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Conferinţa de lansare 
a proiectului „Danube S3 Cluster” 

a avut loc la Sinaia
Agenția pentru »

Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, în calitate de 
lider de proiect, a organizat, 
în perioada 25-26 septembrie, 
la Sinaia, Conferința de 
lansare a proiectului 
„Danube S3 Cluster - 
Cooperare transnațională 
a clusterelor active în 
domeniul agroalimentar, 
bazată pe abordarea 
specializării inteligente în 
regiunea Dunării” și prima 
întâlnire a Comitetului de 
conducere al proiectului.  

Liviu Mușat - directorul Agenției pentru Dezvol -
tare Regională Sud Muntenia - a deschis întâlnirea, 
evidențiind rolul important pe care Agenția îl are 
în dezvoltarea economică, socială și culturală a re-
giunii Sud-Muntenia, subliniind totodată implicarea 
Agenției în proiect: „Agenția pentru Dezvoltare Re -
gională Sud Muntenia va pune la dispoziția proiec-
tului toate resursele astfel încât el să devină un pro -
iect de succes. Un proiect în urma căruia, comuni -
tă țile în slujba cărora ne desfășurăm activitatea să 
aibă numai beneficii. Proiectul pornește într-o peri -
oadă deosebit de importantă pentru întreaga țară, 
fiind perioada premergătoare preluării președin -
ției Consiliului UE de către România, președinție în 
timpul căreia, problematica clusterelor va fi una de 
mare importanță pe care o vom prezenta partene -
rilor noștri europeni”. 

Conferința de lansare a proiectului „Danube S3 
Cluster” a reunit peste 100 de participanți ce au re -
prezentat: administrația publică națională și loca -
lă, mediul de afaceri, institutele de cercetare – dez -
voltare din domeniul agricol, clusterele, camerele de 
comerț din regiunea Sud-Muntenia, precum și parte -
nerii proiectului. În prezența acestora, Marius Valen -

tin Niculae - Ofițerul de proiect al Secretariatului 
Tehnic Comun din cadrul Programului transnațional 
Dunărea – a ilustrat rolul Programului transnațional 
Dunărea ca instrument de finanțare al cooperării 
interregionale pentru clustere. În continuare, Radu 
Gorincioi - Coordonatorul Național SUERD, Biroul 
Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dună -
rii, Ministerul Afacerilor Externe, a realizat o infor -
mare privind - Obiectivele și prioritățile viitoarei pre -
ședinții a României la SUERD, iar Gabriela Pârvu, Coor -
donator Politica de Cluster, Direcția Politici Indus-
triale și Competitivitate, Ministerul Economiei, a 
expus celor prezenți - Rolul politicii de cluster în 
Noul Document de Politică Industrială în România. 
Totodată, Gilda Niculescu, șef Serviciu Dez voltare, 
Direcția Dezvoltare și Comunicare în cadrul Agen -
ției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a 
prezentat proiectul „Danube S3 Cluster”, iar parte -
nerii ce vor asigura implementarea celor cinci pro-
iecte pilot în patru domenii transversale din secto -
rul agroalimentar - Studii de piață, Economie circu -
lară, Mâncare sănătoasă și Inovare deschisă - au pre -
zentat situația actuală din țările lor, în aceste domenii. 

(continuare în pagina 3) 

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare în pagina 3) 
Seria manifestărilor a conti-

nuat, în data de 26 septembrie, cu 
prima întâlnire a Comitetului de 
conducere al proiectului. Pe du-
rata reuniunii, s-au prezentat pa-
chetele de lucru din cadrul proiec-
tului, principalele activități ce vor 
fi desfășurate în următoarea peri -
oadă, precum și responsabilitățile 
fiecărui partener.  

Proiectul Danube S3 Cluster 
este finanțat în ca drul celui de-al 
doilea apel deschis pentru Progra-
mul Transnațional Dunărea, Axa 
prioritară 1: Ino vare și responsabi-
litate socială în regiunea Dunării, Obiectivul spe-
cific 1.1 - Îmbunătățirea condițiilor cadru la nivel 
instituțional și de infrastructură, pre cum și a in-
strumentelor de cercetare și inovare pen tru a asi-
gura un acces mai larg la cunoștințe în vede rea dez-
voltării de noi tehnologii. 

Obiectivul principal al proiectului este stimu-
larea ecosistemului antreprenorial bazat pe ino -
vare, în zona Dunării, prin elaborarea politicilor de 
cluster în contextul RIS 3, precum și prin îmbunătă -
țirea cunoștințelor și a abilităților de management 
al inovării, și promovarea cooperării transnaționale a 
clusterelor din industria agroalimentară. Obiecti-
vele specifice ale proiectului vizează următoarele 
activități: elaborarea unor politici de cluster inte-
ligente și coordonate, precum și a instrumentelor de 
implementare a acestora în Regiunea Dunării, uti -
lizând abordarea specializării inteligente; îmbunătă -
țirea cunoștințelor și a abilităților de management 
al inovării ale actorilor Quadruple Helix, stimula-
rea cooperării și coordonării transnaționale pentru 
clusterele active în domeniul agroalimentar. 

