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Agenția pentru Dezvoltare»
Regională Sud Muntenia va demara, în
luna noiembrie, programele de formare
profesională pentru ocupațiile „Manager
de Proiect” și „Expert Achiziţii Publice”,
destinate reprezentanților unităților
administrativ-teritoriale (uAT) de la
nivelul regiunii Sud Muntenia.

Primele cursuri vor fi organizate simultan în ju -
dețele Argeș și Dâmbovița, astfel: cursul „Manager
de proiect” va avea loc în perioada 7 - 16 noiem-
brie, examinarea fiind programată pentru data de
17 noiembrie; cursul „Expert Achiziţii Publice” va
avea loc în perioada 11 - 17 noiembrie, iar exami na rea
în data de 18 noiembrie.

Pentru reprezen tan ții uAT din județul Argeș, cur-
surile vor avea loc la se  diul Con siliului județean
Argeș, iar pentru cei din Dâmbo vița, cursurile se
vor desfășura la sediul Bibliotecii județene „Ion He-
liade Rădulescu” din Târ goviște.

Durata cursurilor de pregătire profesională va
fi de 60 de ore pentru cursul „Manager de Proiect” și
de 40 de ore pentru cursul „Expert Achiziţii Publi -
ce”. După finalizarea acestora, participanții vor pri -
mi certificate de absolvire însoțite de anexa supliment
descriptiv al certificatului, recunoscute de Ministe -
rul Muncii, familiei și Protecției Sociale, Ministerul
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportu lui și Auto -
ritatea națională pentru Calificări, în con formitate cu
prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000.

Reamintim că participarea la programele de
formare profesională este gratuită, singura condi-
ție fiind ca persoanele desemnate să aibă studii
superioare de lungă durată, cu diplomă de licență,
pentru cursul „Expert Achiziţii publice” și minim
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
pentru cursul „Manager de proiect”.

Informații suplimentare referitoare la aceste
cursuri aflați de la Compartimentul formare și Pre-
gătire Profesională, persoană de contact: expert
Luiza MIțA, tel.: 0242/331.769, fax 0242/313.167,
e-mail: formare.profesionala@adrmuntenia.ro.
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Programul INTERREG V-A România – Bulgaria:
Proiecte în implementare la BRCT Călăraşi

Secretariatul Comun (SC) al»
Programului Interreg V-A România –
Bulgaria, din cadrul Biroului Regional
pentru Cooperare Transfrontalieră (BRCT)
Călărași pentru granița România –
Bulgaria, prin experții săi acordă asistență
tehnică beneficiarilor și asigură
monitorizarea celor 23 de proiecte
contractate, aflate în implementare în
cadrul programului la acest moment.

Printre proiectele aflate în curs de implemen-
tare, ce contribuie în mod direct la atingerea indi-
catorilor specifici ai programului, respectiv ai Axei
prioritate 3 - O regiune sigură, se pot enumera:

• Proiectul „Elaborarea și adoptarea unui par-
teneriat instituţionalizat comun privind manage-
mentul riscului asupra proliferării excesive a in-
sectelor care afectează sănătatea publică și sigu -
ranţa în regiunea transfrontalieră România-Bulga-
ria”, derulat în parteneriat de Asociația Municipii-
lor Dunărene „Dunărea”, Belene, district Ple ven din
Bulgaria cu fundația „Natura Vie”, Călărași. Proiec-
tul are un buget de 1,3 milioane de euro, din care
1,1 milioane de euro fonduri fEDR. Prin imple -
mentarea acestuia se urmărește realizarea unui
mecanism integrat de control asupra populației de
insecte și elaborarea unei strategii pentru mana-
gementul riscului comun. Implementarea a dema-
rat la începutul lunii februarie 2016, activitățile se
derulează pe toată aria eligibilă a programului pen -
tru o perioadă de 24 de luni;

• Proiectul „Managementul riscurilor pentru
infrastructuri de mari dimensiuni în zona trans-
frontalieră România-Bulgaria”, derulat în parte-
neriat de Institutul național „Horia Hulubei” pen-
tru Cercetare și Dezvoltare pentru fizică și Ingine-
rie nucleară din România cu universitatea „Angel
Kanchev” Ruse, Asociația Română pentru Transfer
de Tehnologii și Inovații Craiova, Asociația pentru
Dezvoltarea Mediului de Afaceri Oltenia și Centrul
de Inovare a Afacerilor „Innobridge” – Ruse. Pro-
iectul are un buget de 800 de mii de euro, din care
700 de mii de euro sunt fonduri fEDR. Prin imple-

mentarea acestuia se urmărește creșterea gradului
de conștientizare a cetățenilor cu privire la riscuri -
le legate de infrastructura de mari dimensiuni, prin
formare și comunicare. Implementarea proiectului
a demarat la începutul lunii februarie 2016, iar ac ti -
vitățile se desfășoară în județele Giurgiu, Mehedinți,
Călărași, Constanța, Dolj și în districtele Ruse, Vidin
și Silistra, urmând a se finaliza în februarie 2018.

