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EVENIMENTE

Sesiune de informare privind identificarea
de soluţii integrate pentru dezvoltarea urbană,
în contextul POR 2014 – 2020

În perioada 25 – 26 noiembrie, ADR Sud Muntenia, în colaborare cu Centrul de Geografie Regională din cadrul facultății de Geografie - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, a organizat Sesiunea „Soluţii integrate pentru dezvoltarea urbană, în contextul implementării politicii de coeziune 2014 – 2020”.
evenimentul, găzduit de Universitatea „Valahia” din târgoviște, în campusul devenit centrul de
greutate al activității didactice și de cercetare academică, a reunit laolaltă mediul academic, reprezentat de profesori doctori cu o activitate didactică și de cercetare științifică de anvergură din mediul universitar din Cluj-Napoca și târgoviște, și mediul public, reprezentat de autorități publice locale din regiunea Sud Muntenia.
Mediul academic universitar a fost reprezentat de prof. univ. dr. Pompei Cocean și conf. univ. dr.
filip Sorin, de la facultatea de Geografie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca,
și de conf. univ. dr. Călin D. Oros, rector, și ing. Smaranda Gabrielescu, șefa departamentului Programe
și proiecte, din partea Universității „Valahia” din
târgoviște.
Scopul acestui eveniment a constat în sprijiniwww.adrmuntenia.ro

rea potențialilor beneficiari – autorități publice locale din regiunea noastră, prin prezentarea și analizarea de soluții de dezvoltare a mediului urban din
Sud Muntenia. Pe parcursul celor două zile a fost organizat un dialog structurat între mediul academic
și cel public privind dezvoltarea urbană a municipiilor și orașelor cu peste 20.000 de locuitori, în cadrul căruia s-au urmărit toate dimensiunile sustenabilității urbane, precum și noile tendințe în domeniu.
(continuare în pagina 3)

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
totodată, în cadrul acestei sesiuni au fost analizate oportunitățile de finanțare din Programul
Operațional Regional 2014 – 2020. Discuțiile privind
posibilitățile de investiții durabile cu ajutorul fondurilor nerambursabile POR 2014 – 2020 au vizat
Axele prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic”, 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” și 9 „Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban”.
În deschiderea sesiunii de informare, directorul ADR
Sud Muntenia, Liviu Mușat, a declarat următoarele:
„Vă mulţumim foarte mult pentru interesul pe
care îl manifestaţi faţă de această acţiune, pe care noi o considerăm foarte importantă în perspectiva deschiderii Axei prioritare 4 a POR, ce vizează
sprijinirea dezvoltării urbane durabile. După cum
știţi, Axa 4 reprezintă cea mai importantă provocare lansată către reședinţele de judeţ în Programul Operaţional Regional 2014 - 2020. Peste 200
de milioane de euro se vor afla la dispoziţia autorităţilor publice locale din regiunea Sud Muntenia,
care vor trebui să îi absoarbă în proiecte viabile pentru cele șapte reședinţe de judeţ. Conform calendarului, până la sfârșitul anului se va lansa și această linie de finanţare și sperăm ca, odată cu depunerea proiectelor, să fie cât mai repede onorată de aplicaţii.
Totodată, o altă sursă de finanţare POR ce va
face obiectul prezentei întruniri este Axa prioritară 9, aflată într-o fază incipientă, care vizează
regenerarea economică și socială a comunităţilor
defavorizate din mediul urban. Această axă, care
sprijină scoaterea din sărăcie a comunităţilor urbane
marginalizate, va avea ca rezultat în regiunea noastră
aducerea la un standard de viaţă comun, minim acceptabil din punct de vedere social, pentru uniformizarea calităţii nivelului de trai al persoanelor aflate
în sărăcie de la nivelul orașelor din Sud Muntenia.
Pe lângă informaţiile importante legate de Programul
Operaţional Regional și oportunităţile de finanţare nerambursabile oferite regiunii noastre în acest exerciţiu
financiar, pe care vi le vom împărtăși în aceste două zile
ale sesiunii, am considerat că este util să aflăm din
experienţa unui colectiv universitar cu preocupări importante în această zonă. Drept pentru care ne-am orientat către Universitatea `Babeș-Bolyai`, către Facultatea
de Geografie, care are profunde și susţinute preocupări în
tot ceea ce înseamnă dezvoltare regională, amenajarea
teritoriului și geografia comunităţilor.”
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Liviu Mușat, directorul ADR Sud Muntenia, alături de prof. univ. dr.
Pompei Cocean (dreapta) și conf. univ. dr. filip Sorin (stânga) de la
facultatea de Geografie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din
Cluj-Napoca

http://regio.adrmuntenia.ro
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În data de 24 noiembrie, Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Regional (CM
POR) 2014 – 2020 a adoptat, prin
procedură scrisă, ocriteriile de
eligibilitate și evaluare tehnică și
financiară, precum și lista domeniilor de activitate eligibile aplicabile Priorității de investiții 2.2
„Sprijinirea creării și extinderea
capacităţilor avansate de producţie și dezvoltarea serviciilor” din
cadrul Axei prioritare 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”.
Ghidul solicitantului pentru
Prioritatea de investiții 2.2, precum și anexa cu lista domeniilor
de activitate eligibile pot fi consultate pe website-ul Agenției http://regio.adrmuntenia.ro,