Contractul de finanțare ce se derulează pe par -
cursul a trei ani, în perioada 1 iulie 2018 – 30 iunie 
2021, are o valoare totală de 1.790.445,70 euro, din 
care bugetul ADR Sud Muntenia este 194.170,40 eu -
ro. Contribuția ADR Sud Muntenia în proiect este de 
2% - 3.883,40 euro.  

Consorțiul proiectului este format din 15 par-
teneri și 5 parteneri strategici asociați, după cum 
urmează: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia (lider de proiect), Steinbeis 2i GmbH (Ger -
mania) – partener FEDR; Pannon Business Network 

Association (Ungaria) – partener FEDR; Universitatea 
din Maribor (Slovenia) – partener FEDR; Fundația Cen -
trul Român pentru IMM-uri (România) – partener FEDR; 
EKO-SUSTAV – Managementul deșeurilor SRL (Croa -
ția) – partener FEDR; Bioeconomy Cluster (Slovacia) – 
partener FEDR; IFKA - Instituție de drept public non-
profit pentru dezvoltarea industriei (Ungaria) – par -
tener FEDR; Centrul de Sprijin pentru IMM-uri (Bul-
garia) - partener FEDR; Institutul Național de Cer-
cetare - Dezvoltare pentru Mașini și Instalații desti -
nate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA (Ro -
mânia) – partener FEDR; ITC - Clusterul de Inovare 
Tehnologică Murska Sobota (Slovenia) – partener FEDR; 
Facultatea de Științe Tehnice (Serbia) – partener IPA; 
Asociația de Dezvoltare NERDA (Bosnia și Herțego -
vina) – partener IPA; Rețeaua de Transfer Teh nologic – 
(Moldova) – partener ENI; Institutul de Probleme de 
Piață și Cercetare Economică și Ecologică ale Acade -
miei Naționale de Științe (Ucraina) – partener ENI; 
Ministerul Economiei România – partener strategic 
asociat; Fundația GREENLINE Western Balkans Clus -
ter (Bosnia și Herțegovina) – partener strategic aso-
ciat; Universitatea Tehnică „Igor Sikorsky Kyiv Po-
lytechnic Institute” (Ucraina) – partener strategic aso -
ciat; Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Co -
merțului Croația – partener strategic asociat și Aca de -
mia de Științe din Moldova – partener strategic asociat. 

Mai multe detalii despre implementarea acestui 
proiect puteți obține de pe site-ul www.adrmunte -
nia.ro sau de la sediul ADR Sud Muntenia, str. Gene -
ral Constantin Pantazi, nr. 7A, Călărași, cod 910164, 
tel.: 0242/331.769, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, 
e-mail: programe@adrmuntenia.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia, la Școala de vară 
privind Ecosistemele de inovare socială
Agenția pentru Dezvoltare Regională »

Sud Muntenia a participat, în perioada 
24-27 septembrie, la Școala de vară pe 
tema Ecosistemele de inovare socială, 
întâlnire organizată de IFKA, în calitate de 
lider de proiect, în colaborare cu Școala 
Europeană de Inovare Socială, în cadrul 
proiectului Comunitatea de inovare socială. 

Evenimentul, desfășurat la Budapesta, a reunit 
participanți din Ungaria, Italia, Spania, Croația, Ser -
bia, Rusia, Macedonia, Germania, Marea Britanie, A -
genția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în 
calitate de partener FEDER al IFKA pentru proiec tul 
SENSES, fiind reprezentată prin Mădălina Guru ianu, 
expert în cadrul Serviciului Dezvoltare, Di rec ția Dez -
voltare și comunicare, ca urmare a schimbu rilor de 
experință prevăzute în cadrul proiectului SENSES.  

În cadrul întâlnirii au fost susținute informări 
privind inovarea socială din sectorul public și pri-
vat, au fost prezentate studii de caz privind rolul 
economiei sociale în ecosistemul inovării sociale. 
Totodată, s-au purtat discuții privind aspectele re-
feritoare la provocările economice și sociale apăru -

te de-a lungul procesului, precum și la posibilită -
țile de a aplica instrumente de inovare socială sau 
metodologii de gândire pentru a genera idei inova-
toare. 

Proiectul SENSES vine în întâmpinarea provo-
cărilor generate de lipsa politicilor sociale și a unui 
cadru legal adecvat prin crearea unei rețele trans -
naționale de întreprinderi sociale (SEs), întreprin-
deri tradiționale responsabile social, investitori fi-
nanciari în economie socială, factori de decizie, me -
diul academic, funcționari ai ONG-urilor care însu -
mează în total 600-800 membri din regiunea Dună -
rii. Rolul acestora este de a promova în comun un 
model inovator de întreprindere socială precum și 
inovarea socială în dezvoltarea economică durabilă 
a regiunii Dunării. 

