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ADR Sud Muntenia – acțiuni destinate
cooperării transfrontaliere a clusterelor
din domeniul alimentar

A

genția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de coordonator de proiect, a
organizat la Hotel Minerva, București, în perioada 2526 iunie, o serie de evenimente cu
privire la implementarea aplicației Danube S3 Cluster  „Cooperare transnațională a clusterelor
din domeniul alimentar”. De asemenea, proiectul și rezultatele înregistrate au fost prezentate în
cadrul celei dea opta ediții a Forumului Anual SUERD, desfășurat în perioada 27 – 28 iunie, în
contextul deținerii de către România a Președinției Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea
Dunării (SUERD) precum și a Președinției Consiliului Uniunii Europene.
Desfășurat în data de 25 iunie, primul dintre eve de a evidenția progresul realizat în cadrul proiectului,
nimentele organizate de ADR Sud Muntenia, focus de a analiza situațiile întâlnite și de a găsi cele mai bu
grup de descoperire antreprenorială, destinat temei ne modalități comune de soluționare.
transversale „Alimentație sănătoasă”, a avut ca scop
(continuare în pagina 3)
crearea de oportunități pentru clusterele ce activează
în domeniul alimentației sănătoase. Astfel, pe baza dis
cuțiilor din cadrul grupurilor de lucru bazate pe subdo
meniile „Alimente funcționale ‐ noi produse alimentare
sănătoase și îmbogățite nutrițional” și „Agricultura in‐
teligentă” sau realizat schimburi de bune practici și trans
fer de cunoștințe ce vor sta la baza viitoarelor proiecte
transversale și de cooperare internațională.
„Evaluarea primului an de implementare a pro‐
iectului Danube S3 Cluster” a avut loc în data de 26 iu
nie, evenimentul constituind pentru partenerii proiec
tului și pentru oﬁțerul de proiect din partea Programului
de Cooperare Transfrontalieră Dunărea, o oportunitate
www.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
De asemenea, în perioada 2728 iunie, cea de a
opta ediție a Forumului Anual al Strategiei Uniunii Eu
ropene pentru Regiunea Dunării a reprezentat pentru
ADR Sud Muntenia o oportunitate de a prezenta pro
iectul Danube S3 Cluster, tematica acestuia  promo
varea unei cooperări transnaționale a clusterelor din
domeniul agroalimentar – ﬁind în concordanță cu prio
ritățile exercitării de către România a Președinției Stra
tegiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării.
Proiectul Danube S3 Cluster este important atât
pentru regiunea Sud Muntenia, în a cărei economie sec
torul agroalimentar deține o pondere însemnată, ﬁind
regiunea cu cel mai mare potențial agroalimentar din
România, cât și pentru Agenție, reprezentând un pas
înainte în promovarea inovării, ca politică regională,
în transformarea economică a regiunii prin intermediul
clusterelor din sectoarele de specializare inteligentă,
precum și în promovarea cooperării interregionale.
Evenimentul a reunit înalți oﬁciali europeni, dem
nitari din statele ce fac parte din regiunea vizată de
SUERD și reprezentanți ai instituțiilor europene de pro
ﬁl, coordonatori naționali și de arii prioritare SUERD, au
torități publice centrale cu responsabilități în implemen
tarea obiectivelor ariilor prioritare ale SUERD, membrii
Grupului de Lucru Interministerial SUERD și ai Con
siliului Consultativ, reprezentanți ai autorităților publice
locale, ai mediului academic și de afaceri, ai societății
civile, precum și conducerea și reprezentanți ai Parla
mentului României și ai Administrației Prezidențiale.
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Forumul a fost organizat de Ministerul Român al
Afacerilor Externe alături de Comisia Europeană și de
Programul Transnațional de Cooperare Dunărea la Pala
tul Parlamentului și a avut drept moto: „Promovăm coe‐
ziunea pentru o prosperitate comună în regiunea Du‐
nării”. Evenimentul sa desfășurat în contextul deținerii
de către România a Președinției Strategiei Uniunii Eu
ropene pentru Regiunea Dunării (SUERD) precum și a
Președinției Consiliului Uniunii Europene, și a propus spre
dezbatere tematici precum conectivitate, mobilitate, com
petitivitate prin stimularea dezvoltării clusterelor, trans
porturilor, digitalizării și turismului. De asemenea, au fost
identiﬁcate sinergii între obiectivele strategiilor macro
regionale și obiectivele programelor transnaționale, trans
frontaliere și ale fondurilor structurale și de investiții ale
UE, în perspectiva Politicii de Coeziune post2020.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte
nia implementează în calitate de coordonator proiec
tul Danube S3 Cluster – „Cooperare transnațională a
clusterelor din domeniul agroalimentar”, bazat pe con
ceptul de specializare inteligentă în regiunea Dunării,
ﬁnanțat în cadrul Programului de Cooperare Transna
țională Dunărea, Axa prioritară 1 – „O regiune a Dunării
inovativă și responsabilă social”. Obiectivul principal
al proiectului este de a stimula ecosistemul antrepre
norial bazat pe inovare, în zona Dunării, prin elaborarea
politicilor de cluster în contextul RIS 3, precum și prin
îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților de manage
ment al inovării și promovarea cooperării transnaționa
le a clusterelor în industria agroalimentară.
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Prima întâlnire transnațională
a consorțiului proiectului SinCE‐AFC
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Mun
nia, în calitate de partener, va implementa proiectul tenia este de 143.420,00 de euro, contribuția proprie a
SinCE‐SFC, ﬁnanțat din Programul INTERREG Europe, Agenției ﬁind de 2.868,40 de Euro.
Apel 4. Astfel, în data de 27 iunie, la Salonic, în Grecia,
Proiectul SinCE‐AFC se va implementa în două etape.
a avut loc prima întâlnire transnațională a partenerilor, Prima etapă (cu o durată de 3 ani) este dedicată învățării
eveniment organizat de către partenerul lider al pro la nivel regional și schimbului de experiență între parteneri,
iectului SinCE‐AFC‐ „Consolidarea spiritului antrepre‐ iar la ﬁnalizarea acesteia partenerii trebuie să realizeze un
norial al IMM‐urilor din lanțul agroalimentar în tran‐ Plan local de acțiune pentru sprijinirea elaborării de noi
ziția către economia circulară”.
politici pentru domeniile abordate de proiect. De asemenea,
Obiectivul general al proiectului SinCE‐AFC este în cadrul proiectului va ﬁ realizat un plan de acțiune comun
îmbunătățirea politicilor în domeniul strategiilor regio ce va conține recomandări pentru politicile europene.
nale de inovare prin facilitarea mecanismelor orizon
În cea dea doua etapă de implementare a pro
tale ce sprijină antreprenoriatul IMMurilor din sectorul iectului, partenerii vor monitoriza modul în care se im
agroalimentar prin exploatarea oportunităților eco plementează planul de acțiune elaborat în prima etapă.
nomiei circulare.
În cadrul întâlnirii, reprezentanții Agenției pentru
Proiectul va ﬁ implementat în perioada 1 august Dezvoltare Regională Sud Muntenia au oferit informa
2019 – 31 iulie 2023, întrun consorțiu
ții importante despre regiunea Sud
format din nouă parteneri din Grecia, Economia circulară este o nouă abordare Muntenia, Agenție și proiectele im
a modelelor de dezvoltare economică.
Italia, Polonia, Ungaria, Irlanda, Bulgaria Aceasta evidențiază potențialul de a folosi plementate, precum și despre rezul
și România, și are drept coordonator deșeurile ca resurse pentru alte lanțuri
tatele acestora.
ANATOLIKI S.A. Agenție pentru Dez productive oferind astfel un ciclu de viață
În cadrul proiectului SinCEAFC
mai lung produselor și o abordare de
voltare Locală a Autorităților Locale afaceri mai ecologică.
se vor elabora planurile de acțiune na
din Estul Salonicului.
ționale/regionale de acțiune pentru eco
Sistemele regenerative sunt o prioritate
Valoarea totală a acestui proiect ridicată în UE.
nomia circulară, ținânduse cont de poli
este de 1.519.940,00 de euro, din care
ticile UE în acest domeniu.
www.adrmuntenia.ro
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Sediul ADR Sud Muntenia