42 de proiecte
pentru dezvoltarea
patrimoniului
natural şi cultural
şi revitalizarea
oraşelor
din Sud Muntenia

secțiunea POR 2014 – 2020 > Program > Axe > Axa 2 – IMM, link:
http://regio.adrmuntenia.ro/po
r_2014-2020/s1279/axa-2-imm/, precum și pe site-ul programului – www.inforegio.ro.

Vineri, 25 noiembrie, s-au închis apelurile de proiecte din cadrul Priorităților de investiții 5.1 „Conservarea,
protecţia, promovarea și dezvoltarea
patrimoniului natural și cultural” și
5.2 „Realizarea de acţiuni destinate
îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale
dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului
și promovării măsurilor de reducere
a zgomotului”.
Până la termenul limită de depunere, în regiunea Sud Muntenia s-au depus 37 de proiecte pentru dezvoltarea patrimoniului natural și cultural
(Prioritatea de investiții 5.1) și 5 proiecte pentru revitalizarea orașelor
(Prioritatea de investiții 5.2).
Alocarea la nivel regional pentru
Prioritatea de investiții 5.1 a fost de
38,53 de milioane de euro, iar pentru
Prioritatea de investiții 5.2 a fost de
14,16 milioane de euro.

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 noiembrie 2016
ReGIUNeA SUD MUNteNIA

Axă

Prioritate
de investiții

Apel

Data
închidere
apel

Alocare
regională
apel
- mil. euro -

Nr. proiecte
depuse

27.01.2017,
36,85
ora 12.00
16.11.2016,
3
3.1
POR/2016/3/3.1/A/1
57,34
ora 10.00
25.11.2016,
5
5.1
POR/2016/5/5.1/1
38,53
ora 12.00
25.11.2016,
5
5.2
POR/2016/5/5.2/1
14,16
ora 12.00
16.11.2016,
6
6.1
POR /2016/6/6.1/1
125,09
ora 12.00
02.12.2016,
7
7.1
POR/2016/7/7.1/1
15,32
ora 14.00
Informațiile referitoare la cererile de finanțare depuse în cadrul
începerii evaluării conformității administrative și eligibilității
2

2.1

2.1.A/2016

200
7

PROIeCte DePUSe

Valoare
totală
- mil. Lei -

209,303
32,104

Valoare
eligibilă
- mil. Lei -

173,407
30,762

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

0,000
0,000

37

226,206

224,497

220,005

3

473,786

471,929

462,279

5
0

4,282
0,000

3,989
0,000

PI 2.1 vor fi disponibile în momentul

3,909
0,000

Nr. proiecte
respinse
0
0

PROIeCte ReSPINSe

Valoare
totală
- mil. Lei -

0,000
0,000

Valoare
eligibilă
- mil. Lei -

0,000
0,000

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

0,000
0,000

eVALUARe
Nr. proiecte în
selecție
200
7

2

29,498

28,519

27,949

35

1

130,105

129,722

127,022

2

0
0

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0
0

Alocare
regională
apel
- mil. Lei -

165,843
258,059

Procent
acoperire
alocare
regionalăl

0,0%
0,0%

173,404

110,76%

562,968

59,55%

63,727
68,948

6,13%
0,0%

• Curs Inforeuro noiembrie 2016: 4,5005 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.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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privind Prioritatea
de investiţii 2.2,
adoptate de CM POR
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Se prelungeşte termenul de depunere a proiectelor
pentru dezvoltarea infrastructurii de turism

În data de 29 noiembrie, Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice a emis ordinul
de modificare a Ghidului specific al solicitantului
pentru Prioritatea de investiții 7.1 „Sprijinirea
unei creșteri favorabile ocupării forţei de muncă,
prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a
unei strategii teritoriale pentru anumite zone,
care să includă reconversia regiunilor industriale
aflate în declin, precum și sporirea accesibilităţii
și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice”, ce vizează amânarea termenului de închidere a apelului nr. POR/2016/7/7.1/1 până în data
de 5 decembrie 2016, la finalizarea programului
de lucru al Agențiilor pentru Dezvoltare Regională,
în cadrul cărora se depun proiectele.
Modificarea a intervenit ca urmare a declarării, prin HG nr. 871/23.11.2016, a zilei de 2 decembrie 2016 ca fiind zi nelucrătoare pentru instituțiile
www.adrmuntenia.ro