Acest proiect este implementat de un consor -
țiu format din 17 parteneri din 10 state din aria eli -
gibilă a Programului Transnațional Dunărea (Cehia, 
Slovenia, Ungaria, Slovacia, Austria, Croația, Serbia, 
Belgia, Moldova și România). Bugetul total al proiec -
tului este de 1.530.777,50  euro, iar bugetul ADR Sud 
Muntenia este de 132.097,62 Euro, contribuția proprie 
fiind de 2.641,96 euro. Perioada de implementare a 
proiectului este 1 ianuarie 2017 – 30 iunie 2019.

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


5Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 388 / 24 - 30 septembrie 2018

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

IN
FO

 A
D

R SU
D

 M
U

N
TEN

IA

Ionuţ Gabriel Vișan 
• 11 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia 
În data de 1 octombrie, colegul nostru Ionuț 

Gabriel VIȘAN, expert Serviciul Achiziții publice și 
asistență tehnică împlinește 11 ani de activitate 
în cadrul ADR Sud Muntenia! 

Cu această ocazie, dorim să-l felicităm și să-
i mulțumim pentru colegialitate și pentru întreaga 
activitate desfășurată de-a lungul celor 11 ani în 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte-
nia 

La Mulți Ani cu succese!

Mihaela ANCUȚA 
• 10 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia 
Astăzi, 1 octombrie, colega noastră Mihaela 

ANCUȚA, expert Serviciul Monitorizare proiecte 
POR, Direcția Organism Intermediar POR, împli -
nește 10 ani de activitate în cadrul ADR Sud Mun-
tenia! 

Pe această cale, dorim să-ți mulțumim pentru 
profesionalism și pentru sprijinul acordat benefi-
ciarilor din județul Argeș în implementarea pro-
iectelor derulate cu fonduri POR! 

La Mulți Ani cu împliniri!

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Ne mărim echipa!
AGENȚIA pentru DEZVOLTARE 
REGIONALĂ SUD MUNTENIA 

ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 
15 OCTOMBRIE 2018 CONCURS 

PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE 
EXPERT ÎN CADRUL SERVICIULUI 

MONITORIZARE PROIECTE POR, LA 
BIROUL JUDEȚEAN ARGEȘ DIN 

MUNICIPIUL PITEȘTI. CONTRACTUL 
INDIVIDUAL DE MUNCĂ VA FI PE 

DURATĂ DETERMINATĂ DE 12 LUNI 
DIN MOMENTUL ANGAJĂRII. 

Cerinţe obligatorii pentru ocuparea pos-
tului: 

• studii superioare absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentul acesteia, în domeniul 
economic sau tehnic; 

• cunoștințe foarte bune de operare pe cal-
culator; 

• capacitatea de a lucra în echipă; 
• capacitatea de a gestiona un volum va-

riabil de muncă și de a respecta termenele sta-
bilite. 

Cerinţe suplimentare: 
• disponibilitate pentru deplasări în Re-

giune. 
Dosarele de înscriere se vor depune la se-

diul central al ADR Sud-Muntenia din municipiul 
Călărași, până la data de 12 octombrie 2018 , 
ora 12.00. 

Concursul se va desfășura în data de 15 oc-
tombrie 2018 la sediul central al ADR Sud-Mun-
tenia din municipiul Călărași, str. Gen. Constan-
tin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, începând cu 
ora 10.00.

AGENȚIA pentru DEZVOLTARE 
REGIONALĂ SUD MUNTENIA 

ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 
15 OCTOMBRIE 2018 CONCURS 

PENTRU OCUPAREA A DOUĂ POSTURI 
DE EXPERT ÎN CADRUL SERVICIULUI 
MONITORIZARE PROIECTE POR, LA 
SEDIUL CENTRAL DIN MUNICIPIUL 

CĂLĂRAȘI. CONTRACTELE 
INDIVIDUALE DE MUNCĂ VOR FI PE 
DURATĂ DETERMINATĂ DE 12 LUNI 

DIN MOMENTUL ANGAJĂRII. 
Cerinţe obligatorii pentru ocuparea pos-

tului: 
• studii superioare absolvite cu diplomă de 

licență sau echivalentul acesteia, în domeniul 
economic sau tehnic; 

• cunoștințe foarte bune de operare pe cal-
culator; 

• capacitatea de a lucra în echipă; 
• capacitatea de a gestiona un volum va-

riabil de muncă și de a respecta termenele sta-
bilite. 

Cerinţe suplimentare: 
• disponibilitate pentru deplasări în Re-

giune. 
Dosarele de înscriere se vor depune la se-

diul central al ADR Sud-Muntenia din municipiul 
Călărași, până la data de 12 octombrie 2018, 
ora 12.00. 

