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Cea de-a cincea întâlnire a consorţiului ClusterFY
În perioada 22 – 24 octombrie 2018, »

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, în calitate de partener, a 
participat la cel de-al V-lea seminar 
interregional al proiectului ClusterFY, 
organizat în Toledo & Ciudad Real, Spania, 
de Universitatea Castilla-La Mancha.  

Evenimentul a fost structurat pe trei secțiuni. Pri -
ma a fost alocată celei de-a V-a întâlniri a Comitetului 
de Coordonare, în cadrul căreia s-au discutat aspecte -
le generale ale proiectului și anume: activitățile desfă -
șurate la nivel regional și națio nal, rezultatele întâlni -
rii din Hudiksvall, Suedia, problemele de comunicare, 
precum și planificarea activităților viitoare. 

A doua secțiune a constat în vizite de studiu, 
realizate în diferite locații. Astfel, prima vizită a fost 
facută la Primăria Orașului Puertollano, unde Comi -
tetul de Coordonare al proiectului și stakeholderii 
invitați au fost întâmpinați de primarul orașului, 
Maria Teresa Fernandez Molina care a felicitat în-
treaga echipă ClusterFY și a asigurat de tot sprijinul 
municipalității, în cazul unei viitoare colaborări.  

Următoarele vizite de studiu au fost realizate 
la diferite instituții, centre de cercetare dezvol-
tare și companii private ce utilizează tehnologiile 
generice esențiale precum: Centrul Public de Cer-
cetare&Dezvoltare pentru Promovarea Hidrogenu-
lui și Tehnologiilor pentru Celulele de Combustibil, 
Fabrica de Biorafinare ClaMber, Institutul pentru 

Sisteme Fotovoltaice Concentrate și Compania Tec-
nobit, companie cu referințe internaționale în do-
meniile avionică, optronică, tactică și comunicații 
de securitate, simulări și inhibitori. 

A treia secțiune a întâlnirii a fost dedicată ce-
lui de-al V-lea seminar interregional „Construirea 
de Clustere Globale de Inovare” la care au parti-
cipat, reprezentanți ai autorităților naționale, ai me -
diul academic și ai mediului de afaceri din Spania. 
Evenimentul a constituit un bun prilej de discuții 
a tât despre rolul și politica clusterelor, cât și despre 
aspectele de management ale sistemului de cerce -
tare-dezvoltare din regiunea Castilla-La Mancha.  

Reamintim că proiectul ClusterFY abordează 
nevoile rețelelor de afaceri și a clusterelor care se 
integrează în lanțurile de valori inovatoare regio-
nale și internaționale care își sporesc capacitățile 
de inovare pentru comercializarea cunoștințelor, 
crearea de inovații radicale, implementarea solu -
ții lor perturbatoare prin exploatarea tehnologiile 
generice esențiale, în special în domeniile priori-
tare ale strategiilor de specializare inteligentă. 

Mai multe detalii despre implementarea ClusterFY 
aflați de pe website-ul Agenției, secțiunea Proiecte – 
link: https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-clus-
terfy/static/952, precum și pe site-ul proiectului–
link: https://www.interregeurope.eu/clusterfy/.
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Reprezentanţii Adr Sud Muntenia 
la workshopul cu tema Economia socială, 

al proiectului SENSES
În data de 23 octombrie 2018, a avut loc la Bra -

tislava, workshopul cu tema „economia socială” or -
ganizat de partenerul slovac al proiectului SENSES, 
Agenția Slovacă de Afaceri. Astfel, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Camera de Co-
merț Industrie și Agricultură - Argeș, în calitate de 
partenere în cadrul proiectului, precum și Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Mioveni, județul Argeș – în calitate de stakeholder 
în cadrul grupului de lucru al proiectului, au fost 
reprezentate la această întâlnire de lucru ce a a -
bordat subiecte precum discutarea stadiului econo -
miei sociale pentru perioada post 2020 în contextul 
economiei sociale precum și maniera în care obiec-
tivele strategiei Europa 2020 vor fi integrate în 
procesul de implementare 

Proiectul SENSES are ca obiectiv crearea unei re -
țele transnaționale de întreprinderi sociale (SEs), în -
treprinderi tradiționale responsabile social, investi -
tori financiari în economie socială, factori de deci zie, 
mediul academic, funcționari ai ONG-urilor care însu -
mează în total 600-800 de 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. 