Creșterea vizibilității rezultatelor obținute în
cadrul proiectelor implementate reprezintă o preo -
cupare constantă a Secretariatului Comun, care ac -
ționează ca un bun promotor al inițiativelor și rezul -
tatelor obținute la nivelul programului, prin cam-
panii și evenimente de informare și promovare. În
acest context, în luna decembrie a acestui an,
BRCT Călărași va organiza Conferința Anuală a Pro-
gramului Interreg V-A România – Bulgaria, în cadrul
căreia vor fi prezentate informații actualizate des-
pre derularea programului.

Pentru a afla mai multe despre Programul In-
tereg V-A România-Bulgaria, despre evenimentele
viitoare, dar și despre proiectele transfrontaliere
aflate în curs de implementare, vă invităm să
accesați pagina de internet www.interregrobg.eu.

Sursa: mediacalarasi.ro

INFO
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Reţea pentru biciclete electrice
în zona transfrontalieră România - Bulgaria
În perioada 2 februarie 2016 - 1 februarie 2018,

Asociația Română pentru Industrie Electronică și
Software – filiala Oltenia, în parteneriat cu Agenția
de Dezvoltare Regională din Vidin și Centrul de Afa-
ceri Vidin (partener lider), Camera de Comerț și In -
dustrie Vidin și  Patronatul Local al Întreprinderilor
Mici și Mijlocii Calafat derulează proiectul „Reţea -
ua de biciclete electrice”, proiect  finanțat în cadrul
Programului Interreg V-A România - Bulgaria 2014
- 2020, Axa prioritară  1: O regiune bine conectată,
Obiectiv specific nr. 1.1: „Îmbunătăţirea planifi-
cării, dezvoltării și coordonării sistemelor de
transport transfrontaliere pentru conexiuni mai
bune la reţeaua de transport TEN-T”. Proiectul are
drept obiectiv crearea unei rețele pentru biciclete
electrice în întreaga zonă transfrontalieră România -
Bulgaria, în scopul de a realiza o mobilitate indi-
viduală îmbunătățită a transportului durabil. 

În cadrul proiectului vor fi organizate work -
shopuri cu părțile interesate pentru selectarea ope -
ratorilor care vor găzdui stații de biciclete și stații
de încărcare în următoarele orașe: Veliko Tarnovo,
Pleven, Vidin, Vratsa, Ruse și Dobrich din Bulgaria și
Giurgiu, Drobeta Turnu Severin, Călărași, Constan -
ța, Craiova în România. Stațiile de biciclete și sta-
țiile de încărcare vor fi date în folosință operato-
rilor din locațiile menționate anterior, în mod gra-
tuit, în conformitate cu specificațiile proiectului.
Astfel de workshop a fost organizat și la Călărași vi -
neri, 21 octombrie, în sala de ședințe a Consiliului
județean Călărași.

În cadrul evenimentului au fost prezentate:
proiectul, conceptul pentru rețeaua de biciclete
electrice, metodologia de selectare a operatorilor
și a cadrului legal elaborat.

Sursa: radiovocescampi.ro

Foto
/

freerider.ro

http://www.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul regiunii Sud Muntenia
şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile, în data de 28 octombrie 2016

REGIunEA SuD MunTEnIA PROIECTE DEPuSE PROIECTE RESPInSE EVALuA RE

Axă

Priori -
tate

de in -
ves tiții

Apel
Data

închidere
apel

Alocare
regională

apel
- mil. euro -

nr. pro -
iec te

de pu se

Valoare
totală

- mil. Lei -

Valoare
eligibilă

- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

nr. pro -
iec te

res  pin -
se

Valoare
totală

- mil. Lei -

Valoare
eligibilă

- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

nr. pro -
iec te în
se lec ție

Alocare
regională

apel
- mil. Lei -

Procent
acoperire
alocare

regionalăl

2 2.1 2.1.A/2016 27.01.2017,
ora 12.00 36,85 171 182,699 152,510 0,000 0 0,000 0,000 0,000 171 164,296 0,0%