Concursul se va desfășura în data de 15 oc-
tombrie 2018 la sediul central al ADR Sud-Mun-
tenia din municipiul Călărași, str. Gen. Constan-
tin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, începând cu 
ora 10.00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul ADR Sud-Muntenia, str.Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, 
Călărași, tel. 0242/331 769 și/sau la următoarele persoane de contact: Piperea George - șef serviciu mo-
nitorizare proiecte POR, e-mail: monitorizare.oi@adrmuntenia.ro și Mâţu Ioana - șef birou resurse umane-
e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele 
necesare înscrierii la concurs pot fi consultate și pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro 
(sectiunea Bibliotecă - Documente utile - Bibliografii concursuri de angajare), link: https://www.adrmun-
tenia.ro/download_file/document/1106/Concurs-expert-monit-POR-SC-oct-2018.rar.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1106/Concurs-expert-monit-POR-SC-oct-2018.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1106/Concurs-expert-monit-POR-SC-oct-2018.rar
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S-a lansat cel de-al doilea apel de proiecte 
pentru infrastructura de învăţământ universitar 

din regiunea Sud – Muntenia!
Luni, 1 octombrie, Autoritatea de Management 

pentru Programul Operațional Regional a publicat 
Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de acce -
sa re a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa 
prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii edu -
caționale, Prioritatea de investiții 10.1 - Inves -
tiții în educație și formare, inclusiv în formare 
profesională, pentru dobândirea de competențe 
și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvolta -
rea infrastructurilor de educație și formare, Obiec -
tiv Specific 10.3 - Creșterea relevanței învăță -
mântului terțiar universitar în relație cu piața for -
ței de muncă și sectoarele economice competi-
tive, Apel pentru Regiunea Sud Muntenia, ce con -

ține condiții specifice pentru accesarea fondurilor 
în cadrul programului. 

Alocarea acestui apel de proiecte este de 11,25 mi-
lioane de euro, în cadrul căruia potențialii bene ficiari 
din regiunea Sud – Muntenia pot depune cererile de 
finanțare începând cu data de 5 octombrie 2018, ora 
12:00, până în data de 7 decembrie 2018, ora 12:00. 

Ghidul prezentului apel poate fi consultat pe 
site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud – 
Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, pagina Program > Axe 
> Axa 10, secțiunea „Obiectivul specific 10.3 – Uni-
versități”, link: https://regio.adrmuntenia.ro/down -
load_file/article/1071/Ghidul-10-3-apel-2.zip, sau pe 
site-ul AM POR, www.inforegio.ro.

A fost publicat Corrigendumul nr. 3 al Ghidului solicitantului 
pentru apelurile de proiecte nefinalizate 

pentru unităţile de primiri urgenţe și ambulatorii
Vineri, 28 septembrie, Autoritatea de 

Ma nage ment pentru Programul Operațional 
Regional a modificat Ghidul solicitantului - 
Condiții specifice de ac cesare a fondurilor pentru 
apelurile POR/2018/8/8.1/1/ 8.1.A/7 regiuni – 
Nefinaliza te (cod apel 420/8), POR/2018/8/8.1/ 
1/8.1.A/ITI - Ne finalizate (cod apel 421/8), 
POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate 
(cod apel 422/8) și POR/2018/8/8.1/1/ 
8.2.B/ITI - Nefinalizate (cod apel 423/8) aferent 
POR, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infras-
tructurii sanitare și sociale, prin Ordinul vice -
prim-ministrului, ministrul dezvoltării regio-
nale și administrației publice nr. 5796/ 
28.09.2018. 

Arhiva cu Ghidul consolidat și anexele, pre -
cum și Sinteza modificărilor pot fi consultate 
pe site-ul dedicat implementării POR în re-
giunea Sud – Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, 
pagina Program > Axe > Axa 8, titlul „Apeluri de 
proiecte nefinalizate”, link: https://regio.adr -
muntenia.ro/axa-8/static/1203, precum și 
pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
ttps://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1071/Ghidul-10-3-apel-2.zip
ttps://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1071/Ghidul-10-3-apel-2.zip
http://www.inforegio.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-8/static/1203
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-8/static/1203
http://www.inforegio.ro
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Înregistrare gratuită în sistemul integrat 
de cadastru și carte funciară 

pentru 660 de localităţi din mediul rural
În data de 26 septembrie, la sediul Ministerului 

Dezvoltării Regionale și al Administrației Publi ce, 
Autoritate de Management pentru Programul Opera -
țional Regional 2014-2020, Paul Stănescu - vi ce prim-
ministru al României, Radu Codruț Ștefă nescu - pre -
ședintele Agenției Naționale de Cadastru și Publici -
tate Imobiliară, în calitate de beneficiar, și Liviu Mu -
șat - directorul, Agenției pentru Dezvoltare Regiona -
lă Sud Muntenia, partener în cadrul proiectului ală-
turi de celelalte agenții, au sem nat contractul de fi -
nanțare pentru proiectul major de cadastru „Crește -
rea gradului de acoperire și incluziune a sistemului 
de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din 
România”, aferent Axei prioritare 11: „Extinderea 
geografică a sistemului de înregistrare a proprie-
tăților în cadastru și cartea funciară”, finanțat 
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020.  