Zoltan
HORVATH
• 20 de ani
de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia!

Andreea Luciana
IACOVACHE
• 10 ani
de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia!

Florentin
GEORGESCU
• 10 ani
de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia!

La începutul lunii iulie, cole
gul nostru Zoltan HORVATH, ex
pert Serviciul Monitorizare pro
iecte POR, împlinește 20 de ani
de activitate în cadrul ADR Sud
Muntenia!
Pe această cale, dorim săl
felicităm și săi mulțumim pen
tru profesionalismul manifestat
prin întreaga activitate desfășu
rată în sprijinul beneﬁciarilor de
fonduri Regio din județul Ialomița!
La Mulți Ani cu realizări!

În această lună, colega noas
tră Andreea Luciana IACOVACHE,
auditor intern, Biroul audit in
tern, împlinește 10 ani de acti
vitate în cadrul Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Mun
tenia!
Cu această ocazie, o feli
cităm șii mulțumim pentru co
legialitate și pentru profesiona
lismul dovedit în cei 10 ani de
activitate!
La Mulți Ani cu împliniri!

În data de 2 iulie, colegul
nostru Florentin GEORGESCU,
expert Serviciul Comunicare,
împlinește 10 ani de activitate
în cadrul Agenției pentru Dez
voltare Regională Sud Munte
nia!
Cu acest prilej, îl felicităm
șii mulțumim pentru colegia
litate și pentru profesionalismul
dovedit prin activitatea desfă
șurată!
La Mulți Ani cu succese!

www.adrmuntenia.ro
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Fonduri Regio pentru noi proiecte de investiții
în județul Argeș