3 3.1 POR/2016/3/3.1/A/1 16.11.2016,
ora 10.00 57,34 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 255,650 0,0%

5 5.1 POR/2016/5/5.1/1 25.11.2016,
ora 12.00 38,53 9 124,255 122,827 120,368 3 48,817 47,790 46,832 6 171,786 42,86%

5 5.2 POR/2016/5/5.2/1 25.11.2016,
ora 12.00 14,16 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 63,132 0,0%

6 6.1 POR /2016/6/6.1/1 16.11.2016,
ora 12.00 125,09 1 130,105 129,722 127,022 1 130,105 129,722 127,022 0 557,714 0,0%

7 7.1 POR/2016/7/7.1/1 02.12.2016,
ora 12.00 15,32 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 68,304 0,0%

Informațiile referitoare la cererile de finanțare depuse în cadrul PI 2.1 vor fi disponibile în momentul
începerii evaluării conformității administrative și eligibilității 

• Curs Inforeuro octombrie 2016: 4,4505 lei
• Valoare totală este formată din cofinanțare uE (fEDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHE), precum și

cheltuielile neeligibile ale proiectului.
• Valoarea eligibilă este formată din cofinanțare uE (fEDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHE).
• Valoarea solicitată este formată din cofinanțare uE (fEDR) și cofinanțarea de la bugetul de stat (BS).
• Alocare apel este suma solicitată confom Ghidului solicitantului calculată în lei la cursul Inforeuro din luna raportării.

IN
FO

 PO
R 2014 - 2020

A fost lansat în consultare publică
Ghidul pentru modernizarea drumurilor

în zona ITI Delta Dunării
Autoritatea de Management pentru Programul

Operațional Regional (POR) a publicat în data de
26 octombrie, spre consultare publică, Ghidul So-
licitantului. Condiții specifice de accesare a fon-
durilor în cadrul Axei prioritare 6 - „Îmbunătăţirea
infrastructurii rutiere de importanţă regională”,
Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilităţii
regionale prin conectarea nodurilor secundare și
terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a noduri -
lor multimodale”, Apel dedicat Investițiilor Teri-
toriale Integrate Delta Dunării (ITIDD).

Eventualele observații și propuneri pot fi trans -
mise, la adresa info@mdrap.ro, până în data de 25
noiembrie 2016.

Obiectivul specific al acestei priorități de in-
vestiții îl reprezintă creșterea gradului de accesi-
bilitate a zonelor rurale și urbane situate în proxi-
mitatea rețelei TEn-T, prin modernizarea drumu-
rilor județene.

finanțarea disponibilă în cadrul acestei prio -
rități se adresează unităților administrativ-terito-
riale județ, singure sau în parteneriat cu alte uni-
tăți administrativ-teritoriale din zona de Investiție
Teritorială Integrată Delta Dunării, așa cum aceas -
ta este prezentată în Strategia Integrată de Dezvol -

tare Durabilă a Deltei Dunării.
Sunt eligibile numai Investițiile Teritoriale In-

tegrate Delta Dunării.
Valoarea eligibilă acordată prin finanțare pen-

tru un proiect este de minimum 1 milion de euro
și maximum 5 milioane de euro.

Sursa: mdrap.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.mdrap.ro
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Dragoş-Cristian Dinu,
noul ministru al Fondurilor Europene

Președintele Klaus Iohannis a semnat,»
la 27 octombrie, decretul de numire în
funcția de ministru al fondurilor Europene
a lui Dragoș-Cristian Dinu. Ceremonia de
depunere a jurământului de învestitură
a avut loc în 27 octombrie, la Palatul
Cotroceni. numirea unui nou ministru are
loc după ce ministrul fondurilor Europene,
Cristian Ghinea, și-a depus demisia.

Dragoș-Cristian Dinu s-a născut la 22 noiem-
brie 1978. A absolvit facultatea de Drept, la uni-
versitatea Româno-Americană (2002) și a făcut stu-
dii postuniversitare în Drept Internațional, în cadrul
facultății de Drept, de la universitatea București
(2003).

A fost consultant în cadrul Asociației Române
pentru Libertate și Dezvoltare din România (1999-
2000) și consilier asistent proiect de coordonare,
în cadrul florida Lions foundation (SuA, 2000-
2001).

În intervalul 2000 - 2003 a activat în zona OnG
din România, lucrând la diverse rapoarte privind
libertatea presei, guvernare etc., iar în perioada
2003 - 2004 a oferit consultanță în management de
proiect la Primăria Sectorului 2 din București.

