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În data de 29 martie, adR Sud»
Muntenia a organizat, la sediul din Călărași,
prima ședință a Consorțiului Regional
de Inovare (CRI) Sud Muntenia.

Scopul acestei prime întâlniri a fost de a ana-
liza, de a corela, precum și de a alcătui portofoliul
de scrisori de intenție primite de la potențialii be-
neficiari, care intenționează să depună proiecte în
cadrul axei prioritare 1 din Programul Operațional
Regional. totodată, cu această ocazie a fost apro-
bat Regulamentul pentru organizarea și funcțio na -
rea consorțiului regional și a fost avizat documen-
tul Cadru Regional.

Consorțiul este o structură consultativă, fără
personalitate juridică, coordonat de către agenția
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, care
are rolul de avizare a documentului Cadru Regional
de realizare a portofoliului de proiecte aferent, pe
baza scrisorilor de intenție, precum și monitoriza-
rea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii
Sud Muntenia în perioada 2014 – 2020.

Componența consorțiului este constituită din
membri titulari sau supleanți, reprezentanți la ni-
vel decizional, astfel: adR Sud Muntenia, în cali-

tate de coordonator al consorțiului, și institute de
cercetare – dezvoltare care operează în regiunea
noastră, institute de învățământ superior de stat,
acreditate sau structuri de cercetare – dezvoltare
ale acestora, institute, centre sau stațiuni de cer-
cetare – dezvoltare ca instituții publice ori de drept
public din regiunea București – Ilfov, clustere de ino -
vare, entități de transfer tehnologic, companii mij-
locii și mari care au activitate de CdI, patronate ca -
re își desfășoară activitatea în domeniile competi -
tive ale Sud Munteniei, precum și Consilii jude țene.

(continuare în pagina 3)
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(continuare din pagina 2)
Rolul acestei structuri este de a emite un aviz

consultativ cu privire la documentul Cadru Regio-
nal, de a elabora un punct de vedere cu caracter con -
sultativ cu privire la portofoliul de proiecte aferent
acestuia, pe baza scrisorilor de intenție primite de
la potențialii beneficiari care intenționează să de-
pună proiecte în cadrul axei prioritare 1 „Promova -
rea transferului tehnologic” din cadrul Programu-
lui Operațional Regional, precum și de a monitoriza
modalitatea de implementare a Strategiei pentru
Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia.
alocarea regională pentru axa prioritară 1 este de
peste 32 de milioane de euro, reprezentând fon-
duri feRd și de la bugetul de stat.

Reamintim că până în data de 17 martie, po tențialii
beneficiari, respectiv entitățile de inovare și transfer
tehnologic și parcurile științifice, care in tenționează să
aplice pentru a obține finanțare din axa prioritară 1 au
transmis în total 17 scrisori de in tenție, dintre care cinci
sunt pentru înființa rea/ dez voltarea de centre de infor-
mare tehnologică, două pentru oferirea de servicii de
transfer tehnologic, iar 10 pentru înființarea/dezvolta-
rea de centre de transfer tehnologic.

acest apel deschis pentru scrisorile de in ten ție,
în vederea identificării expresiilor de interes din par-
tea aplicanților axei prioritare 1, a reprezen tat ultima
etapă din procesul de elaborare a documentului Ca-
dru Regional (Concept note), care a fost avizat în data
de 29 martie de către Consorțiul Regional de Inovare,

urmând să fie supus aprobării de Consiliul pentru dez -
voltare Regională, în ședința din data de 12 aprilie a.c..

La cea dintâi ședință a Consorțiului Regional
de Inovare Sud Muntenia a participat președintele
Consiliului pentru dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia și al Consiliului județean dâmbovița, alexan-
dru Oprea.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Despre Managementul Resurselor Umane,
la cursul pentru formarea de „Agenți

pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor”
Luni, 3 aprilie, la sediul agenței»

pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia,
a continuat cursul pilot pentru formarea
de „Agenți pentru Managementul Inovării
în cadrul IMM-urilor”. 

În această săptămână, cursanții vor studia cel
de-al doilea modul – Managementul Resurselor Uma -
ne. Resursele umane reprezintă principalul atu al
oricărei organizații. astăzi, în era globalizării, suc-
cesul organizațiilor moderne se datorează gradului
ridicat de competitivitate al angajațiior acestor or -
ganizații. Rezultatele remarcabile obținute se dato -
rează integrării personalului adecvat și eficient, ca -
re a permis organizațiilor să dezvolte noi obiective
și strategii.

Scopul principal al acestui modul este de a ofe -
ri o imagine de ansamblu asupra proceselor de re-
surse umane din cadrul organizațiilor și modalita-
tea în care angajații pot fi motivați să performeze.
Mai mult decât atât, este necesar ca în cadrul unei
organizații să existe un  lider care să fie capabil să
motiveze angajații și să îi sprijine în procesul de dez -
voltare a competențelor profesionale ale acestora. 

Reamintim că acest curs se desfășoară în cadrul
proiectului „INMA - Agenți pentru Managementul
Inovării în cadrul IMM-urilor”, finanțat de Comisia
europeană, pe care agenția îl implementează în
calitate de partener, alături de cinci entități par-

tenere din turcia, Spania, Italia și Portugalia.
Scopul acestui curs de instruire este de a for -

ma Manageri de Inovare, ale căror competențe și abi -
lități să corespundă cu cerințele actuale de pe pia -
ța muncii, pentru a realiza audituri de inovare în
cadrul unei întreprinderi. 

În total s-au înscris 15 persoane – studenți și
persoane care lucrează atât în mediul privat, cât
și în mediul public.

„INMA - Agenți pentru Managementul Inovării
în cadrul IMM-urilor” este finanțat de către Comi-
sia europeană prin programul ERASMUS+, acțiunea
cheie 2: Cooperarea pentru inovare şi schimb de
bune practici/ Parteneriate strategice. Obiectivul
principal al proiectului este transferarea către par-
tenerii din alte țări europene, a profilului ocupa țio -
nal european „Agent pentru Managementul Inovă-
rii în cadrul IMM-urilor”, alături de materialele de
instruire necesare pentru pregătirea viitorilor ma-
nageri de inovare, care să aducă plus valoare acti -
vității desfășurate în cadrul întreprinderilor mici și
mijlocii.

Mai multe detalii privind acest curs
de formare pot fi obţinute de la Serviciul
Dezvoltare, tel./ fax: 0342/108.001,
e-mail: programe@adrmuntenia.ro,
persoană de contact: Otilia RADU –
expert Serviciul Dezvoltare.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Ghiduri noi privind dezvoltarea urbană durabilă,
în consultare publică până în data de 18 aprilie!

În data de 31 martie s-au publicat»
spre consultare publică Ghidurile
solicitantului pentru 5 obiective specifice
din Programul Operațional Regional (POR),
dedicate sprijinirii dezvoltării urbane
durabile (axa proritară 4).

eventualele observații și propuneri pot fi trans -
mise, pentru fiecare ghid în parte, la adresa de e-
mail: regio@mdrap.ro, până în data de 18 aprilie
2017.

Pentru această axă, atribuția de selectare stra -
tegică a fișelor de proiect depuse spre finanțare es -
te delegată autorităților urbane. delegarea presu-
pune aplicarea de proceduri și criterii de selecție
de către structurile municipii lor reședință de județ
care îndeplinesc rolul de autorități urbane. aceasta
reprezintă ultima etapă îna inte de lansarea apelului
pentru depunerea de proiecte prin Programul Ope -
rațional Regional.

autoritățile urbane au un statut similar Orga-
nismelor Intermediare Secundare. astfel, autori-
tățile cărora le este delegată de către autoritatea
de Management pentru POR atribuția de selecție
a proiectelor sunt reprezentate de o structură in-

ternă la nivelul municipiilor reședință de județ,
eligibile în cadrul axei prioritare 4 a POR 2014-
2020. aceste structuri sunt alcătuite din experți
tehnici din aparatul administrativ care vor identi-
fica, în baza unei proceduri de prioritiza re și se-
lecție, proiectele care vor fi finanțate.

auto ritatea urbană va avea responsabilitatea
selecției strategice a proiectelor (identificarea listei
proiec telor prioritare), iar aM POR va verifica proiec -
tele din punctul de vedere al eligibilității și respec -
tării condițiilor de finanțare generale ale programului.

axa prioritară 4 a POR 2014-2020 - „Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile” combină prioritățile
de investiții aferente obiectivelor tematice: eco-
nomii cu emisii scăzute de carbon, protecția me-
diului și promovarea utilizării eficiente a resurse-
lor, promovarea incluziunii sociale și combaterea
sărăciei și investițiile în educație, competențe și
învățare pe tot parcursul vieții.

Cele 5 noi ghiduri pot fi consultate pe website-
ul nostru: http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea
POR 2014 – 2020 > Program > axe > axa 4 – dezvol-
tare urbana, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-
2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/, precum și
pe site-ul programului, www.inforegio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
ttp://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
ttp://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/
http://www.inforegio.ro


În data de 27 martie s-a modificat Ghidul specific pen -
tru apelurile de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7ReGIunI
și POR/2016/3/3.1/B/1/BI – axa prioritară 3, Prioritatea
de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a ge-
stionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din
surse regenerabile în infrastruc turile publice, inclusiv în
clădirile publice, şi în sec torul locuințelor”, Operațiunea
B - Clădiri Publice. Reamintim că perioada în care pot
fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestor apeluri
este: 28 februarie – 28 august 2017, ora 10:00.

Pentru mai multe detalii consultați Sinteza prin -
cipalelor modificări, precum și Ordinul nr. 2553/
27.03.2017, privind modificarea Ghidului specific
pentru Prioritatea de investiții 3.1, Ope ra țiunea B,
publicate pe website-ul agenției - http://regio.adrmun-
tenia.ro/, secțiunea POR 2014-2020 > Program > axe
> axa 3, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-
2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/, precum
și pe site-ul programului, www.inforegio.ro.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,

în data de 31 martie 2016
ReGIunea Sud MuntenIa PROIeCte dePuSe PROIeCte ReSPInSe evaLua Re

axă

Priori -
tate

de in -
ves tiții

apel
data

închidere
apel

alocare
regională

apel
- mil. euro -

nr. pro -
iec te

de pu se

valoare
totală

- mil. Lei -

valoare
eligibilă

- mil. Lei -

valoare
solicitată
- mil. Lei -

nr. pro -
iec te

res  pin -
se

valoare
totală

- mil. Lei -

valoare
eligibilă

- mil. Lei -

valoare
solicitată
- mil. Lei -

nr. pro -
iec te în
se lec ție

alocare
regională

apel
- mil. Lei -

Procent
acoperire
alocare

regionalăl

2 2.1 POR/2016/2/2.1/a/1 27.01.2017,
ora 12.00 36,85 337 360,421 303,003 241,206 41 35,002 31,124 25,386 296 166,300 129,78%

2 2.2 POR/102/2/2 23.08.2017,
ora 12.00 27,22 2 6,278 5,261 3,774 0 0,000 0,00 0,000 2 122,841 3,07%

3 3.1 POR/2016/3/3.1/a/1 16.11.2016,
ora 10.00 57,34 7 32,104 30,762 18,457 2 15,528 15,098 9,059 5 258,770 3,63%

3 3.1 POR/2016/3/3.1/
B/1/7ReGIunI

28.08.2016,
ora 10.00 45,71 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 206,285 0,00%

5 5.1 POR/2016/5/5.1/1 25.11.2016,
ora 12.00 38,53 41 438,483 434,469 425,712 14 99,256 97,387 95,401 27 173,882 189,96%

5 5.2 POR/2016/5/5.2/1 25.11.2016,
ora 12.00 14,16 5 34,490 33,790 33,114 1 4,204 4,160 4,077 4 63,903 45,44%

5 5.2 POR/2016/5/5.2/2 15.10.2017,
ora 12.00 14,16 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 63,903 0,00%

6 6.1 POR/2016/6/6.1/1 16.11.2016,
ora 12.00 125,09 3 473,786 471,929 462,280 1 130,105 129,722 127,022 2 564,519 59,39%

6 6.1 POR 2016/6/6.1/2 06.07.2017,
15.00 125,09 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 564,519 0,00%

7 7.1 POR/2016/7/7.1/1 05.12.2016,
ora 17.00 15,32 6 83,727 82,039 80,433 3 31,556 30,879 30,296 3 69,138 72,52%

7 7.1 POR/2017/7/7.1/2 21.10.2017,
ora 12:00 15,32 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 69,138 0,00%

8 8.1 P.O.R./8/8.1/8.3/a
/1

29.08.2017,
ora 12.00 4,22 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 19,044 0,00%

• Curs Inforeuro martie 2017: 4,5129 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.

LEGENDĂ

apel lansat

apel deschis

apel închis

S-a publicat corrigendumul pentru modificarea
Ghidului specific 3.1 B – Clădiri publice!

http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/
http://www.inforegio.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Cooperare România – Bulgaria 2014 – 2020:
Se lansează cel de-al treilea apel de proiecte!

Comitetul de monitorizare a»
Programului de cooperare teritorială
InteRReG v-a România - Bulgaria, reunit
pe data de 30 martie, la Călărași, a decis
lansarea celui de-al treilea apel de
proiecte, cu un buget total de 109,5
milioane de euro (din care 93 de milioane
de euro sunt alocați din fondul european
de dezvoltare Regională).

Sunt eligibile pentru finanțare proiecte în do-
meniile: transport, protecția mediului și turism și
cele care abordează riscuri specifice (sisteme de
gestionare a dezastrelor) - axele prioritare 1, 2 și
3. Ghidul aplicantului va fi publicat în curând pe
site-ul web al programului.

Specifică pentru acest apel este abordarea în
două etape, în conformitate cu recomandările Co-
misiei europene, depunerea proiectelor urmând să fie
realizată exclusiv electronic, prin sistemul e-MS.

de asemenea, acest apel se adresează indica-
torilor dificil de atins și are la bază alocarea finan-
ciară disponibilă după selectarea proiectelor în ca-
drul primului apel de proiecte.

Celelalte puncte de pe agenda reuniunii Co-
mitetului de Monitorizare au vizat reevaluarea a
trei proiecte depuse în cadrul celui de-al doilea
apel de proiecte, modificări bugetare ale proiec-
telor identificate în etapa de precontractare și se-
lecția a patru proiecte de pe lista de rezervă ce au
obținut peste 65 de puncte, pentru a contribui ast-
fel la atingerea indicatorilor în dificultate.

Programul se implementează într-un ritm ac-
celerat și constant, până în prezent fiind lansate
două apeluri de proiecte: primul a fost lansat în
data de 26 martie 2015, pentru primele trei axe -
transport, mediu și turism, riscuri; al doilea apel
a vizat axele 4 și 5 (îmbunătățirea pieței muncii și
dezvoltarea capacității instituționale) și a fost lan-
sat în 15 octombrie 2015.

Sursa: mdrap.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.mdrap.ro
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Administraţia se va putea împrumuta
la Trezoreria Statului pentru cofinanţarea

proiectelor europene
unitățile administrativ-teritoriale»

pot solicita, în cursul anului 2017,
contractarea de împrumuturi cu dobândă
din venituri din privatizare, înregistrate în
contul curent general al trezoreriei
statului, în limita sumei de 500 de
milioane de lei, potrivit unui comunicat
transmis joi de Guvern.

Sumele vor putea fi folosite pentru asigurarea
prefinanțării sau a cofinanțării proiectelor finan-
țate din fonduri externe nerambursabile din pe-
rioada 2014 - 2020, potrivit Ordonanței de urgență
adoptată de executiv, la propunerea Ministerului
dezvoltării Regionale, administrației Publice și
fondurilor europene.

dobânda la care se vor putea împrumuta este
ROBOR la 3 luni, plus o marjă de 3,5 puncte procen -
tuale, care rămâne fixă pe toată perioada de deru -
lare a împrumutului. Perioada de rambursare este

de până la 20 de ani, cu posibilitatea rambursării
anticipate.

Măsura a fost luată pentru a sprijini autorită-
țile administrației publice locale să deblocheze
proiecte finanțate din fonduri externe nerambur-
sabile. În prezent, mai multe proiecte derulate de
autoritățile locale înregistrează întârzieri sau chiar
se află în blocaj, ca urmare a lipsei de resurse fi-
nanciare în bugetele locale care să asigure cota de
2% cofinanțare proprie.

nefinalizarea proiectelor poate duce la resti-
tuirea către Comisia europeană a sumelor deja de-
contate în cadrul proiectelor.

„Întrucât vizează cofinanțarea proiectelor
europene, împrumuturile nu intră în calculul pla-
fonului prevăzut de Legea nr. 5/2017 drept limită
maximă până la care se pot împrumuta unită ți -
le/subdiviziunile administrativ-teritoriale în cur-
sul anului 2017”, se precizează în comunicatul ci-
tat.

Sursa: mediafax.ro

Cerere de propuneri de proiecte 2017 – Programul european
de acţiune pentru sănătate 2014 – 2020

Comisia europeană a lansat recent cererea de propu-
neri de proiecte 2017 pentru cel de-al treilea program de
acțiune comunitară a uniunii în domeniul sănătății 2014 -
2020. domeniul prioritar pentru actuală cerere de propu-
neri: sprijinirea statelor membre în integrarea promovării
sănătății și a prevenirii bolilor în mediile de sănătate și edu-
caționale (prioritate tematică 1.3 din anexa I la Programul
anual de lucru). 

Status: activ 
depunere până la: 15 iunie 2017 
Obiectivele generale ale acestui apel sunt promovarea

sănătății cetățenilor ue și reducerea inegalităților în materie
de sănătate prin promovarea sănătății, încurajarea inovației
în domeniul sănătății, sustenabilitatea sistemelor de sănă-
tate și de protecție a cetățenilor la amenințările transfron-
taliere grave ale uniunii pentru sănătate. 

Prin încurajarea universităților, autorităților de regle-

mentare din învățământ și asociațiilor profesionale să in-
cludă cunoștințele despre un stil de viață sănătos pe tot par-
cursul vieții ca parte a curriculum-ului, aceste subiecte pot
fi mai bine integrate în formarea medicală de bază, ajun-
gând la toți profesioniștii din domeniul sănătății și devenind
(mai) practicate și acceptate. acest lucru poate fi realizat
în timpul studiilor pentru obținerea unei diplome medicale
sau prin cursuri, ateliere de lucru sau de formare suplimen-
tară după absolvire. Beneficiarii eligibili sunt autoritățile și
entitățile publice, institute de cercetare, universități, in-
stituții de sănătate etc. din uniunea europeană, norvegia,
Islanda (alte țări care au acorduri bilaterale cu ue, de ve-
rificat la CHafea); în prezent, Republica Moldova și Serbia
au încheiat acorduri bilaterale. Buget: 250.000 € (cofinan-
țarea este de 60% din totalul costurilor eligibile, în cazuri
excepționale 80%).

Sursa: mdrap.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.mediafax.ro
http://www.mdrap.ro
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1.480 de trepte şi misterele
de la Cetatea Poenari din Argeş

Situată în Cheile argeșului, lângă arefu, Ceta-
tea Poenari a fost construită de negru vodă în se-
colul al XIv-lea. Cu scopul de punct de observație
și de apărare, cetatea este înconjurată de legen-
dele legate de domnitorul vlad țepeș. a fost pen-
tru prima dată menționată documentar în anul
1453 și se presupune că ar fi fost locul de refugiu
al lui vlad țepeș din calea turcilor. Se pare că Ce-
tatea Poienari a fost cea care l-a inspirat pe jules
verne în crearea capodoperei „Castelul din Car-
pați”, după ce a auzit legendele despre aceasta,
povestite de o româncă.

Cetatea are o formă alungită, cu 5 turnuri de
apărare și ziduri extrem de groase. de-a lungul
timpului, distrugerea acesteia a fost adusă de un
asediu turcesc în anul 1462 și de un cutremur, care
a dărâmat un zid nordic, în anul 1915. datorită po-
ziției sale strategice, în vârful unei stânci, aceasta
a mai fost folosită și ca temniță sau ca vistierie.

La o distanță de 25 km nord față de municipiul
Curtea de argeș, la poalele Muntelui Cetatea, se
zărește o cărare, numărând 1.480 de trepte de be-
ton, care conduce turistul către țelul final: Ceta-
tea Poenari. Pe măsură ce urcăm, începem să des -
lușim silueta cetății, îndepărtând impresia creată
de la distanță, aceea că ar fi un cuib de vulturi,
agățat de colțurile stâncilor sălbatice. de la înăl-
țimea cetății poți vedea Cheile argeșului în toată
splendoarea, Barajul vidraru și Munții făgăraș.

Legendele țesute în jurul cetății Poenari,
frumusețea și mirificul peisajului, toate îndeamnă
turistul la drumeție și cunoaștere.

Cetatea, situată pe un mic platou, este sepa-
rată de culmea muntelui printr-o prăpastie, folo-
sită de constructori drept șanț de apărare.

Planul Cetății Poenari are o formă alungită,
acest lucru datorându-se înălțării zidurilor incintei
pe marginile platoului, ancorate direct în stâncă,
chiar în locul de unde pornesc pantele abrupte ale
muntelui.

Latura de vest, având o lungime de circa 14
m, lasă să se vadă deschiderea singurei porți de in-
trare în cetate. În zidul din piatră încă se mai dis-
ting urmele locurilor unde era prinsă puntea mo-
bilă, cu rol de poartă.

Latura de sud, cu o lungime de circa 72 m,
construită din piatră în partea inferioară și din că-
rămidă în cea superioară, este alcătuită din trei
bastioane exterioare având planul semicircular.
apoi zidul cotește într-un unghi de aproximativ 90
grade, formând latura de est, cu o lungime de circa
16 m.

ultima latură, cea de nord, păstrează numai
două fragmente de zid din construcția inițială, ce
atestă faptul că această latură a fost construită fo-
losindu-se aceeași tehnică și material ca în cazul
celorlalte laturi.

În ceea ce privește tehnica folosită în con-
struirea cetății este vorba despre una de tradiție
bizantină, ce consta în ridicarea fețelor din piatră,
urmând apoi a fi umplut spațiul interior cu bucăți
de piatră brută, legată cu pământ sau cu var. In-
teresant este finisajul interior al unei încăperi să-
pate în stâncă, finisaj ce presupune o tencuială tot
de factură bizantină din mortar roșu, care oferea
o perfectă impermeabilitate. de aceea se presu-
pune că rolul acestei încăperi, în prezent parțial
prăbușită, era de a păstra apa.

tradiția populară leagă zidirea cetății de nu-
mele legendarului domn negru-vodă, căruia îi sunt
atribuite și cele două semne din apropierea vârfu-
lui de stâncă,  semne ce seamănă cu urmele a două
încălțări uriașe.

Sursa: cetatealuivladtepes.ro

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


Începând de vineri, 31 martie,
s-au reluat lucrările pe Șoseaua de
Rocadă (varianta nord), pe tronso -
nul Prelungirea dobrogei - Strada
Sloboziei. după ce se vor termina lu -
crările pe sensul spre Sloboziei,aces -
tea se vor muta pe cealaltă parte.

varianta nord este una dintre
cele mai importante artere de tra -
fic a municipiului Călărași, o șosea
de centură folosită de marile socie -
tăți din zonă, precum Sidertrans,
tenaris, Siad, Saint-Gobain, dona -
lam, Comceh și Prefab.

Sursa: calarasi24.info

Conform directorului»
general al Companiei de
drumuri, Ștefan Ioniță,
licitația pentru capetele
autostrăzii Sibiu - Pitești va fi
lansată în lunile mai - iunie.

Șeful de la drumuri a men-
ționat că, în acest mo ment, CnaIR
are documentațiile tehnice pen-
tru sec țiunile 1 și 5. „Pentru aces -
te două secțiuni vrem să începem
procedurile de achiziție pe partea
de proiec tare şi execuție. Bine -
înțeles, obstacolul principal, du -
pă discuțiile cu conducerea de la
Mediu, eu consider că poate fi de -

 păşit, atât timp cât există conlu -
crare, iar lucrurile vor fi clare. Vom
merge în para lel cu procedura la
Mediu şi vom demara şi procedu -
ra de achiziție pentru proiectare
şi execuție. Un deva prin mai – iu -
nie vom avea această documen-
tație ridicată în SEAP”, a spus di-
rectorul general al Companiei
naționale de administrare a In-
frastructurii Rutiere (CnaIR).

Capetele viitoarei autostrăzi
sunt secțiunea 1, Sibiu – Boița
(14 kilometri) și secțiunea 5,
Curtea de argeș – Pitești (30 ki-
lometri).

Sursa: ziarulprofit.ro
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pentru autostrada Sibiu - Piteşti
Argeş

S-au reluat
lucrările

pentru refacerea
carosabilului

pe Varianta Nord
a municipiului

Călăraşi

Călăraşi

La sfârșitul lunii trecute, Consiliul»
județean dâmbovița a primit vizita unor
investitori francezi interesați să pătrundă în
mediul economic dâmbovițean, prin demararea
unor posibile investiții în Parcul Industrial Priboiu.

este vorba despre reprezentanții firmei essex
Superior, companie cu expertiză în proiectarea, fa-
bricarea și comercializarea de cabluri și sârmă mag -
netică. de asemenea, essex Superior fabrică și co-
mercializează cabluri din fibră optică și cabluri de
cupru, care se instalează în locuințe și birouri, fiind

folosite în aplicații în telecomunicații, cum ar fi
in terconexiunile între comunități, întreprinderi,
campusuri.

Până la sfârșitul lunii aprilie a acestui an, in-
vestitorii urmează să ia o hotărâre în ceea ce pri -
vește investiția pe care intenționează să o demare -
ze în județul dâmbovița. Concretizarea acestui pro -
iect ar presupune o investiție în valoare de aproxi -
mativ 15 milioane de euro, ea urmând a se derula în
două etape, prin înființarea, în prima etapă, a 100 lo -
curi de muncă, iar cea de-a doua etapă, a încă 200.

Sursa: dambovitanews.ro

Investitori francezi, interesaţi să demareze
un proiect de 15 milioane de euro în Dâmboviţa

Dâmboviţa

http://calarasi24.info
http://ziarulprofit.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://dambovitanews.ro
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În cadrul dezbaterii au fost discutate cele
cinci scenarii ce se creionează la acest moment
privind viitorul europei.

dezbaterea a avut loc în data de 25 martie, la
ea participând tineri interesați de viitorul europei.
Moderatorul dezbaterii a fost George Pălălău, pre -
ședintele Pes activists Giurgiu, unul dintre tinerii
cu care Giurgiu se poate mândri. „Aşa cum s-a ve-
hiculat în media, în contextul actual se pun în dis -
cuție 5 scenarii în evoluția Uniunii Europene. Păre -
rile vorbitorilor au fost împărțite, însă unanim am
fost de acord că o Europă cu două viteze nu este de
acceptat. Noi considerăm că toate forțele politice
ale României trebuie să apere interesul național,
lucru care nu a mai fost posibil cred că din 2007, a -
tunci când a existat o unitate în dorință şi decizie,
atunci când România a aderat la UE.

România trebuie să se facă auzită acum, prin
toți reprezentanții ei la cele mai înalte nivele, alt-
fel ne vom trezi într-o postură deloc favorabilă no -
uă românilor. Din păcate, în ultima perioadă au fost
voci ce pretind că ne reprezintă, divergențe care
au adus asupra României priviri deloc prietenoase.
Instabilitatea cu care se confruntă în această pe-
rioadă Europa poate duce lejer în direcția aceea cu
două viteze, lucru ce nu ar avantaja absolut deloc
România, ca stat membru al Uniunii Europene.”

Recent, în Parlamentul european, președintele

Comisiei europene, jean-Claude juncker, a prezen -
tat cele 5 scenarii pentru viitorul ue:

1. Continuarea actualei direcţii – Cele 27 de sta -
te ue se vor concentra pe implementarea agendei
de reformă în spiritul Comisiei europene conduse de
jean-Claude juncker și a declarației de la Bratislava.

2. Nimic altceva în afara pieţei unice – Cele
27 de state membre transferă treptat accentul pe
pia ța unicăa.

3. Cei care vor mai mult să contribuie mai mult
– ue continuă că în prezent, dar, în plus, le permite
sta telor membre să aibă acțiuni suplimentare în
anumite zone de cooperare, precum apărarea, se-
curitatea internă și dezvoltarea socială. În funcție
de intenție, una ori mai multe alianțe se pot con-
figura în zone diferite zone politice.

4. Mai puţin, dar mai eficient – ue27 se con-
centrează pe rezultate mai bune și mai rapide în
domenii politice specifice, reducând eforturile un -
de există percepția că activitățile nu au valoarea scon -
tată. atenția și resursele limitate se concentrează
pe anumite zone politice.

5. Mult mai mult împreună – Statele membre
decid să aloce structurilor comune mai multe atri -
buții, resurse și putere decizională. deciziile se iau
mai rapid la nivel european și sunt implementate
mai repede.

Sursa: giurgiuonline.net

„Dialoguri Europene – Viitorul Europei”,
o dezbatere cu prilejul aniversării a 60 de ani

de la semnarea Tratatelor de la Roma

Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://giurgiuonline.net
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Întâlnirea
autorităţilor publice locale din Ialomiţa
cu viceprim-ministrul Sevil Shhaideh

Ialomiţa

La întâlnirea de lucru de săptămâna»
trecută, viceprim-ministrul Sevil Shhaideh,
ministrul dezvoltării regionale,
administrației publice și fondurilor
europene, le-a explicat primarilor din
Ialomița pentru ce tip de investiții pot
solicita finanțare. La nivelul județului,
autoritățile locale din Ialomița au depus
proiecte în valoare totală de 1,7 miliarde
de lei, din care 85 sunt pentru
modernizare drumuri.

de asemenea, în evaluarea solicitărilor depuse
la MdRaPfe se va ține cont dacă proiectele sunt
eligibile pentru finanțare din alte surse: „Absolut
tot ce s-a început în ultimii 10 ani, lucrări pentru
apă, canal, drumuri, din 2015 am asigurat finan ța -
re pentru ce a rămas de executat pentru toată lu-
mea. Tot ceea ce se află în finanțare azi este PNDL
1, un de continuă finanțarea şi vă aştept cu decon-
tările. Abia 50% din bani s-au tras din Ialomița, deşi
cash-ul este asigurat. Nu avem probleme cu acele
contracte. De aici încolo vom încheia contracte pe

patru ani, dar vom aplica criterii de prioritizare.
Finanțarea se va face conform HG nr. 624: popu-
lație, suprafa ță, capacitate financiară. Obligat, Ti-
mişoara şi Con stanța vor avea sume mai mici decât
Ialomița.”

anul acesta, pentru PndL 2 sunt prevăzute
credite de angajamente în cuantum de 30 de mi-
liarde de lei, dar solicitările la acest moment sunt
de aproape trei ori mai mari, motiv pentru care mul -
te dintre proiectele depuse în etapa a doua vor fi
îndreptate spre finanțările europene, capitol unde
se vor aduce 5,2 miliarde de euro. „Dacă nu aveți
şanse prin POIR, deci printr-o structură mare, din
fonduri europene, prin master planul de apă, aveți
această şansă prin PNDL. Dacă am siguranța că veți
primi finanțări din fonduri europene sau AFIR,
atunci iese din calcul finanțarea din PNDL 2. Se va
analiza foarte atent şi corect fiecare proiect pen-
tru a vă răspunde concret unde vă încadrați şi de
unde puteți primi finanțarea”, a precizat autori-
tăților locale din Ialomița Sevil Shhaideh, ministrul
dezvoltării regionale, administrației publice și fon-
durilor europene, prezentă joi la Slobozia.

Sursa: guraialomitei.com

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.guraialomitei.com
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Peste 11 milioane de lei,
repartizate pentru modernizarea şi întreţinerea

drumurilor judeţene din Teleorman

Teleorman

În cadrul ședinței Consiliului»
județean teleorman aferente lunii martie,
a fost aprobată repartizarea sumei de
11.165.000 de lei, sumă defalcată din taxa
pe valoare adăugată, alocată județului
teleorman, pentru finanțarea cheltuielilor
referitoare la realizarea de lucrări de
modernizare și întreținere a drumurilor
județene în anul 2017.

În expunerea de motive care a însoțit respec-
tivul proiect de hotărâre aflăm că județul teleorman
dispune de o rețea de drumuri județene și comuna -
le de 1.146,178 km, din care 820,613 km de drumuri
județene și 325,565 km de drumuri comunale.

au fost enumerate lucrările de modernizare
executate pe drumurile județene pe parcursul anu-
lui 2016, dar și lista lucrărilor propuse pentru exe -
cuție pe drumurile județene în acest an și propune -
rile de buget pentru anii 2018 - 2020.

deși sunt necesare sume foarte mari de bani
și pentru realizarea de lucrări de reabilitare a celor

325 de kilometri de drumuri comunale, conducerea
Consiliului județean teleorman, cu girul tuturor con -
silierilor județeni, a repartizat întreaga sumă de bani
alocată de la bugetul de stat, provenită din taxa pe
valoarea adăugată, doar pentru efectuarea de lu-
crări de întreținere și modernizare a drumurilor
județene.

Sursa: ziarulmara.ro

Fonduri de până la 30.000 de lei
de la CJ Prahova pentru activităţi nonprofit

Consiliul județean Prahova a aprobat,»
în ședința de joi, Ghidului solicitantului
privind regimul finanțărilor nerambursabile
pentru activități nonprofit.

Concret, documentul stabilește modul în care
OnG-urile vor putea primi fonduri de la bugetul ju-
dețean în acest an pentru diverse proiecte, preci-
zând totodată că finanțarea va fi cuprinsă între 10
și 30 de mii de lei pe proiect.

Organizațiile nonprofit vor putea să depună
proiecte pe domeniile Cultură și Identitate națio-
nală, tineret și Sport și, respectiv, Protecția Mediu -
lui, potrivit informațiilor din proiectul de hotărâre.

documentul stabilește și condițiile care tre-
buie respectate de către aplicanți și criteriile de
departajare a proiectelor, oferind totodată și mai
multe detalii cu privire la activitățile care pot ob-
ține finanțare de la bugetul instituției.

„Orice persoană fizică sau juridică, fără scop
patrimonial, care desfăşoară activități nonprofit
menite să sprijine realizarea unor obiective de in-
teres public județean pe teritoriul administrativ
al județului Prahova, are dreptul de a participa la
procedura pentru atribuirea contractului de finan-
țare nerambursabilă”, se mai precizează în docu-
mentație.

Sursa: telegrama.ro

Prahova

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


newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către

agenție și de către Ministerul dezvoltării Regionale, administrației Publice
și fondurilor europene, în vederea promovării

Programului Operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale Rețelei de Informare
ReGIO Sud Muntenia și despre cele mai importante evenimente

organizate de acestea în județele regiunii.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

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

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul județean
dâmbovița, sediul Consiliului județean
dâmbovița: Piața tricolorului, nr. 1, et. Iv, cam.
90, 100 și 101, mun. târgoviște, jud. dâmbovița
Tel./fax / 0345/100.018, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

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

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

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

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

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN -
director adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 3 aprilie 2017

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