Î

n data de 26 iunie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, în prezența președintelui Consiliului Județean Argeș, Dan Constantin Manu, a
semnat alături de reprezentanții administrației locale argeșene: Gheorghiță Boțârcă, primarul
orașului Topoloveni, și IonGabriel Zăvoianu, primarul comunei Domnești, două contracte de
ﬁnanțare privind crearea infrastructurii destinate mijloacelor nepoluante de transport, precum și
modernizarea infrastructurii școlare.
Pentru proiectul „Modernizare/extindere alei pie‐
tonale și construire piste de bicicliști în orașul Topoloveni”,
Primăria Orașului Topoloveni beneﬁciază de ﬁnanțare ne
rambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional
2014 – 2020), în cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției
către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Obiectivul
speciﬁc 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele ur‐
bane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.
Obiectivul general al administrației locale din To
poloveni este de a îmbunătăți infrastructura destinată
utilizării mijloacelor nepoluante de transport, astfel
încât să se reducă numărul deplasărilor cu autoturis

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

mele personale și, implicit, emisiile echivalente de
CO2 din transport. În acest context, populația orașului
va beneﬁcia de îmbunătățirea condițiilor de deplasare
nemotorizată, prin creșterea standardelor de calitate
și siguranță în utilizarea acestor moduri de transport.
De asemenea, prin încurajarea utilizării transportului
nepoluant, pietonii și bicicliștii vor circula în condiții
cu un grad sporit de siguranță, ca urmare a asigurării
facilităților corespunzătoare acestor tipuri de deplasări,
avânduse totodată în vedere decongestionarea traﬁ
cului rutier și diminuarea accidentelor rutiere.
(continuare în pagina 7)
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Aplicația are o valoare totală de 17.690.149.91
lei, din care peste 14 milioane de lei sunt alocați din Fon
dul European pentru Dezvoltare Regională, aproximativ
2,2 milioane de lei provin din bugetul de stat, în timp
ce peste 348 de mii de lei constituie coﬁnanțarea be
neﬁciarului. Implementare a acestui proiect se reali
zează în 69 de luni, în perioada 1 septembrie 2015 –
31 mai 2021.
Primăria Comunei Domnești a depus cererea de
ﬁnanțare în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții
10.1 – „Investițiile în educație și formare, inclusiv în
formare profesională, pentru dobândirea de competen‐
țe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv spe
ciﬁc 10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul
educației timpurii și învățământului obligatoriu, în spe‐
cial pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a
sistemului”, apel dedicat învățământului antepreșcolar
și preșcolar, Operațiunea A.
Obiectivul proiectului cu titlul „Modernizare și
dotare Grădinița Domnești S+P+1E, comuna Domnești,
județul Argeș”, depus de autoritățile locale este de a
moderniza grădinița din comună, asigurând astfel o ca
litate superioară a sistemului de învățământ preșcolar.
Astfel, se va genera o creștere a gradului de participare
la nivelul educației timpurii și, ulterior, la nivelul învă
țământului obligatoriu. Reabilitarea actualei infrastruc
turi și dotarea cu echipamente inovatoare vor conduce
la creșterea numărului de preșcolari de la 75, la 100

regio.adrmuntenia.ro
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de copii școlarizați, inclusiv copiii proveniți din grupuri
dezavantajate.
Aplicația are o valoare totală de 2.415.500,01 lei,
din care, aproximativ două milioane de lei reprezintă
contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare
Regională, peste 300 de mii de lei este contribuția din
bugetul de stat, în timp ce aproape 47 de mii de lei
constituie coﬁnanțarea eligibilă a beneﬁciarului. Im
plementarea proiectului se realizează în 37 de luni, în
perioada 23 mai 2018 – 31 mai 2021.
În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înre
gistrat 1.170 de proiecte (inclusiv aplicațiile din cadrul
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursa
bile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului
Argeș, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio
247 de aplicații, având o valoare solicitată de peste
un miliard de lei.
Dintre acestea cele șase proiecte înregistrate în
cadrul Axei prioritare 10 solicită fonduri de peste 33
de milioane de lei, iar cele 13 aplicații depuse în cadrul
Axei prioritare 3 solicită fonduri de peste 176 de mi
lioane de lei.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁ
nanțare prin Programul Operațional Regional 2014 –
2020 (POR) puteți obține accesând siteul dedicat
implementării Programului în regiunea Sud  Mun
tenia, regio.adrmuntenia.ro.
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Beneﬁciarii de fonduri Regio din Sud Muntenia
la o nouă întâlnire de instruire

Î

n data de 2 iulie, la sediul din Călărași al
Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia a avut loc seminarul de
instruire destinat beneﬁciarilor de
fonduri europene nerambursabile prin
Programul Operațional Regional 2014
2020, organizat de Direcția Organism
Intermediar POR.
În acest sens, pentru reprezentanții autorităților
publice și ai instituțiilor de cult au fost abordate as
pecte privitoare la implementarea proiectelor ce au
ca obiectiv: 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), dezvoltarea
infrastructurii de sănătate și sociale (Axa prioritară 8),
precum și îmbunătățirea infrastructurii educaționale
(Axa prioritară 10).
Astfel, beneﬁciarii de fonduri Regio au primit re
comandări privind întocmirea corectă a materialelor
de publicitate, conform Manualului de identitate vi
zuală, elaborarea cererilor de rambursare, realizarea
achizițiilor în baza instrucțiunilor și a ordonanțelor de