A mai fost trainer în cadrul British Council,
pentru tinerii manageri publici în instrumentele de
evaluare a politicilor publice și tehnici (2006), în
cadrul Institutului național pentru Administrație,
cu privire la elaborarea materialelor și livrarea
programelor de training pentru funcționarii publici
(2005 - 2008) și la ECO Young Professional Scheme
(Schema Tinerilor Profesioniști) București (2009).

În perioada 2004 - 2008 a fost și consilier pen-
tru afaceri europene la Secretariatul General al
Guvernului, unitatea de Politici Publice.

A desfășurat activitate și în zona de planifi-
care strategică și politici publice: asistență pentru
reforma administrației publice în Republica Mol-
dova (Chișinău, 2007 - 2008); analiză funcțională a
administrației centrale din Kosovo Pristina (Kosovo,
2008 - 2009); CPM Consulting WYG (România, 2009);
CPM Consulting Ecorys — Sprijin pentru Strategia

națională de Dezvoltare a Republicii Moldova (Chi -
șinău, 2010 - 2011); CPM Consulting — Suport pen-
tru Sistemul Kosovar de Planificare Strategică, bi-
roul prim-ministrului, Pristina (Kosovo, 2015); CPM
Consulting — Republica Moldova (2014 - 2016).

La reprezentanța Băncii Mondiale din Bucu -
rești a lucrat în calitate de: consultant pe planifi-
care strategică pentru Analiza funcțională a Cen-
trului Guvernului (2010); expert coordonator pe com -
ponenta de administrație publică centrală (2013);
consultant serviciul public (2014 - 2015). Pentru
unICEf, a colaborat în calitate de expert în analize
funcționale, la Ministerul Educației din Chișinău
(Republica Moldova, 2013 - 2014), la Ministerul Mun -
cii și Protecției Sociale, Chișinău (Republica Moldo -
va, 2014 - 2015).

Membru în consiliul director și coordonator
sectorul public (2009 - 2016), în cadrul Centrului
Român de Politici Europene (CRPE).

(continuare în pagina 7)
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(continuare din pagina 6)
A mai fost task manager, res -

ponsabil de elabo rarea raportu-
lui de analiză funcțională a Se-
cretariatului Parlamentului din
Republica Moldova (2015 - 2016),
expert internațional în analiză
funcțională a administrației cen-
trale, în cadrul uSAID, Biroul Ser -
viciului civil din Georgia (2015 -
2016) și partener al firmei Cor-
porate and Public Management
Consulting Riga din București (2008 -
2015). În mai 2016 a devenit secre -
tar de stat la Minis terul fonduri-
lor Europene. Este membru al gru -
pului de lucru pentru reforma coor -
donării politicilor, membru al apa -
ratului de lucru pentru Consiliul
de Planificare Strategică, mem-
bru al Comisiei interministeriale
pentru Managementul Cheltuie-
lilor Publice, membru al aparatu -
lui de lucru al Consiliului Intermi -
nisterial pentru Reforma Adminis -
tra ției Publice, Decentralizare și
Comunități Locale, Re țeaua Admi -
nistrație Publică unDP.

Sursa: agerpres.ro

Internet în bandă largă în România,
graţie fondurilor europene

Comisarul european pentru
Politică Regională, Corina Crețu,
a aprobat a 2-a fază a proiectului
major RO-nET, cu o alocare de 45,7
milioane de euro din fondul Euro -
pean pentru Dezvoltare Regiona -
lă. Început în perioada 2007 – 2013,
proiectul are ca obiectiv extinde -
rea accesului la rețeaua de inter-
net în bandă largă în mediul rural
din România, urmărind astfel re-
ducerea decalajului digital din
țară.

Peste 400.000 de locuitori, pre -
cum și 8.500 de companii și 2.800
de instituții publice din toate re-
giunile țării (cu excepția regiunii

București - Ilfov) vor avea acces
la internet în bandă largă mulțu-
mită RO-nET. În proiect sunt inclu -
se peste 780 de comune. „Acest
proiect demonstrează încă o da -
tă modul în care Fondurile struc-
turale și de investiţii europene
contribuie la implementarea Pie -
ţei Unice Digitale. Odată cu intro -
ducerea internetului în bandă lar -
gă în aceste comune, apar noi opor -
tunităţi economice, dar putem
vorbi și de îmbunătăţirea calită -
ţii vieţii pentru cei care trăiesc în
mediul rural”, a declarat comisa -
rul european Corina Crețu.

Sursa: stiripesurse.ro

Au început înscrierile în Programul
EMPRETEC 2016!