Proiectul SENSES este implementat de un con -
sorțiu format din 17 parteneri din 10 state din aria 
eligibilă a Programului Transnațional Dunărea (Ce-
hia, Slovenia, Ungaria, Slovacia, Austria, Croația, Ser -
bia, Belgia, Moldova și România). Bugetul total al pro -
iectului este de 1.530.777,50 euro, iar bugetul ADR 
Sud Muntenia este de 132.097,62 euro, contribuția pro -
prie fiind de 2.641,96 euro. Perioada de implementa -
re a proiectului este 1 ianuarie 2017 – 30 iunie 2019.
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Angelica Dinu 
• 11 ani de activitate în cadrul 

ADR Sud Muntenia! 
În data de 1 noiembrie, colega noastră Angelica 

Dinu, expert Serviciul Financiar-contabil, aniversează 
11 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia! 

Pe această cale, dorim să te felicităm și să-ți 
mulțumim pentru profesionalismul și pentru impli-
carea dovedite în activitatea desfășurată în cadrul 
Agenției! 

La Mulți Ani cu împliniri pe toate planurile!

George Piperea 
• 15 ani de activitate în cadrul 

ADR Sud Muntenia! 
În prima zi a lunii noiembrie, colegul nostru Ge-

orge Piperea, Șef Serviciu Monitorizare proiecte POR, 
împlinește 15 ani de activitate în cadrul ADR Sud Mun-
tenia! 

Cu această ocazie, dorim să-l felicităm și să-i mul -
țumim pentru profesionalism și pentru întreaga ac-
tivitate desfășurată de-a lungul celor 15 ani în Agenție! 

La Muți Ani cu multe realizări!
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Rezultatele concursului de planuri de afaceri 
„Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”

În data de 1 noiembrie, au fost »
publicate rezultatele evaluării celor 106 
aplicații ce au constituit obiectivul 
concursului de planuri de afaceri organizat în 
cadrul proiectului „Start pentru afacerea 
ta! – Regiunea Sud Muntenia”, derulat de 
Asociația Patronatului Tinerilor Întreprinzători 
din România, în parteneriat cu Agenția de 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia. 

Clasamentul general privind planurile de afaceri 
declarate admise, precum și lista aplicațiilor respin -
se, după etapa de evaluare – faza B, pot fi con sultate 
pe pagina dedicată proiectului „Start pentru aface-
rea ta! – Regiunea Sud Muntenia” de pe site-ul www.adr -

muntenia.ro, link: https://adrmun tenia.ro/pro iec tul-
start-pentru-afacerea-ta/static/1025. 

Grilele de evaluare au fost transmise pe e-mail 
fiecărui candidat în cursul zilei de 1 noiembrie. 

Contestațiile pot fi transmise prin e-mail, la 
a dresa aura.necsat@ptir.ro, în intervalul 2 – 5 noiem -
brie (termen maxim de transmitere – ora 18.00). 

Proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiu-
nea Sud Muntenia” este finanțat în cadrul Progra-
mului Operațional Capital Uman (POCU) 2014 - 
2020, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru 
toți”, Obiectiv specific 3.7: „Creșterea ocupării prin 
sus ținerea întreprinderilor cu profil non-agricol 
din zona urbană” și este implementat de ADR Sud 
Muntenia în perioada 3 ianuarie 2018 – 31 decem-
brie 2020.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/static/1025
https://adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/static/1025
mailto:aura.necsat@ptir.ro
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Au fost modificate ghidurile solicitantului 
pentru apelurile de proiecte privind 

Ambulatoriile și Unitățile de primiri urgențe
Autoritatea de Management pentru Programul 

Operațional Regional a publicat Ordinul ministrului 
dezvoltării regionale și administrației publice nr. 
6098 din 30 octormbrie 2018 care modifică Ghidul 
Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fon -
durilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritara 8 – 
„Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, 
Prioritatea de investiții 8.1 – „Investiții în infras-
tructurile sanitare și sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel național, regional și local, re-
ducând inegalitățile în ceea ce privește starea de 
sănătate și promovând incluziunea socială prin îm-
bunătățirea accesului la serviciile sociale, cultu-
rale și de recreere, precum și trecerea de la ser-
viciile instituționale la serviciile prestate de co mu -
nități”, Obiectivul specific 8.1 – „Creșterea acce -
siblității serviciilor de sănătate, comunitare și a ce -
lor de nivel secundar, în special pentru zonele săra -
ce și izolate”, Operațiunea A - AMBULATORII și, res-
pectiv, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de 
accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, 
Axa prioritara 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sani -
tare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – „In-
vestiții în infrastructurile sanitare și sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional 

