de rezistență. Totodată, aici trebuie rezolvată problema grupurilor sanitare aﬂate în curtea
instituției școlare. Odată ce primăria va ﬁnanța realizarea studiului de fezabilitate, problemele unității școlare ar putea ﬁ rezolvate ﬁe de Ministerul Culturii și Identității Naționale, ﬁe de Institutul Național al Patrimoniului.
Sursa: obiectiv‐online.ro

Școala Gimnazială Carol I
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Comuna Valea Mare –
importante investiții
pentru comunitate

DÂMBOVIțA

Î

n comuna dâmbovițeană Valea Mare
se derulează în prezent o serie de
investiții care, odată ﬁnalizate, vor
contribui esențial la dezvoltarea
localității.
Un prim demers important vizează extinderea
rețelei de canalizare pe o distanță de 7,6 km. Proiectul
are o valoare de un milion de euro, ﬁind ﬁnanțat prin
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și
vizează totodată realizarea a 240 de cămine de racord.
Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat la începutul
lunii martie, în prezent lucrările ﬁind executate în procent de 20%.
O altă inițiativă, pe cale de a se concretiza ca urmare a asocierii dintre Consiliul local Valea Mare și
Consiliul Județean Dâmbovița, are în vedere amenajarea centrului civic al comunei, valoarea investițiilor
ridicându-se la 680.000 de lei.
Totodată, se lucrează la realizarea podului peste
pârâul Potop, ﬁnanțarea lucrărilor ﬁind asigurată prin
PNDL. În faza de licitație se aﬂă și proiectul care are ca
obiectiv realizarea unui bazin de înot, investiția în valoare de 200.000 de euro realizându-se prin intermediul unui grup de acțiune locală.
Sursa: ziardambovita.ro

GIURGIU

Au început lucrările de modernizare
pentru Drumul Județean 507!

În data de 16 aprilie, Marian Mina, președintele
Consiliului Județean Giurgiu a anunțat demararea lucrărilor de reabilitare și modernizare a Drumului Județean 507. Sectorul de drum pe care se realizează intervențiile are o importanță majoră pentru județul Giurgiu,
deoarece, prin intermediul acestuia se realizează legătura între orașul Giurgiu și localitățile Oinacu, Braniștea
și Gostinu.
Proiectul este ﬁnanțat prin Programul Național de
Dezvoltare Locală și are o valoare de peste 19 milioane
de lei. Inițiativa ce vizează Drumul Județean 507 face parte din planul Consiliului Județean Giurgiu de modernizare a sectoarelor de drum la nivelul întregului județ.
Sursa: facebook.com
www.adrmuntenia.ro

10

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #414
15 • 21 aprilie 2019

INFO
JUDEțE
Sursă foto: obiectiv.net

O nouă întâlnire destinată
analizei proiectelor privind infrastructura de irigații

IALOMIțA

www.adrmuntenia.ro

nedeterminată sau dacă sunt menținute cel puțin un
an. De asemenea, pentru absolvenții cu studii medii
de specialitate valoarea subvenției este de aproximativ
750 lei, iar pentru cei cu studii medii absolvite în alte
domenii, subvenția este de 500 lei. Întâlnirea a continuat cu reprezentanții OUAI-urilor, care, alături de
reprezentanții administrației, au discutat ﬁecare proiect în parte.
Sursa: obiectiv.net
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Sursă foto vestea.net