Începând cu data de 27 octom -
brie a devenit activă pe site-ul
www.aippimm.ro aplicația de în-
scriere în cadrul Programului unCTAD/
EMPRETEC – România pentru spri-
jinirea dezvoltării întreprinderi-
lor mici și mijlocii. EMPRETEC este
un program integrat de pregătire,
ce oferă întreprinzătorilor instrui -
re și asistență tehnică, precum și
un cadru instituțional pentru dez -
voltarea capacităților antrepreno -
riale și creșterea competitivității
pe piața locală și internațională
a întreprinderilor mici și mijlocii. 

Workshop-urile unCTAD EM-
PRETEC vor fi organizate sub coor -
donarea celor 4 centre EMPRETEC
(EMPRETEC Transilvania, EMPRE-
TEC Sud-Est, EMPRETEC Oltenia-
Banat și EMPRETEC Moldova) și se
vor desfășura în Cluj, Constanța,
Craiova și Iași.

Perioadele și locurile de des-
fășurare a workshop-urilor vor fi
afișate pe site-ul www.aippimm.ro.
În cadrul aceluiași workshop nu
pot participa rude de gradul I, ru -
de de gradul II și soț/soție. numă -
rul maxim de beneficiari este de
30 de participanți/workshop.

Sursa: fonduri-structurale.ro

Studiu CE: Întreprinderile
sociale şi ecosistemele lor –
evoluţii în Europa

Comisia Europeană a publicat ra-
portul „Întreprinderile sociale și eco -
sistemele lor: evoluţii în Europa”. Con -
form comunicatului oficial al CE, în fie -
care țară acoperită de raport, cerce -
tătorii au derulat un proces interac-
tiv de cercetare la scară largă cu păr -
țile interesate, astfel încât să asigu -
re o acuratețe ridicată a datelor. 

De asemenea, au fost elaborate șap -
te rapoarte de țară legate de între-
prinderile sociale și ecosistemele lor
în franța, Italia, Spania, Belgia, Irlan -
da, Slovacia și Polonia. 

Studiul poate fi consultat acce-
sând următorul link: http://files.fi-
nantare.ro/2016/KE-01-16-853-En-
n%20-%20%20Report.pdf.

Sursa: finantare.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.agerpres.ro
http://stiripesurse.ro
http://www.aippimm.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
http://files.finantare.ro/2016/KE-01-16-853-EN-N%20-%20%20Report.pdf
http://files.finantare.ro/2016/KE-01-16-853-EN-N%20-%20%20Report.pdf
http://files.finantare.ro/2016/KE-01-16-853-EN-N%20-%20%20Report.pdf
http://www.finantare.ro


Autoritățile locale din Pitești au finalizat proce -
sul-verbal de recepție pentru una dintre cele mai
importante investiții cu fonduri europene realizată
în cadrul Planului Integrat de Dezvoltare urbană.
Este vorba de modernizarea și extinderea Şcolii nr.
19 „Matei Basarab” din Găvana. Conform procesu-
lui-verbal, suma investită este de aproape 9 mili -
oane de lei. Pe lângă reabilitarea termică, la școa -
lă a fost construit și un nou corp de clădire și au fost
dotate clasele la standarde europene.

În prima parte a anului 2013, Primăria Munici -
piului Pitești, în calitate de beneficiar, a semnat
contractul de finanțare în cadrul Programului Ope -
rațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Dome -
niul major de intervenție 3.4 „Reabililitarea/ mo-
dernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructu-
rii pentru formarea profesională continuă”. 

Prin implementarea acestui proiect s-a îmbu-
nătățit calitatea infrastructurii de educație, prin asi -
gurarea unui spațiu adecvat și dotarea acestuia în
conformitate cu legislația în vigoare, în vederea atin -

gerii standardelor europene. Totodată, s-a avut în
vedere extinderea și modernizarea spațiilor desti-
nate orelor de curs și reînființarea laboratoarelor
de specialitate și a atelierelor de lucrări practice,
precum și dotarea acestora cu mijloace moderne IT,
inclusiv audio-video. Astfel, a fost extinsă clădirea
existentă a școlii cu trei corpuri noi, unde vor fi crea -
te 19 săli de clasă, un centru de informare, un cabi -
net fonetic pentru limbi moderne, o sală de infor mati -
că, o sală de cursuri cu o capacitate de 100 de locuri,
un spațiu special amenajat pentru servirea mesei, o
cancelarie, grupuri sanitare pentru elevi și cadre di-
dactice, un cabinet medical, un cabinet logo pedic și
un cabinet psihopedagogic. Totodată, proiec tul a pre-
văzut creșterea gradului de confort termic la corpurile
deja existente și reducerea costurilor de între ținere.
Reabilitarea termică a construcției vechi a în semnat
înlocuirea tâmplăriei existente, placarea fața delor,
reabilitarea terasei și refacerea hidroizolației. De rezul -
tatele acestui proiect beneficiază peste 1.300 de elevi.