și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește sta -
rea de sănătate și promovând incluziunea socială 
prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, cul -
turale și de recreere, precum și trecerea de la servicii -
le instituționale la serviciile prestate de comunități”, 
Obiectivul specific 8.2 – „Îmbună tățirea calității și 
a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență” Ope -
rațiunea B – UNITĂȚI DE PRIMIRI URGENȚE. 

Astfel, a fost modificată corespondența cate-
goriei și subcategoriei de cheltuieli aplicabile în ca -
drul acestor apeluri de proiecte din sistemul MySMIS 
și capitolele/subcapitolele/liniile bugetare aferen -
te devizului general. 

Ordinul nr. 6098/24.10.2018 poate fi consultat 
pe site-ul dedicat implementării Programului Ope ra -
țional Regional în regiunea Sud – Muntenia, regio.adr -
muntenia.ro, secțiunea Program > Axa 8, titlul 8.1.A 
– Ambulatorii și, respectiv, titlul Obiectivul Specific 
8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii 
spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de 
primiri urgențe, link: https://regio.adrmunte -
nia.ro/download_file/article/1208/ordinul-6098-
30-10-2018_0.pdf, sau pe site-ul Autorității de Ma-
nagement pentru Programul Operațional Regional, 
www.inforegio.ro.
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S-a aprobat Ghidul solicitantului pentru apelul 
de proiecte în parteneriat privind reducerea emisiilor 

de carbon în municipiile reședinţă de judeţ
În data de 1 noiembrie, Autoritatea de Manage -

ment pentru Programul Operațional Regional 2014 – 
2020 (AMPOR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Re -
gionale și Administrației Publice a aprobat versiu-
nea finală a Ghidului solicitantului - Condiţii spe-
cifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de 
proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parte-
neriat, Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emi-
siilor de carbon în municipiile reședință de județ 
prin investiții bazate pe planurile de mobilitate 
urbană durabilă” din cadrul Axei prioritare 4 – 
„Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, a POR 
2014-2020. 

Ghidul solicitantului conține informațiile spe-
cifice necesare în vederea deschiderii apelului de 

proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parte-
neriat, referitoare la specificitatea proiectelor, mo -
dalitatea de completare și de depunere a cererilor de 
finanțare, condițiile de eligibilitate, descrierea eta -
pelor de verificare și de contractare a proiectelor. 

Depunerea proiectelor se va face începând cu 
data de 08.11.2018, ora 12.00, utilizând aplicația  
MySMIS, iar cererile de finanțare vor putea fi trans-
mise până la data de 08.03.2019, ora 12:00. 

Detalii privind forma finală a ghidului puteți ob -
ține accesând site-ul dedicat implementării Progra -
mului Operațional Regional în regiunea Sud - Munte -
nia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > 
Axa 4, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-4/sta -
tic/1199 sau pe site-ul: www.inforegio.ro.

S-a modificat forma contractului de finanţare 
din cadrul Programului Operaţional Regional

În data de 5 noiembrie, Autoritatea de Manage -
ment pentru Programul Operațional Regional 2014 – 
2020 din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, a modificat forma de contract 
anexată Ghidului general al solicitantului, privind con -
dițiile generale pentru accesarea fondurilor Regio. 

Modificarea constă în actualizarea formei de con -
tract în conformitate cu prevederile articolului unic, 
pct. 1 lit. o) al Ordonanței nr. 1, din 2 august 2018 pri vind mo -
dificarea și completarea Ordonanței de ur gență a Gu-
vernului nr. 40/2015, vizând gestionarea financiară a fon -
durilor europene pentru perioada de programare 2014-
2020, taxa pe valoarea adăugată neeligibilă aferentă chel -
tuielilor eligibile va fi supor tată de la bugetul de stat. 

