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Regio ﬁnanțează modernizarea Colegiului Tehnic
„Armand Călinescu” din municipiul Pitești

Î

n data de 23 octombrie, Liviu Gabriel
Mușat, directorul Agenției pentru
Dezvoltare Regională, și Constantin
Cornel Ionică, primarul municipiului
Pitești, au semnat contractul de
ﬁnanțare aferent proiectului „Reabilitare
și modernizare Colegiul Tehnic Armand
Călinescu”.
Cererea de ﬁnanțare a fost depusă de Primăria
Municipiului Pitești, beneﬁciarul fondurilor nerambur
sabile, în cadrul Regio (Programul Operațional Regional
20142020), Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile”, Obiectivul speciﬁc 4.5 „Creșterea ca‐
lității infrastructurii educaționale relevante pentru piața
forței de muncă”.
Acest demers al administrației locale urmărește
o creștere pe termen lung a nivelului de educație, con
siderată un factor determinant al activității economice,
al productivității și al mobilității forței de muncă, dar
și un garant al creșterii nivelului de trai. Prin investițiile
în reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Teh
nic „Armand Călinescu”, cadrele didactice vor asigura
un proces educațional desfășurat la standarde înalte
de calitate, iar elevii vor beneﬁcia de contexte ce vor
favoriza dobândirea competențelor relevante pentru
piața muncii și care vor stimula totodată învățarea pe
tot parcursul vieții.
Având o perioadă de implementare de 75 de luni,
în intervalul 1 ianuarie 2016 – 31 martie 2022, proiectul
are un buget a cărui valoare totală se ridică la 29.028.209,71
lei. Din aceștia, peste cinci milioane de lei constituie
contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare
Regională, peste 793 de mii de lei reprezintă alocarea
din bugetul de stat, în timp ce beneﬁciarul asigură o co
ﬁnanțare eligibilă de aproape 5,93 milioane de lei.
În prezent, din cele 1.175 de proiecte (inclusiv apli
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cațiile depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene pri
vind regiunea Dunării (SUERD) înregistrate la nivelul
regiunii Sud Muntenia prin care sunt solicitate fonduri
nerambursabile de peste opt miliarde de lei, 74 de ce
reri de ﬁnanțare, cu o valoare solicitată de peste 1,4
miliarde de lei, au fost depuse de cele șapte municipii
reședință de județ din regiunea noastră, în cadrul Axei
prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”.
Dintre acestea, 12 aplicații, cu o valoare solicitată de
peste 193 de milioane de lei, au fost depuse de Primă
ria Municipiului Pitești.
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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Seminar de informare destinat
creșterii accesibilității serviciilor de sănătate și sociale,
prin centrele comunitare integrate
În data de 24 octombrie, Agenția pentru Dezvol
tare Regională Sud Muntenia a organizat, la sediul din
Călărași, seminarul de informare privind promovarea
oportunităților de ﬁnanțare nerambursabilă disponibile
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (Re
gio), pentru proiectele destinate dezvoltării serviciilor
de asistență medicală comunitară.
În acest sens, tematica evenimentului a vizat Axa
prioritară 8, „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate
și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investițiile în
infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la
dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și
promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea ac‐
cesului la serviciile sociale, culturale și de recreere,
precum și trecerea de la serviciile instituționale la ser‐
viciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectiv spe
ciﬁc 8.1.B – Centre comunitare integrate.
Participanții, reprezentanți ai direcțiilor generale
de asistență socială și protecția copilului și ai autorită
ților administrației publice, au fost informați cu privire
la criteriile de eligibilitate și la condițiile de accesare a
fondurilor Regio pentru implementarea proiectelor de
investiții destinate dezvoltării serviciilor de asistență
medicală comunitară cu scopul de a identiﬁca proble
mele medicosociale, de a îmbunătăti indicatorii stării
de sănătate, ai nivelului de trai al populației prin acțiuni
de prevenție și intervenție specializată, precum și prin
creșterea accesului la servicii medicosociale de calita
te, și de a spori totodată gradul de incluziune socială a
persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile din punct
de vedere economic, social sau al stării de sănătate.
Pentru acest apel necompetitiv de proiecte, regiu
nea Sud Muntenia are un buget de peste trei milioane
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de euro, proiectele putânduse încadra între valorile
eligibile de minimum 10 mii de euro, respectiv de maxi
mum 100 de mii de euro.
Beneﬁciarii eligibili ai acestui apel de proiecte se re
găsesc pe lista celor 139 comunități cu tip de marginali
zare peste medie și severă, supuse intervențiilor de tip
soft privind serviciile comunitare integrate (Anexa 14
la prezentul ghid). În acest context, la nivelul regiunii
noastre pot depune cereri de ﬁnanțare 20 de centre
aferente județelor Argeș (5), Călărași (3), Dâmbovița (2),
Giurgiu (2) Ialomița (3), Prahova (2) și Teleorman (3).
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte
nia promovează oportunitățile de ﬁnanțare prin Regio
și de susținere a solicitanților de fonduri nerambursa
bile, astfel încât la nivelul regiunii Sud – Muntenia să se
realizeze o rată optimă de absorbție a fondurilor euro
pene destinate dezvoltării regionale durabile.
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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Sa emis instrucțiunea privind actualizarea bugetară
a proiectelor destinate valoriﬁcării
patrimoniului natural și cultural!