Sursa: ziarulargesul.ro

Este cunoscut faptul că județul Călărași este
printre puținele din țară, care nu are o școală pen-
tru copiii cu cerințe educaționale speciale (CES).
La ora actuală, în municipiul Călărași există doar
șase clase pentru învățământ primar și gimnazial,
în care învață copiii cu nevoi speciale. Însă acestea
sunt insuficiente, ținând cont de faptul că în ju-
dețul Călărași sunt 300 de copii CES neșcolarizați.

Pe fondul nemulțumirii venite din partea pă-
rinților acestor copii, conducerea Consiliului jude-
țean Călărași a luat hotărârea să înființeze o astfel
de școală. În acest sens, printr-o hotărâre aprobată
în această lună, de către consilierii județeni, Şcoa la
nr. 4 din Călărași, aflată în domeniul public al mu ni -
cipiului, a fost preluată în administrarea autorității
județene. Președintele Consiliului județean, Vasile

Iliuță, a precizat că a purtat mai multe discuții cu
inspectorul general școlar, prof. dr. Constan tin Tu-
dor, și a luat hotărârea de a amenaja, în incinta
Şcolii nr.4, mai multe clase de învățământ special.

„După cum m-a informat domnul inspector ge -
neral Tudor, la Călărași, sunt doar șase clase de în -
văţământ special și, de aceea, este imperios să creăm
mai multe clase pentru acești copii, unici în felul
lor, la care eu ţin foarte mult. Din bugetul Consi-
liului judeţean, de anul viitor, vom aloca bani pen-
tru reabilitarea Şcolii nr. 4, unde funcţionează, în
prezent, Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă
Educaţională (CJRAE). Acolo vor funcţiona, pentru
început, 10 clase de învăţământ special.”, a mențio -
nat președintele Consiliului județean, Vasile Iliuță.

Sursa: actualitateacalarasi.ro
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Recepţie la Şcoala „Matei Basarab”
din Piteşti

Argeş

Municipiul Călăraşi
va avea o unitate de învăţământ
pentru copiii cu nevoi speciale

Călăraşi

http://www.ziarulargesul.ro
http://www.actualitateacalarasi.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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În data de 20 octombrie, la Pucioasa a avut loc
conferința de închidere a proiectului „Modernizare și ex-
tindere Şcoala nr. 4 Elena Donici Cantacuzino, Pu-
cioasa”, obiectiv realizat prin Programul Operațional Re-
gional 2007 - 2013, Axa prioritară 3. Proiectul de rea-
bilitare și modernizare a școlii a prevăzut mansardarea
clădirii, refacerea șarpan tei și realizarea învelitoarei
din țiglă metalică, reabilitarea termică, dotarea cu
echipamente IT, echipamente didactice și mobilier.
Proiectul are o valoare totală de 2.479.057,87 lei.

„Este momentul să ne bucurăm că suntem la
finalul unui proiect care aduce reale beneficii ele-

vilor, părinţilor și cadrelor didactice. Proiectul tre -
buia să se termine la 31 decembrie 2014, ini ţial.
A fost prelungit până la 31 decembrie 2015. Da ta
limită la care trebuia finalizat era 30 septembrie.
Printr-un act adiţional, am solicitat prelungirea con -
tractului cu încă o lună pentru realizarea unor cerin -
ţe ale comisiei de recepţie”, a precizat primarul
orașului Pucioasa, Constantin Ana. finalizarea aces-
tui proiect a constat în îmbu nătățirea calității in-
frastructurii de educație, prin crearea unui mediu
școlar prietenos la standarde europene.

Sursa: dambovitanews.ro

Şcoală reabilitată şi modernizată
prin POR 2007 - 2013, la Pucioasa

Dâmboviţa

Miercuri, 26 octombrie, Consiliul județean Giur-
giu a organizat o întâlnire de lucru cu autoritățile pu-
blice locale din județ pentru a analiza posibilitățile
de investiții cu ajutorul fondurilor europene neram-
bursabile alocate regiunii Sud Muntenia prin Progra-
mul Operațional Regional 2014 -2020. Subiectele de
discuție din cadrul acestei întruniri au vizat oportuni -
tățile de finanțare pentru reabilitarea termică a clă-
dirilor publice și pentru dezvoltarea patrimoniului na-
tural și cultural.

