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ADR Sud Muntenia - 20 de ani 
de dezvoltare regională, 

sărbătoriţi la Complexul Muzeal Golești
Vineri, 21 septembrie, Agenția »

pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
împreună cu județele din Regiune, a 
marcat 20 de ani de dezvoltare regională, 
prin evenimentul organizat în Complexul 
Muzeal „Dinicu Golescu” din satul Golești, 
orașul Ștefănești, județul Argeș. 

Liviu Mușat, directorul ADR Sud Muntenia a e -
vocat, în deschiderea festivității, momentul de 
con stituire a Regiunii Sud-Muntenia și al Agenției, 
salutând prezența autorităților publice centrale și 
locale, a foștilor și a actualilor membri CpDR, pre-
cum și a beneficiarilor de fonduri europene neram-
bursabile, din mediul public și privat: „Consider că 
este un moment de bucurie, dar și un moment de bi -
lanț, iar prezența dumneavoastră aici, ca principa -
le motoare ale Regiunii, fie că vorbim de repre zen -
tanți ai administrației locale, fie că vorbim de mem -
bri ai Consiliului pentru Dezvoltare Regională, de be -
neficiari de finanțare, înnobilează acest eveniment. 
Vă sunt recunoscător pentru acest lucru și vă mul țu -
mesc pentru implicarea dumneavoastră de-a lungul 

tuturor celor 20 de ani de când ne desfășurăm ac-
tivitatea!”.  

În calitate de președinte al Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Dan Constantin 
Manu a acordat Trofeul de Excelență Agenției pen-
tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Mulțumind 
pentru distincția primită, Liviu Mușat a precizat: 
„Trofeul îl datorez și-l împart cu toți colegii, foști 
și actuali angajați. Experiența noastră este dubla -
tă de pasiunea pentru ceea ce facem, de corectitu -
dine și de echidistanță. Chiar ne bate inima pentru 
Regiune și pentru Țară!”. 

(continuare în pagina 3) 

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2) 
Totodată, vorbind despre im -

portanța momentului, directorul 
ADR Sud Munte nia a mai subliniat 
că: „trebuie să ne amintim de lu -
crurile bune pe care le-am făcut 
pentru comuni tă țile noastre, prin 
cele aproape 1.700 de proiecte fi -
nanțate prin intermediul Agen ți -
ei, proiecte care au însumat 1,5 mi -
liarde de euro. Sunt, într-adevăr, doar 
cifre, dar în spatele acestor cifre 
sunt proiecte în ser viciul comuni -
tății, sperăm noi, pentru cât mai 
mult timp și cu cât mai multe be-
neficii!”. 

Seria de manifestări a debutat 
cu înmânarea pla chetelor aniver-
sare membrilor Consiliului pentru 
Dez voltare Regională a căror ac-
tivitate a avut ca rezul tat dezvol-
tarea economică, socială și cultu-
rală a Re giunii. De asemenea, s-au 
acordat diplome de ex celență re -
prezentanților autorităților pu-
blice loca le și reprezentanților me -
diului de afaceri, ale căror proiec -
te au fost implementate prin pro -
gramele gestionate de Agenție. 
Momentele festive au alternat cu 
momente artistice, veritabile co-
mori ale patrimoniului cultural 
popular. Expozițiile, reunite sub 
egida „Fabricat în Sud - Munte-
nia” au avut scopul de a valoriza 
potențialul economic, natural, tu-
ristic, cultural și istoric al fiecă-
ruia dintre cele șapte ju dețe ale 
Regiunii: Argeș, Călărași, Dâmbo -
vița, Giur giu, Ialomița, Prahova 
și Teleorman, și au fost reali zate 
cu susținerea Consiliilor județene. 

În An Centenar, Agenția pen-
tru Dezvoltare Regională Sud Mun -
tenia a ales drept gazdă a evenimen -
tului aniversar, prin care se celebrea -
ză 20 de ani de dezvoltare regională, 
Complexul Muzeal „Di nicu Golescu”. 