publice.
În acest sens anunțăm că termenul limită de depunere a proiectelor la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia este luni, 5 decembrie, ora 17:00.
Pentru prezentul apel de proiecte, ce are la
bază principiul competitivității, regiunea Sud Muntenia are o alocare de peste 15,63 milioane de
euro.
Principalele acțiuni ce vor fi finanțate vizează
activități ce vor fi localizate în stațiuni turistice,
conform prevederilor HG nr. 852/2008, cu modificările și completările ulterioare.
Ghidul solicitantului aferent Priorității de investiții 7.1 poate fi consultat pe website-ul nostru
http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea dedicată
POR 2014 - 2020, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/, precum și pe pagina de Internet a programului - www.inforegio.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Dacă ești pasionat de design grafic și te preocupă rolul României în
europa, înscrie-te până pe 5 decembrie. Logo-ul tău va fi folosit, în
2017, de Președinția României, Guvern și Reprezentanța Comisiei europene în România, pentru a marca cei 10 ani de când România a aderat
la Ue. timp de un an întreg, dezbaterea despre ce aduce România
Uniunii și ce înseamnă Uniunea pentru români va sta sub semnul tău.
Nu trebuie să fii specialist, trebuie să fii însă creativ, foarte
inspirat și să te simți, simultan, și român, și european. Dacă ești
cel mai bun, vei primi ca premiu o tabletă grafică și suma de 700
de euro, ca remunerație pentru cesiunea drepturilor de autor.
Care este tema concursului?
În 2017, România marchează 10 ani de la aderarea la Uniunea europeană, pe 1 ianuarie 2007. Președinția României, Guvernul și Reprezentanța Comisiei europene în România vor coordona în parteneriat o
campanie națională de comunicare dedicată marcării momentului și
evaluării acestei decade de apartenență a României la Ue.
Ce presupune concursul?
Alegerea unui logo de campanie, care să asigure identitatea vizuală unitară a campaniei și care va fi folosit pe materialele campaniei, pe diferite canale de comunicare utilizate de cele 3 instituții.
Ce așteptăm de la logo?
Logo-ul trebuie să fie un element unitar și recognoscibil, care
să sublinieze apartenența României la Uniunea europeană și
împărtășirea unui set de valori comune cu aceasta, să fie memorabil, creativ, lizibil și relevant. Logo-ul ales va fi unul versatil, pentru a putea fi folosit pe variate medii de comunicare,
de la semnătura electronică până la panouri de afișaj public.
Cine poate participa?
toți românii cu vârsta de peste 18 ani. Concursul se adresează cu precădere studenților la arte plastice și la arhitectură, artiștilor plastici, designerilor, arhitecților, precum și tuturor cetățenilor români în vârstă de minimum 18 ani la data înscrierii în concurs, cu domiciliul în România sau în orice alt stat.

Care sunt pașii concursului?
fiecare concurent va trimite pe adresa de e-mail: concurs@spatiuleuropa.eu o singură propunere de logo. Înscrierea va consta în două fișiere:
• un fișier în format .jpg sau .png sau .pdf, ce conține propunerea de logo, în două versiuni: versiunea color și versiunea monocromă (pentru utilizare alb-negru). fișierul ce conține logo-ul
propus trebuie să aibă în titlu numele concurentului;
• un fișier text ce va conține informații privind concurentul,
o scurtă descriere/ argumentare a propunerii grafice și o
declarație pe proprie răspundere, semnată și datată;
Organizatorii vor pre-selecționa, cu ajutorul unui grup de experți
alcătuit din Aneta Bogdan (Brandient), Șerban Alexandrescu (Headvertising) și teodor frolu (DC Communication), primele 10 cele
mai valoroase lucrări, care vor intra în competiția finală. Preselecția se va face pe următoarele criterii: relevanță pentru temă;
atractivitate; originalitate; funcționalitate (vizibilitate și lizibilitate) și adaptabilitate pentru diferite medii și produse.
Pentru alegerea câștigătorului, juriul alcătuit de organizatori
va acorda celor 10 lucrări finaliste note pentru următoarele criterii: 1. Relevanța pentru temă; 2. Atractivitate; 3. Originalitate.
Cele 10 lucrări vor fi evaluate și de public, pe pagina de facebook a Reprezentanței Ce, iar votul acordat de public va conta
în proporție de 25% în alegerea logo-ului câștigător.
Care este calendarul concursului?
• 5 decembrie 2016, ora 23:00: ultima zi de înscriere și de
depunere a propunerilor;
• 6 – 8 decembrie 2016: preselecția a 10 propuneri ce intră în finală;
• 9 decembrie 2016: începe votul public, pe facebook,
pentru alegerea câștigătorului;
• 18 decembrie 2016, ora 23:00: data limită de vot pagina
de facebook a RCe;
• 19 decembrie 2016: anunțarea câștigătorului.
Sursa: ec.europa.eu