Cu această ocazie, experți ai Serviciu lui Comuni -
care din cadrul ADR Sud Muntenia au oferit informații
privind condițiile de accesare a fondurilor nerambur-
sabile POR 2014-2020, precum și detalii despre tipurile
de activități și solicitanți eligibili pentru inves ti țiile ce
pot fi realizate prin Prioritățile de investiții 3.1 „Spriji-
nirea eficienţei energetice, a gestionării inteli gente
a energiei și a utilizării energiei din surse regene rabile
în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile pu blice,
și în sectorul locuinţelor”, Operațiunea B - Clădiri pu-
blice, precum și 5.1 „Conservarea, protejarea, pro -
movarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Pentru Prioritatea de investiții 3.1 B, Ghidul soli -
citantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor
a fost publicat într-o variantă draft, urmând ca în vii-
tor Autoritatea de Management POR din cadrul Minis-
terului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

să lanseze o variantă finală pentru acesta. Potențialii
beneficiari care vor putea depune cereri de finanțare
pentru Prioritatea 3.1, Operațiunea B sunt autoritățile
publice centrale, autoritățile și instituțiile publice lo-
cale și parteneriatele între ele, atât din mediul urban,
cât și din mediul rural. Alocarea financiară aferentă
acestei operațiuni la nivel regional este de 45,56 mi-
lioane de euro. În ceea ce privește Prioritatea de in -
vestiții 5.1, Ghidul solicitantului a fost lansat în luna mar -
tie a.c.. Prin această linie de finanțare, potențialii be -
neficiari eligibili sunt unități administrativ-teritoriale,
autorități ale administrației publice centrale, unități de
cult, OnG-uri, parteneriate între aceste entități, res-
pectiv, uAT, în calitate de lider în parteneriat, cu altă
unitate administrativ-teri torială, cu o autoritate a ad-
ministrației publice centra le, unitate de cult sau OnG;
sau autoritate a adminis trației publice centrale, în
calitate de lider, în parteneriat cu o unitate adminis-
trativ-teritorială, o unitate de cult sau OnG. Proiec-
tele depuse pentru a obține finanțare prin această
prioritate trebuie să aibă o valoare totală cuprinsă în-
tre 100.000 și 5.000.000 de euro, în cazul obiectivelor
de patrimoniu înscrise pe lista unESCO, valoarea ma-
ximă a proiectului este de 10 milioane de euro. Alo-
carea prezentului apel de proiecte pentru regiunea
Sud Muntenia, deschis până în data de 25 noembrie
a.c., este de 38,53 milioane de euro.

Întâlnire de lucru privind posibilităţile
de investiţii prin POR 2014 – 2020 în judeţul Giurgiu
Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://dambovitanews.ro
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Consiliul județean Ialomița, prin Centrul Cul-
tural unESCO „Ionel Perlea”, în parteneriat cu Inspec -
toratul Şcolar județean Ialomița, derulează proiec -
tul „Ora de teatru”.

Proiectul este o pledoarie pentru actul de cul-
tură și educație, prin care tânăra generație să-și
descopere identitatea național-culturală și să înțe -
leagă mai bine cine suntem ca națiune în contextul
actual al globalizării.

În perioada 24 octombrie - 30 noiembrie, sub
genericul „Cine suntem noi?”, actorii Liviu Mano-
lache și Luiza Martinescu susțin pentru elevi o oră
de dezbatere despre valorile culturii naționale,
având ca temă câteva din capodoperele teatrale

ale acestor personalități.
Ora de teatru - CARAGIALE cuprinde câteva•

din schițele dramaturgului, dar și un moment de
atelier teatral de improvizație cu elevii;

Ora de teatru - ALECSAnDRI cuprinde câteva•
din Cânticelele Comice și, de asemenea, un mo-
ment de participare directă a elevilor;

Ora de teatru - EMInESCu cuprinde discuții pe•
baza poeziilor și scrierilor sale, dar și referințe la
viața și activitatea sa. 

În cadrul proiectului vor avea loc  20 de
reprezentații în șapte licee din județul Ialomița și
la Casa Memorială „Ionel Perlea” - Ograda.