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

urgență emise de Autoritatea de Management pentru
Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. De ase
menea, participanții au fost puși în temă cu procedurile
speciﬁce implementării proiectelor, în vederea unei mo
nitorizări corecte.
Prin organizarea acestui seminar de instruire, ADR
Sud Muntenia continuă procesul de susținere a bene
ﬁciarilor de fonduri europene prin informarea lor con
stantă, astfel încât proiectele de investiții depuse de
aceștia să determine creșterea competitivității econo
mice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comuni
tăților 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 ﬁ
nanțare prin Programul Operațional Regional 2014 –
2020 (POR) puteți obține accesând siteul dedicat
implementării Programului în regiunea Sud  Mun
tenia, regio.adrmuntenia.ro.
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Fonduri Regio pentru reabilitarea
infrastructurii educaționale din satul Câmpurelu

Î

n data de 2 iulie, Mariana Vișan,
director adjunct Organism Intermediar
POR, a semnat la sediul din Călărași al
Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, alături de Constantin
Stoica, primarul comunei Colibași,
contractul de ﬁnanțare aferent aplicației
„Modernizare, extindere, dotare Școala
Generală Nr.2 cu Clasele I‐VIII,
Câmpurelu”.
Proiectul, ﬁnanțat din Programul Operațional Re
gional 20142020, a fost depus în cadrul Axei prioritare
10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prio
ritatea de investiții 10.1  „Investițiile în educație, și
formare, inclusiv în formare profesională, pentru do‐
bândirea de competențe și învățare pe tot parcursul
vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și
formare”, Obiectiv speciﬁc 10.1 „Creșterea gradului
de participare la nivelul educației timpurii și învăță‐
mântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc cres‐
cut de părăsire timpurie a sistemului”, apel dedicat învă
țământului obligatoriu, Operațiunea B.
Pentru a asigura o educație atractivă și de calitate,
în vederea reducerii abandonului școlar în rândul ele
vilor din Câmpurelu, Primăria Comunei Colibași, în ca
litate de beneﬁciar, va realiza lucrări de reabilitare, ex
tindere și modernizare a Școlii Generale Nr.2 cu Clasele
IVIII. Astfel, după ﬁnalizarea lucrărilor ce vor îmbună
tăți infrastructura educațională, persoanele implicate
în procesul educativ, elevi și cadre didactice, vor be
neﬁcia de o infrastructură optimizată ce va asigura pre
misele unei educații de calitate care, ulterior, va con
tribui la dezvoltarea locală și la îmbunătățirea nivelului
de trai al comunității.
Cererea de ﬁnanțare are o valoare totală de
4.740. 547,93 lei, din care aproximativ 4 milioane de
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lei reprezintă ﬁnanțare nerambursabilă din Fondul Eu
ropean pentru Dezvoltare Regională, aproximativ 600
de mii de lei este contribuția de la bugetul de stat, iar
peste 100 de mii de lei constituie coﬁnanțarea bene
ﬁciarului. Perioada de implementare a proiectului este
de 91 de luni, începând cu 1 februarie 2015.
În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înregis
trat 1.170 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse pe
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursa
bile 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, prin cele 10
proiecte aferente Axei prioritare 10 se solicită fonduri
de peste 66 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 ﬁ
nanțare prin Programul Operațional Regional 2014 –
2020 (POR) puteți obține accesând siteul dedicat
implementării Programului în regiunea Sud  Mun
tenia, regio.adrmuntenia.ro.
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

Apel de proiecte Erasmus+ destinat reformării politicilor

C

omisia Europeană (CE) a lansat un apel de propuneri de proiecte Erasmus+, acțiuneacheie 3
„Sprijin pentru reformarea politicilor” – Tineretul Europei împreună. Prin acest apel de
proiecte, CE dorește să valoriﬁce atitudinile pozitive ale tinerilor cu privire la proiectul european,
aceștia ﬁind considerați un model de inspirație prin modul în care percep Europa și identitatea
lor europeană. Aplicațiile pot ﬁ depuse până la 18 iulie, sesiunea având un buget de 5.000.000
de euro.

www.adrmuntenia.ro

Sursă foto 4.bp.blogspot.com

Acțiunile „Tineretului Europei
împreună” ar trebui să valoriﬁce
experiența dobândită prin proiectul
„Idei pentru Europa de mâine”,
obiectivele europene pentru tineret
și constatările sondajului Eurobaro
metru, privind prioritățile tinerilor și
alte inițiative destinate programelor
și politicilor în materie de tineret, in
clusiv proiectele selectate în cadrul
acestei acțiuni în 2018, vizând pro
movarea participării tinerilor la viața
civică europeană, precum și schim
burile transfrontaliere și activitățile
legate de mobilitate.
Solicitanții eligibili ai acestei
acțiuni cheie sunt ONGurile pentru
tineret, organismele publice și gru
purile informale de tineri, în special
cele active la nivel local, întreprin
derile sociale, asociații ale regiunilor, grupări europene
de cooperare teritorială, organisme cu scop lucrativ
care activează în domeniul responsabilității sociale a
întreprinderilor stabilite întro țară participantă la pro
gramul Erasmus+.
Sunt eligibile următoarele categorii de activități:
• activități legate de mobilitate, precum schimburi
de tineri la scară largă, inclusiv (dar fără a se limita la)
crearea de rețele și de oportunități de formare non
formală și informală și dezvoltarea de proiecte deru
late de tineri;
• activități care înlesnesc accesul și participarea ti
nerilor la activități de politică a Uniunii Europene (UE)
relevante pentru tineri, schimburi de experiență și de
bune practici;
• creare de rețele și de parteneriate cu alte organi
zații de tineret, participare la reuniuni sau seminarii cu
alte părți interesate și/sau cu factori de decizie în ve
derea creșterii impactului politicilor asupra categorii
lor, sectoarelor și/sau sistemelor vizate;
• inițiative și evenimente de dezvoltare a ONGuri
lor europene/a organizațiilor societății civile/a rețele

lor extinse în întreaga UE;
• activități de sensibilizare, de informare, de dise
minare și de promovare (seminare, ateliere de lucru,
campanii, reuniuni, dezbateri publice, consultări etc.)
privind prioritățile strategice ale Uniunii Europene în
domeniul tineretului.
Informații suplimentare:
• cerința minimă privind componența parteneria
tului pentru această cerere de propuneri este să existe
cel puțin cinci parteneri din cinci țări eligibile pentru
participarea la programul Erasmus+;
• proiectele să se implementeze pe o perioadă cu
prinsă între 9 și 24 de luni;
• contribuția ﬁnanciară din partea UE este de mi
nimum 100.000 de euro și nu poate depăși 500.000
de euro;
• perioada estimativă pentru demararea acțiunilor
ar ﬁ octombriedecembrie 2019;
• activitățile trebuie să ﬁe de natură transfronta
lieră și se pot desfășura la nivel european, național, re
gional sau local
Sursa: ﬁnantare.ro
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Progresul înregistrat în implementarea
Programului Interreg VA România – Bulgaria

C

ooperarea Teritorială Europeană (Interreg) reprezintă atât unul dintre obiectivele politicii de
coeziune, cât și cadrul de implementare a unor acțiuni comune între diverși actori regionali,
naționali sau locali din statele membre ale Uniunii Europene (UE). Interreg are ca obiectiv general
promovarea dezvoltării economice, sociale și teritoriale armonioase a UE, în jurul a trei direcții de
cooperare: transfrontalieră (Interreg A), transnațională (Interreg B) și interregională (Interreg C).
În acest context, Programul Interreg VA România
Bulgaria are ca obiectiv principal dezvoltarea zonei de
graniță dintre cele două țări prin ﬁnanțarea unor pro
iecte comune, având un buget total de 258,5 milioane
euro, alocat pentru 6 axe prioritare. Parteneriatele crea
te în cadrul Programului acționează în direcția găsirii
de soluții comune la provocările comune, contribuind
astfel, la crearea de punți transfrontaliere și transcul
turale, prin creșterea conștientizării populației privind
avantajele cooperării transfrontaliere.
În prezent, stadiul implementării Programului în
cifre este după cum urmează: – 199 de proiecte selec
tate, în valoare de aprox. 322 milioane euro; – 164 de
proiecte contractate în valoare de aprox. 254 milioane
euro; – 105 proiecte în implementare în valoare de
aprox. 208 milioane euro; – rata de absorbție 21,49%
(aprox. 46 milioane euro fonduri FEDR). În sprijinul
parteneriatelor, pe parcursul anului 2019, Secretariatul
Comun din cadrul Biroului pentru Cooperare Trans
frontalieră Călărași pentru granița România – Bulgaria
(BRCT Călărași) a organizat două întâlniri tematice cu
www.adrmuntenia.ro

beneﬁciarii lideri ai proiectelor selectate în cadrul celui
deal treilea apel al Programului Interreg VA Româ
niaBulgaria. În perioada următoare vor ﬁ organizate
două întâlniri tematice privind regulile de implemen
tare a proiectelor, la Craiova și la Dobrich, urmând ca
alte două evenimente să se desfășoare în cursul anului.
Pentru promovarea rezultatelor obținute prin proiec
tele implementate, în data de 8 iulie va ﬁ realizată o
vizită de mediatizare la locul de implementare a unui
proiect ﬁnanțat în cadrul Programului Interreg VA Ro
mânia – Bulgaria. De asemenea, vor avea loc Confe
rința Anuală a Programului Interreg VA RomâniaBul
garia, precum și sărbătorirea Zilei Cooperării Europene,
prilej cu care, în luna mai a fost lansat un concurs vi
deo pentru amatori, concurs ce are ca termen limită de
depunere a clipurilor video data de 30 iunie 2019.
Pentru mai multe informații despre Programul In
terreg VA RomâniaBulgaria, despre evenimentele vii
toare, dar și despre proiectele ﬁnanțate, se poate acce
sa următoarea pagina de internet www.interregrobg.eu.
Sursa: soridapress.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

O destinație de weekend: Parcul Natural Comana,
județul Giurgiu

E

xplorăm din nou o zonă de câmpie, menținând convingerea că dispunerea exclusiv pe orizontală
a spațiului nu exclude adâncimea, profunzimea ... Să purcedem – cum sar spune întro poveste –
întro nouă călătorie virtuală prin regiunea Sud Muntenia, o regiune a contrastelor, pornind de la
un pretext antic, labirintul, căci spațul ce urmează a ﬁ vizitat poate ﬁ privit ca un labirint.
Reprezentat ca o încrucișare de drumuri, unele
fără ieșire, labirintul presupunea existența unor probe
de inițiere care, odată trecute, deschideau perspecti
vele unei lumi ascunse, ale unui centru spiritual sau sa
cru ce se impunea apărat, ipostaziat adesea sub forma
unei comori, a unui oraș sau a chiar unui mormânt.
Cei cărora le plac provocările drumețiilor în natu
ră, pot descoperi în județul Giurgiu o oază în care na
tura pare să ﬁ generat un adevărat paradis al plantelor
și al păsărilor: Parcul Natural Comana. Acesta are o
întindere de aproximativ 25.000 de hectare, ﬁind cu
noscut și sub numele de Balta Comana. Și, chiar dacă re
lieful nu este spectaculos, caracteristicile naturale 
nemărginite oceane de păduri, vaste întinderi de apă,
zone umede și mlăștinoase – precum și impresionanta
diversitate biologică fac din Balta Comana a treia zonă
umedă din țară, după Balta Mică a Brăilei și Delta Du
nării, și a doua ca biodiversitate după Deltă. Astfel, aici
pot ﬁ observate peste 1.250 de specii de plante, peste
141 de specii de păsări și 19 specii de pești, dintre ca
re, țigănușul și cleanul de Comana, găsinduse doar în
acest areal natural.
Labirintul de canale poate ﬁ străbătut cu barca,
cu caiacul sau cu lotca, nu însă fără îndrumarea unui
www.adrmuntenia.ro

ghid. Există și o serie de trasee semnalizate ce pot ﬁ
parcurse „la picior” precum drumul denumit „Poiana
Brigadierului” ce cuprinde ca obiective Poiana Briga
dierului  Aleea Boierului  Conacul Cantacuzinilor sau
traseul „Crucea de Piatră”, cu zona Rezervației de Măr
găritar și Iezer. Turiștii se mai pot delecta în împrejurimi
prin „Rezervația Științiﬁcă de Bujor”, cu un popas la
Padina de apă, prin „Rezervația Naturală de Ghimpe”
care cuprinde și Stejarii Seculari și Fântâna cu Nuc, sau
pe traseul denumit „Fântâna Hoților” (țârâitori) cu po
pas la Padina cu Scaieți.
Și pentru că orice labirint ascunde o moarte,
uneori ritualică, legenda spune că în locul numit azi
„Fântâna cu Nuc” ar ﬁ fost decapitat Vlad țepeș, al că
rui trup a fost apoi dus și îngropat la mănăstirea Co
mana, și nu la Snagov.
Aceste probe inițiatice concretizate în drumeții,
plimbări cu barca și cu atelaje, învățarea meșteșuguri
lor tradiționale, pescuit, cicloturism, observarea anima
lelor, pot ﬁ încercate de turiști chiar și pe durata unui
singur weekend și poartă în ele bucuria parcurgerii
unui spațiu uneori greu accesibil, dar, mai ales, împli
nirea unui drum interior spre centrul propriei ﬁințe .
Sursa: cronicaromana.net
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ARGEȘ

INFO
JUDEțE

Colaborare românofranceză
la nivel administrativ

Consiliul Județean Argeș a primit, în cursul lunii iu
nie, vizita unei delegații a administrației din regiunea
Savoia, Franța, în contextul aniversării a 50 de ani de
Salvamont, precum și al semnării unui nou protocol de
colaborare între cele două administrații.
În cadrul întâlnirii a fost evocată colaborarea ro
mânofranceză, inițiată în anul 1966 pe domeniile social
și medicosocial, dezvoltare rurală și agroturism, educație
și tineret, cetățenie europeană, dezvoltare agricolă și
turism, precum și salvare montană.
Astfel, au fost prezentate rezultatele acestei cola
borări administrative, ce au constat în implementarea

unor proiecte, încheierea de parteneriate, realizarea de
schimburi de experiență și a unor sesiuni de formare,
precum și crearea unei școli destinate dezvoltării servi
ciilor de salvare montană.
În cadrul celei dea treia etape de cooperare, pa
rafate prin acordul semnat de reprezentanții adminis
trațiilor române și franceze, se are în vedere dezvoltarea
relațiilor de cooperare întrun nou context european în
următoarele domenii de referință: turism montan, cul
tură, salvare montană și respectarea principiilor și valo
rilor comune europene și consolidare instituțională.
Sursa: argesexpres.ro

Târgoviște 
proiecte ﬁnanțate
de administrația locală
la propunerea cetățenilor
DÂMBOVIțA

Sursă foto editia.ro

Locuitorii orașului Târgoviște vor avea posibilitatea
de a propune administrației locale, prin intermediul unei
platforme online create în acest scop, o serie de proiecte,
din care trei vor ﬁ selectate spre ﬁnanțare. Valoarea bu
getului propus de primărie în cadrul bugetării partici
pative, pentru proiectele ce urmează a ﬁ selectate este
de 1,2 milioane de lei pe an bugetar, valoarea estimată
pentru un proiect propus nedepășind suma de 400.000
de lei, inclusiv TVA.
Astfel, pot ﬁ depuse propuneri de proiecte care să
se încadreze întrunul dintre domeniile:
1. infrastructură stradală: alei, trotuare, scuaruri,
zone pietonale;
2. amenajare de spații verzi și locuri de joacă;
3. mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației;
4. amenajare spații publice (mobilier urban, ilumi
nat public, etc.)
5. infrastructură culturală;
6. infrastructură de sănătate;
7. digitalizare.
Cei care doresc să facă propuneri proiecte trebuie
să aibă domiciliul în municipiul Târgoviște și să se înscrie
pe platforma online creată de autoritățile locale pentru
bugetarea participativă.
Sursa: targovistenews.ro

Au început
lucrările de modernizare
la Drumul Județean 306 A!
CĂLĂRAȘI

Administrația județeană călărășeană a inițiat
lucrările de modernizare a DJ 306 A, lucrări prin care
intrarea în municipiul Călărași, în zona Siderca, va ﬁ
reorganizată. Investițiile, de aproximativ 500 de mii
de euro, realizate din bugetul Consiliului Județean
Călărași, au în vedere efectuarea unor lucrări precum:
realizarea de îmbrăcăminți bituminoase lejere, lăr
girea carosabilului la patru benzi, montarea separa
toarelor de drum și a indicatoarelor rutiere. Totodată,
vor ﬁ trasate marcajele rutiere și vor ﬁ instalate pa
nouri indicatoare. Având ca obiectiv realizarea unei
infrastructuri rutiere la standarde înalte, proiectul
de investiții va ﬁ ﬁnalizat în aproximativ trei luni.
Sursa: calarasipress.ro
www.adrmuntenia.ro
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GIURGIU

Giurgiu  „Descoperă Rowmania”

Duminică, 30 iunie, în munici
piul Giurgiu, pe Canalul Cama, sa
desfășurat cea dea VII a ediție a
competiției de vâslit „Descoperă Row‐
mania”, organizată de Asociația „Ivan
Patzachin – Mila 23” în parteneriat
cu Primăria Municipiului Giurgiu și Cen
trul Cultural „Ion Vinea”.
Evenimentul a inclus, în afara
competiției de canotcă 10+1, o de
monstrație de vâslit efectuată de cam
pionul român Ivan Patzachin, și un ate
lier de construcție de machete de
canotci, destinat copiilor.
„Descoperă Rowmania – România naturală vă‐
zută din barcă” este o campanie națională care urmă
rește reconectarea oamenilor la natură, valoriﬁcarea
patrimoniului hidrograﬁc românesc, promovarea eco
turismului și a mișcării în aer liber prin sportul cu vâsle,
dar și o mai bună înțelegere și interpretare a naturii.
Lansată în 2013 și organizată anual de Asociația
Ivan Patzaichin – Mila 23 în parteneriat cu Administra

IALOMIțA

INFO
JUDEțE

ția Națională „Apele Române” și primăriile locale, campa
nia include o serie de festivaluri pe apă în orașele din țară.
În ﬁecare an, turneul se încheie cu ﬁnala națio
nală, desfășurată la Festivalul Internațional al Bărcilor
cu Vâsle Rowmania FEST, din Tulcea, unde câștigătorii
etapelor locale sunt invitați să participe în ultima fază
a competiției.
Sursa: stirigiurgiu.ro

Comuna Traian – proiect destinat
îngrijirii la domiciliu a bătrânilor

www.adrmuntenia.ro
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Sursă foto: planab.ro

În comuna ialomițeană Traian, administrația lo
cală, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Ialomița, va asigura îngri
jire la domiciliu și servicii sociale adecvate pentru 160
de bătrâni, în cadrul proiectului „Împreună pentru bu‐
nici – reducerea numărului de bunici vulnerabili în co‐
muna Traian, județul Ialomița prin furnizarea de servicii
sociale”. Aplicația a fost depusă spre ﬁnanțare prin
Programul Operațional Capital Uman 20142020 și are
o valoare totală de peste 2,7 milioane de lei.
Astfel, autoritățile locale au în vedere înﬁințarea
Centrului Comunitar Multifuncțional, cu rolul de a
acorda sprijin pentru 161 de persoane care aparțin
grupurilor vulnerabile, respectiv persoane vârstnice,
din care 40 aparțin minorității rome, prin furnizarea a
zece servicii sociale adecvate nevoilor acestora.
Comuna Traian din județul Ialomița are o populație
de 3.168 de persoane, din care 384 au vârsta peste
65 de ani, peste 20% din totalul populației ﬁind de et
nie romă.
Sursa: administratie.ro
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Finanțare europeană
pentru eﬁcientizarea energetică
a infrastructurii educaționale din municipiul Ploiești
PRAHOVA

A

dministrația locală a municipiului
Ploiești a obținut ﬁnanțare
europeană nerambursabilă pentru creș
terea eﬁcienței energetice a corpurilor de
clădire aferente Grădiniței cu Program
Prelungit Nr.23 și sălilor de sport din Liceul
Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol
Andrei” și din Liceul Tehnologic „1 Mai”.
În cadrul proiectului, la cele trei instituții școlare,
vor ﬁ realizate lucrări privind realizarea sistemului con
structiv pentru termoizolarea fațadelor, a lucrărilor de
tâmplărie termorezistentă pentru goluri în fațadă, a
sistemului constructiv pentru termoizolarea terasei, a
sistemului constructiv pentru termoizolarea soclului
și a plăcii peste subsol, precum și realizarea lucrărilor
de eﬁcientizare a consumului de energie electrică pen
tru iluminat.
Proiectele vor ﬁ ﬁnalizate în 11 luni de la semna
rea contractului de ﬁnanțare, având o valoare după
cum urmează: lucrările destinate reabilitării termice a

TELEORMAN

clădirii Grădiniței cu Program Prelungit Nr.23 se ridică
la valoarea totală de 4.140.392, 03 lei, contribuția bu
getului local ﬁind de 81.792,51 lei, investițiile privind
eﬁcientizarea energetică a sălii de sport din Liceul Teh
nologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei” însumează
1.283.168,04 lei, din bugetul local ﬁind asigurată suma
de 24.606,38 lei, în timp ce pentru creșterea eﬁcienței
energetice a sălii de sport a Liceului Tehnologic „1 Mai”,
cheltuielile necesită un buget de 1.953.308,49 lei, 24.606,38
lei ﬁind alocați din bugetul local.
Cele trei aplicații au fost depuse de autoritățile
locale în cadrul Programului Operațional Regional 2014
2020, Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziției către o eco‐
nomie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de in
vestiții 3.1 – „Sprijinirea eﬁcienței energetice, a gestio‐
nării inteligente a energiei și a utilizării energiei din
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv
în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiu
nea B – Clădiri publice.
Sursa: ziarulincomod.ro

Proiecte de parteneriat strategic KA 2
la ISJ Teleorman

În luna iunie, reprezentanții Inspectoratului Școlar Ju
dețean Teleorman au luat parte la două evenimente im
portante, prilejuite de două proiecte internaționale, ﬁnan
țate de Uniunea Europeană, prin Programul Erasmus+
2014 2020.
Pe de o parte, a avut loc ultima întâlnire transnațio
nală din cadrul proiectului de parteneriat strategic KA2,
„OUTSIDE THE CLASSROOMS: EXTRA‐CURRICULAR ACTI‐
VITIES” în cadrul căreia fost vizitate patru unități de învă
țământ: Zubeyir Kemelek Ortaokulu, Yenisehir Anadolu
Lisesi, Halil Rifat Pasa Ilkokulu și Sosyal Bilimler Lisesi. Par
ticipanții din cele cinci țări partenere au avut ocazia de a
aﬂa informații despre diverse proiecte pe care unitățile
respective leau desfășurat pe tema parteneriatului 
activități educative extrașcolare. De asemenea, a fost vi
zitată o expoziție amenajată în centrul orașului, în cadrul
căreia au fost expuse produsele realizate de elevi pentru
un concurs de robotică. În acest context, reprezentanții
instituțiilor partenere au revizuit obiectivele parteneria
www.adrmuntenia.ro

tului strategic, au evaluat modul în care acestea au fost
atinse ca urmare a derulării activităților asumate prin for
mularul de aplicație și au stabilit atribuțiile ce revin ﬁecărei
instituții în vederea raportării ﬁnale.
Pe de altă parte, a fost realizată ultima mobilitate
internațională din cadrul celui deal doilea proiect de par
teneriat strategic KA2, implementat de ISJ Teleorman în
perioada 20172019, „IMPROVING TEACHERS’ COMPE‐
TENCIES BY SHARING EXPERIENCES BETWEEN EU PAR‐
TNERS” TEACHCOM, coordonat de Karaman Il Milli Egitim
Müdürlügü (Turcia).
Participanții la această întâlnire au vizitat două unități
de învățământ de nivel primar, Piri Reis Ikokulu și Kara
manogul Mehmet Bey Ikokulu. Aici, cadrele didactice au
prezentat invitaților modalitățile folosite pentru dezvolta
rea competențelor profesionale, precum și proiectele în
care se implică pentru a se dezvolta profesional, astfel
încât să ofere o educație de calitate elevilor
Sursa: ziarulmara.ro
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Prahova Economică
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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,
Email 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, Email 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,
Email dambovita@adrmuntenia.ro

Newsletterul „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,
Bdul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax 0246/215.271, Email 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
Email comunicare@adrmuntenia.ro,
Website www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării 2 iulie 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,
Email ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean PRAHOVA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Prahova,
Bdul Republicii, nr. 24, et. VI, cam. 626/627, mun.
Ploiești, cod 100066, jud. Prahova, Tel./fax
0244/595.594, Email prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Județean TELEORMAN
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6,
mun. Alexandria, jud. Teleorman,
Tel. 0247/311.201, int. 358; Fax 0247/312.494,
Email teleorman@adrmuntenia.ro

Organismul Intermediar POS CCE
Adresă Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași,
cod 910001, Tel./fax 0342100.160,
Email 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 newsletterului. Materialele de informare vor
ﬁ transmise la adresa de email comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletterul va ﬁ publicat pe siteul 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 massmedia de la nivelul regiunii Sud Muntenia și siteurilor 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.