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară (ANCPI), în calitate de beneficiar, va im-
plementa proiectul major de cadastru, în partene-
riat cu instituțiile subordonate, 40 de oficii de ca-
dastru și publicitate imobiliară și Centrul Național 

de Cartografie. Prin acest proiect se va asigura fi -
nanțarea din fonduri europene nerambursabile, a 
lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 660 de 
unități administrativ-teritoriale din mediul rural, 
cu o suprafață totală de 5.758.314 ha. 

Lista unităților administrativ-teritoriale care vor 
beneficia de finanțare nerambursabilă a fost stabi -
lită de Comisia interministerială și publicată, prin 
ordinul Comun nr. 6962/1743/389/1522/2017, în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 962, din 
data de 05 decembrie, 2017. Astfel, prin acest pro-
iect cele 660 de UAT-uri, din cele 40 de județe, se-
lectate datorită importanței lor pentru proiectele 
de infrastructură și datorită expunerii din punct de 
vedere social, vor fi înregistrate gratuit în sistemul 
integrat de cadastru și carte funciară. La nivelul 
Regiunii Sud-Muntenia, va fi cadastrată o suprafață 
de 955.565 ha din 127 de comune, aferente celor 
șapte județe componenete.  

Toate operațiunile financiare se vor derula 
prin ANCPI care va coordona proiectul, în timp ce 
agențiile vor monitoriza proiectele implementate.

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

la data de 1 octombrie 2018

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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POCU – 80 de milioane de euro 
pentru profesionalizarea asistenţilor maternali

În perioada 25 septembrie - »
1 octombrie, Autoritatea de Management 
pentru Programul Operațional Capital 
Uman din cadrul Ministerului Fondurilor 
Europene, a supus dezbaterii publice 
Ghidul solicitantului „Reducerea 
numărului de copii și tineri plasați în 
instituții, prin consolidarea rețelei de 
asistenți maternali”.  

Prin Programul Operațional Capital Uman se 
vor aloca 80 de milioane de euro, iar în cadrul ape-
lului de proiecte, se vor finanța activități ce vor vi -
za îmbunătățirea nivelului de competențe al profe -
sioniștilor din sistemul de asistență socială, prin dez -
voltarea de instrumente, proceduri, mecanisme noi 
și includerea acestora în programele de formare pro -
fesională. 

Aceste programe sunt destinate asisten ților 
maternali și personalului specializat din cadrul 
instituțiilor cu atribuții în domeniul asistenței socia -
le a copiilor și tinerilor instituționalizați. Totodată, se 
are în vedere asigurarea necesarului de resurse uma -
ne prin identificarea asistenților maternali activi în 
rețeaua actuală și recrutarea persoanelor interesa -
te să aibă această profesie.  

Ministerul Fondurilor Europene așteaptă pro-
puneri de proiecte de la Autoritatea Națională pen-
tru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în par-
teneriat cu Direcțiile Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului, cu scopul de a accelera pro-
cesul de dezinstituționalizare a copiilor, prin închi-
derea centrelor de plasament clasice și prin asigu-
rarea îngrijirii acestora în comunitate. Vor fi finan -
țate proiecte implementate în toate regiunile de 
dezvoltare. 

Sursa: fonduri-ue.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-ue.ro
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Muntele de sare de la Slănic Prahova
Considerat al treilea cel mai populat »

județ al României, Prahova, își datorează 
renumele atât regiunii turistice – Valea 
Prahovei - Cascada Urlătoarea, Valea 
Doftanei, Munții Bucegi, Castelul Peleș, 
fiind doar câteva centre de interes din 
acest punct de vedere, cât și zonei viticole 
Dealul Mare, cu podgoriile de la Tohani și 
Valea Călugărească. 

Una dintre bijuteriile turistice ale județului es -
te Muntele de Sare Slănic Prahova, o arie protejată de 
interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN 
(rezervație naturală, tip geologic), situată pe teri -
toriul administrativ al orașului Slănic Prahova. A -
vând o suprafață de două hectare, rezervația natu -
rală s-a format prin prăbușirea unei galerii de ex-
ploatare ce a antrenat o alunecare de teren și cu-
prinde masivul de sare și lacul din mijlocul aces-
tuia. De-a lungul timpului, datorită prăbușirilor succe -
sive și a aportului de apă dulce, coperta ce acope-
rea ocna aflată mai sus, a fost afectată de alunecă -
rile de teren. Apa a sculptat versantul, creând o ma -
re diversitate de forme carstice, numite lapiezuri, 
ponoare, arcade și concrețiuni de sare. În timp, mun -
tele a suferit o eroziune lentă, apa din precipitații a 
acționat mereu asupra sa, micșorând volumul exte -
rior și lărgind cavitatea interioară. 

Muntele de Sare a fost declarat rezervație na-
turală geologică și geomorfologică în anul 1954 și 
face parte din Complexul Baia Baciului alături de 
Grota Miresei și Baia Miresei, Lacul Mare - numit și 
Baia Baciului, având o suprafață de 5.100 mp și o 
adâncime maximă de șapte metri, hipersalinic, și 
Baia Porcilor cu o suprafață de 1.460 mp și adânci -
me sub un metru, conținând nămol terapeutic. 

De-a lungul timpului, beneficiind de factori na -
turali de cură, dublați de climatul deosebit de plă-
cut, Slănicul, atestat documentar în 1532, apoi în 1685, 
când spătarul Mihai Cantacuzino a cumpărat o ju-
mătate din moșia Slănic pentru a deschide ocne de 
exploatare a sării, a devenit una dintre stațiunile 
balneoclimaterice foarte solicitate, făcând parte 
atât din categoria stațiunilor balneare cu ape clo-
ruro-sodice concentrate, cât și în categoria celor 
ce pot oferi un microclimat subteran de salină. 

Sursa: statiunea-slanic.ro

Grota Miresei

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://statiunea-slanic.ro
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În data de 27 septembrie, Consiliul local din mu -
nicipiul Pitești a votat proiectul de modernizare a 
Bazinului Olimpic. Prin acest proiect se vor realiza 
lucrări pentru creșterea eficienței energetice a edi -
ficiului, se vor monta panouri solare pentru a se asi -
gura energia necesară încălzirii apei, dar și consumul 
propriu de energie al clădirii. De asemenea, va fi schim -
bată întreaga tâmplărie a construcției. 

Valoarea investiției asigurată prin fonduri eu-
ropene este de aproape 16 milioane de lei, iar terme -
nele de execuție vor fi stabilite în urma semnării con -
tractului de realizare a lucrărilor. Acest proiect a fost 
inițiat de Serviciul Public de Exploatare și va fi inclus 
în strategia de mobilitate urbană pentru care se alo -
că fonduri și în privința fluidizării traficului rutier. 

Sursa: epitesti.ro

Modernizarea Bazinului Olimpic din PiteștiArgeș

În data de 24 septembrie, s-a semnat ordinul 
de începere a lucrărilor la monumentul istoric „Poș -
ta veche”, din municipiul Călărași. Proiectul, cu o 
valoare de peste 2,5 milioane de euro, din care Pri-
măria Municipiului Călărași va asigura o cofinan ța -
re de două procente, este finanțat prin programul 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – 
„Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, pro -
tecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultu -
ral”, Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, pro -
tejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului 
natural și cultural”.  

Pe o durată de 24 de luni se vor realiza lucrări 
de restaurare și consolidare a acestei clădiri de pa-
trimoniu, obiectivul proiectului fiind creșterea a -
tractivității turistice a municipiului Călărași, prin 
protejarea și punerea în valoare a acestui edificiu 
considerat emblematic pentru identitatea cultura -
lă locală. În urma acestor lucrări de restaurare și 
consolidare, monumentul istoric va deveni un cen-
tru cultural unde cei interesați se vor putea infor -
ma despre istoria meleagurilor călărășene, vor a -
vea acces la biblioteci online și, nu în ultimul rând, 

vor avea posibilitatea de a participa la evenimente 
și workshop-uri pe teme culturale. De asemenea, 
în acest spațiu inedit vor exista oportunități pentru 
dobândirea și dezvoltarea abilităților practice, prin 
ateliere foto-video, de tradiții locale de pictură sau 
de gravură. 

Sursa: adevarul.ro

Începe execuţia lucrărilor 
de restaurare și consolidare 

a clădirii de patrimoniu „Poșta veche”

Călărași

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


În data de 29 septembrie, ora 11:00 »
a avut loc a treia ediție a crosului 
transfrontalier Free Spirit Run semimaraton 
ce reunește alergători din toată lumea, fiind 
singurul cros transfrontalier din Europa, 
organizat de SLAK „DUNAV” RUSE și Clubul 
Sportiv „Giurgiu”, în parteneriat cu Primăria 
Ruse, Primăria Municipiului Giurgiu, fundația 
„Ruse – orașul spiritului liber”, Ministerul 
Tineretului și Sportului Bulgaria, Comitetul 
Olimpic Bulgar, Federația Bulgară de 
Atletism, Federația Română de Atletism, 
Federația Balcanică de Atletism. 

În acest an, startul a fost dat din municipiul Giur -
giu, de pe platoul din fața Teatrului „Tudor Vianu”, 
iar cei aproximativ 250 de atleți înscriși au avut de 
parcurs, ca de fiecare dată, o distanță de 15 km tra -
seul cuprinzând principalele obiective turistice ale 
celor două orașe, cu traversarea fluviului Dunărea 
peste Podul Prieteniei. Premiile au constat în bani, 
fondul de premie re fiind și de această dată de 6000 

de euro, cupe și medalii.  
Competiția Free Spirit Run Giurgiu-Ruse s-a 

născut în urmă cu trei ani, la inițiativa vecinilor 
bulgari și este de atunci organizat anual, prin ro-
cadă, de către cele două municipalități dunărene, 
Clubul Sportiv Municipal Dunărea, la Giurgiu și Clu-
bul Sportiv Dunav, la Ruse. 