La sediul Consiliului Județean Ialomița a avut loc,
în cursul săptămânii trecute, o nouă întâlnire privind
stadiul implementării proiectelor depuse în cadrul Submăsurii 4.3, aferente Programului Național pentru Dezvoltare Rurală (PNDR), submăsură ce vizează infrastructura de irigații. Evenimentul a reunit reprezentanți
ai administrației publice centrale și județene, precum
și delegați ai organizațiilor utilizatorilor de apă pentru
irigații (OUAI) din județele Ialomița și Călărași, și a avut
ca scop găsirea unor soluții viabile problemelor întâmpinate de cei care au depus aplicații în cadrul submăsurii 4.3. Totodată au fost prezentate măsurile adoptate
în sprijinul fermierilor. O astfel de măsură constă în
alocarea de resurse ﬁnanciare de aproximativ un miliard de euro pentru partea de infrastructură primară
de irigații. Această măsura a avut ca efect creșterea
suprafeței irigabile de la aproape 400.000 de hectare,
la 1,2 milioane de hectare. De asemenea, a fost adus
în discuție programul de susținere ﬁnanciară a fermierilor care angajează în agricultură, acvacultură și industrie alimentară, tineri cu studii superioare de specialitate. În acest caz, subvenția este de aproximativ
1.000 de lei dacă persoanele sunt angajate pe o durată
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S-a lansat Ingenius NET, rețea de stakeholderi
interesați de dezvoltarea antreprenoriatului
și în dezvoltarea cercetării

În data de 16 aprilie, Universitatea Petrol-Gaze din
Ploiești a fost gazda conferinței regionale INNOVENTURE,
context în care a fost lansată rețeaua Ingenius NET.
Evenimentul a fost organizat sub Înaltul Patronaj
al Academiei Române, în parteneriat strategic cu Ministerul Cercetării și Inovării, Academia Oamenilor de
Știință din România, Camera de Comerț și Industrie
Prahova, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, Camera
de Comerț și Industrie a României, Universitatea Valahia din Târgoviște și Confederația Națională pentru
Antreprenoriat Feminin (CONAF).
Cu această ocazie, Ingenius Hub a lansat în județul
Prahova Ingenius NET, o rețea de stakeholderi interesați de dezvoltarea antreprenoriatului în România și
de dezvoltarea cercetării și accelerarea transferului tehnologic, cu precădere în industriile considerate strategice în România, conform „Strategiei naționale de com‐
petitivitate”, precum: agricultură, IT&C și domeniul auto.
Sesiunea de deschidere a INNOVENTURE a fost
urmată de doua sesiuni de discuții dedicate platforme-

TELEORMAN

lor și ecosistemelor de inovare, respectiv – aplicațiilor
inovative în economie, precum și de o serie de workshopuri și mese rotunde pe teme de management și
marketing strategic.
Sursa: prahovabusiness.ro

„Fii pregătit!
Ajutorul tău contează!” – la ﬁnal!

Inițiat la jumătatea lunii martie
de Primăria Municipiului Alexandria
și Inspectoratul pentru Situații de
Urgență „A.D. Ghica”, Teleorman
proiectul „Fii pregătit! Ajutorul tău
contează!” a ajuns la ﬁnal, ultima activitate realizându-se la Școala Gimnazială Nr. 6, din Alexandria.
Proiectul derulat de cele două
instituții s-a adresat elevilor din ciclul
gimnazial din unitățile școlare de pe raza municipiului
Alexandria, care au avut posibilitatea să învețe ce comportament trebuie să adopte în caz de cutremur, cum
să acorde corect primul ajutor și care sunt datele ce
trebuie comunicate în cazul unui apel la numărul unic
pentru urgențe 112.
„Având în vedere faptul că misiunile pompierilor
teleormăneni sunt întotdeauna orientate spre creșterea
gradului de siguranță a cetățenilor, un aspect ce va ﬁ
www.adrmuntenia.ro

mereu în centrul atenției pentru acțiunile viitoare va ﬁ
asigurarea unor forme de pregătire continuă în pre‐
venirea și gestionarea riscurilor existente la nivelul
județului Teleorman, cu accent pe segmentul tinerilor,
unde procesul de educație este mult mai intens și care
poate aduce beneﬁcii pe termen scurt, mediu și lung”,
se arată în comunicatul de presă emis de ISU Teleorman.
Sursa: ziarulmara.ro
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fonduri-structurale.ro
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Ziarul Mara
16 aprilie 2019

www.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 22 aprilie 2019
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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: Str. Ion Creangă, nr. 52-54, etaj 6,
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.

