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Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte
pentru centrele comunitare integrate,
în consultare publică!
În data de 11 septembrie, Autoritatea de Mana
gement pentru Programul Operațional Regional (AM
POR) 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, a lansat spre con
sultare publică Ghidul solicitantului pentru Axa priori
tară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și socia‐
le”, Prioritatea de investiții 8.1 „Investiții în infrastructurile
sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la ni‐
vel național, regional și local, reducând inegalitățile în
ceea ce privește starea de sănătate și promovând in‐
cluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la servi‐
ciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea
de la serviciile instituționale la serviciile prestate de co‐
lectivitățile locale”, Obiectivul speciﬁc 8.1 – „Creșterea
accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a ce‐
lor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și
izolate”, Operațiunea B „Centre comunitare integrate”
apelul de proiecte cu numărul „POR/8/8.1/B/1/7 regiuni”.
Eventualele observații și propuneri pot ﬁ transmi
se la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 30.09.2019.
Acest apel de proiecte va ﬁ de tip necompetitiv cu

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

termen limită de depunere de 6 luni și se adresează so
licitanților de ﬁnanțare care se regăsesc pe Lista celor
139 comunități cu tip de marginalizare peste medie și
severă, care constituie comunitățile supuse interven
țiilor de tip soft privind serviciile comunitare integrate
(Anexa 14 la prezentul ghid).
Versiunea propusă spre consultare a Ghidului so
licitantului poate ﬁ accesată pe siteul dedicat imple
mentării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmun
tenia.ro, secțiunea Program > Axa 8, accesând următorul
link: https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa8/sta
tic/1203 sau pe siteul ministerului www.inforegio.ro.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnan
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Situația proiectelor POR în data de 16 septembrie 2019
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ADR Sud Muntenia, în convergență cu inițiativele SUERD
privind reducerea decalajelor economicosociale
și combaterea sărăciei
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
a luat parte la Consiliul Consultativ SUERD întrunit cu sco
pul de a organiza inițiativele generate de membri ai socie
tății civile, în jurul priorităților și ariilor tematice ale Stra
tegiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD).
Evenimentul inițiat de USH Pro Business, în calitate
de Secretariat al Consiliului Consultativ SUERD, a reunit re
prezentanți ai diferitelor instituții și structuri, cu rol în do
meniul dezvoltării regiunii Dunării, care au propus teme
ce pot constitui puncte de plecare pentru prioritățile națio
nale realizabile prin intermediul SUERD. Astfel, au fost vi
zate subiecte privind conectivitatea, bunăstarea, compe
titivitatea, inovarea, protecția mediului, învățământul,
agricultură și, nu în ultimul rând, securitate socială, întâl
nirea de lucru având ca mesaj organizarea proiectelor în ju
rul ideii de reducere a decalajelor economicosociale și
de combatere a sărăciei.
În cadrul acțiunii, inițiatorii de proiecte au interacțio
nat cu cei prezenți, la ﬁnalul lucrărilor aderând la una din

grupele de lucru constituite. Pentru ﬁecare proiect propus
a fost stabilit un coordonator care, ulterior, să poată dez
volta proiectul, în vederea obținerii unei ﬁnanțări. În pre
zent, au fost constituite mai multe grupe de lucru ce acțio
nează pentru a aprofunda proiectele, urmând ca la ﬁnalul
anului să ﬁe organizată o noua întâlnire, în cadrul căreia,
cei care șiau asumat responsabilitatea coordonării pro
iectelor vor prezenta stadiul măsurilor întreprinse.
Sursa: vocea‐olteniei.ro

Sediul central al ADR Sud Muntenia din Călărași

www.adrmuntenia.ro
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Catalogul surselor de ﬁnanțare nerambursabilă
active pentru luna septembrie 2019
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Mun
tenia, prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a publicat
Catalogul surselor de ﬁnanțare nerambursabilă pentru
luna septembrie 2019!
Scopul editării acestei publicații este de a veni în
sprijinul potențialilor beneﬁciari de fonduri nerambur
sabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să rea
lizeze diferite investiții. Astfel, în acest document sunt
prezentate oportunitățile de ﬁnanțare din programele
www.adrmuntenia.ro

operaționale și schemele de grant, ce se derulează în
prezent în România, precum și oportunitățile din Pro
gramul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020,
INTERREG VA și URBACT III.
Publicația electronică poate ﬁ accesată pe siteul
Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Bibliotecă >
Documente utile > Catalogul surselor de ﬁnanțare, link:
https://www.adrmuntenia.ro/download_ﬁle/docu
ment/1154/csfseptembrie2019.pdf.
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A fost aprobat proiectul de lege
privind incubatoarele și acceleratoarele de afaceri

www.adrmuntenia.ro

Sursă foto: businessnewsdaily.com

Măsuri de sprijin destinate ﬁrmelor aﬂate în stadii
incipiente de dezvoltare: a fost aprobat proiectul de
lege privind incubatoarele și acceleratoarele de afaceri.
Demersul inițiat de Ministerul pentru Mediul de Afa
ceri, Comerț și Antreprenoriat are scopul de a intro
duce o serie de modiﬁcări cadrului legal existent. Astfel,
prin susținerea acestor structuri aﬂate la început de drum
se are în vedere consolidarea lor din punct de vedere
ﬁnanciar, precum și stabilirea unei legături sociale și
practice cu economia reală. Incubatoarele de afaceri
reprezintă un cadru ideal de dezvoltare a afacerilor, prin
conectarea la mediul academic și de cercetare, prin fa
cilitarea activităților de networking, a transferului de
knowhow și prin acordarea de sprijin în dezvoltarea
de parteneriate.
Potrivit proiectului, incubatorul de afaceri este de
ﬁnit drept „structura de sprijin a dezvoltării afacerilor
care oferă un spațiu și o infrastructură adecvată pentru
rezidenți, gestionată de un administrator, care urmă‐
rește crearea unui mediu favorabil, sustenabil pentru
întreprinderile mici și mijlocii nou‐înﬁințate, stimu‐
lându‐le potențialul de dezvoltare și de viabilitate, aju‐
tându‐le să se dezvolte în perioada de început prin asi‐
gurarea unor facilități comune și de suport managerial”.
Aceeași sursă consideră acceleratorul de afaceri „un
program derulat în cadrul incubatorului de afaceri, ca‐
re asigură rezidenților, în etape, accesul la surse de ﬁ‐
nanțare, în scopul lansării pe piață, în termen de 3 pâ‐
nă la 6 luni, a unui produs sau serviciu. Programul poate
include activități de educație antreprenorială, mentorat și
de networking, în vederea creșterii rapide a afacerii”.
Principalele modiﬁcări ale cadrului legislativ:
• clariﬁcarea mecanismului de analiză din perspec
tiva practicii UE a competențelor de acordare a titlurilor
de incubator, precum și a criteriilor de evaluare/indica
torilor de performanță;
• introducerea, deﬁnirea și redeﬁnirea unor termeni
și expresii în scopul mai bunei clariﬁcări a noțiunilor
existente în reglementarea anterioară. Sunt enume
rate categoriile de operatori economici care pot avea
calitatea de fondator de incubator de afaceri;
• clariﬁcarea unor aspectele metodologice și de in
teracțiune cu autoritatea administrației publice cen
trale cu atribuții în domeniul IMMurilor;
• simpliﬁcarea procedurii de acordare a titlului de
incubator de afaceri, prin eliminarea studiului de feza
bilitate, precum și a altor reglementări ce îngreunau pro

cedura;
• modiﬁcarea perioadei de valabilitate a titlului de
incubator de afaceri – de la 10 ani la perioada nede
terminată;
• introducerea termenului de 30 de zile lucrătoare
de la data depunerii cererii de emitere a titlului de in
cubator de afaceri pentru soluționarea acesteia;
• introducerea termenului de zece zile lucrătoare
pentru informarea solicitantului de către autoritatea
administrației publice centrale cu atribuții în domeniul
IMMurilor, în cazul existenței unei documentații in
complete;
• introducerea de precizări mai clare cu privire la
termenul de valabilitate și clauzele contractului de
prestări servicii dintre fondator și administrator;
• oferirea posibilității de a face dovada colaborării
cu societăți/experți în managementul afacerilor, față
de obligația de a deține personal caliﬁcat cu experiență
în managementul afacerilor cum este în actuala lege;
• reducerea numărului tipului de incubatoare de
afaceri de la opt, în legislația actuală, la trei: incubator
de afaceri cu portofoliu mixt, incubator tehnologic și
de afaceri, incubator speciﬁc unui sector;
• extinderea posibilităților de ﬁnanțare a incuba
toarelor de afaceri prin utilizarea oricărei surse legale
identiﬁcate;
• prevederea posibilității ca fondatorul să ﬁe și ad
ministrator al incubatorului de afaceri;
• menționarea mai clară a facilităților ﬁscale de care
poate beneﬁcia fondatorul incubatorului de afaceri,
prin intermediul măsurilor de ajutor de stat/de minimis
inițiate de autoritățile publice centrale și/sau locale, în
limitele bugetului alocat anual.
Sursa: giurgiu‐net.ro
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Finanțare europeană pentru turismul sustenabil,
prin programul COSME 20142020
Până la 24 octombrie 2019, entitățile publice sau
private, constituite legal, pot depune cereri de ﬁnanțare
pentru dezvoltarea durabilă a turismului și a capacității
IMMurilor din turism, apelul de proiecte având un bu
get total de cinci milioane de euro.
Comisia Europeană a lansat, prin intermediul
Agenției Executive pentru IMMuri (EASME) din Bru
xelles cererea de propuneri de proiecte privind „Pro
movarea dezvoltării durabile a turismului și a capacității
IMMurilor din turism prin cooperare transnațională și
transfer de cunoștințe” din cadrul Programului Euro
pean COSME 20142020 – Programul pentru Compe
titivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

Prin acest demers sunt vizate aspecte privind con
solidarea cooperării transnaționale și transfrontaliere
care să permită o creștere durabilă a IMMurilor din
turism, promovarea capacităților IMMurilor de a ex
plora și de a adopta soluții viabile care să conducă la
îmbunătățirea managementului și la sustenabilitatea
turismului, precum și promovarea soluțiilor inovatoare
pentru un turism durabil.
Mai multe detalii privind acest apel de proiecte
puteți aﬂa accesând siteul programului: https://ec.eu
ropa.eu/easme/en/section/cosme/costourcoop2019
301boostingsustainabletourismdevelopment.
Sursa: ﬁnantare.ro

Fonduri europene pentru platforme digitale de educație și de
protejare a securității cibernetice

A

www.adrmuntenia.ro

Sursă foto: quartzmatrix.ro

utoritatea de Management pentru
Programul Operațional
Competitivitate, (AMPOC) din cadrul
Ministerului Fondurilor Europene (MFE)
a semnat, la începutul lunii septembrie,
trei contracte în valoare de 111 milioane
de euro pentru proiecte ce vizează
sisteme de alertă în materie de protecție
cibernetică sau care asigură
managementul unor sisteme informatice
școlare, proiecte ﬁnanțate prin
Programul Operațional Competitivitate
20142020.
Aplicația „Sistem de alertă timpurie și informare în
timp real RO‐SAT” are ca obiectiv creșterea capacității
operaționale a CERTRO pentru a putea să prevină, să
identiﬁce, să analizeze și să reacționeze în timp real la
incidentele de securitate cibernetică. Beneﬁciarul pro
iectului este Centrul Național de Răspuns la Incidente
de Securitate Cibernetică CERTRO. Valoarea totală
acestuia este de 14,7 milioane de euro.
Pentru „Sistemul informatic de management al
școlarității – SIMS”, în valoare totală de 47,6 milioane
de euro, beneﬁciarul este Ministerul Educației Națio
nale. Prin acest demers se dorește creșterea perfor
manțelor învățământului obligatoriu, reducerea absen
teismului, a violenței, precum și a abandonului școlar
timpuriu. De asemenea, se are în vedere implicarea ac
tivă a elevilor în procesul de învățare prin furnizarea

unui mediu online adecvat. Sistemul va colecta în timp
real date din școli și le va raporta către inspectoratele
școlare, dar și către autoritățile centrale.
Proiectul „Platforma digitală cu resurse educațio‐
nale deschise – EDULIB” va primi ﬁnanțare în valoare
de 48,7 milioane de euro și urmărește crearea unei bi
blioteci virtuale, precum și a unui mediu coerent inte
grat, administrat și protejat, care să răspundă nevoilor
speciﬁce privind utilizarea resurselor online, pentru un
proces educațional modern. Astfel, va ﬁ creată o plat
formă cu resurse educaționale deschise și vor ﬁ dotate
5.400 de școli gimnaziale cu kituri multimedia.
Sursa: ﬁnantare.ro
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Peste 20 de milioane de euro prin POC,
pentru dezvoltarea serviciilor publice electronice
Sursă foto: blog.rackspace.com

Autoritatea de Management pentru Programul Ope
rațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fon
durilor Europene și Ministerul Comunicațiilor și Socie
tății Informaționale, în calitate de Organism Intermediar
pentru Promovarea Societății Informaționale, au lansat
apelul aferent Acțiunii 2.3.1. Consolidarea și asigura‐
rea interoperabilității sistemelor informatice dedicate
serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimen‐
te din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea
cloud computing guvernamental și a comunicării media
sociale, a Open Data și Big Data – secțiunea cloud compu‐
ting guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice.
Astfel, se va ﬁnanța proiectul „Platformă națională
de Cloud Guvernamental”, care va asigura instituțiilor
publice resurse tehnologice pentru a livra servicii pu
blice electronice. Dezvoltarea cloudului guvernamental
va permite autorităților centrale și locale din România
să beneﬁcieze de o platformă tehnologică modernă
cu ajutorul căreia sistemele informatice interoperabile,
uniforme, sigure, cu costuri și timpi de implementare
reduși, să ﬁe ușor integrate.

Apelul are un buget de peste 20 de milioane de
euro, iar solicitantul eligibil este Ministerul Comunica
țiilor și Societății Informaționale în parteneriat cu Agen
ția pentru Agenda Digitală a României.
Cererile de ﬁnanțare pot ﬁ depuse în perioada 5
septembrie 2019 – 29 februarie 2020.
Mai multe detalii puteți accesa următorul link:
http://mfe.gov.ro/poc2021milioaneeuropentru
dezvoltareaserviciilorpubliceelectronice/.
Sursa: mfe.gov.ro

Sa lansat în consultare publică Ghidul solicitantului
privind integrarea socioprofesională a tinerilor
care părăsesc sistemul de protecție special

www.adrmuntenia.ro

Sursă foto: gnonguvernamental.org

Autoritatea de Management pentru Programul Ope
rațional Capital Uman (AMPOCU) din cadrul Ministeru
lui Fondurilor Europene a lansat în consultare publică
la începutul lunii septembrie, Ghidul solicitantului
„Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integra
rea socioprofesională a tinerilor care părăsesc sistemul
de protecție special.
Apelul de proiecte are în vedere corijarea moda
lității de interacțiune a tinerilor instituționalizați, pre
cum și diminuarea diﬁcultăților pe care aceștia le au
în găsirea și păstrarea unui loc de muncă.
În cadrul acestui apel de proiecte, sunt considerați
solicitanți eligibili autoritățile publice centrale și locale
cu responsabilități în domeniu, și furnizorii de servicii
sociale. Aceștia pot primi ﬁnanțare pentru acțiuni ce
vizează dezvoltarea și furnizarea unui program de ser
vicii integrate destinate copiilor și tinerilor care ur
mează să părăsească sistemul instituționalizat și/sau
a tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de
protecție în ultimii patru ani, dezvoltarea și furnizarea

unui program integrat de sprijin pentru a facilita inte
grarea pe piața muncii a copiilor/tinerilor care urmează
să părăsească sau au părăsit sistemul instituționalizat
de protecție, precum și acțiuni de sprijin ﬁnanciar pen
tru asigurarea unei locuințe și a plății utilităților.
Sugestiile privind completarea ghidului au putut
ﬁ trimise până la 16 septembrie 2019, la adresa de
email: consultare.pocu@fonduriue.ro.
Sursa: ﬁnantare.ro
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Programul Interreg VA RomâniaBulgaria
în contextul Săptămânii Europene a Regiunilor
și Orașelor

S

ăptămâna Europeană a Regiunilor și
Orașelor este un eveniment anual în
care orașele și regiunile își arată capacitatea
de a crea creștere și locuri de muncă, de
a implementa politica de coeziune a
Uniunii Europene și de a demonstra
importanța nivelului local și regional
pentru o bună guvernare europeană.
Programul Interreg VA RomâniaBulgaria a fost
selectat pentru a contribui la agenda evenimentului
printrun atelier de 90 de minute, cu tema „O Europă
mai aproape de cetățeni”, pe 8 octombrie 2019.
www.adrmuntenia.ro

Atelierul se concentrează pe schimbul de ex
periență și bune practici cu privire la modul în care pro
iectele implementate în cadrul Programului au schim
bat viața oamenilor din zona de frontieră. Cei care vor
împărtăși toate aceste lucruri sunt chiar beneﬁciarii pro
iectelor. Evenimentul va ﬁ nonconvențional și interactiv.
Înscrierile se pot face până la data de 27 septem
brie 2019, accesând linkul următor: https://europa.eu/re
g i o n s  a n d  c i ti e s / p r o g r a m m e / s e 
ssions/341_en?fbclid=IwAR00oJkjQlHHSlKbqKsb1uI3_
3sFQP4PbqUZXZHjXNoh3tNnl7qiU_MeSE8.
Sursa: fonduri‐structurale.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”, Ploiești
(sursa foto: drumliber.ro)

Statuia lui Nichita Stănescu (sursa foto: taradacilor.ro)

Turismul și orașul – aventură culturală în Ploiești!

R

eședința unuia dintre cele mai ofertante județe din țară privind dezvoltarea turismului,
municipiul Ploiești are o poveste care începe în secolul al XVII lea, pe o moșie cumpărată de
Mihai Viteazul. Treptat, așezarea a „crescut”, luând locul vechilor târguri muntenești din zonă,
devenind „capitala aurului negru”, odată cu exploatarea zăcămintelor de petrol.
Scurtă vacanță cu destinație urbană, incluzând trans
port și cazare, citybreakul este produsul turistic care la
noi în țară cunoaște o creștere semniﬁcativă. Și cum
municipiul Ploiești, situat ﬁind în apropierea regiunii
viticole Dealu Mare – Valea Călugărească, cu acces di
rect la Valea Prahovei, ascunde „comori” ce merită des
coperite, pentru un weekend vă propunem o călătorie
urbană. Odată rezolvată problema cazării, cu ușurință,
întrucât Ploieștiul dispune de o gamă vastă de hoteluri,
pensiuni sau vile, „vânătoarea de comori” poate începe!
Mai întâi, pentru că orice călătorie are o dimensiu
ne sacră, vă puteți ﬁxa ca obiectiv una dintre cele mai
vechi biserici, cu statut de monument istoric: Biserica
Domnească, ctitorită de voievodul Matei Basarab în
1639, în semn de mulțumire pentru victoria purtată
asupra domnitorului Moldovei, Vasile Lupu. Aici a fost
descoperită sabia de luptă a voievodului muntean.
Experiența devine greu de egalat dacă adăugați
repere precum Muzeul Omului – ce reunește cele mai
importante aspecte ale existenței umane, Muzeul
Național al Petrolului, unic prin exponatele ce spun is
toria și evoluția industriei petroliere din România și
din lume, punctând contribuția romanilor în sectorul
petrolier, Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”, singular
în rețeaua de muzee din România, prezentând o bogată
colecție de ceasuri, piese de patrimoniu. La acest ca
pitol, pentru o particularizare a periplului, puteți con
www.adrmuntenia.ro

tinua cu Muzeul de Artă Populară unde sunt expuse
piese de port popular și de decor, obiecte de uz casnic
speciﬁce zonei, precum și cu Muzeul de Istorie și Ar
heologie prin ale cărui exponate, călătoria în timp
atinge Epoca Bronzului.
Dintro altă perspectivă, literară de această dată,
călătoria se îmbogățește dacă includeți în „vânătoarea
de comori” Muzeul Memorial I.L. Caragiale, deschis în
cinstea marelui dramaturg român, întro clădire con
siderată monument de arhitectură, datând de la sfâr
șitul secolului al XVIIIlea, sau Casa Memorială Nichita
Stănescu, mărturie vie a activității scriitorului reprezen
tativ pentru neomodernismul românesc. De numele
poetului se leagă un alt ediﬁciu ilustrativ pentru mu
nicipiul Ploiești. Este vorba despre Casa Hagi Prodan,
devenită în 2005 Muzeul „Casă de târgoveț din secolele
al XVIII‐lea – al XIX‐lea“ care, timp de 17 ani, a găzduit
expoziția dedicată lui Nichita Stănescu. Clădirea datea
ză din jurul anului 1785, ﬁind considerată un exemplu
autentic de arhitectură veche românească.
Excursia în Ploiești poate include, cu siguranță, mul
te alte obiective, dar nu poate ﬁ încheiată fără o doză
de adrenalină. Iubitorilor de senzații tari le recoman
dăm ﬁe competițiile și activitățile recreative desfășu
rate pe Hipodromul Ploiești, ﬁe Parcul de Distracții Pău
lești, situat la 10 km distanță de oraș.
Sursa: obiective‐turistice.ro
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Cetățenii de onoare ai județului Argeș,
premiați în cadrul „Sărbătorilor Argeșului și Muscelului”
ARGEȘ

Sâmbătă, 14 septembrie, la Muzeul Viticulturii și
Pomiculturii Golești a avut loc „Reuniunea Fiilor, Fiicelor
și Cetățenilor de Onoare ai Argeșului și Muscelului”,
eveniment desfășurat sub auspiciile Respect pentru va
lorile naționale – anul satului argeșean, în încheierea ce
lei dea XIIIa ediții a „Sărbătorilor Argeșului și Muscelului”.
În acest context solemn, reprezentanții consiliului
județean au evidențiat performanțele școlare ale ele
vilor fruntași, au premiat personalitățile ce au contri
buit la promovarea și dezvoltarea județului Argeș și
au evidențiat proiectele de succes implementate în
localitățile argeșene. De asemenea, în cadrul manifes
tării au fost incluse momente artistice și expoziții de pro
duse culinare, artizanale și monograﬁi ale satului arge
șean, reunite sub egida „Fabricat în Argeș”.
Ediția din acest an a „Sărbătorilor Argeșului și Muscelului”
a debutat în data de 17 august prin concursul de ciclism mon
tan ArefuVidraru, incluzând printre numeroasele activități
festivaluri de folclor și diverse expoziții, toate în organizarea
Consiliului Județean Argeș și a instituțiilor subordonate.
Sursa: cjarges.ro