Sursa: jurnalulgiurgiuvean.ro
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Joi, 27 septembrie, la Consiliului Județean Dâm -
bovița a avut loc conferința regională „Soluții de 
finanțare și garantare a proiectelor de investiții 
pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și alte catego-
rii de beneficiari”, demers inițiat de revista Re-
porter Economic, cu sprijinul Fondului Național de 
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici 
și Mijlocii (FNGCIMM) și BANCA TRANSILVANIA.  

Prin această conferință, organizatorii au rea-
lizat o informare despre existența unor platforme 
de finanțare pentru firmele românești și modul prin 
care acestea pot fi accesate eficient, precum și des-
pre fondurile europene existente pentru finanța -
rea companiilor. Astfel, subiectele atinse au vizat 
programele guvernamentale de sprijinire a IMM-uri -

lor – precum ajutoare de minimis sau alocare de 
fonduri europene-, accesarea programelor START-UP 
NATION 2018, IMM INVEST ROMÂNIA, instrumentele 
de garantare și contragarantare pentru finanțarea 
firmelor, caracteristicile produselor de creditare, 
garantare și contragarantare, rolul băncilor în dez-
voltarea mediului de afaceri - produse și soluții in-
ovative, modele de succes în antreprenoriat (repre -
zentanți ai IMM-urilor care au reușit aplicând Progra -
mul Start-Up Nation 2017). Totodată, au fost eviden -
țiate și alte proiecte naționale relevante pentru 
dezvoltarea IMM-urilor, precum Programul Național 
de Dezvoltare Rurală 2014-2020 sau Programul Ope -
rațional de Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020. 

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Oportunităţi pentru IMM-uriDâmboviţa

Parteneriatele Ruse-Giurgiu 
se mută pe terenul de sport: semimaratonul 

Giurgiu – Ruse „FREE SPIRIT RUN” – 2018

Giurgiu

http://www.jurnalgiurgiuvean.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.jurnaldedambovita.ro
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Casa Municipală de Cultură din Slobozia a or-
ganizat sâmbătă, 29 septembrie, un eveniment cul -
tural complex pus sub semnul Centenarului Marii Uniri 
de la 1 Decembrie 1918. Seria de manifestări a de-
butat cu vernisajul expoziției de fotografie AGER-
PRES – „România: Evoluție”, urmat de proiecția fil-
mului documentar AGERPRES – „Marea Unire, Ro-
mânia la 100 de ani” și s-a încheiat cu Filmul Cente nar 
(din cele 100 alese de critici) – Capodopera – „PROBĂ 
DE MICROFON”, (regia Mircea Daneliuc) din anul 1981. 
Cei prezenți s-au bucurat de prezența actriței Ilea -
na Popovici, în calitate de invitat special. 

Evenimentul din municipiul Slobozia a fost rea -
lizat în cadrul Caravanei producțiilor cinematogra-
fice românești România-Republica Moldova – Cer -

năuți, derulată sub numele: „Centenarul Filmului Ro -
mânesc – 100 de ani, 100 de filme, 100 de orașe”. Con -
siderând cinematografia drept o modalitate potri-
vită pentru înțelegerea istoriei, a culturii, a eveni -
mentelor, a psihologiei și a durerilor unui popor, cri -
tici de film, regizori, politologi, specialiști din diver -
se domenii ale culturii, au ales 100 de filme ce vor fi 
proiectate în 100 de localități din România, Republi -
ca Moldova și Cernăuți. Filmele vor fi vizionate și dis -
cutate în sesiuni de Q&A, cu 100 de personalități de 
seamă ale cinematografiei și ale culturii. 

Proiectul a fost inițiat în parteneriat de Aso cia -
ția ARTIS din Iași și de Asociația Obștească MIA din 
Chișinău. 

Sursa: obiectiv.net

Municipiul Slobozia – 
pe harta orașelor ce găzduiesc 

„Centenarul Filmului Românesc”

Ialomiţa

În data de 24 septembrie, »
Compania Națională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat 
semnarea contractelor de servicii pentru 
realizarea studiilor de fezabilitate privind 
segmentele de drum de mare viteză 
Ploiești – Buzău și Buzău-Focșani.  