(continuare în pagina 4) 

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 3) 
Este locul în care s-a făcut un 

pas important în realizarea unirii 
țării Românești cu Moldova, la 24 
ianuarie 1859. 

În cele două decenii de când 
ne desfășurăm activitatea, în ce -
le șapte județe ale regiunii, prin in -
termediul și cu sprijinul Agenției, 
s-au finanțat a proximativ 1.700 de 
proiecte cu o valoare totală de 1.461 
de miliarde de euro. 

Proiectele finalizate au avut 
ca rezultate: 

81 de clădiri construite; •
389 de clădiri reabilitate/mo-•

dernizate/extinse; 
2 clădiri reabilitate termic; •
384 Km lungime drumuri mo-•

dernizate/reabilitate; 
13 minute timp de răspuns •

mediu intervenție ISU (urban), 27 
de minute timp mediu de inter -
ven ție ISU (rural); 

135 Km de străzi orășenești •
modernizate/reabilitate; 

103.000 de echipamente/ do -•
tări achiziționate; 

479 de studii, strategii, consul -•
tanță, softuri; 

8 rețele de iluminat stradal; •
994 IMM-uri finanțate; •
19 clădiri istorice/muzee/uni -•

tăți de cult renovate; 
13.000 de persoane instruite •

în 243 de programe; 
3.400 de persoane deservite; •
88 de unități mobile echipate; •
59.000 de elevi beneficiari ai •

infrastructurii șco lare moderni-
zate/reabilitate; 

9.924 de locuri de muncă nou •
create; 

473.000 de persoane benefi-•
ciare ale serviciilor sociale; 

28 ha spații verzi amenajate; •
961 de gospodării reabilitate termic; •
7 campusuri; •
148.000 de turiști/vizitatori.•

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia, la seminarul de instruire 
dedicat beneficiarilor 

Programului Transnational Dunărea
În data de 12 septembrie 2018, a fost 

organizat la București seminarul cu tema 
„Drepturi și obli ga ții în implementarea pro-
iectelor de cooperare trans națională”, de-
dicat beneficiarilor celui de-al doilea apel 
de proiecte al Programului Transnațional Du-
nărea. 

Reprezentanții Agenției pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia, în calitate 
de lider de proiect al proiectului Danube S3 
Cluster, au participat la se minarul de in-
struire organizat de Autoritatea Națio nală 
(AN) și Punctul Național de Contact (PNC) al 
Pro gramului Transnațional Dunărea.  

În cadrul seminarului, reprezentanții 
AN au ex plicat în detaliu toate aspectele 
importante privind implementarea proiec-
telor de cooperare transna țională (mana-
gementul activităților, managementul fi-
nanciar, aspecte privind comunicarea), 
modifi cări survenite pe durata implemen-
tării. De asemenea, au fost prezentate și 
detalii cu privire la eligi bilitatea cheltuieli-
lor și efectuarea controlului de prim nivel în 
cadrul Programului Transnațional Dunărea.

Marian Gradea 
• 14 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
În data de 23 septembrie, colegul nostru Marian 

Gradea, expert Serviciul Monitorizare proiecte POR, 
a împlinit 14 ani de activitate în cadrul ADR Sud 
Muntenia! 

Pe această cale, dorim să-l felicităm și să-i 
mulțumim pentru colegialitate și pentru întreaga 
activitate desfășurată de-a lungul celor 14 ani în 
cadrul Agenției pentru Dezvoltare regională Sud 
Muntenia! 

La Mulți Ani cu succese!

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Proiectul Danube S3 Cluster, 
prezentat la cea de-a patra întâlnire 
a stakeholderilor proiectului Bioregio

Proiectul „Danube S3 Cluster - »
Cooperare transnațională a clusterelor 
din domeniul agro-alimentar, bazată pe 
conceptul de specializare inteligentă în 
regiunea Dunării” a fost prezentat în 
cadrul celei de-a patra întâlnire a grupului 
actorilor interesați de revizuirea politicilor 
pentru economia circulară, ce a avut loc 
în data de 12 septembrie 2018, la sediul 
Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Chimie și Petrochimie, din București. 