Această actualizare se aplică, în principal, ghi -
durilor solicitantului aferente Obiectivelor specifi ce 
3.2 - „Promovarea strategiilor de reducere a emi siilor 
de dioxid de carbon pentru toate tipurile de terito-
riu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea 
planurilor sustenabile de mobilitate urba nă și a unor 
măsuri relevante pentru atenuarea adap tărilor” și 4.1 
- „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de 
dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, 

în particular zone urbane, in clusiv promovarea pla-
nurilor sustenabile de mobili tate urbană și a unor mă-
suri relevante pentru atenua rea adaptărilor”, din ca-
drul POR 2014-2020, restul condițiilor și al prevede-
rilor din Ghidul general rămânând neschimbate. 

Forma de contract actualizată, precum și Ghi-
dul general al solicitantului pot fi consultate pe 
site-ul dedicat implementării Programului Opera -
țional Regional în regiunea Sud – Muntenia, regio.adr -
muntenia.ro, secțiunea Program > Ghidul general, 
link: https://regio.adrmuntenia.ro/ghidul-gene-
ral/static/1222, sau www.inforegio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199
http://www.inforegio.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/ghidul-general/static/1222
https://regio.adrmuntenia.ro/ghidul-general/static/1222
http://www.inforegio.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 6 noiembrie 2018

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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„Europa Creativă” – apel de proiecte 
în cadrul subprogramului „Cultura”

Comisia Europeană a lansat apelul »
de proiecte „Sprijin pentru proiectele 
europene de cooperare” în cadrul căruia 
solicitanții pot aplica pentru una dintre 
două categorii: Proiecte de cooperare de 
mica amploare – până la 200 de mii de 
euro (60% cofinanțare) și Proiecte de 
cooperare de mare amploare – până la 
două milioane de euro (50% cofinanțare). 

Proiectele pot fi depuse până la 11 decembrie 
2018, ora 12:00 (Bruxelles), bugetul alocat apelului 
de proiecte fiind de peste 44 de milioane de euro, 
iar beneficiarii eligibili sunt operatorii activi în sec-
toarele culturale și creative, definiți la al doilea 
articol al regulamentului, stabiliți legal pe terito-
riul uneia dintre țările care participă la subprogra-
mul „Cultura”. 

Prin implementarea acestor proiecte, Comisia 
Europeană vizează următoarele obiectve: 

consolidarea capacității sectoarelor culturale •
și creative europene de a funcționa la nivel trans -

național și internațional și promovarea circulației 
transnaționale a operelor culturale și creative și a mo -
bilității transnaționale a actorilor culturali și crea-
tivi, în special a artiștilor; 

contribuția la dezvoltarea audienței publicu-•
lui, implicându-se într-o manieră nouă și inovatoa -
re alături de public, si îmbunătățirea accesul la ope -
rele culturale și creative din Uniune și din afara aces -
teia, acordând o atenție specială copiilor, tinerilor, 
persoanelor cu handicap și grupurilor slab reprezen -
tate; 

contribuție la inovare și creativitate în dome-•
niul culturii, de exemplu prin testarea noilor mo-
dele de afaceri și prin promovarea diversificărilor 
inovatoare în alte sectoare. 

Detalii privind acest apel de proiecte pot fi 
obținute de la EACEA-CREATIVE EUROPE, e-mail 
cooperationsprojects@ec.europa.eu sau la Punctul 
Național de Contact din România pentru subpro-
gramul „Cultura”: Ministerul Culturii – Serviciul 
pentru Managementul Proiectelor BLD Unirii 22, 
030833, București. 

Sursa: www.finantare.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
mailto:cooperationsprojects@ec.europa.eu
http://www.finantare.ro
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Pe urmele strămoșilor – la Turris!
Renumit pentru locurile pline de pitoresc de 

pe malul Dunării, dar mai ales pentru cele din veci -
nătatea lacurilor Suhaia, Baldovinești, Belciug – frec -
ventate pentru pescuitul sportiv - județul Teleorman 
se mai impune pe harta preferințelor turistice și pen -
tru siturile arheologice - Biserica din Măgura, Vită -
nești Măgurice, precum și situl de la Zimnicea - sau 
pentru lăcașurile de cult - Biserica Adormirea Mai-
cii Domnului din Alexandria, Mănăstirea Sfântul Gheor -
ghe din țigănești, Mănăstirea Sfântul Pantelimon din 
Siliștea Glumești ori Mănăstirea Plăviceni. 

Pentru pasionații de istorie, un punct de un deo -
sebit interes turistic este reprezentat de ruinele Ce -
tății Medievale Turnu – Turris - situate în municipiul 
Turnu Măgurele, important port din Lunca Dunării. 
După unii istorici, ruinele cetății ascund o istorie 
de aproape 2000 de ani, acestea datând din perioa -
da romană. 

Valoarea istorică a edificiului - importantă 
fortificație în luptele cu turcii - la care sunt aso-
ciate numele lui Constantin cel Mare și al lui Mir cea 
cel Bătrân, este dublată de legendele care vorbesc 
despre existența unui tunel ce ar face  legătu ra cu 
celălalt mal al Dunării. 

Cetatea Medievală Turnu a constituit unul din-
tre obiectivele proiectului „Dunărea - un fluviu cu 
o istorie Bogată”, alături de edificii precum Turnul 
de Apă - Oltenița, Muzeul Dunării de Jos -Călărași, 
Mausoleul Eroilor sau Turnul Ceasornicului - Giurgiu, 
proiect finanțat în cadrul Programul Interreg V – A 
România-Bulgaria, finanțat de Uniunea Europeană 
prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). 
Programul și-a propus să dezvolte zona de frontieră 
dintre cele două țări, prin finanțarea de proiecte 
comune. 

Sursa: danubeoldrichhistory.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://danubeoldrichhistory.ro
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În data de 1 noiembrie, Muzeul Județean Argeș 
a inaugurat noul Planetarium dotat cu un echipa-
ment de proiecție – proiectoare, calculatoare, pro-
gram - foarte performant, proiectoarele având o re -
zoluție de 4kUHD – tehnologie laser, din a patra ge -
nerație. Echipamentul a fost montat sub cupola de 
proiecție, oferind astfel o vizualizare net superioa -
ră în sală și o luminozitate mult mai puternică. Pro-
iectoarele folosesc programul Sky Explorer 2018 și 
fac posibilă conectarea la un telescop modern ce 
permite observațiile în timp real. Actualul sistem în -
locuiește vechile echipamente depășite din punct 
de vedere tehnic. Investiția în sistemul de proiec -
ție se ridică la peste 890 de mii de lei și a fost reali -
zată cu sprijinul Consiliului Județean Argeș. Totoda -
tă, sala de proiecții a fost reabilitată și moderniza tă. 

Secția Planetarium din cadrul Muzeului Jude -
țean Argeș a fost inaugurată în anul 2008, având o teh -
nologie ce oferea o rezoluție de Full HD, cu do uă pro iec -
toare, rulând un program de proiecție Sky Explo rer 1, 
fiind la acea vreme primul Planetarium din România. 

Sursa: epitesti.ro

Planetarium cu proiecţie video 4K 
la Muzeul Judeţean Argeș!

Argeș

În perioada 15 octombrie – 26 »
noiembrie, Muzeul Municipal Călărași, 
în colaborare cu Inspectoratul Școlar 
Călărași, organizează concursul de creație 
dedicat liceenilor și elevilor de gimnaziu 
„Bărăganul în 100 de ani, 1918 – 2018”, 
în cadrul activităților dedicate Anului 
Centenar desfășurate în Călărași.  

Prin acest concurs, organizatorii își propun să-i 
onoreze pe eroii care au realizat visul de unire al ro -
mânilor. Proiectul urmărește reflectarea în imagini 
a evenimentelor care au avut loc în Bărăgan, în a -
ceastă perioadă de 100 de ani, indiferent de orga-
nizarea administrativă a acestei zone. Astfel, pen-
tru participarea la acest concurs pot fi valorificate 

informațiile dobândite la școală sau în familie, in -
teligența și spiritul de observație. Elevii participanți 
se pot înscrie la secțiunile: Fotografie, Desen, Pic-
tură (acuarelă, ulei acrilice, etc.) și Colaj. 

Lucrările vor avea următoarele caracteristici: 
Fotografia - format JPG latura mică minimum 1600 
pixeli, Desenul, Pictura, Colajul - format A4 sau A3, 
scanate la rezoluția de 300 dpi, și vor fi trimise la 
adresa centenarcalarasi@gmail.com, însoțite de 
fișă de înscriere scanată.  

Creațiile pot fi trimise la adresa indicată, în pe -
rioada 15 octombrie – 15 noiembrie, urmând ca 
juri zarea acestora să fie realizată în perioada 16 – 
26 noiembrie, decernarea premiilor, precum și des-
chiderea expoziției la Muzeul Municipal Călărași, 
având loc în data de 14 decembrie, ora 10:00.  

Sursa: adevarul.ro

Concurs de creaţie – 
„Bărăganul în 100 de ani, 1918 – 2018”

Călărași

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://epitesti.ro
mailto:centenarcalarasi@gmail.com
http://adevarul.ro
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Autoritățile locale din municipiul »
Târgoviște au anunțat finalizarea 
unui amplu program de lucrări de 
reabilitare din microraionul V. 

Astfel, în spațiul ocupat de garajele inestetice 
care au fost dezafectate, au fot amenajate locuri 
moderne de parcare și a fost asfaltată o suprafață 
de 6000 m2. Totodată, a fost modernizat și ilumi-
natul public stradal, au fost realizate lucrări de re-
facere a trotuarelor, precum și lucrări la sistemul 
de preluare a apelor pluviale. Este al doilea proiect 
de anvergură implementat în acest cartier, iar, în 
urma investițiilor, au rezultat 160 de locuri noi de 
parcare. Primarul municipiului Târgoviște, Cristian 
Stan, a declarat că în cel mai scurt timp vor dema -
ra și lucrările de reabilitare la cel de-al doilea loc 
de joacă din acest cartier. 

„În microraionul V, pe strada Ion Ghica, Primă -
ria Târgoviște a finalizat o investiție care a vizat a -

proximativ 6000 de metri pătrați de suprafață as-
faltată, reabilitată. De asemenea, au fost lucrări 
la iluminatul public, preluarea apelor pluviale, în 
general o abordare completă a acestei zone. La 
momentul de față sunt aici aproximativ 160 de lo-
curi de parcare rezultate în urma investiției. Este 
o zonă în care existau garaje care au fost desfiin -
țate, este o zona care, acum, arată foarte bine... pen -
tru locuitorii din acest cartier. Cartierul, microra -
ionul V, este aproape integral reabilitat în ultimii 
doi ani, s-a făcut și un loc de joacă. Tot legat de 
acest microraion țin să menționez și faptul că blo-
curile 5A și 5B vor intra pe proiectul de reabilitare 
termică din fonduri europene, urmând ca săptă-
mâna viitoare să aibă loc vizita precontractuală a 
reprezentanților finanțatorului, astfel încât să pu-
tem încheia cât mai repede și contractul de finan -
țare, dar și pe cel de execuție lucrări”, a precizat 
primarul Cristian Stan 

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Importante lucrări de reabilitare 
în municipiul Târgoviște

Dâmboviţa

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://jurnaldedambovita.ro
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Reabilitarea monumentului istoric și de arhi-
tectură Conacul Bolomey este în vizorul Consiliului 
Județean Ialomița care a depus spre finanțare prin 
fonduri Regio, proiectul de reabilitare aferent aces -
tui obiectiv, în cadrul Programului Operațional Re-
gional 2014-2020, Axa prioritară 5 – „Îmbunătăți -
rea mediului urban și conservarea, protecția și va-
lorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, 
Prioritatea de investiții 5.1. – „Conservarea, pro-
tejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului 
natural și cultural”, apel de proiecte dedicat spri-
jinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pen-
tru Regiunea Dunării în ceea ce privește aria prio-
ritară a SUERD „Promovarea culturii și a turismu-
lui, a contractelor directe între oameni”. 

Valoarea totală a proiectului este de peste 21 
de milioane de lei, Consiliul Județean Ialomița va 
avea o contribuție proprie de aproximativ 720 de 
mii de lei.  

Conacul Bolomey a fost construit în localitatea 
Cosâmbești, iar proprietarul domeniului, nobilul 
de origine elvețiană Constantin Bolomay, a fost cu-
noscut drept unul dintre cei mai opulenți moșieri 
din zonă. 

În perioada interbelică, acest conac era cele-
bru pentru petrecerile la care luau parte nobilii, 
scriitorii și intelectualii perioadei respective.  

Sursa: www.ziarulialomita.ro

Fonduri Regio 
pentru Conacul Bolomey

Ialomiţa

În data de 25 octombrie, autoritățile munici-
pale giurgiuvene au aprobat documentațiile teh-
nico-economice, principalii indicatori tehnico-eco-
nomici și depunerea cererii de finanțare prin Pro-
gramul Operațional Regional 2014-2020, pentru o 
serie de proiecte ce vor fi depuse în cadrul Axei prio -
ritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. 

Trei dintre aplicațiile ce vor fi depuse, în valoa -
re de aproximativ 25 de milioane de euro, vizează 
modernizarea infrastructurii de transport public - 
Obiectivului specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de 
carbon în municipiile reședință de județ prin inves -
tiții bazate pe planurile de mobilitate urbană dura -
bilă” și vor viza trei coridoare de mobilitate urbană - 
central, vestic și estic. 

Astfel, prin aceste proiecte vor fi achiziționate 
autobuze nepoluante, vor fi moder nizate și reabi-

litate: stațiile de transport public de călători, in-
frastructura rutieră aferentă transportului public 
de călători, vor fi amenajate spații verzi pe străzile 
urbane, în zonele pietonale și semi-pietonale, în 
lungul pistelor de biciclete și al traseelor pietona -
le, vor fi create sisteme de management al traficu -
lui, de monitorizare video, precum și de trans port in-
teligent. 

Totodată, alte două proiecte – însumând peste 
30 de milioane de euro - vizează Prioritatea de in -
vestiții 4.2 – „Realizarea de acțiuni destinate îm -
bunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, re -
generării și decontaminării terenurilor industriale 
dezafectate, reducerii poluării”, constând în amena -
jarea de spații de agrement pe Canalul Cama – zona 
mediană și în zona adiacentă lacului Veriga.  

Sursa: www.primariagiurgiu.ro

Noi proiecte în municipiul Giurgiu!Giurgiu

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


Primăria Orașului Băicoi a efectuat o »
achiziție importantă destinată îmbunătățirii 
lucrărilor pe domeniul public. 

Astfel, accesând fonduri europene în valoare 
de 80.000 de euro, prin intermediul Grupului pen-
tru Acțiune Locală „Colinele Prahovei” și cu o con -
tribuție proprie de 25.000 de euro, autoritățile lo-
cale au achiziționat un buldoexcavator modern și 
bine echipat, prin intermediul căruia vor fi reali-
zate intervenții la diferite lucrări de urgență pre-
cum: decolmatări canale în caz de inundații, înlă-
turarea copacilor căzuți care blochează artere sau 
constituie un pericol, deszăpezire, fără a face apel 
la agenți economici, realizându-se și o importantă 
economie la buget. Totodată, au fost achiziționate 
și accesorii la fel de performante ce permit exe -
cuția celor mai diverse și utile lucrări într-o locali -
tate: lamă zăpadă, foreză, perie stradală, cupă decol -
matare, cupă excavare. 

Sursa: gazetaph.ro 
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În perioada 23 – 26 octombrie a »
avut loc cea de-a treia întâlnire 
transnațională din cadrul proiectului de 
parteneriat strategic KA2, finanțat prin 
programul ERASMUS+ 2014 – 2020, 
„OUTSIDE THE CLASSROOMS: EXTRA-
CURRICULAR ACTIVITIES”, coordonat de 
Sivas Provincial Directorate of National 
Education (Turcia). 

Întâlnirea la car au luat parte reprezentanții 
Inspectoratului Școlar Județean Teleorman a avut 
loc în Campobasso și a fost organizată de instituția 
parteneră din Italia, Regione Molise, ocazie cu care 
reprezentanții organizației coordonatoare și ai par -

tenerilor au participat la activitățile propuse de in -
stituția gazdă. Prin derularea acestor activități s-a 
urmărit realizarea unui schimb de experiență refe -
ritor la activitățile extracurriculare, tema generală 
a parteneriatului. În timpul unor vizite la patru uni -
tăți de învățământ, Istituto Comprensivo Statale Leo -
poldo Montini din Campobasso, Istituto Professiona -
le Agrario Di Riccia din Vinchiaturo, Scuola e Lavoro 
din Vasto și I.P.S.E.O.A. Alberghiero din Termoli, par -
ticipanților le-au fost prezentate, de către elevi și ca -
dre didactice, diverse proiecte pe care aceștia le-au 
desfășurat, care au vizat dezvoltarea personală și 
profesională a elevilor, precum și întărirea colabo-
rării unităților de învățământ cu autoritățile publi -
ce locale și alți parteneri educaționali. 

Sursa: www.ziarulmara.ro

Întâlnire transnaţională 
a reprezentanţilor 

Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman

Teleorman

Băicoi – îmbunătăţirea lucrărilor 
pe domeniul public

Prahova

http://gazetaph.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://ziarulmara.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 / 6 noiembrie 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