Comisarul a precizat că la ora actuală se caută
soluții la această problemă, avându-se în vedere
inclusiv schimbarea regulamentelor, iar comisia va
formula o soluție în următoarele luni.
Potrivit comisarului european, „comisia acorwww.adrmuntenia.ro

dă o prioritate ridicată” acestei probleme. „În următoarele luni vom veni cu o soluţie (...) Trebuie să ne
asigurăm că regulile nu provoacă dificultăţi”, a declarat comisarul european Moedas.
„Simplificarea Orizont 2020 a ajutat (…)”, a
precizat comisarul, adăugând că programul este unul excelent „dar poate merge doar până într-un punct
așa că trebuie să contribuim altfel la încurajarea
cercetării și investiţiilor”.
Comisarul a făcut aceste declarații în cadrul
conferinței „Spreading Excellence and Crossing the
Innovation Divide 2016”.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Comisarul european pentru Cercetare, despre regulamentul programului
de cercetare Orizont 2020: „Suntem deschiși la variante de schimbare”

» Comisarul european pentru Cercetare,
Știință și Inovare, Carlos Moedas, a declarat
într-o conferință despre Cercetare și Inovare în
Uniunea europeană, că simplificarea regulilor
programului de cercetare de excelență
Orizont 2020 a provocat probleme
neintenționate în unele țări, precum România.

INFO REȚEAUA REGIO SUD MUNTENIA

Concurs logo:
România - 10 ani în Uniunea Europeană
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Prin Ordinul nr. 2415 din 23 noiembrie 2016 al
ministrului fondurilor europene s-a înființat comitetul de coordonare a proiectului „Centrul internaţional pentru studii avansate asupra sistemelor
fluvii –mări (DANUBIUS – RI)”.
Comitetul constituit are rol decizional privind
toate aspectele referitoare la pregătirea, derularea și monitorizarea post-implementare și referitor
la strategia de comunicare a proiectului. Comitetul
va urmări îndeplinirea planului de acțiune al proiectului, evoluțiile, barierele în implementare și soluțiile pentru depășirea lor.
Din acest organism fac parte reprezentanți ai
Ministerului fondurilor europene, Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină și ai Institutului Național

de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice.
Obiectivele principale ale DANUBIUS-RI sunt:
i. perfecționarea gestiunii sustenabile, inovative și adaptative a zonelor umede, deltelor, lagunelor, ecosistemelor costiere, prin cunoașterea în detaliu și în profunzime a proceselor ce influențează
evoluția ambientală a sistemelor fluviu-Mare;
ii. dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere ca fundament a creșterii economice a regiunilor din cadrul sistemelor fluviu-Mare, fără a periclita biodiversitatea lor naturală; una din principalele
zone de studiu ale proiectului este sistemul fluviul
Dunărea-Delta Dunării-Marea Neagră;
iii. creșterea gradului de participare a comunităților locale la gestiunea sustenabilă a regiunilor
menționate mai sus.
Sursa: fonduri-structurale.ro

Cecuri de inovare
pentru IMM-uri

Guvernul a aprobat instituirea unei scheme de
ajutor de minimis pentru pentru IMM-uri. „Cecurile
de inovare” reprezintă granturi, adică alocații financiare nerambursabile, acordate IMM-urilor pentru finanțarea proiectelor cu grad ridicat de inovare, din fondurile alocate de la bugetul de stat
pentru Planul național de cercetare, dezvoltare și
inovare 2015-2020 – PNCDI III. Cecul de inovare are
o valoare maximă de 45.000 de lei nerambursabilă
și este utilizat de beneficiar – IMM pentru a achita
maxim 90% din valoarea totală a serviciilor prestate de către furnizorul de servicii – organizația de
cercetare. Potrivit Guvernului, cheltuielile eligibile pentru schema de ajutor de stat sunt: cheltuieli de personal pentru membrii echipei, angajați
ai furnizorului de servicii, cheltuieli privind stocurile și cheltuielile cu serviciile executate de terți,
nu mai mult de 10% din valoarea cecului de inovare, dar și cheltuieli indirecte (maxim 10% din cheltuieli directe). Ajutorul se va acorda începând cu
trimestrul al IV-lea al anului 2016 și până în 2018,
www.adrmuntenia.ro

având un buget total de 20,25 milioane de lei. Bugetul pentru Cecurile de inovare se aprobă anual
în cadrul PNCDI III, pentru 2016 fiind prevăzute
6,75 milioane de lei. Numărul estimat de beneficiari este de 450 pe întreaga durată de valabilitate
a schemei de minimis.

Sursa: prahovabusiness.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Comitet de coordonare
pentru Centrul internaţional de studii avansate
asupra sistemelor fluvii - mări DANUBIUS-RI
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Organismul Intermediar pentru Cercetare a
anunțat lansarea apelurilor – „Crearea de sinergii
cu acţiunile de CDI ale programului-cadru Orizont
2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaţionale”, după cum urmează:
• RO-eCSeL - POC/72/1/2/Crearea de sinergii cu
acțiunile de CDI ale programului-cadru Orizont 2020
al Uniunii europene și alte programe CDI internaționale, activ în perioada 09.11.2016 – 29.12.2023;
• COMPLeMeNt - POC/76/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru Orizont
2020 al Uniunii europene și alte programe CDI internaționale activ în perioada 15.11.2016 – 29.12.2023;
• RO-eIt - POC/77/1/2/Crearea de sinergii cu
acțiunile de CDI ale programului-cadru Orizont 2020
al Uniunii europene și alte programe CDI internaționale, activ în perioada 15.11.2016 – 29.12.2023;
• RO-eSfRI-eRIC - POC/78/1/2/Crearea de sinergii
cu acțiunile de CDI ale programului-cadru Orizont 2020
al Uniunii europene și alte programe CDI internaționale,
activ în perioada 15.11.2016 – 29.12.2023;
• fINALISt - IMM - POC/79/1/2/Crearea de sinergii
cu acțiunile de CDI ale programului-cadru Orizont 2020
al Uniunii europene și alte programe CDI internaționale,
activ în perioada 09.11.2016 – 29.12.2023;
• CeNtRe-SUPORt - POC/80/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru

Orizont 2020 al Uniunii europene și alte programe
CDI internaționale, activ în perioada 15.11.2016 –
13.01.2017;
• CAteDRe-eRA - POC/81/1/2/Crearea de sinergii
cu acțiunile de CDI ale programului-cadru Orizont 2020
al Uniunii europene și alte programe CDI internaționale, activ în perioada 15.11.2016 – 29.12.2023;
• teAMING - POC/83/1/2/Crearea de sinergii cu
acțiunile de CDI ale programului-cadru Orizont 2020
al Uniunii europene și alte programe CDI internaționale, activ în perioada 15.11.2016 – 29.12.2023.
Pe lângă aceste apeluri mai sunt active pe platforma MySMIS 2014+ și apeluri dedicate proiectelor
nemajore fazate, după cum urmează:
• POC/67/1/1/Mari infrastructuri de CD - Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/
universități (proiecte fazate) - Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri” - Aplicant
ASM, activ în perioada 05.10.2016 – 04.12.2016;
• POC/68/1/1/Mari infrastructuri de CD - Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/
universități (proiecte fazate) - Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri” - Aplicant
UVt, activ în perioada 27.10.2016 – 04.12.2016.

Ministerul Afacerilor externe, prin Biroul pentru
Strategia Uniunii europene pentru Regiunea Dunării (SUeRD), informează despre realizarea sub egida SUeRD, în
cadrul Ariei prioritare 10 „Capacitate instituţională și
cooperare”, a unui nou instrument de informare și căutare online privind fondurile Ue disponibile în regiunea
Dunării – Platforma euroAccess Danube Region.
SUeRD este un mecanism de cooperare a statelor
din bazinul Dunării, destinat dezvoltării economice și
sociale a macro-regiunii, ce cuprinde 14 țări cu peste
110 milioane de locuitori. Crearea platformei reprezintă
unul din beneficiile cooperării strânse în formatul SUeRD
de la lansarea sa acum cinci ani. Noua bază de date va

servi drept facilitator în căutarea liniei de finanțare Ue
celei mai potrivite pentru ideile de proiecte SUeRD.
Platforma pune la dispoziție o listă cu cele mai relevante surse ale programelor de finanțare Ue în regiunea dunăreană și oferă informații privind apelurile curente pentru propunerile de proiecte. O varietate de
actori, de la IMM-uri, ONG-uri, până la autorități locale
și institute de cercetare pot fi eligibile pentru finanțări
din partea Ue prin accesarea Platformei euroAccess Danube Region. Aceste fonduri pot fi utilizate pentru implementarea Planului de Acțiune al SUeRD în perioada
de programare 2014-2020.

Sursa: fonduri-structurale.ro

Fonduri UE, disponibile în regiunea Dunării printr-o platformă online

www.adrmuntenia.ro

Sursa: giurgiuveanul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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POC: Apeluri de proiecte lansate
pentru crearea de sinergii cu acţiunile CDI
ale programului Orizont 2020
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» În mai puțin de două luni de la
startul programului GovITHub, cei 20 de
bursieri selectați, cu sprijinul altor
specialiști voluntari, au demarat și dezvoltă
proiecte cu impact important în domenii
precum: sănătate, economie socială,
fonduri europene, plăți online și auto.

În prezent, 10 proiecte sunt dezvoltate în regim intensiv, bursierii și voluntarii lucrând alături
de reprezentanți ai instituțiilor publice unde vor
fi implementate soluțiile It. Pe lângă acestea, alte
20 de proiecte sunt în fază de dezvoltare.
fiecare bursier al programului GovITHub are
experiență de peste 10 ani în domeniu, în companii
de talie mondială, în companii start-up, incubatoare și acceleratoare de afaceri sociale, pe care le-au
fondat și dezvoltat în organizații de succes. Aceștia
au competențe în consultanță și dezvoltare de software pentru firme din telecomunicații, petrol,
bănci, retail, agenții de publicitate – cu experiență
de muncă în SUA, franța, Irlanda, Marea Britanie,
Italia, elveția, Olanda și România. Cunoștințele lor
îmbină managementul de proiect cu abilități tehnice, în zonele de arhitectură de sistem și dezvoltare
software, securitatea informației, inteligență artificială și machine learning, UX/UI (user experience și
user interface), vizualizare de date și data mining și
au cofondat incubare și acceleratoare de afaceri sociale.
toate proiectele GovITHub sunt dezvoltate în
regim Open Source, ceea ce înseamnă că oricine le
va putea vedea și îmbunătăți. Astfel, se asigură transparență totală asupra activității GovITHub și sunt
permise orice îmbunătățiri sau modificări publice
ulterioare ale acestor soluții, în regim deschis – sistem ce elimină practica achizițiilor publice netransparente și, în același timp, dispare riscul ca statul
să fie captiv al anumitor tehnologii.
Câteva exemple de proiecte cu impact național în curs de implementare prin GovITHub sunt:
• desprevaccin.ro, principala sursă de date pentru toți cei care vor să afle informații cuprinzătoare și sigure despre vaccinările esențiale;
• Registrul Întreprinderilor Sociale, un sistem
www.adrmuntenia.ro

informatic tip Registru electronic Unic, ce va permite înregistrarea, integrarea și analizarea tuturor
datelor privind întreprinderile sociale;
• platforma digitală pentru petiţii, un sistem
de ticketing prin care se poate urmări starea unei cereri depuse de un cetățean român către instituțiile
statului;
• dezvoltarea de noi module pentru MySMIS,
platforma națională de gestionare a fondurilor europene, pentru a sesiza fraude înainte ca ele să se
întâmple;
• îmbunătăţirea serviciilor oferite prin ghiseul.ro,
prin re-design din punctul de vedere al interfeței,
utilizabilității și accesibilității pentru creșterea
eficacității platformei;
• Cazier Auto, o aplicație mobilă prin care cetățenii pot verifica istoricul reviziilor și al accidentelor unei mașini folosite înainte de a o cumpăra;
• R.A.D.A.R. (Reprezentarea şi Analiza Datelor Agregate din România), platformă ce permite
cetățenilor să vizualizeze date deținute de stat la
nivel de Unități Administrativ-teritoriale și să le coreleze sau să le analizeze;
• Spaţiul Privat Virtual Mobil, aplicație de mobil ce va oferi cetățenilor posibilitatea de a efectua
tranzacții în relația cu ANAf, direct pe telefon, simplificând procesul și crescând numărul tranzacțiilor
efectuate electronic;
• consultare.gov.ro, o platformă pentru agregarea tuturor actelor normative aflate în consultare
publică, ce va oferi posibilitatea transmiterii de propuneri în format electronic.
Sursa: fonduri-structurale.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Proiecte digitale cu impact naţional,
dezvoltate de GovITHub
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Argeş

Proiect pentru Cetatea Poenari

de munte care domină Cheile Argeșului, lângă localitatea Arefu, la câțiva kilometri de barajul și lacul de la Vidraru, pe vale mai jos, lângă Centrala
Hidroelectrică Vidraru. Cetatea Poenari, aflată pe
un vârf de munte, la aproximativ 400 de metri față
de nivelul văii, are o formă alungită și posedă 5 turnuri, 4 rotunde și unul prismatic, iar zidurile sale au
2-3 metri grosime.
În prezent, ruinele cetății sunt amenajate ca
obiectiv turistic și sunt vizitate de turiști români
și străini. Pentru a se urca la cetate s-a construit, în
zilele noastre, o scară de beton, dotată cu balustrade, cu 1.480 de trepte.

Sursa: ziarulargesul.ro

Noi dotări
pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi

Călăraşi

» În această lună, Spitalul județean
de Urgență „Pompei Samarian” Călărași a
devenit beneficiarul unui nou aparat RMN.
Valoarea investiției se ridică la 7.314.000
de lei și a fost asigurată de Ministerul
Sănătății, în parteneriat cu Cj Călărași,
care a avut o contribuție financiară de 10%
din această sumă. Investiția acoperă, pe
lângă achiziționarea aparatului, și
lucrările de renovare a clădirii destinate
funcționării acestui aparat.

„În urma negocierilor pe care le-am purtat cu
ministrul sănătăţii, Vlad Voiculescu, și secretarul de
stat, dr. Raed Arafat, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Călărași a sosit, în data de 13 noiembrie, un aparat RMN de ultimă generaţie, pe care locuitorii judeţului nostru și medicii spitalului îl așteaptă de cel
puţin trei ani”, a transmis președintele Consiliului județean Călărași, Vasile Iliuță.
Potrivit informațiilor primite de la conducerea
Spitalului județean de Urgență, recepția lucrărilor
va fi făcută până la finalul acestui an, urmând ca ulterior să fie semnat și contractul cu Casa județeană de asigurări de sănătate, pentru ca bolnavii să
poată beneficia de servicii imagistice decontate
www.adrmuntenia.ro

din fondul asigurărilor de sănătate. județul nostru
are nevoie de un operator de servicii medicale care
să acopere la cele mai înalte standarde nevoile celor peste 300 de mii de locuitori. Până în prezent „au
fost finalizate lucrările de modernizare a Unităţii
de Primire Urgenţe, au fost începute lucrările de
modernizare și dotare a blocului operator, iar până la finalul anului 2016 vor fi terminate și lucrările de reabilitare a laboratorului de analize și a celui de anatomie patologică. Sunt convins că toate
aceste investiţii vor transforma Spitalul Judeţean
Călărași într-un reper regional în acordare a serviciilor medicale”, a precizat președintele Vasile Iliuță.

Sursa: observatorcl.info

http://regio.adrmuntenia.ro
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După ce a fost aprobată documentația necesară lansării proiectelor de reabilitare a Muzeului
județean Argeș și a Galeriei de artă cu fonduri europene, Consiliul județean Argeș a început demersurile pentru reluarea unui proiect mai vechi: conservarea și consolidarea Cetății Poenari. Scopul
este acela de a îmbunătăți infrastructura și de a
crește gradul de expunere a cetății după finalizarea lucrărilor, prin digitizarea acestuia. Proiectul
include și instalarea unui echipament modern de
transport pe cablu la cetate.
Cetatea Poenari este un monument istoric din
secolul al XIV-lea aflat în județul Argeș (Căpățânenii Pământeni). Cetatea este situată pe un vârf
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Proiecte de incluziune socială
derulate de Universitatea „Valahia” din Târgovişte
Dâmboviţa

» În această perioadă, echipe de
promovare formate din cadre didactice
și studenți voluntari promovează oferta
educațională a universității și
oportunitățile de dezvoltare disponibile
tinerilor aflați în situații de risc în toate
liceele și colegiile din județul Dâmbovița.

echitatea socială reprezintă una din direcțiile
de dezvoltare pe care Universitatea „Valahia” din
târgoviște și-a asumat-o ca lider regional în ceea ce
privește educația. Astfel, în această perioadă, Universitatea „Valahia” a implementat o serie de proiecte cu finanțare națională sau europeană în domeniul incluziunii sociale și profesionale a tinerilor, în
special a tinerilor care provin din categorii vulnerabile.
este și cazul proiectului cu titlul „Integrarea tinerilor aflaţi în situaţii de risc și facilitarea accesului la învăţământul superior”, derulat de Universitatea „Valahia” din târgoviște în perioada octombrie decembrie 2016.
www.adrmuntenia.ro

În cadrul campaniei se efectuează deplasări
ale unor echipe de promovare formate din cadre
didactice și studenți voluntari la toate unitățile de
învățământ preuniversitar din județ, unde este
promovată oferta educațională a universității și
oportunitățile de dezvoltare disponibile tinerilor
aflați în situații de risc.
În luna octombrie au fost vizate unitățile de
învățământ liceal din municipiul târgoviște, în cursul lunii noiembrie, echipele de promovare au vizitat toate colegiile naționale și liceele din județ.
În urma acestor acțiuni se dorește conștientizarea
potențialului pe care Universitatea „Valahia” din
târgoviște îl oferă viitorilor studenți, capacitatea
acesteia de a include și pregăti profesional tineri
care poate altfel nu ar avea șansa de a se înscrie
la studii universitare. Proiectul are o valoare de
226.000 de lei, se derulează cu finanțarea Ministerului educației Naționale și Cercetării Științifice
și este sprijinit de Inspectoratul Școlar județean
Dâmbovița.
Sursa: jurnaldedambovita.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Cooperare între CJ Giurgiu
şi Raionul Anenii Noi în domeniul dezvoltării locale
Giurgiu

În baza documentului menționat, acțiunile ce
vor fi puse în practică se vor referi în special la schimburi de experiență în domeniul dezvoltării locale;
promovarea reciprocă în domeniile dezvoltării economice, educației, culturii și turismului; schimburi
interinstituționale, în special în domeniul social,
dezvoltare economică, educație, cultură, sport, protecția mediului înconjurător, transport și protecția

INFO JUDEȚE

» județul Giurgiu are un nou partener
pentru dezvoltarea locală. Acest parteneriat
a fost materializat la începutul lunii prin
semnarea înțelegerii de cooperare de către
președintele Consiliului județean Giurgiu,
Marian Mina, și de către președintele
Raionului Anenii Noi, Republica Moldova,
Alexandru Barbăroșie.

medico-socială.
De asemenea, atât conducerea Cj Giurgiu, cât
și cea a Raionului Anenii Noi, reprezentată de președintele Alexandru Barbăroșie, își propun derularea unor proiecte de dezvoltare economică și socială care să fie în beneficiul comunităților locale
pe care le reprezintă.

Sursa: cjgiurgiu.ro

Societate proprie de transport public
pentru Slobozia – primul pas pentru accesarea
de fonduri europene

Ialomiţa

Municipalitatea Slobozia dorește să înființeze o societate publică de transport, acesta fiind,
conform autorităților publice locale, primul pas pe drumul accesării de fonduri europene, ca obiectiv al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, respectiv transportul
electric.
Planul de Mobilitate Urbană
Durabilă, lansat de autoritățile locale în vara acestui an, prevede
investiții masive în trasportul public și infrastructura rutieră de la
nivelul municipiului Slobozia. Astfel, administrația locală intenționează să acceseze fonduri europene pentru investiții ce vizează, printre altele, achiziționawww.adrmuntenia.ro

rea de autobuze moderne (6 milioane de euro), o linie de tramvai între Slobozia și Slobozia Nouă
(5 milioane de euro), un pasaj rutier subteran (2,5 milioane de eu-

ro) sau o serie de piste de biciclete, dintre care una ar trebui să lege Slobozia de Amara (2,5 milioane de euro).
Sursa: independentonline.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Prahova

Internship în firme prahovene
pentru antreprenori liceeni

Teleorman

Sursa: ziarulprahova.ro

Regenerarea a 136 de hectare
de păduri din Teleorman

foto: maimultverde.ro

La începutul lunii noiembrie, Direcția Silvică
teleorman a demarat lucrările de regenerare a pădurilor din campania de toamnă, pe raza celor patru ocoale silvice din județ: Alexandria, Roșiorii de
Vede, Slăvești și turnu Măgurele. Conform programului aprobat de Regia Națională a Pădurilor Romsilva, pe raza județului teleorman se execută lucrări de regenerare a pădurilor pe o suprafață totală de 136 de hectare. Din această suprafață se
execută lucrări de regenerare naturală a pădurilor
pe 81 de hectare și regenerări prin plantarea de puieți forestieri pe 55 de hectare. Astfel, în această
toamnă se împăduresc integral prin plantarea de
puieți forestieri 38 de hectare la Alexandria, 3 hectare la Roșiorii de Vede, 5 hectare la Slăvești și 9
hectare la turnu Măgurele. Lucrările de împăduriri
se execută pe suprafețele de pe care s-a recoltat
masa lemnoasă, urmare a tăierilor de produse principale, precum și în terenurile goale, fără vegetație forestieră, care, potrivit amenajărilor forestiere, au ca folosință producerea de masă lemnoasă.
Concomitent cu lucrările de instalare a noilor
www.adrmuntenia.ro

manifestate de firmele partenere ale proiectului
inițiat și organizat de „Youth hub - Asociaţia Un
strop de fericire”, în beneficiul unor tineri așteptați să se alăture și să influențeze în bine creșterea
și performanțele mediului de afaceri local: Coilprofil, the Masterplan Agency, Proleasing Motors,
Kredo Management, Bia Sun, Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Prahova. Lăudabilă este și
implicarea unor instituții de învățământ de prestigiu din Ploiești – Colegiile Naționale „Mihai Viteazul”, „Jean Monnet” și „Ion Luca Caragiale” – de a
orienta elevii pe care îi pregătesc, în paralel cu procesul instructiv-educativ, și către aspectele practice ale dezvoltării profesionale și sociale, către
construirea unei cariere care să le aducă împlinire
personală, dar și integrarea în comunitate.

regenerări, în această perioadă se continuă consolidarea plantațiilor existente, prin efectuarea de
lucrări de completare pe suprafața de 16 hectare
și refaceri pe suprafața totală de 27 de hectare,
plantații ce au fost afectate de seceta excesivă din
anii 2015 și 2016. Peste 80% din aceste lucrări se
execută pe raza Ocoalelor Silvice Alexandria și
turnu Măgurele.
Sursa: ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Semne bune pentru mediul de afaceri prahovean: reprezentanții unei viitoare generații de antreprenori se pregătesc pentru o carieră de succes,
dar și să aducă o așteptată schimbare în comunitatea locală în cadrul căreia vor activa. Aflați încă
pe băncile școlii, 175 de liceeni, reuniți în cadrul a
47 de echipe, și-au dovedit recent, în cadrul celei de-a
III-a ediții a „Săptămânii antreprenoriatului pentru
tineri”, competențele dobândite în cadrul orelor
de curs, dar și capacitatea inovativă și entuziasmul
găsirii unor soluții noi și performante în diverse domenii-It, food &Beverages, Health, Inovative learning, environment, Beauty, Bio Life, Art.
Viitorii antreprenori au expus idei interesante
și apreciate de un juriu format din manageri ai unor companii sau proprietari de afaceri. Și sunt, de
asemenea, de apreciat susținerea și deschiderea
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Ziarul Argeșul / 22 noiembrie 2016

REVISTA PRESEI
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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
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.

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 / 29 noiembrie 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 caractere 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.