Sursa: cicnet.ro

Proiectul „Ora de teatru”:
Dezbatere despre valorile culturii naţionale

Ialomiţa

Vineri, 21 octombrie, la Cen trul de integrare
prin terapie ocu pațională pentru persoane adulte
cu handicap din satul Tătărăi a a vut loc un eveni-
ment ce a marcat finalizarea proiectului european
„Reabilitare, modernizare, dezvol tare și dotare cu
echipamente spe cifice nevoilor beneficiarilor de ser -
vicii din C.I.T.O.P.A.H. Tătărăi, ju deţul Prahova’’.
Proiectul a fost finanțat prin POR 2007-2013, Axa 3-
„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”. Obiectivele
specifice ale pro iectului au fost: realizarea lucrări-
lor de consolidare, amenajare și dotare a clădirii
pavilion bolnavi (C11) din cadrul C.I.T.O.P.A.H. Tă -
tărăi și redarea circuitului funcțio nal; construirea
unei sere cu o su prafață de 70 mp, pentru dezvol-
tarea serviciilor destinate recuperării și implicării
active a persoanelor beneficiare ale serviciilor din
cadrul centrului. Beneficiarii sunt rezidenții C.I.T.O.P.A.H.
Tătărăi, persoane adulte cu handicap, dar și 11 noi
salariați pentru care au fost create locuri de muncă
prin proiect. Proiectul a fost implementat pe o pe-
rioadă de 24 de luni și a avut o valoare to tală de
2.256.731,23 lei, din care va loare nerambursabilă
1.667.324,48 lei, iar contri buția Consiliului ju dețean
Prahova a fost de 589.406 lei.

Sursa: facebook.com/ConsiliulJudeteanPrahova

S-a finalizat proiectul Regio de reabilitare
a Centrului pentru persoanele cu handicap din Tătărăi
Prahova

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.cicnet.ro
http://facebook.com/ConsiliulJudeteanPrahova
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Colegiul Naţional „Unirea”
din Turnu Măgurele a găzduit

cea de-a III-a Reuniune Transnaţională

Teleorman

Colegiul național „Unirea” din»
Turnu Măgurele a găzduit, în perioada
18 - 19 octombrie, cea de a III-a Reuniune
Transnațională a parteneriatului strategic
școlar european - „Getting to know, sharing
and enjoying our cultural heritage”.

La acest eveniment au pariticipat partenerii
proiectului - reprezentanți ai unor unități școlare din
Spania, Marea Britanie, Grecia, Polonia și Italia.

„Lucrările reuniunii s-au desfășurat într-o sa -
lă a Bibliotecii amenajată special. Noi am prezen-
tat școala printr-un clip video. Am propus o listă de
instrumente de evaluare a proiectului . Am prezen -
tat câteva exemple de bună practică: o aplicaţie

pe telefoanele mobile cu Apps Inventor: ‘Journey
through our cultural heritage’; o aplicaţie cu PREZI
‘Tur virtual prin orașele de reședinţă ale partene-
rilor’; un tur virtual prin ţările poartenerilor prin
Quiz-uri de cultură generală. La sala de festivităţi
am prezentat un program artistic format dintr-un
colaj de dansuri populare din sudul ţării și o pre-
lucrare după Ciuleandra. (...) Oaspeţii au prezen-
tat exemple de bună practică și au analizat lista
de instrumente de evaluare pentru proiectul nos-
tru. Am aplicat chestionarele de satisfacţie și am
acordat certificate de participare profesorilor
oaspeţi în ultima zi a reuniunii.”, a spus coordona -
torul Erasmus +, nicoara Paul.

Sursa: liberinteleorman.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://liberinteleorman.ro
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newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către

Agenție și de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
în vederea promovării Programului Operațional Regional.

Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale
Rețelei de Informare REGIO Sud Muntenia

și despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în județele regiunii.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Argeș, sediul Consiliului județean Argeș: Piața
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești,
jud. Argeș; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Dâmbovița, sediul Consiliului județean
Dâmbovița: Piața Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.
90, 100 și 101, mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița
Tel./fax / 0345/100.018, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean IALOMIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Ialomița, Piața Revoluției, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomița
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam.
626/627, mun. Ploiești, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Teleorman, sediul Consiliului județean
Teleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. Teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro

Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud.
Călărași, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN -
director adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea DOBRESCU
PLOEŞTEANU, Şerban GEORGESCU, Florentin
GEORGESCU, Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 31 octombrie 2016

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care
dumneavoastră le desfășurați. Dacă sunteți interesați

să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm
să ne transmiteți un scurt material de informare

(maxim 1.500 de ca ractere cu tot cu spații), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție

a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa

de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
newsletter-ul va fi publicat pe site-ul Agenției
(http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit

electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor

județene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației

Publice, reprezentanților mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor

dedicate (portalurilor de știri economice), precum
și publicului larg.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,

fax: 0242/313.167.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro

