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Alături de jurnaliști din județul Prahova,
în vizită la proiecte ﬁnanțate prin Regio!

A

genția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar
pentru Programul Operațional Regional 20142020 (Regio), a organizat marți, 5 noiembrie, o
acțiune de promovare a rezultatelor programului în regiunea Sud Muntenia și în județul Prahova.
Evenimentul, desfășurat în prezența lui Bogdan
Andrei Toader, președintele Consiliului Județean Praho
va, a reunit jurnaliști și beneﬁciari de ﬁnanțare neram
bursabilă Regio din județul Prahova, și a debutat cu o
conferință de presă organizată la sediul consiliului jude
țean. În cadrul conferinței de presă, Liviu Gabriel Mușat,
directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Mun
tenia, a subliniat că „activitatea intensă desfășurată
la nivelul ADR Sud Muntenia are în vedere, pe de o par‐
te, implementarea cu succes a Programului Operațional
Regional 2014 – 2020, astfel încât în regiunea noastră,
condițiile de viață din comunitățile locale și regionale
să se îmbunătățească. Pe de altă parte, prin pregătirea
viitoarei perioade de programare, călătorim spre o re‐
giune inteligentă, ecologică, conectată, socială și mai
aproape de cetățeni!”. De asemenea, a fost prezentat
stadiului implementării Regio la nivelul regiunii, respec
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tiv al județului Prahova, întâlnirea continuând cu vizita,
alături de jurnaliști, la proiecte derulate în județul Prahova.
Astfel, primul proiect vizitat a fost: „Consolidare, re‐
staurare, conservare și punere în valoare arhitectura și
pictura murală a Bisericii Mari a Mănăstirii Zamﬁra, jude‐
țul Prahova – executată a fresco de Nicolae Grigorescu”.
(continuare în pagina 3)

Mănăstirea Zamﬁra
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Schitul Jercălăi

Mănăstirea Zamﬁra

Schitul Jercălăi

(continuare din pagina 2)
Beneﬁciarul, Mănăstirea Zamﬁra, a obținut ﬁnan
țare Regio în cadrul Axei prioritare 5 – „Îmbunătățirea
mediului urban și conservarea, protecția și valoriﬁcarea
durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de in
vestiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea și
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”. Proiectul
va ﬁ ﬁnalizat până la data de 31 ianuarie 2021 și are o
valoare totală de 19.555.986,32 lei, din care ﬁnanțarea
nerambursabilă este de 19.164.866,59 lei. Următorul
obiectiv vizitat a fost Schitul JercălăiUrlați, pentru va
loriﬁcarea căruia, Arhiepiscopia Bucureștilor, în calitate
de beneﬁciar de ﬁnanțare nerambursabilă, a implemen
tat proiectul „Restaurare, Consolidare și punere în valoa‐
re a Bisericii de Lemn Sﬁnții Arhangheli Mihail și Gavriil,
a Schitului Jercălăi‐Urlați”. Depusă spre ﬁnanțare prin
Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1, aplicația ce
urmează a ﬁ ﬁnalizată la data de 15 iunie 2021, se ridi
că la o valoare totală de 5.554.269,75 lei, din care 5.433.184,35
lei sunt fonduri nerambursabile. Nu în ultimul rând, a
fost prezentat proiectul „Extinderea gamei de servicii,
îmbunătățirea și completarea serviciilor deja furnizate
de S.C. Vision Engineering & Consultancy S.R.L. prin
dotarea cu echipamente și componente software per‐
formante, în scopul creșterii competitivității”. Beneﬁ
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ciarul proiectului, Vision Engineering & Consultancy,
a valoriﬁcat oportunitățile de ﬁnanțare Regio prin Axa
prioritară 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprin‐
derilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 –
„Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin fa‐
cilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încu‐
rajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incuba‐
toare de afaceri”. Proiectul a fost ﬁnalizat în data de 30
noiembrie 2018 și a derulat investiții în valoare totală
de 1.207.370,75 lei, din care, asistența ﬁnanciară neram
bursabilă este de 1.014.597,27 lei.
În actualul exercițiu ﬁnanciar, solicitanții de fonduri
Regio din județul Prahova au depus 304 proiecte, din ca
re au fost semnate 158 de contracte a căror valoare tota
lă depășește un miliard de lei, ﬁnanțarea nerambursabilă
ridicânduse la valoarea de 820 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 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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Vizita împreună cu jurnaliștii călărășeni
la proiecte ﬁnanțate din Regio 20142020

M

iercuri, 30 octombrie, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, în calitate
de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR), a organizat un nou
eveniment destinat promovării rezultatelor implementării programului în regiunea Sud Muntenia.
Acțiunea a debutat la sediul central al Agenției, din
municipiul Călărași, cu o conferință de presă la care a
participat și primarul municipiului Călărași, Daniel Dră
gulin, beneﬁciar de fonduri REGIO. Cu acest prilej Liviu
Mușat, directorul ADR Sud Muntenia, a menționat că
„programul 2014 ‐2020 este în implementare cu mo‐
toarele turate, neﬁind neglijată perioada următoare
de programare când ne pregătim să construim o regiu‐
ne mai inteligentă, mai ecologică, generând emisii scă‐
zute de carbon, mai bine conectată și cu un pronunțat
caracter social”. În continuare a fost prezentat stadiul
derulării proiectelor POR și impactul programului în
regiunea Sud Muntenia și în județul Călărași, urmând
vizita împreună cu jurnaliștii la proiecte derulate în
județul Călărași.
Primul proiect vizitat a fost „Dezvoltarea societății
ECOSERV CITY SRL prin achiziția de echipamente per‐