CĂLĂRAȘI

Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești

Tradiții pescărești
de pe malul călărășean al Dunării

Preparatele culinare pe bază de pește, atelierele
de nutriție sau de îndeletniciri pescărești, bine asezo
nate cu momente artistice, precum și concursul de
desene „Dunărea călărășeană prin ochi de copil” au
reprezentat, pentru călărășenii de toate vârstele, prin
cipalele atracții ale weekendului trecut.
Astfel, cea dea VIa ediție a Festivalului Dunării Că
lărășene, organizat de Consiliul Județean Călărași, sa des
fășurat în Parcul Dumbrava Călărași, promovând pescui
tul ca mod de relaxare și de petrecere a timpului liber.
Evenimentul asigură sustenabilitatea proiectului
„Valoriﬁcarea și conservarea tradițiilor pescărești pe
malul Dunării Călărășene”, ﬁnanțat de Fondul Euro
pean pentru Pescuit 20072013, prin Programul Ope
rațional pentru Pescuit, Axa prioritară 4, Măsura 2.1.2
„Conservarea, valoriﬁcarea și promovarea patrimo‐
niului cultural și natural prin susținerea activităților
economice alternative pentru creșterea atractivității
zonei”.
Sursa: soridapress.ro
www.adrmuntenia.ro
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Sursă foto arhivă: adevarul.ro

DÂMBOVIȚA

Școala de Cavalerie
în atenția autorităților dâmbovițene

Fosta Școală de Cavalerie, monument de patri
moniu, a constituit tema dezbaterii desfășurate la Con
siliul Județean Dâmbovița, în data de 10 septembrie.
Potrivit reprezentanților Complexului Național Muzeal
„Curtea Domnească”, prin reabilitare, instituția va do
bândi un rol important în cadrul complexului muzeal,
amenajarea spațiilor asigurând organizarea a trei
expoziții cu caracter permanent. Acestea vor aduce în
primplan învățământul militar dâmbovițean, colecția
de radiouri ce pun în evidență evoluția comunicării prin
stații radio, de la stațiile realizate exclusiv de armată, la
comunicarea de informații către publicul larg, și, nu în ul
timul rând, istoria mai recentă asociată procesului so
ților Ceaușescu.
www.adrmuntenia.ro

În acest sens, proiectul „Conservarea, restaura‐
rea, valoriﬁcarea clădirii fostei Școli de Cavalerie, în ve‐
derea consolidării identității culturale a județului Dâm‐
bovița” va ﬁ depus spre ﬁnanțare prin Granturile SSE
și Norvegiene 20142020, în cadrul apelului de proiec
te RO CULTURA Apel 1 – „Restaurarea și revitalizarea
monumentelor istorice”. Această inițiativă are ca obiec
tiv valoriﬁcarea durabilă a patrimoniului cultural, prin
conservarea și restaurarea clădirii aferente Școlii de
Cavalerie, în vederea diversiﬁcării ofertei turistice care
să conducă la stimularea dezvoltării economice și so
ciale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural
și management eﬁcient.
Sursa: targovistenews.ro
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Debut
de an școlar
cu surprize plăcute,
în AdunațiiCopăceni!

GIURGIU

O

dată cu începerea noului an școlar,
în AdunațiiCopăceni, locuitorii
comunei giurgiuvene au avut parte de
momente de bucurie: reprezentanții
autorităților locale au inaugurat
grădinița cu program prelungit.
Sursă foto: FB (Dan Rusu)

Noul ediﬁciu cuprinde trei săli de curs, cancelarie
și cabinet medical, toate prevăzute cu grupuri sanitare
proprii, dotate cu utilitățile corespunzătoare. Astfel,
preșcolarii și cadrele didactice își vor desfășura activi
tatea educativă întro nouă unitate școlară, în condiții
optime de confort și la standarde actuale de calitate,
evitânduse disconfortul generat de efectuarea cursu
rilor în schimburi. De asemenea, aici va ﬁ integrată și
clasa pregătitoare.
Sursa: giurgiupesurse.ro

Sursă foto: joaca.atlassport.ro

IALOMIȚA

Orașul Țăndărei
are un nou
loc de joacă!

V

ești bune pentru copiii și părinții
din Țăndărei: un parc modern cu
numeroase elemente ludice a fost
inaugurat în centrul localității!
Pe o suprafață de peste 900 de metri pătrați,
administrația locală a amenajat un spațiu destinat
activităților în aer liber cu investiții asigurate din bu
getul local în valoare de peste trei sute de mii de lei.
În cadrul parcului au fost delimitate două zone: una
destinată copiilor cu vârste cuprinse între trei și șase
ani, dotată cu mobilier speciﬁc, iar cealaltă a fost or
ganizată pentru copiii ce au vârste de peste șase ani.
De asemenea, au fost instalate opt aparate de ﬁtness
pentru însoțitorii celor mici. Pentru a ﬁ evitate acci
dentările, suprafața întregului loc de joacă a fost aco
perită cu un covor asfaltic.
Sursa: agendaialomiteana.ro
www.adrmuntenia.ro
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Inițiative
de succes în valoriﬁcarea
patrimoniului cultural
prahovean

Sursă foto; manastiriortodoxeromane.blogspot.com

PRAHOVA

Restaurarea picturii unice, realizate de Nicolae Gri
gorescu în tehnica frescei și consolidarea Mănăstirii Zamﬁra,
conferă patrimoniului cultural al regiunii noastre o valoare
inestimabilă. Recent, în comuna prahoveană Lipănești, au
fost ﬁnalizate lucrările de consolidare, restaurare, conservare
și punere în valoare a picturii murale și a arhitecturii Bisericii
Mari, din cadrul Mănăstirii Zamﬁra. Investițiile, cu o valoare
totală de peste 16 milioane de lei, au fost realizate cu fonduri
europene nerambursabile și prin coﬁnanțarea asigurată de
administrația județeană. Biserica Mare a complexului mo
nahal reprezintă un obiectiv de patrimoniu cultural unic nu
doar prin frumusețea arhitecturii, ci și prin importanța pic
turii, ﬁind primul și singurul lăcaș de cult pictat în întregime
de marele pictor român Nicolae Grigorescu.
Sursa: ph‐online.ro

Nou sediu
pentru
Liceul Teoretic Zimnicea

TELEORMAN

Pentru ca elevii din Liceul Teoretic Zimnicea să be
neﬁcieze de condiții optime de studiu, Ministerul Edu
cației Naționale și Primăria Oașului Zimnicea au cola
borat pentru a asigura ﬁnanțarea necesară realizării
unui nou sediu.
Astfel, concomitent cu festivitatea destinată anu
lui școlar 20192020, porțile noului campus școlar au
fost deschise pentru elevii și cadrele didactice careși
vor desfășura activitatea la standarde europene de
calitate și în condiții optime de confort termic. Ediﬁciul
dispune de 24 de săli de clasă, ateliere moderne și o
sală de sport spațioasă, în cadrul căreia sunt prevăzute
vestiare și grupuri sanitare.
Finalizarea acestor investiții de aproximativ 10
milioane de lei, prin intermediul Companiei Naționale
de Investiții, a rezolvat problema cu care instituția de
învățământ teleormăneană se confrunta de mult timp:
vechiul sediu construit în 1977, devenise impropriu
desfășurării activității didactice.
Sursa: ziarulteleormanul.ro
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,
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
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• Andreea PLOEȘTEANU,
• Șerban GEORGESCU,
• Florentin GEORGESCU,
• Mircea MARINACHE,
• Ionuț POPA
Email comunicare@adrmuntenia.ro,
Website www.adrmuntenia.ro,
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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,
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./fax 0347/101.000,
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.