Un reprezentant al Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia, lider de proiect al Danube 
S3 Cluster, a prezentat proiectul în cadrul evenimen -
tului organizat de INCDCP, filiala Călărași. Acesta im -
plementează în calitate de partener proiectul Bio-
regio, finanțat prin Programul INTERREG Europe. Unul 
din obiectivele principale ale proiectului este „Îm -
bunătățirea politicilor regionale prin creșterea fo-
calizării asupra economiei circulare pentru fluxuri 
organice (de ex. resturi alimentare/ biologice, nămol 
de la stațiile de epurare municipale și industriale, 
resturi vegetale din agricultură), care pot fi valori -
ficate prin tehnologii similare”. Participarea Agen-
ției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia la a -
cest eveniment se datorează faptului că aceasta fa -
ce parte din grupul actorilor interesați de politicile 
pentru domeniul bio-economie, acesta fiind unul 
dintre cele șase domenii de specializare, eviden -
țiate în Strategia pentru Specializare Inteligentă a 
regiunii Sud Muntenia. Pe parcursul acestui eveni-
ment, au fost identificate sinergii cu alte proiecte 
din domeniul agroalimentar, cum ar fi MiW-CEE, fi -
nanțat de guvernul Olandei, dar și bune practici de 
modele de afaceri din economia circulară din Finlan -
da, ce au fost identificate în cadrul proiectului Biore -
gio. Scopul întâlnirii a fost de a prezenta cele mai 
bune practici identificate în domeniul economiei 
circulare, în domeniul inovării și managementului 
deșeurilor organice, reunind reprezentanți ai mi-
nisterelor, ai mediului de cercetare și inovare și ai 

grupului de acțiune locală din județul Călărași. 
Proiectului Danube S3 Cluster are ca obiectiv 

principal stimularea ecosistemului antreprenorial 
bazat pe inovare în zona Dunării, prin elaborarea 
politicilor de cluster în contextul RIS 3, precum și 
prin îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților de 
management al inovării și promovarea cooperării 
transnaționale a clusterelor în industria agroali-
mentară. 

Perioada de implementare a proiectului este 
2 iulie 2018 – 30 iunie 2021. Bugetul total al proiec -
tului este de 1.790.445,70 euro, din care bugetul ADR 
Sud Muntenia este de 194.170,40 euro. Contribuția 
ADR Sud Muntenia în proiect este de 2%, reprezen-
tând 3.883,40 euro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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S-a modificat Ghidul solicitantului aferent 
apelului de proiecte privind infrastructura 

de inovare și transfer tehnologic!
Miercuri, 19 septembrie, »

prin Ordinul nr. 5342/20.07.2018 al 
ministrului dezvoltării regionale și 
administrației publice, s-a aprobat 
modificarea Ghidului solicitantului. 
Condiții specifice de accesare a fondurilor 
pentru apelul de proiecte nr. 
POR/2018/1/1.1.A./1, Axa prioritară 1, 
Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A 
- Infrastructura de inovare și transfer 
tehnologic. 

Cele mai importante modificări vizează: 
a) Includerea drepturilor de superficie, drep-

tul de uzufruct, dreptul de folosință cu titlu gratuit, 
împrumutul de folosință (comodat), dreptul de în-
chiriere/locațiune pentru proiectele care nu includ 
lucrări de construire pentru care este necesară ob -
ținerea autorizației de construire în conformitate 
cu prevderile legale în vigoare; 

b) Menționarea faptului că asigurarea contri -
buției financiare proprii a solicitantului și/sau lide -
rului de proiect și/sau a partenerilor pentru imple -
mentarea proiectului trebuie făcută din resurse pro -
prii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu fa -
că obiectul niciunui alt ajutor public. În acest sens 
a fost actualizat și ghidul specific aplicabil. In acest 

sens, fiind corelate prevederile ghidului specific cu 
hotarârea CMPOR nr. 94/26.06.2018; 

c) Extinderea termenului la 90 de zile calen-
daristice calculate de la data primirii solicitantului 
a adresei privind demararea etapei precontractua -
le pentru situația în care este necesară actualizarea/ 
emiterea Hotărârilor de Guvern (HG) pentru a tes -
tarea drepturilor reale aferente proprietății publice; 

d) Extinderea termenului pentru depunerea 
autorizației de construire în cadrul proiectului în 
termen de maximum 6 luni de la semnarea con-
tractului de finanțare; 

e) Clarificarea în cadrul declarației de angaja -
ment a situațiilor privind obținerea, transmiterea, 
menținerea autorizării provizorii/acreditării ca en-
titate de inovare și transfer tehnologic în conformi -
tate cu prevderile inițiale ale ghidului specific; 

f) Actualizarea alocărilor regionale în cadrul a -
pelului de proiecte, în conformitate cu hotărârea CMPOR 
nr. 96/26.06.2018. 

Mai multe detalii privind modificările aproba -
te prin ordin de ministru, precum și Ghidul solicitan -
tului modificat, puteți afla accesând site-ul dedi-
cat implementării Programului Operațional Regio-
nal în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, 
secțiunea Program > Axe > Axa 1, link: https://re-
gio.adrmuntenia.ro/axa-1/static/1196 sau site-ul 
AM POR, www.inforegio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-1/static/1196
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-1/static/1196
http://www.inforegio.ro
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S-a aprobat modificarea ghidului specific 
pentru apelul de proiecte destinat parcurilor 

tehnologice și știinţifice
În data de 19 septembrie, »

Autoritatea pentru Managementul 
Programului Operațional Regional 2014 -
2020, din cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și al Administrației Publice, a 
aprobat, prin ordin de ministru, 
modificarea „Ghidului solicitantului. 
Condiții specifice de accesare a fondurilor 
pentru apelul de proiecte nr. 
POR/2018/1/1.1.B./1. Axa prioritară 1, 
Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea 
B – Sprijinirea parcurilor tehnologice și 
științifice.” 

Cele mai importante modificări sunt: 
a) Clarificarea aspectului privind asigurarea 

contribuției financiare proprii a solicitantului și/ 
sau liderului de proiect și/sau a partenerilor pen-
tru implementarea proiectului care trebuie făcută 
din resurse proprii fie din resurse atrase, sub o for -
mă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public; 

b) Extinderea termenului la 90 de zile calen-

daristice, calculate de la data primirii solicitantu-
lui a adresei privind demararea etapei precontrac-
tuale pentru situația în care este necesară actua-
lizarea/emiterea Hotărârilor de Guvern (HG) pen-
tru atestarea drepturilor reale aferente proprie tă -
ții publice; 

c) Extinderea termenului pentru depunerea 
autorizației de construire în cadrul proiectului în ter -
men de maximum 6 luni de la semnarea contractu -
lui de finanțare; 

d) Actualizarea alocărilor regionale în cadrul 
apelului de proiecte în conformitate cu hotărârea 
CMPOR nr. 96/26.06.2018; astfel, regiunii Sud Mun-
tenia îi revin, potrivit acestei modificări, peste 25 
de milioane de lei (bani de la Fondul European pen-
tru Dezvoltare Regională și de la Bugetul de Stat). 

Mai multe detalii privind modificările aproba -
te prin ordin de ministru, precum și Ghidul solici-
tantului modificat, puteți afla accesând site-ul de-
dicat implementării Programului Operațional Re-
gional în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmun-
tenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 1, link: 
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-1/static/1196 
sau site-ul AM POR, www.inforegio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-1/static/1196
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 25 septembrie 2018

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Creștere de fonduri 
alocate de Comisia 
Europeană pentru 
România, în perioada 
2021-2027 

Comisia Europeană va propune, în 
cadrul exercițiului financiar 2021 – 
2027, o creștere cu 10% a fondurilor alo -
cate României. Informația a fost lansa -
tă în spațiul public de comisarul euro -
pean pentru politica regională Corina 
Crețu care a mai declarat: „Este un mo -
ment în care și Guvernul, și auto ri tă -
țile locale, trebuie să se pregătească în 
paralel și cu proiecte pentru viitoarea 
perioada de programare 2021 - 2027. 
Comisia a făcut propunerea pentru vii -
torul buget, este în analiza Parlamen -
tului European și a Consiliului European, 
ca și colegislatori. Sper ca propunerea 
Comisiei să râmână așa cum este acum, 
unde politica de coeziune are, per an -
samblu, 373 de miliarde de euro pen-
tru această perioadă 2021 - 2027. Pen -
tru prima dată în istoria Uniunii Euro -
pene, e portofoliul cu cea mai mare su -
mă alocată, iar Romania, alături de Bul -
garia și Grecia, au ca propunere în pro -
punerea Comisiei o creștere de peste 10% 
față de fondurile pe care le avem acum”. 

Sursa: business24.ro 

Mai puţine comunităţi 
defavorizate prin „Sprijin 
pregătitor pentru 
elaborarea Strategiilor 
de Dezvoltare Locală” 

În data de 18 septembrie, Autorita -
tea de Management pentru Programul 
Operațional Capital Uman 2014 – 2020 
(AM POCU) a dat publicității lista apli -
cațiilor ce vor primi finanțare în urma 
evaluării tehnice și financiare, în ca-
drul apelurilor de proiecte POCU/85/5/1 
- Reducerea numărului de comunități 
mar ginalizate (romă și non-romă) a -
flate în risc de sărăcie și excluziune 
socială din orașe cu peste 20.000 lo-
cuitori, cu accent pe cele cu populație 
aparținând minorității rome, prin imple -
mentarea de măsuri/operațiuni in te -
grate în contextul mecanismului de DLRC. 

Listele cu proiectele ce vor primi fi nan -
țare pot fi accesate pe site-ul fonduri-ue.ro, 
secțiunea Comunicare > Anunțuri AM. 

Sursa: fonduri-ue.ro

POCU – 5 milioane de euro 
pentru prevenţie, depistare, 

diagnostic și tratament precoce 
pentru cancerul colorectal

Miercuri, 19 septembrie, Au-
toritatea de Management pentru 
Programul Operațional Capital 
Uman (AMPOCU), din cadrul Mi-
nisterului Fondurilor Europene, a 
anunțat deschiderea apelului com -
petitiv de proiecte „Sprijin pentru 
derularea programelor de preven -
ție, depistare precoce, diagnostic 
și tratament precoce al cancerului 
colorectal - etapa I”. 

Institutele medicale ce pot de -
pune aplicații în cadrul acestui a -
pel sunt cele care au personal me -
dical calificat în endoscopia diges -
tivă, iar activitățile ce pot primi 
finanțare sunt: dezvoltarea ca-
drului metodologic necesar imple -

mentării programelor de preven -
ție, informatizarea registrelor na -
ționale de screening, formarea și 
instruirea profesională a specia -
liștii implicați în derularea pro-
gramelor de prevenție, campanii 
naționale de informare cu privire 
la serviciile de screening al cance -
rului colorectal. 

Apelul de proiecte are o finan -
țare disponibilă de 5 milioane de 
euro, din care 4,2 milioane repre -
zintă fonduri europene.  

Proiectele pot fi depuse on-
line, în sistemul MySMIS, începând 
cu data de 12.10.2018 și pâna în 
data de 12.12.2018. 

Sursa: fonduri-ue.ro

„Program național de sprijin 
pentru victimele violenței domestice” – 

apel non-competitiv AM POCU
Autoritatea de Management 

pentru Programul Operational Ca -
pital Uman, din cadrul Ministeru-
lui Fondurilor Europene a lansat 
apelul non-competitiv „Program 
național de sprijin pentru victi-
mele violenței domestice”, afe-
rent Programului Operațional Ca-
pital Uman 2014-2020, Axa prio-
ritară 4 - Incluziunea socială și 
combaterea sărăciei, AP 4/ PI 9.ii/ 
4.4 , cu depunere în MySMIS înce -
pând cu data de 19 septembrie, 
ora 16:00 și până în data de 19 
no iembrie, ora 16:00. 

Acest apel finanțează, prin me -
canismul non-competitiv, imple-

mentarea unui program național 
de sprijin pentru victimele violen -
ței domestice, și are o alocarea bu -
getară POCU de 11 milioane de euro. 