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

formante”, al cărui beneﬁciar a fost Ecoserv City S.R.L.
și ﬁnanțat prin POR 20142020, Axa prioritară 2 „Îmbu‐
nătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlo‐
cii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului
antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării
economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de
noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.
(continuare în pagina 5)
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Poșta Veche din Călărași

(continuare din pagina 4)
Proiectul ﬁnalizat în data de 31 ianuarie 2019 a
avut o valoare totală de 1.362.087,11 lei, din care fon
duri nerambursabile solicitate de 894.459,99 lei. Ca
urmare a implementării proiectului sau achiziționat
patru echipamente inovatoare, specializate în prelucra
rea sub formă de granule a deșeurilor din materiale
plastice, strivirea mecanică a deșeurilor metalice, com
primarea mecanică a pieselor mari din ﬁer, fragmen
tarea deșeurilor metalice, alte metode de tratare meca
nică – tăiere, presare – în vederea reducerii volumului
deșeurilor.
Al doilea proiect vizitat, „Dezvoltarea FAVORIT
SRL prin extinderea capacității de producție”, imple
mentat de Favorit S.R.L. a obținut ﬁnanțare Regio prin
Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității între‐
prinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 –
„Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate
de producție și dezvoltarea serviciilor”. Proiectul ﬁna
lizat în data de 31 iulie 2019 a avut o valoare totală de
1.861.064,8 lei, din care fonduri nerambursabile solici
tate de 1.123.424 de lei. Prin proiect au fost achiziționa
te utilaje pentru tăierea maselor lemnoase cu CNC și pen
tru tăierea diferitelor elemente din lemn/PAL/MDF/plastic
sau alte materiale în vederea confecționării articolelor
de mobilier.
Ultimul proiect vizitat, aﬂat în implementare, a fost
„Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea mo‐
numentului istoric Poșta Veche din municipiul Călărași”,
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al cărui beneﬁciar este Primăria Municipiului Călărași.
Municipalitatea călărășeană a obținut ﬁnanțarea din POR
20142020, în cadrul Axei prioritare 5 – „Îmbunătățirea
mediului urban și conservarea, protecția și valoriﬁcarea
durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de in
vestiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea și
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”, proiectul
având valoarea totală de 11.563.563,48 lei, din care fon
duri nerambursabile solicitate de 11.321.120,20 lei.
Implementarea proiectului va pune în valoare monumen
tul istoric „Poșta Veche”, situat în municipiul Călărași,
în vederea creșterii atractivității turistice în municipiu
și în județul Călărași, redând circuitului turistic patri
moniul cultural reabilitat, dovadă a identității culturale
locale.
În cadrul programului Regio 2014 2020, la nivelul
județului Călărași sau depus în total 116 proiecte, din
care au primit ﬁnanțare 44 de contracte, în valoare to
tală de peste 263 milioane de lei, asistența nerambur
sabilă solicitată depășind suma de 229 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 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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Instrucțiune privind plata echipamentelor și a materialelor
livrate și recepționate de către beneﬁciar,
în cadrul contractelor de lucrări ﬁnanțate prin POR!
Sursă foto: amenajariterenuri.ro

În data de 4 noiembrie, Autoritatea
de Management pentru Programul Ope
rațional Regional (AMPOR) a aprobat, prin
ordin de ministru instrucțiunea privin plata
echipamentelor și/sau a materialelor livrate
și recepționate de către beneﬁciar pe șan
tier, în cadrul contractelor de lucrări ﬁnan
țat prin Programul Operațional Regional
20142020 (POR).
Ordinul de ministru poate ﬁ consultat
pe siteul destinat implementării POR în re
giunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro,
secțiunea Program > Documente> Instruc
țiuni, accesând următorul link: https://re
gio.adrmuntenia.ro/documente/static/125
2, sau pe siteul AMPOR inforegio.ro.

Sa modiﬁcat Ghidul solicitantului privind conservarea, protejarea,
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural!
În data de 4 noiembrie, Autoritatea de Manage
ment pentru Programul Operațional Regional (AMPOR)
din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice a aprobat modiﬁcarea Ghidului
solicitantului aferent Axei prioritare 5: „Îmbunătățirea
mediului urban și conservarea, protecția și valoriﬁcarea
durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de inves
tiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvol‐
tarea patrimoniului natural și cultural”.
Astfel, prin ordin de ministru, a fost prelungită pe
rioada de implementare a proiectelor.
Ordinul de ministru prin care a fost modiﬁcat ghidul
solicitantului poate ﬁ consultat pe siteul dedicat implemen
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tării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro,
secțiunea Program > Axa 5, accesând linkul: https://re
gio.adrmuntenia.ro/index.php/axa5/static/1200 sau
pe siteul AM POR, 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 6 noiembrie 2019
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ADR Sud Muntenia la întâlnirea de lansare
a proiectului SHREC
În perioada 2931 octombrie 2019, doi reprezentanți
ai ADR Sud Muntenia au participat la întâlnirea de lansare
a proiectului SHREC  „Utilizarea energiilor regenerabile
pentru sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scă‐
zute de carbon”, (Groningen, Olanda). Proiectul este ﬁ
nanțat în cadrul Programului Interreg Europe și este imple
mentat de ADR Sud Muntenia, în calitate de partener.
Prin proiectul SHREC, inițiatorii își propun să îmbună
tățească politicile regionale și naționale, să crească ponde
rea energiei obținute din surse regenerabile în mixul global
de energie, să încurajeze și să faciliteze producerea și uti
lizarea de surse regenerabile de către ﬁrme, comunități și
gospodării.
Evenimentul, găzduit de Universitatea de Științe Apli
cate Hanze, în calitate de lider de proiect, a debutat cu
prima întrunire a Comitetului de coordonare al proiectului,
ocazie cu care partenerii șiau prezentat contextul regional
privind potențialul de surse energetice regenerabile, po
liticile naționale și regionale din acest domeniu. Totodată,
au fost discutate aspecte referitoare la implementarea
proiectului. Activitățile programate în prima zi a evenimen
tului au continuat cu o vizită la Energy Academy Europe,
clădire neutră în ceea ce privește emisiile de carbon, da
torită proiectării energetice inteligente, o inițiativă comună
a Universității din Groningen și a Universității de Științe
Aplicate Hanze, inițiativă ce sprijină educația, cercetarea
și promovează inovarea în domeniul energiei.
Ziua a doua a fost dedicată vizitelor de studiu. Astfel,
partenerii au vizitat portul maritim Eemshaven care, în
ultimii 10 ani a devenit un important punct energetic și
logistic. Aici funcționează trei centrale energetice și cel
mai mare parc eolian din Olanda. În acest context, dis
cuțiile sau concentrat asupra eforturilor realizate de con
ducerea portului, alături de reprezentanții autorităților
publice locale și ai mediului de cercetare, de a crea un eco
sistem inovativ pentru industria chimică din zonă, astfel
încât, în anul 2050 clusterul localizat în acest parc să ﬁe
neutru din punctul de vedere al emisiilor de carbon și al
impactului de mediu, utilizând doar energie verde. Pro
gramul vizitelor de studiu a inclus și o fermă agricolă, pro
prietatea unui student al Universității Hanze. Ca aplicație
a proiectului de licență, acesta a instalat două turbine eo
www.adrmuntenia.ro

liene pentru a reduce dependența fermei de sursele cla
sice de energie. În încheierea zilei a mai fost vizitat cel mai
mare parc de panouri fotovoltaice din Olanda (7.777 de
panouri) deținut în comun, sub formă de cooperativă, de 600
de gospodării din suburbia Vierverlaten a orașului Groningen.
În a treia zi a evenimentului, a fost organizat un se
minar pe tema celor mai recente politici energetice pentru
tranziția la o societate cu emisii scăzute de carbon. Totoda
tă, au fost prezentate și inițiativele Centrului de Tranziție
Energetică (EnTranCe) ce acționează ca o platformă de
inovare deschisă pentru crearea unui sistem durabil de
furnizare a energiei. Platforma funcționează pe principiile
unui cluster multidisciplinar, implicând autorități publice
locale, antreprenori, mediul academic și de cercetare din
domeniul energiei, dar și experți legali, psihologi și econo
miști, întrun efort comun de a soluționa provocări interdis
ciplinare societale în domeniul tranziției către o energie
curată.
Proiectul este implementat de un consorțiu format
din nouă parteneri, al cărui lider de proiect este Universi
tatea de Științe Aplicate Hanze, Olanda. Partenerii proiec
tului sunt: Agenția pentru Inovare și Energie SIEA, Slovacia;
Universitatea Tehnică Vilnius Gediminas, Lituania; ADR
Sud Muntenia; Regiunea Piemont, Italia; Municipalitatea
Mondragon, Spania; Agenția pentru Energie și Mediu din
Regiunea Auvergne RhoneAlpes, Franța și Universitatea
Mid Sweden. Bugetul total al proiectului este de 1.844.165
milioane euro, bugetul ADR Sud Muntenia ﬁind 172.800
Euro, din care 3.456 Euro reprezintă contribuția proprie.
Mai multe detalii despre proiect puteți aﬂa accesând
siteul ADR Sud Muntenia https://www.adrmuntenia.ro/in
dex.php/proiectulshrec/static/1236.
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Proiectul Danube S3 Cluster, prezentat
la Forumul Național SUERD 2019

Î

n data de 28 octombrie 2019, Liviu
Mușat, directorul Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia
împreună cu Monica Măgureanu, expert
în cadrul Serviciului Dezvoltare, manager
de comunicare în cadrul proiectului
Danube S3 Cluster, au participat la
Forumului Național SUERD 2019,
evenimentul de închidere și predare a
Președinției rotative a Strategiei Uniunii
Europene pentru Regiunea Dunării către
Croația, următorul stat membru care o va
deține. Cu această ocazie, a fost
prezentat proiectul Danube S3 Cluster
pe care Agenția îl implementează în calitate
de lider de proiect.
Evenimentul a avut loc la Palatul Parlamentului din
București, ﬁind organizat în parteneriat de Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Minis
terul Afacerilor Externe. Forumul Național SUERD repre
zintă cadrul de dezbateri și decizii, cu rol de orientare
strategică, având ca obiectiv principal stabilirea priori
tăților și liniilor de acțiune ale României în procesul de
implementare a SUERD la nivel național, macroregional
și european.
În acest sens, în cadrul forumului au avut loc pa
tru sesiuni principale de dezbatere cu temele:
• Președinția României la SUERD: priorități, acțiuni
și stadiul la ﬁnal de mandat;
• Rolul administrației publice în implementarea SUERD;
• Rolul societății civile în implementarea SUERD;
• Corelarea obiectivelor europene cu cele naționale
și perspectivele ﬁnanciare 20212027.
Proiectul „Danube S3 Cluster” a fost prezentat în
cadrul sesiunii paralele de dezbateri pe tema: „rolul ad‐
ministrației publice în implementarea SUERD”. În cadrul
acesteia sau discutat aspecte privind proiectele ﬁnan
țate prin SUERD implementate de către administrația
publică locală, regională precum și de reprezentanți ai
mediului rural.
Finalul evenimentului a fost marcat de ceremonia
de preluare a Președinției rotative a Strategiei Uniunii
www.adrmuntenia.ro

Europene pentru Regiunea Dunării de către Croația,
iar secretarul de stat din cadrul MDRAP, VirgilAlin Chi
rilă, și omologul său din cadrul MAE, MelaniaGabriela
Ciot, iau oferit lui Velimir Žunac, secretar de stat în Mi
nisterul Dezvoltării Regionale și Fondurilor Europene
din Croația, simbolul mandatului pe care statul croat
îl va exercita efectiv în perioada 1 noiembrie 2019 31
octombrie 2020.
Proiectul „Danube S3 Cluster ‐ Cooperare trans‐
națională a clusterelor active în domeniul agroalimen‐
tar, bazată pe abordarea specializării inteligente în re‐
giunea Dunării”, ﬁnanțat în cadrul celui deal doilea
apel de proiecte al Programului Transnațional Dunărea,
Axa prioritară 1: „Inovare și responsabilitate socială în
regiunea Dunării”, este implementat de ADR Sud Mun
tenia în calitate de lider de proiect. Perioada de imple
mentare a proiectului este 2 iulie 2018 – 30 iunie 2021.
Obiectivul principal al proiectului este de a stimula eco
sistemul antreprenorial bazat pe inovare, în zona Dună
rii, prin elaborarea politicilor de cluster inteligente și coor
donate în contextul RIS 3, precum și prin îmbunătățirea
cunoștințelor și abilităților în managementului inovării
și încurajarea cooperării transnaționale a clusterelor
în sectorul agroalimentar. Bugetul total al proiectului –
1,790,445.70 Euro, din care bugetul ADR Sud Muntenia
este de 194.170.40 Euro. Contribuția ADR SM în proiect
este de 3,883.40 Euro. Mai multe informații despre pro
iect puteți aﬂa accesând: https://www.adrmuntenia.ro/in
dex.php/proiectuldanubes3cluster/static/1093.
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Prima întâlnire a actorilor interesați
de revizuirea politicilor în domeniul
economiei circulare – Proiect SinCEAFC

Î

n data de 31 octombrie 2019, Agenția
pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, în calitate de partener în
proiectul SinCEAFC, a organizat la sediul
central din Călărași prima întâlnire a
stakeholderilor interesați de revizuirea
politicilor privind economia circulară. Cu
această ocazie fost prezentată o analiză a
domeniului economiei circulare, precum
și informații referitoare la perioada de
programare 20212027.
SinCEAFC – „Consolidarea spiritului antrepreno‐
rial al IMM‐urilor din lanțul agroalimentar în tranziția
către economia circulară” este ﬁnanțat în cadrul celui
deal patrulea apel al Programului INTERREG Europe.
Obiectivul principal îl reprezintă îmbunătățirea politi
cilor în domeniul strategiilor regionale de inovare prin
facilitarea mecanismelor orizontale care susțin și spo
resc spiritul antreprenorial al IMMurilor în sectorul
agroalimentar prin exploatarea oportunităților de eco
nomie circulară.
Proiectul, al cărui coordonator este ANATOLIKI S.A.,
Agenție pentru Dezvoltare Locală a Autorităților Locale
din Estul Salonicului, se derulează în perioada 1 august
2019 – 31 iulie 2023, întrun consorțiu format din no
uă parteneri din Grecia, Italia, Polonia, Ungaria, Irlanda,
Bulgaria și România. Valoarea totală a aplicației este de
1.519.940,00 de euro, din care bugetul Agenției pentru Dez
voltare Regională Sud Muntenia este de 143.420,00 de
euro, contribuția proprie a Agenției ﬁind de 2.868,40
de Euro.
SinCEAFC se va implementa în două etape. Pri
ma etapă, care are o durată de trei ani este dedicată în
vățării la nivel regional și schimbului de experiență în
tre parteneri. La ﬁnalizarea primei etape de implementare,
partenerii trebuie să realizeze un plan local de aacțiune
pentru sprijinirea elaborării de noi politici pentru do
meniile abordate de proiect. Partenerii din proiect tre
buie să realizeze un plan de acțiune comun cu recoman
dări pentru nivelul European. În cea dea doua etapă,
www.adrmuntenia.ro

partenerii vor monitoriza modalitatea în care se va im
plementa planul de acțiune elaborat în prima etapă.
Proiectul va promova inovarea și va dezvolta cola
borări cu cele trei platforme: Platforma de învățare a
Interreg Europe, Platforma europeană a stakeholderi
lor din economia circulară și în Grupul Platformei RIS3.
Mai multe detalii despre proiectul SinCEAFC pu
teți obține de pe siteurile:
• https://www.adrmuntenia.ro/proiectulsin
ceafc/static/1235
• https://www.interregeurope.eu/sinceafc/
• https://www.facebook.com/SinceAFCProject
108838527176066/?modal=admin_todo_tour
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Promovarea proiectului PROSME în rândul mediului privat
și de cercetare din regiunea Sud Muntenia

Î

n data de 31 octombrie 2019 a avut loc
la Călărași un eveniment de promovare
a proiectului PROSME – Promovarea
IMMurilor din România prin intermediul
Enterprise Europe Network, ﬁnanțat în
cadrul Programului pentru
Competitivitatea Întreprinderilor și
pentru IMMuri (COSME).
Reuniunea de lucru, la care au participat reprezen
tanți ai mediului de afaceri și de cercetare, a fost organi
zată de ADR Sud Muntenia, în calitate de coordonator
al proiectului. Participanților leau fost prezentate infor
mații utile despre serviciile oferite în cadrul proiectului
PROSME, precum și oportunități de ﬁnanțare prin progra
mul HORIZON 2020.
Scopul proiectului, ce se derulează în perioada în
perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2020, constă
în facilitarea accesului IMMurilor la piețele europene
și internaționale și crearea de parteneriate internațio
www.adrmuntenia.ro

nale pentru mediul de cercetare, pentru accesarea de
fonduri din programul european HORIZON 2020.
PROSME este un proiect implementat de un consor
țiu de organizații care oferă gratuit întreprinderilor și în
treprinzătorilor servicii de sprijin în domeniul dezvoltă
rii internaționale a afacerilor (EXPORT). PROSME pune
la dispoziția organizațiilor din regiunile BucureștiIlfov
și SudMuntenia resursele a 600 de organizații partene
re în rețeaua EnterpriseEuropeNetwork din 50 de țări.
Baza de date a rețelei Enterprise Europe Network
include oportunități de cooperare în afaceri lansate de
ﬁrme din cele 45 de țări în care este prezentă rețeaua,
respectiv cereri și oferte de produse și servicii, de coope
rare comercială, tehnologică, ﬁnanciară și în producție.

Mai multe informații despre proiect puteți găsi accesând:
http://www.prosme.ro/ sau www.Facebook.com/eenro‐
prosme/
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Prima ședință a Comitetului Regional pentru elaborarea
Planului de Dezvoltare Regională 2021 – 2027
va avea loc la Călărași, în data de 7 Noiembrie 2019
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte
nia va organiza joi, 7 noiembrie 2019, începând cu ora
11:00, prima ședință a Comitetului regional pentru ela
borarea Planului de dezvoltare regională 2021 – 2027 (CRP).
La eveniment sunt așteptați să participe membrii
CRP Sud Muntenia, respectiv reprezentanți ai autorită
ților publice locale și regionale, mediul academic, so
cietatea civilă și ai mediului de afaceri, precum și repre
zentanți ai altor organizații cu activitate relevantă la nivel
regional în diverse domenii speciﬁce.
În cadrul întrunirii vor ﬁ prezentate caracteristicile
viitoarei perioade de programare, analiza socioeco
nomică Planului de dezvoltare regională 20212027 al
regiunii Sud Muntenia, ulterior urmând a ﬁ dezbătută
propunerea de Regulament de organizare și funcționa
re a Comitetului regional pentru elaborarea Planului de
dezvoltare regională 20212027 al regiunii Sud Muntenia.

Cozia Roxana
GEORGESCU
• 10 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia!
În data de 1 noiembrie, colega
noastră Cozia Roxana GEORGESCU,
șef Serviciu Dezvoltare Urbană, a
împlinit 10 ani de activitate în cadrul
Agenției pentru Dezvoltare Regio
nală Sud Muntenia!
Cu această ocazie, îți mulțu
mim pentru colegialitate și pentru
profesionalismul manifestat în întrea
ga activitate desfășurată în Agenție!
La Mulți Ani cu realizări!
www.adrmuntenia.ro

Sediul ADR Sud Muntenia

Angelica DINU
• 12 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia!

George PIPEREA
• 16 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia!

La începutul lunii noiembrie,
colega noastră Angelica DINU, ex
pert Serviciul Financiarcontabil,
a aniversat 12 ani de activitate în
cadrul Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia!
Pe această cale, te felicităm
șiți mulțumim pentru colegialita
tea și implicarea dovedite prin în
treaga activitate desfășurată în
Agenție!
La Mulți Ani cu împliniri pe
toate planurile!

Vineri, 1 noiembrie colegul
nostru George PIPEREA, șef Ser
viciu Monitorizare proiecte POR,
a împlinit 16 ani de activitate în
cadrul Agenției pentru Dezvolta
re Regională Sud Muntenia!
Cu această ocazie, te felici
tăm șiți mulțumim pentru res
ponsabilitatea și pentru compe
tența manifestate în activitatea
desfășurată dea lungul celor 16
ani în Agenție!
La Mulți Ani cu împliniri!
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Gestionarea riscurilor și avertizarea timpurie
a situațiilor de urgență în cadrul
Programului Interreg VA România – Bulgaria

P

rogramul Interreg VA România
Bulgaria este un instrument al
politicii europene de coeziune care
vizează soluționarea problemelor
transfrontaliere și dezvoltarea în comun
a potențialului din zonele de graniță.
Programul Interreg VA România – Bulgaria acordă
o atenție deosebită asigurării unor soluții comune în
fața dezastrelor naturale sau provocate de om, urmă
rind prin Axa prioritară 3, „O regiune sigură”, un rezul
tat dublu: sprijinirea identiﬁcării unor măsuri comune
în cazul unor riscuri și sprijinirea unor măsuri privind
prevenirea și gestionarea comună a dezastrelor și ris
curilor. Dezastrele, naturale sau provocate de om, pot
avea consecințe semniﬁcative pentru oameni, mediu
și economie. De aceea, autoritățile trebuie să reacțio
neze imediat, o bună gestionare a dezastrelor salvând
vieți, iar o coordonare eﬁcientă între diferitele autori
tăți ﬁind esențială pentru pregătirea și intervenția cu
succes în situații de urgență.
Astfel, în cadrul Programului, sunt implementate
25 de proiecte în valoare totală de 43,5 milioane de eu
ro, prin intermediul cărora se urmărește îmbunătățirea
gestionării comune a riscurilor în zona transfrontalieră,
prin achiziționarea de vehicule, mașini, echipamente
www.adrmuntenia.ro

speciﬁce pentru intervenții în situații de urgență chi
mice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN), dotarea
unor spitale, creșterea gradului de conștientizare cu
privire la situațiile de urgență, asigurarea unor condiții
tehnice superioare care vor avea un impact pozitiv ma
jor asupra vitezei de răspuns în situațiile de urgență,
dezvoltarea unor sisteme de avertizare precum și do
tarea unor centre și unități pentru intervenții în situații
de urgență.
Prin acțiuni comune de conștientizare a grupurilor
țintă privind prevenirea și gestionarea riscurilor în zona
transfrontalieră, precum și prin organizarea de semi
narii, campanii de conștientizare, exerciții comune de
simulare a dezastrelor transfrontaliere, cursuri teore
tice și practice și, de asemenea, prin elaborarea și dis
tribuirea unor materiale de informare, ghiduri, strategii
comune și planuri de acțiune se urmărește creșterea
calității gestionării comune a riscului în zona trans
frontalieră, care reprezintă unul dintre obiectivele Pro
gramului.
Pentru a aﬂa mai multe informații despre Progra
mul Interreg VA RomâniaBulgaria, despre proiectele
ﬁnanțate dar și despre evenimentele viitoare, vă invi
tăm să accesați pagina de internet www.interregrobg.eu.
Sursa: stireamedia.ro
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DE FINANțARE

Sa lansat CVoucher!
Proiectul CVoucher destinat susținerii IMMuri
lor, ﬁnanțat de Comisia Europeană prin Programul Ori
zont 2020 are ca scop crearea unor lanțuri de legături
de valoare circulară în industriile tradiționale și se
adresează IMMurilor din statele membre ale UE sau
din statele asociate Programului care își desfășoară
activitatea în unul dintre domeniile:
• industria prelucrătoare;
• industria agroalimentară;
• industria textilă;
• domeniul sănătății;
• domeniul maritim.
Programul presupune două etape. Astfel, în ca
drul celei dintâi, 13 companii vor primi 2. 000 de euro
pentru a participa la atelierul de trei zile (CVoucher
Bootcamp) în urma căruia vor ﬁ alese șase companii
ce vor primi câte un voucher de până la 58.000 de eu
ro atât pentru transformarea și implementarea teh
nologiei, cât și pentru o inovație completă a afacerii,
ce aduce beneﬁcii economiei circulară (a doua etapă).
Sursa: fonduri‐structurale.ro

Sursă foto: interregrobg.eu

Oportunități de ﬁnanțare
pentru startupuri IT!
Startupurile IT care desfășoară afaceri ce implică
tehnologii destinate domeniului imobiliar (proptech),
se pot înscrie online întrun un program de mentorat și
ﬁnanțare prin care au oportunitatea de a obține inves
tiții de maximum 100.000 de lire sterline (aproximativ
115.000 de euro) per ﬁrmă. Acceleratorul de afaceri
caută startupuri IT cu idei în următoarele domenii:
• clădiri inteligente (smart buildings);
• tehnologii în construcții (construction tech);
• rețele inteligente de alimentare cu energie (smart
grid);
• mentenanță predictivă (predictive maintenance);
• orașe inteligente (smart cities);
• alte domenii (care vor putea beneﬁcia de un wildcard).
Startupurile admise vor beneﬁcia de:
• birou în coworking la Londra, 4 luni;
• mentorat;
• cursuri cu experți pentru scalarea afacerii;
• evenimente de networking;
• întâlniri directe cu potențiali clienți;
• investiții de până la 100.000 de lire sterline per
companie.
Sursa: ﬁnantare.ro
www.adrmuntenia.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

La drum spre Mănăstirea Ghighiu,
din comuna Bărcănești!

C

um zilele ruginii ale toamnei sunt
încă însorite, înarmați cu voie bună,
vă puteți încă aventura întro călătorie pe
meleaguri prahovene. Dintre
numeroasele comori turistice pe care le
puteți găsi aici, de această dată vă
propunem ca obiectiv Mănăstirea
Ghighiu din comuna Bărcănești.
Ca spațiu de reculegere, lăcașul de cult este ates
tat documentar de la sfârșitul secolului al XVIlea, ﬁind
menționat schitul logofătului Coresi și al jupâniței Slă
vița. Biserica mănăstirii a început să ﬁe construită în
1858, prin grija starețului Eftimie și a fost sﬁnțită pe
31 martie 1866. Pictura bisericii este semnată de Gheor
ghe Tattărescu. Inițial, mănăstirea a fost una de călugări,
însă ulterior a fost transformată de patriarhul Justinian
întruna de maici.
Situată întrun cadru natural de excepție, în mijlo
cul unei păduri care făcea parte din Codrii Vlăsiei, Mă
năstirea Ghighiu atrage numeroși turiști prin Izvorul Tă
măduirii și icoana Maicii Domnului Siriaca – o icoană
făcătoare de minuni. Biserica mănăstirii a fost complet
renovată în urma avariilor cauzate de cutremurul din
www.adrmuntenia.ro

1940, cât și de bombardamentele asupra câmpurilor
petrolifere din Prahova, 1944. Între anii 19541958 lu
crările de restaurare au inclus turnarea mozaicului și
construirea ansamblului de chilii în stil brâncovenesc.
Vă puteți continua periplul spiritual vizitând mă
năstirile Suzana și Cheia sau puteți alege orice alt
obiectiv turistic din zona unde peisajele uluitoare îți
pot conferi relaxarea și buna dispoziție căutate!
Sursa: locuridinromania.ro
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Sala Sporturilor din Mioveni,
mai aproape de linia de start!

ARGEȘ

Până la sfârșitul anului viitor, orașul Mioveni va putea
găzdui competiții sportive naționale și internaționale! Sala
Sporturilor este mai aproape de ﬁnalizare: se lucrează la
aplicarea protecției contra incendiilor și se montează tabla
acoperișului, astfel încât, în perioada următoare să ﬁe asi
gurată protecția termică în vederea executării lucrărilor
de compartimentare și ﬁnisare interioară.
Astfel, conform proiectului, clădirea va avea trei cor
puri. Corpul A, unde se găsesc zona competițională și tri
bunele, va putea găzdui aproximativ 2.500 de persoane și
va ﬁ dotat cu grupuri sanitare, sistem de sonorizare, tabelă
de scor electronică, sistem de iluminare pentru sală, sistem
de canalizare, proiector TV, garderobe, vestiare, sală de for
ță, spații de recuperare (saună, bazin cu apă rece și caldă,
zonă de relaxare), cabinet medical, sala antidoping și spații
complementare (comerț, spații de protocol, alimentație
publică și spații tehnice). Corpul B, la nivelul parterului, va
avea o sală de bowling, iar la etaj – un club. Corpul C va adă
posti centrala termică și spații tehnice.
Sursa: epitesti.ro

CĂLĂRAȘI

Collective Education – inițiative comune
pentru performanțe în educație!

Trei licee din municipiul Călărași beneﬁciază de do
tări performante prin proiectul Collective Education ﬁ
nanțat din Programul Interreg VA RomâniaBulgaria,
Axa prioritară 5 – „O regiune eﬁcientă”. Astfel, Colegiul
Național „Barbu Știrbei”, Colegiul Economic și Colegiul
Tehnic „Ștefan Bănulescu”, în calitate de beneﬁciari ai
proiectului, au achiziționat echipamente IT, software
performant, mobilier pentru dotarea a șase cabinete
interactive, precum și nouă table inteligente pentru pre
darea lecțiilor sub o formă cât mai dinamică. De aseme
nea, cadrele didactice au fost instruite pentru a utiliza
platforma eLearning, una dintre cele mai eﬁciente mo
dalități de a pune în practică programe educaționale
destinate învățământul preuniversitar.
Proiectul Collective Education este implementat
în parteneriat de Asociația Eurointegra din Bulgaria, în
calitate de lider de proiect, alături de Colegiul Național
„Barbu Știrbei”, Colegiul Economic, Colegiul Tehnic
„Ștefan Bănulescu” din Călărași și Liceul de Matematică
și Științele Naturii „Sv. Kliment Ohridski” din Silistra.
Sursa: observatorcl.info
www.adrmuntenia.ro

16

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #440
28 octombrie • 5 noiembrie 2019

INFO
JUDEțE

GIURGIU

Sursă foto: realitateadeneamt.net

The Rivers Tell
sau istoria, cultura
și tradițiile civilizațiilor
dezvoltate dea lungul
râurilor
Elevi și cadre didactice din Școala Gimnazială Nr.7,
municipiul Giurgiu, au participat la evenimentul desfă
șurat în Italia, în cadrul proiectului The Rivers Tell (Râurile
povestesc), ﬁnanțat prin Programul Erasmus +. Astfel,
activitățile au fost realizate pe tema „peste râu” (ase
mănări și deosebiri vizând aspecte geograﬁce, istorice,
economice și culturale între țările partenere). Programul
vizitei a mai cuprins workshopuri tematice (vizitarea
școlii gazdă din Monterotondo, prezentarea activităților
realizate de ﬁecare școală parteneră, activități de învă
țare și formare cu elevii școlii gazdă, precum și manifes
tări cultural – sportive).
Proiectul The Rivers Tell propune realizarea unui schimb
de bune practici cu scopul de a promova o identitate euro
peană, indiferent de cultura, geograﬁa, istoria și obice
iurile țărilor participante. Elevii și profesorii implicați fac
cercetări și intervievează oamenii din comunitate, reali
zând astfel o conexiune între școală, familie, autorități și
membrii comunității. Toate aceste acțiuni determină tâ
năra generație să conștientizeze istoria, cultura și tradiția
ce leagă civilizațiile dezvoltate dea lungul râurilor, să re
cunoască apa ca valoare ce trebuie păstrată curată pen
tru generațiile viitoare, precum și să promoveze o con
știință ecofriendly bazată pe strânsa relație OMAPĂ.
Proiectul reunește elevi și cadre didactice din Gre
cia, Portugalia, Lituania, România și Italia și este coor
donat de școala din Monterotondo, Italia.
Sursa: giurgiupesurse.ro

DÂMBOVIțA

Noi locuri de parcare
în cartierul
Matei Basarab
din Târgoviște
150 de locuri de parcare, canalizare pluvială
reamenajată și iluminat public modernizat pentru
locuitorii din cartierul târgoviștean Matei Basarab.
La sfârșitul lunii trecute, în microraionul III din mu
nicipiul Târgoviște a fost dată în folosință o parcare
modernizată de peste cinci mii de metri pătrați. Pro
iectul a fost realizat de administrația municipală care,
cu sprijin ﬁnanciar european, mai implementează
aici un important proiect prin care au fost accesate
fonduri nerambursabile destinate infrastructurii
educaționale.
Sursa: ziaruldambovita.ro
www.adrmuntenia.ro
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PRAHOVA

Proiecte pilot privind
crearea unui complex
de locuințe protejate
pentru adulții
cu dizabilități, la Florești

Drumuri
județene
în modernizare!

IALOMIțA

În comuna prahoveană Florești vor ﬁ implemen
tate două proiecte pilot destinate persoanelor adulte
cu dizabilități. Prin aceste inițiative, Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului pune în prac
tică planul de restructurare ce are în vedere reducerea
capacității centrelor sociale. Astfel, două complexe de
locuințe destinate persoanelor cu dizabilități vor ﬁ con
struite după structura ansamblu de locuințe protejate
și un centru de zi. Prin implementarea celor două pro
iecte, se are în vedere dezvoltarea serviciilor alternative
de sprijin pentru viață independentă și integrare în co
munitate pentru persoanele adulte cu dizabilități,
instituționalizate în cadrul Centrul de Recuperare și Rea
bilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Han
dicap, Călinești.
Sursa: telegrama.ro

Desfășurarea traﬁcului auto în condiții de siguranță
și confort este obiectivul pe care administrația județea
nă îl are în vedere pentru partea vestică a județului Ia
lomița. În acest sens, drumurile județene din zona Dră
goeștiRoșioriMovilițaDriduFierbințiTârgJilavele sunt
supuse unui proces de modernizare, lucrările de reali
zare a șanțurilor din beton și din pământ, a podețelor
și a parapeților, precum și semnalizarea rutieră orizon
tală și verticală, ﬁind în plină desfășurare. Reabilitarea
celor trei tronsoane de drumuri județene se realizează
cu o ﬁnanțare de 25 de milioane de euro în cadrul Pro
gramului Operațional Regional, investiții asupra acestor
zone nemaiﬁind realizate de aproape 35 de ani.
Sursa: agendaialomiteana.ro

TELEORMAN

Investiții în infrastructura de sănătate

V

ești bune pentru locuitorii
municipiului Roșiorii de Vede:
administrația locală a obținut ﬁnanțare
europeană nerambursabilă pentru
dotarea Ambulatoriului de specialitate,
din cadrul Spitalului Municipal „Caritas”.

www.adrmuntenia.ro
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Sursă foto: realitateadeteleorman.net

Astfel, prin proiectul „Dotarea ambulatoriului de
specialitate din municipiul Roșiorii de Vede”, ﬁnanțat
din Regio (Programul Operațional Regional 20142020),
va ﬁ achiziționată aparatură tehnică de ultimă gene
rație, astfel încât să se faciliteze accesul populației la
servicii medicale de calitate și să se asigure condiții op
time desfășurării actului medical, pentru angajații spi
talului. Investițiile au o valoare totală de 10.705.169,39
de lei, din care contribuția proprie a solicitantului este
de 214.015,01 de lei.
Sursa: ziarulmara.ro
regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #440
28 octombrie • 5 noiembrie 2019
Observator de Călărași
31 octombrie 2019

Atitudine în Argeș
28 octombrie 2019

Ziarul Dâmbovița
30 octombrie 2019

fonduristructurale.ro
3 noiembrie 2019
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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 6 noiembrie 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.