Prin semnarea contractelor de servicii „Elabo-
rare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pen-
tru drum de mare viteză Ploiești – Buzău” și „Elabo -
rare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru 
drum de mare viteză Buzău – Focșani”, firma care a 
câștigat procedura de achiziții va trebui să pregă-
tească documentația de atribuire pentru execuția 
lucrărilor și să asigure asistența atât pentru susți -
nerea aplicației de finanțare, cât și pe durata des -
fășurării procedurii de achiziție publică pentru exe -
cuția lucrărilor, în conformitate cu Caietul de Sarcini 

și cu respectarea legislației în vigoare.  
Cele două contracte se ridică la o valoare de 

12.277.618,53 lei, fără TVA – pentru „Elaborarea Stu -
diul de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic pentru 
drumul de mare viteză Ploiești – Buzău”, respectiv de 
13.933.291,10 lei, fără TVA - pentru „Elaborare Stu diu 
de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru drum de ma -
re viteză Buzău – Focșani” și sunt finanțate prin Pro -
gramul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, 
în cadrul Axei prioritare 2 – Dezvoltarea unui sistem 
de transport multimodal, de calitate, durabil și efi -
cient, Componenta 1 – OS 2.1, Apel de proiecte pen -
tru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere – sprijin pre -
gătire proiecte de investiții, Operațiunea – Crește -
rea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală.  

Drumul de mare viteză Ploiești – Buzău trever-
sează regiunile Sud-Muntenia (județul Prahova) și 
Sud-Est (județul Buzău), fiind parte din rețeaua 
TEN-T Centrală. 

Sursa: ziarulprahova.ro

Pas important în realizarea 
proiectului tehnic al drumului de viteză 

Ploiești – Buzău

Prahova

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

http://www.ziarulprahova.ro
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În data de 28 septembrie, Asociația »
Grup de Acțiune locală „Câmpia Găvanu 
Burdea” a anunțat lansarea apelului de 
selecție a proiectelor pentru Măsura 
3.2/6B „Servicii sociale îmbunătățite în 
teritoriul Grupului de Acțiune Locală 
Câmpia Găvanu Burdea” și pentru Măsura 
3.3/6B „Integrarea minorităților locale”, 
apel deschis până în data de 29 
octombrie, ora 13.00. 

Pentru apelul de proiecte din cadrul măsurii 
M3.2/6B „Servicii sociale îmbunătățite în teritoriul 
Grupului de Acțiune Locală Câmpia Găvanu Bur-
dea”, având disponibile fonduri de 100.00 de euro, 
beneficiarii eligibili sunt: comunele și asociațiile a -
cestora conform legislației naționale în vigoare, ONG-uri 
definite conform legislației în vigoare, GAL-ul – în ca -
zul în care nici un alt solicitant nu-și manifestă inte -
resul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de 
interese; parteneriatul între autoritatea publică lo -
cală și un furnizor de servicii sociale; furnizori de 
servicii sociale. 

Măsura 3.3/6B „Integrarea minorităților loca -
le” are alocate, conform planului aprobat de Di -
recția Generală Dezvoltare Rurală, Autoritate de Ma -
nagement pentru Programul Național de Dezvolta -
re Rurală, fonduri de 46.092,47 euro, beneficiarii 
eligibili fiind: ONG-uri cu expertiză relevantă pen-

tru acțiunile selectate, comunele și orașele din 
GAL, precum și asociațiile acestora, conform legis -
lației în vigoare, ONG-uri definite conform legisla -
ției în vigoare, GAL-ul – în cazul în care nici un alt 
solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică mă-
suri de evitare a conflictului de interese. 

Aplicațiile pot fi depuse la sediul Asociației de 
Acțiune Locală „Câmpia Găvanu Burdea”, din satul 
Vitănești, comuna Vitănești, județul Teleorman, în 
zilele lucrătoare, în intervalul orar 9.00-13.00. In -
formații privind accesarea și derularea acestei mă-
suri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat 
de Grupul de Acțiune Locală pentru măsura 3.2/6B 
și anexele ghidului pot fi consultate pe site-ul: 
www.galcampiagavanuburdea.ro. 

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Câmpia 
Găvanu Burdea” este un parteneriat public-privat 
al cărui scop principal este sprijinirea dezvoltării 
comunităților prin identificarea nevoilor locale și 
promovarea cooperării, în vederea soluționării aces -
tora într-un mod cât mai eficient.  

Grupul de Acțiune Locală „Câmpia Găvanu Bur -
dea” își desfășoară activitatea pe un teritoriu for-
mat din zece unități administrativ-teritoriale, din-
tre care nouă în județul Teleorman și una în județul 
Giurgiu, după cum urmează: Județul Teleorman, co -
munele: Brânceni, Furculești, Mârzănești, Nanov, Po -
roschia, Răsmirești, Ștorobăneasa, Țigănești, Vită -
nești, iar din județul Giurgiu, comuna Toporu. 

Sursa: ziaruldeteleorman.ro

Oportunităţi de finanţare 
prin Grupul de Acţiune Locală Câmpia Găvanu Burdea
Teleorman

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

DATE DE CONTACT 
Agenţia 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 
E-mail / office@adrmuntenia.ro 
 
Biroul Judeţean 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 
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 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, Ionuţ POPA 
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,  
Website / www.adrmuntenia.ro, 
regio.adrmuntenia.ro 
Data publicării / 1 octombrie 2018

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, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene, 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