Î

n data de 22 octombrie, Autoritatea de
Management pentru Programul
Operațional Regional (AMPOR) a emis
Instrucțiunea nr. 128 din 22.10.2019,
privind aplicarea Ordinului cu nr.
21110/09.07.2019.
Prezenta instrucțiune vizează actualizarea buge
tară a proiectelor depuse în cadrul apelurilor aferente
Priorității de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, pro‐
movarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.
Instrucțiunea poate ﬁ consultată pe siteul des
tinat implementării POR în regiunea Sud Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Documen
te> Instrucțiuni, accesând următorul link: https://re
gio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252, sau pe
siteul AMPOR, inforegio.ro.

Mănăstirea Curtea de Argeș

Sa emis instrucțiunea
privind calendarul orientativ
al cererilor de plată!
În data de 22 octombrie, Autoritatea de Mana
gement pentru Programul Operațional Regional (AM
POR) a emis Instrucțiunea privind calendarul orientativ
al termenelor limită de depunere a cererilor de plată
aferente rambursării în anul 2019, pentru beneﬁciarii
de proiecte ﬁnanțate în cadrul Regio.
Instrucțiunea poate ﬁ consultată pe siteul desti
nat implementării POR în regiunea Sud Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Documen
te, accesând următorul link: https://regio.adrmunte
nia.ro/documente/static/1252.
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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 28 octombrie 2019
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ADR Sud Muntenia,
la Conferința Anuală EEN 2019
În perioada 21  23 octombrie
2019, un expert al Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia
a participat, în calitate de Coordona
tor al Consorțiului PROSME, la Con
ferința Anuală EEN 2019, organizată
la Helsinki, în Finlanda, unde au fost
prezenți reprezentanți ai organiza
țiilor membre în consorțiu.
În cele trei zile în care sa desfă
șurat evenimentul au fost dezbătute
teme precum: Sprijinirea IMM‐urilor
cu potențial de inovare; Internaționa‐
lizarea afacerilor; Sustenabilitate; Acce‐
sul la ﬁnanțare; Politici industriale și Pia‐
ța Unică, precum și colaborarea între
membrii rețelei EEN. Fiecare participant
a avut posibilitatea să participe la în
tâlniri bilaterale cu reprezentanți EEN din alte țări euro
pene, în concordanță cu activitatea și interesul ﬁecăruia.
Întâlnirea a reunit reprezentanți ai Comisiei Euro
pene EASME, DG Grow și diferiți stakeholderi repre
zentanți ai mediului de afaceri de succes și a constituit
un bun prilej de a discuta și lucra interactiv, generând un
schimb de cunoștințe între membrii EEN din întreaga
Europă. La schimbul de experiență au participat și alți
membri ai consorțiului PROSME: ADR București Ilfov,
INMA, InPulse, IPA SA și ARIES.
Astfel, Conferința Anuală EEN a fost deschisă de
Claire Doole, Moderator Internațional, care a abordat,
împreună cu reprezentanții Băncii de Investiții, DG
Grow și ai mediului de afaceri de succes din diferite sta
te europene, teme generale ce au evidențiat cei 4 pi
loni principali ai unei investiții pe care o poate realiza o
întreprindere precum: activitatea IMMului, Infrastruc
tura, Inovarea și Climatul în cadrul căruia activează a
ceasta. În cadrul întâlnirii a fost subliniată importanța
revoluției digitalizării în Europa și adaptarea rapidă a
activității IMMurilor la acest concept, utilizând inteli
genta artiﬁcială pentru a ﬁ cel mai bun întrun timp cât
mai scurt.
www.adrmuntenia.ro

Un aspect dezbătut în cadrul sesiunii de deschi
dere a fost Economia Circulară, ce stimulează compe
titivitatea în industrie. Specialiștii au evidențiat impor
tanța utilizării economiei circulare și relația directă dintre
activitatea desfășurată și accesul la ﬁnanțare al IMM
urilor inovative care utilizează digitalizarea.
De asemenea, ﬁecare reprezentant EEN a parti
cipat la sesiunile alese prin intermediul platformei prin
care a fost creat accesul la Conferința Anuală EEN, re
prezentantul ADR Sud Muntenia luând parte la sesiu
nea care a vizat accesul la ﬁnanțare al IMMurilor cu
potențial de scalare.
Pe parcursul celei dea doua zi a evenimentului,
reprezentantul Agenției a participat la sesiunile privind
stimularea utilizării digitalizării în activitatea IMMuri
lor, explorând dimensiunea regională a acestora și Di
gitalizarea  principalul instrument care sprijină IMM
urile cu potențial de scalare.
În ultima zi a fost prezentată viziunea Comisiei Eu
ropene privind următoarea perioada de programare,
precum și importanță cunoașterii legislației internațio
nale în ceea ce privește substanțele chimice exportate
în diferite state UE.
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ADR Sud Muntenia, la cea dea șaptea înâlnire
a proiectului „Social Green”

Î

n perioada 23  24 octombrie, doi
reprezentanți ai Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia au
participat, în calitate de partener al
proiectului Social Green, la cea dea
șaptea întâlnire a proiectului ce vizează
eﬁciența energetică a clădirilor. Acest
eveniment a fost organizat de către
Agenția Regională de Energie Nord,
partenerul croat, în orașul Koprivnica,
Croația.
În cadrul acestui eveniment, ﬁecare partener al
proiectului a prezentat activitatea și stadiul implemen
tării Planului de Acțiune dezvoltat în cadrul proiectului
Social Green pentru regiunea pe care o reprezintă. To
todată, sau discutat aspectele ﬁnanciare vizate în ur
mătoarea perioadă de implementare și a fost stabilită
următoarea întâlnire a proiectului.
În cea dea doua parte a zilei, consorțiul a parti
cipat la o vizită de studiu în cadrul căreia au fost pre
zentate exemplele de bună practică din orașul Kopriv
nica, care vizează noile standarde de eﬁciență energetică,
și anume: Kampus – campus studențesc creat prin
modernizarea unei foste baze militare, grădinița Lop‐
tica – clădire reconstruită prin metoda achizițiilor pu
blice pentru inovare, stațiile de reîncărcare integrate
în sistemul de iluminat al orașului pentru autobuzele
electrice, dar și mașinile electrice puse la dispoziția
angajaților Unității Administrativ Teritoriale prin siste
mul „ridesharing”, precum și noile blocuri de locuințe.
În cea dea doua zi, consorțiul proiectului a luat
parte la conferința „Green talks – construcții sustenabi‐
le & nZEB”, în cadrul căreia au fost dezbătute subiec
te precum „Locuințe sociale cu legatură nZEB” (Stan
dardul nZEB = „nearly Zero‐Energy Building”), „Cum
se poate realiza legătura dintre nZEB și achizițiile pu‐
blice de inovare?”, dar și prezentări educaționale ale
membrilor Consiliului Clădirilor Verzi din Croația.
Proiectul Social Green – Regional Policies towards
Greening the Social Housing Sector, pe care ADR Sud
Muntenia îl implementează în calitate de partener, es
te ﬁnanțat în cadrul primului apel de proiecte al Pro
www.adrmuntenia.ro

gramului Interreg Europe. Obiectivul principal al pro
iectului constă în îmbunătățirea politicilor de dezvol
tare regională referitoare la promovarea locuințelor
sociale, ecologice, prin creșterea eﬁcienței energetice
și utilizarea energiilor regenerabile, totodată, subliniind
importanța sa ca incubator pentru noi piețe în domeniul
energiei, tehnologiilor, serviciilor și modelelor de afaceri.
În plus, prin intermediul acestui proiect se dorește
identiﬁcarea de bune practici din sectorul locuințelor
ecologice, precum și cu privire la reducerea semniﬁ
cativă a emisiilor de gaze cu efect de seră, prin mijloace
eﬁciente din punctul de vedere al costurilor.
Reamintim că acest proiect este implementat de
un consorțiu constituit din instituții de renume din șap
te țări din Uniunea Europeană, respectiv: Nordregio –
Centrul Nordic pentru Dezvoltare Spațială din Suedia –
liderul de proiect, CEIIA – Centrul de Excelență și Inova
re pentru Industria Automotive din Portugalia, Agenția
Regională de Energie Tartu din Estonia, ADR Sud Mun
tenia, Agenția Regională de Energie Nord din Croația,
Agenția de Energie Extremadura din Spania, CCDRN –
Comisia Regională de Coordonare și Dezvoltare Norte
din Portugalia și Primăria municipiului Alba Iulia, precum
și alte entități ce sunt incluse în grupul stakeholderilor.
Bugetul total al proiectului este de 1.188.765 de
euro, din care bugetul ADR Sud Muntenia este de 138.248
de euro, iar durata de implementare a acestuia este de
60 de luni, respectiv până în primăvara anului 2021.
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ADR Sud Muntenia la Cel deal șaselea Atelier de lucru
privind Sprijinul Orientat S3 ‐ Activități Orizontale
În data de 23 octombrie 2019, un expert al Agen
ției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a par
ticipat la cea dea VIa întâlnire privind Sprijinul Orientat
Strategiilor de Specializare Inteligentă  Activități Ori
zontale, desfășurat la Alcala de Henares Madrid, Spania.
Evenimentul a fost organizat de Centrul Comun
de Cercetare al Comisiei Europene și a avut ca obiectiv
dezvoltarea unei înțelegeri comune a „Monitorizării și
Evaluării S3”, cu accent pe conceptele de Open data și
Open Government și aducerea organismelor tehnice
mai aproape de evaluatori, precum și construirea capa
cității necesare de a colabora mai eﬁcient cu evaluatorii
în scopul pregătirii viitoarei perioade de programare
20212027.
Întâlnirea a reunit reprezentanți ai autorităților de
management și organismelor intermediare din Spania,
Portugalia, Italia, Grecia, Bulgaria, România, Croația și
Ungaria și a constituit un bun prilej de a discuta și lu
cra interactiv, având la bază propunerile Comisiei Eu
ropene din Regulamentul privind Dispozițiile Comune
(RDC) pentru perioada de programare 20212027, în
contextul unei bune guvernării a strategiilor naționale
și regionale de specializare inteligentă, ﬁind inclusă ca
o condiție favorizantă pentru obiectivul politic O Eu‐
ropă mai Inteligentă prin transformare economică in‐
ovatoare și inteligentă.
În prima parte a întâlnirii, reprezentantul Acade
miei SIRIS a prezentat rezultatele atelierelor de lucru
desfășurate până acum în ceea ce privește conceptele
de Open Government Data și Open Science în contextul

evaluării și monitorizării Strategiei de Specializare In‐
teligentă. A urmat apoi un exercițiu participativ, pe gru
puri de lucru din ﬁecare țară participantă, în care au
fost explorate provocările comune și oportunitățile în
ceea ce privește monitorizarea strategiei RIS 3 și con
ceptul de Open Data și prezentarea în plen a rezultate
lor pe ﬁecare țară.
În a doua parte a zilei au fost prezentate expe
riențe, sugestii și propuneri privind pregătirea pentru
viitoarea perioadă de programare 20212027.
De asemenea, trebuie menționat faptul că prin
proiectul „Targeted Support to RIS3 in Romania”, Cen
trul Comun de Cercetare acordă sprijin agențiilor de
dezvoltare regională pentru pregătirea următorului
exercițiu ﬁnanciar 20212027.

Petru IORDACHE
• 12 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 23 octombrie, colegul nostru Petru
IORDACHE, expert Serviciul Monitorizare proiecte
POR, a împlinește 12 ani de activitate în cadrul Agen
ției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Cu această ocazie, îl felicităm șii mulțumim pen
tru responsabilitatea și pentru competența manifes
tate în activitatea desfășurată dea lungul celor 12 ani
în sprijinul acordat beneﬁciarilor de fonduri Regio din
județul Prahova!
La Mulți Ani cu împliniri!
www.adrmuntenia.ro
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

PNDR: Cea de a 4a sesiune de depunere
a cererilor pentru „Sprijin pentru prima împădurire
și crearea de suprafețe împădurite”
În perioada 16 septembrie 2019, ora 9:00 – 13
decembrie 2019, ora 14:00 se desfășoară cea de a 4
a sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru Sche
ma de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire
și crearea de suprafețe împădurire”, aferentă submă
surii 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădu‐
rite”, din cadrul PNDR 20142020.
Alocarea ﬁnanciară a acestei sesiuni este de
15.000.000 euro. Prin această schemă se acordă sprijin
ﬁnanciar pentru înﬁințarea de plantații forestiere, res
pectiv realizarea de trupuri de pădure și perdele fore
stiere de protecție.
Beneﬁciarii schemei pot ﬁ deținătorii publici și pri
vați de teren agricol și formele asociative ale acestora.
Sprijinul ﬁnanciar, acordat ca valoare ﬁxă, este re
prezentat de costuri standard pe hectar pentru împă
durirea de terenuri agricole și neagricole, sub forma a
două prime, după cum urmează:

• Primă de înﬁințare a plantațiilor forestiere (Prima
1), care acoperă inclusiv costurile de elaborare a pro
iectului tehnic de împădurire acordată pentru toți be
neﬁciarii schemei,
• Primă anuală (Prima 2), pentru o perioadă de 12
ani, pentru acoperirea costurilor de întreținere și în
grijire a plantației forestiere și pentru compensarea
pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi –
acordată în funcție de categoria de beneﬁciar și tipul
de teren.
Valoarea maximă a sprijinului public pentru o ce
rere de sprijin acordat în baza prezentei scheme este
de 7.000.000 euro.
Vineri, 25 octombrie 2019, Agenția de Plăți și Inter
venții pentru Agricultură a publicat Raportul de selecție
preliminar privind solicitanții sprijinului acordat în baza
Schemei de ajutor de stat.
Sursa: Ministerul Agriculturii

MFE a creat o aplicație
pentru identitatea vizuală a startupurilor
înﬁințate prin POCU

Oportunități
pentru
muzicieni!

Ministerul Fondurilor Europe
ne pune la dispoziția beneﬁciarilor
schemelor de minimis o aplicație
denumită „Generator publicitate
start‐up” prin care startupurile
ﬁnanțate prin Programul Operațio
nal Capital Uman 20142020 (liniile
de ﬁnanțare România Start Up Plus,
Diaspora Start Up, Solidar și ape
lurile 4.1/4.2) își pot crea aﬁșele de
publicitate în format A3 și le pot im
prima în vederea aﬁșării acestora
întrun loc vizibil.
Aplicația nu necesită descăr
care, aﬁșul putând ﬁ creat online,
urmând pașii.
Beneﬁciarii de ajutor de mini
Aplicația pentru generarea aﬁ
mis trebuie să expună un astfel de șelor A3 poate ﬁ accesată la urmă
aﬁș A3 la intrarea în ﬁrmă sau în torul link: http://mfe.gov.ro/ma
orice alt loc vizibil (în funcție de ti suripublicitatepentrustartup/.
pul ﬁrmei).
Sursa: fonduri‐structurale.ro

uzicienii și
producătorii
de muzică pot
valoriﬁca
oportunitatea
„Record in Iceland”.

www.adrmuntenia.ro

9

M

Prin această inițiativă, Islanda
se oferă să plătească 25% din chel
tuieli artiștilor în cazul în care aceș
tia înregistrează aici un album. Ini
țiativa aparține celor de la Iceland
Music, departamentul de stat ca
re supraveghează exporturile mu
zicale. Pentru a ﬁ eligibili, muzicie
nii trebuie să producă o înregistrare
de peste 30 de minute, care este
lansată în termen de 18 luni de la
ieșirea din studio. Mai multe de
talii puteți aﬂa accesând pagina pro
iectului: record.iceland.is.
Sursa: ﬁnantare.ro
regio.adrmuntenia.ro
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

450.000 de studenți și profesori folosesc
instrumentul SELFIE al UE pentru școli

F

inanțat prin programul Erasmus +,
SELFIE (Self‐reﬂection on Eﬀective
Learning by Fostering Innovation
through Educational technology) implică
întreaga comunitate școlară  profesori,
lideri școlari și studenți  în a reﬂecta
asupra unei serii de întrebări și declarații
privind utilizarea tehnologiei în șase
domenii, inclusiv abilități digitale ale
elevilor, dezvoltarea profesională a
profesorilor, infrastructură și leadership.
Participarea este voluntară. Fiecare școală poate
stabili întrebări pentru a se potrivi nevoilor sale, ale
gând din enunțuri opționale și adăugând propriile în
trebări. După ce elevii, profesorii și conducătorii școlii
au răspuns, școala primește un raport personalizat cu
date și informații. Aceste descoperiri pot ajuta o școală
să vadă ce funcționează bine și mai puțin bine și să
identiﬁce domeniile în care este nevoie de acțiuni (de
exemplu, dacă profesorii sunt mulțumiți de pregătirea
pe care o primesc; ce parte a infrastructurii ar dori să
îmbunătățească; dacă școala are o viziune a modului
în care dorește să utilizeze tehnologia și, dacă da, dacă
aceasta a fost comunicată personalului și studenților).
Săptămâna trecută a fost marcat un an de la lan
sarea SELFIE (Autoreﬂecție asupra învățării eﬁciente
prin stimularea inovării prin tehnologia educațională),
instrumentul online gratuit al Comisiei Europene care
ajută școlile să evalueze și să îmbunătățească modul
www.adrmuntenia.ro

în care folosesc tehnologia pentru predare și învățare.
Peste 450.000 de studenți, profesori și lideri școlari
din 45 de țări au folosit instrumentul până acum, iar
această cifră este de așteptat să depășească 500.000
până la sfârșitul anului 2019.
„Sunt încântat că instrumentul SELFIE este utilizat
în atât de multe școli diverse, ajutând profesorii și
studenții să discute cum să utilizeze cel mai bine noile
tehnologii pentru predare și învățare și pentru
îmbunătățirea competențelor digitale. Școlile în sine
sunt organizații de învățare și, cu SELFIE, pot face
bilanțul locului în care se aﬂă în călătoria lor digitală
și își pot seta cursul viitor”, a declarat Tibor Navracsics,
comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, res
ponsabil pentru Centrul comun de cercetare.
SELFIE este îmbunătățită continuu prin testarea
utilizatorilor și colectarea de feedback din școli. Noile
funcții includ un ghid video pentru școli cu privire la
conﬁgurarea și personalizarea instrumentului și posi
bilitatea de a compara rezultatele cu exercițiile ante
rioare SELFIE din aceeași școală. În 2020, vor ﬁ dez
voltate materiale de sprijin și de instruire suplimentare,
inclusiv un curs online masiv deschis pentru școlile de
la SELFIE și modul în care rezultatele sale pot ﬁ utilizate
de profesori pentru a îmbunătăți predarea și învățarea
cu ajutorul tehnologiilor digitale. O versiune a SELFIE
pentru educație și formare profesională bazată pe
muncă este programată să înceapă și în ianuarie 2020.
Sursa: Comisia Europeană
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

În inima Bucegilor, spre Platoul Padina

P

arcul Natural Bucegi, una dintre
comorile din regiunea Sud Muntenia,
constituie o rezervă de atracții turistice
care oferă oportunități unice de
petrecere a timpului liber. Una dintre
aceste atracții este Platoul Padina, un loc
situat la aproximativ 1.500 de metri,
înconjurat de peisaje a căror frumusețe
pare ireală, un loc cu văi adânci și întinse
păduri cu aer curat. Astfel, din inima
Bucegilor, Padina îi așteaptă pe iubitorii
naturii și ai aventurii cu posibilități de
drumeții și cățărări pe munte, plimbări
cu ATVul, tiroliană și tras cu arcul.
Dacă inima vă bate la unison cu inima Bucegilor,
platoul vă oferă atât posibilitatea de a campa, spațiul
ﬁind destul de întins pentru amplasarea corturilor, cât
și alternativa cazării la cabane sau hoteluri. De aici pu
teți să vă îmbogățiți experiența turistică vizitând Peș
tera Ialomiței, Cheile Coteanu, Mănăstirea Peștera rea
bilitată prin POR 20072013, Cheile Tătarului, Platoul
Zănoaga cu Cheile Zănoagei, Lacul Scropoasa, sau, deja
www.adrmuntenia.ro

renumitele atracțiisimbol de pe Platoul Bucegi: Babele
și Sﬁnxul.
Cât despre viitorul turistic al zonei, acesta este mai
mult decât promițător! Declarată stațiune de interes
național, zona MoroieniPadinaPeștera se va dezvolta pe
conceptul de stațiune verde montană, deschisă tot anul,
urmând să ajungă la 5.000 de camere de cazare, cu o ca
pacitate de 15.000 de turiști și până la 5,000 de angajați.
Sursa: turismland.ro
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Palatul
Administrativ,
mai aproape
de refuncționalizare!

CĂLĂRAȘI

ARGEȘ

Administrația județeană călărășeană face noi pași
pentru restaurarea și refuncționalizarea corpului central
al Palatului Administrativ, monument al patrimoniului
cultural călărășean: lucrările aferente realizării acestui
obiectiv au fost lansate în licitație publică.
Prin realizarea acestor investiții, corpul central al
ediﬁciului va deveni un centru artistic bazat pe un concept
inovativ de învățare, întrun context nonformal, un spa
țiu expozițional permanent. Astfel, dotările tehnologice
vor permite parcurgerea în timp real a unei incursiuni
în genurile muzicale, în timp ce vizitatorii desfășoare ac
tivități recreative. Totodată, prin restaurarea tuturor fața
delor vor ﬁ puse în evidență caracterul monumental și
speciﬁcul arhitectural al monumentului de patrimoniu.
Sursa: Consiliul Județean Călărași

Drumuri
în modernizare!

Noi localități din sudul județului Argeș vor avea o mai
bună conectivitate la autostradă. În acest sens, lucrările de
modernizare a drumurilor județene DJ 702 A Ciupa –
Rătești și DJ 703 B Șerbănești – Siliștea sunt în plină
desfășurare. Astfel, potrivit reprezentanților administrației
județene, termenele de execuție a lucrărilor pentru cele
două tronsoane menționate sunt de 12, respectiv 10 luni,
ﬁnanțarea acestora ﬁind asigurată prin PNDL II.
Sursa: jurnaluldearges.ro

DÂMBOVIțA

Start pentru renovarea
Cinematografului Independența!

L

Sursă foto: incomodmedia.ro

ocuitorii municipiului Târgoviște se
vor bucura în curând de proiecții
cinematograﬁce de calitate. Autoritățile
locale au demarat lucrările de consolidare
a singurului cinematograf al municipiului.
Astfel, pe durata a 15 luni, vor ﬁ derulate lucrări
de reabilitare, ﬁnanțate de Compania Națională de
Investiții (CNI) astfel încât târgoviștenii să se bucure
de condiții moderne de petrecere a unui timp liber de
calitate.
Pentru realizarea proiectului a cărui valoare totală
este de aproximativ nouă milioane de lei, administrația
locală a preluat Cinematograful Independența, de la
Regia Autonomă „România Film”, în 2010, semnând
în același an, un protocol cu CNI, în vederea includerii
proiectului de reabilitare și modernizare în programul
național de construcții de interes public. Clădirea a
fost predată către CNI, împreună cu documentația
tehnică întocmită pentru reabilitare și modernizare,
în februarie 2016, în prezent dânduse startul pentru
lucrările de execuție.
Sursa: jurnaldedambovita.ro
www.adrmuntenia.ro
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GAL
Prundu Comana – apel
de selecție pentru investiții
în infrastructura
socială de bază

Sursă foto: giurgiunet.ro

GIURGIU

Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Prundu Co
mana a lansat în data de 21 octombrie apelul aferent Mă
surii M7/DI6B – „Investiții în infrastructura socială de
bază”. În cadrul acestui apel de proiecte, pot iniția aplicații:
• unitățile administrativteritoriale și asociațiile aces
tora, în conformitate cu legislația naționale în vigoare;
• furnizorii de servicii sociale, conform legislației
naționale;
• GALul;
• parteneriatele dintre entitățile mai sus menționate. loarea maximă a unui proiect. Mai multe detalii se pot
Proiectele pot ﬁ depuse până la data de 6 decem aﬂa la sediul asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL)
brie 2019, la sediul GALului, suma disponibilă alocată Prundu Comana, din județul Giurgiu .
sesiunii ﬁind de 15.007 euro, cât poate reprezenta și va
Sursa: giurgiupesurse.ro

Sursă foto: tecreview.tec.mx

IALOMIțA

Energia verde –
o realitate
mai aproape
de ialomițeni!
Ialomițenii își pot acoperi consumul me
diu anual de energie din surse regenerabile.
Studiile realizate la nivelul județului evidenția
ză că rețeaua producătorilor de energie rege
nerabilă, formată din 14 parcuri fotovoltaice,
o microhidrocentrală și un parc eolian, produ
ce anual 166 de MW de energie regenerabilă,
în timp ce consumul mediu este estimat la
100 de MW. De asemenea, statistici oﬁciale
pun în evidență faptul că domeniul energiei
produse din surse regenerabile reprezintă un
beneﬁciu și din punctul de vedere al investi
țiilor derulate în județul Ialomița, practic, ener
gia verde ﬁind al doilea domeniu, după agri
cultură, care a atras investitori.
Sursa: independentonline.ro
www.adrmuntenia.ro
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Au demarat
lucrările de extindere
a UPU din cadrul
Spitalului Județean
de Urgență Ploiești

PRAHOVA

TELEORMAN

Vești bune pentru locuitorii județului Prahova!
În maximum 18 luni se vor ﬁnaliza lucrările de mo
dernizare și de extindere a Unității de Primiri Urgențe
din cadrul Spitalului de Județean de Urgență Ploiești.
Potrivit administrației județene, lucrările vor ﬁ
realizate astfel încât activitatea unității medicale să
nu ﬁe afectată. În acest sens, mai întâi va ﬁ realizată
extinderea corpului existent, urmată de reabilitarea
și, ulterior racordarea la noua clădire, cele două cor
puri sfârșind prin a ﬁ interconectate. De asemenea,
la ﬁnalizarea proiectului Unitatea de primiri urgențe
va beneﬁcia de aparatură medicală nouă, în vederea
creșterii calității actului medical.
Proiectul de modernizare și de extindere a Spi
talului Județean de Urgență Ploiești nu constituie
decât o etapă în ceea ce privește dezvoltarea infras
tructurii prahovene de sănătate. Pe lista administra
ției județene se aﬂă reabilitarea ambulatoriului in
tegrat și, ulterior, și extinderea Spitalului Județean cu
un corp nou de clădire, care va permite mutarea sec
țiilor exterioare.
Sursa: Consiliul Județean Prahova
www.adrmuntenia.ro

Modernizarea
Școlii Primare Nr. 4
din Zimnicea,
aproape de ﬁnal!
În curând, elevii și cadrele didactice din Școala
Primară Nr. 4 din orașul Zimnicea își vor desfășura ac
tivitatea întrun sațiu modern. În urma amplelor lu
crări proiectate, școala a fost extinsă prin construirea
unor noi spații în cadrul cărora există și o sală multi
funcțioanlă. În prezent, lucrările sunt ﬁnalizate în pro
porție de 70%, proiectul, în valoare de aproximativ 43
de milioane de lei, ﬁind ﬁnanțat prin Programul Națio
nal de Dezvoltare Locală. În cadrul acestui proiect de
investiții, administrația locală asigură ﬁnanțarea ne
cesară introducerii utilităților
Sursa: ziarulmara.ro
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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

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 28 octombrie 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./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.