Sursa: fonduri-ue.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.business24.ro
http://www.fonduri-ue.ro
http://www.fonduri-ue.ro
http://www.fonduri-ue.ro
http://www.fonduri-ue.ro
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O rezervaţie de poveste: 
Cheile Tătarului – Munţii Bucegi!

Zonă turistică de mare interes, »
nu doar pentru vestigiile istorice sau 
monumentele de artă, județul Dâmbovița 
impresionează mai ales prin pitorescul 
reliefului, Peștera Ialomiței, Valea 
Ialomoței și a Dâmboviței, Cheile Zănoagei 
sau Cheile Tătarului, masivele Leaota sau 
Bucegi, fiind doar câteva exemple.  

Cheile Tătarului alcătuiesc o arie protejată de 
interes național, inclusă în Parcul Natural Bucegi, 
având o suprafață de 144,30 hectare, fiind situată 
în regiunea nord-estică a județului Dâmbovița, în-
tre platoul Padina și Lacul Bolboci. Rezervația na-
turală, născută din încercările râului Ialomița de 
a-și crea drum spre Dunăre, la fel ca și în cazul Chei -
lor Coteanu sau al Cheilor Zănoagei, este o zonă mon -
tană (cursuri de apă, cheiuri, doline, lapiezuri, abrup -
turi stâncoase, peșteri - Peștera Ursului și Peștera 
Mică, grohotișuri, pajiști montane și păduri) și adă -
postește o mare varietate de floră specifică extre -
mității estice a Carpaților Meridionali și faună fo-
silă (cochilii de melci și moluște) depozitată în stra -
tele de calcare.  

Privită de la nivelul Barajului Bolboci, priveliș -

tea este fabuloasă, având în centru Cheile Tătarului 
ce seamănă cu o adevărată poartă de intrare într-o 
fortăreață ce pare a ține ascunsă o comoară, poate 
chiar comoara ce stă la originea toponimului. Ast-
fel, despre denumirea acestor chei circulă legenda 
potrivit căreia pe aceste meleaguri umblau tătarii 
Hoardei de Aur care își ascundeau comorile în a cești 
munți. Fascinați însă de pitorescul locurilor și de 
cerul plin de stele, aceștia pierd cheile.  

Atât iubitorii de drumeții, cât și specialiștii din 
diferite domenii (geologic, geografic sau biologic), 
pot strabate cu ușurință acest traseu, indiferent de 
vreme, zona fiind generoasă în oferte de cazare. 

Sursa: wikipedia.org

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://ro.wikipedia.org
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În data de 22 septembrie, în comuna Stoenești, 
a fost aprinsă Flacăra Centenarului Marii Uniri, la Mo-
numentul Eroilor, edificiu de mare valoare istorică 
pentru locuitorii din Argeș. În acest cadru solemn, în 
prezența oficialităților argeșene, a fost ți nută o slujbă 
de pomenire și s-au depus coroane de flori pentru eroii 
căzuți în timpul celor două războa ie mondiale. 

Monumentul Eroilor nu este doar o construcție 
cu o arhitectură deosebită, realizată în anul 1935 
și reabilitată în anul 2011, ci și una cu o valoare is -
torică, în interiorul lui fiind păstrate oseminte ale 
ostașilor argeșeni căzuți pe câmpul de luptă al Pri-
mului Război Mondial. 

„Flacăra Centenarului” reprezintă una dintre 
manifestările dedicate Centenarului Marii Uniri, în 
cadrul proiectului „Respect pentru Valorile Națio -
nale”, proiect realizat în parteneriat de Academia 

Română și Dacin Sara, Consiliul Județean Argeș, îm -
preună cu instituțiile de cultură din subordine, și a 
fost aprinsă în data de 23 ianuarie, la Muzeul Go -
lești ca omagiu adus familiei Golescu pentru rolul 
avut în istoria României Flacăra Centenarului va po -
posi în fiecare localitate din județul Argeș, acolo 
unde vor fi citite și numele tuturor eroilor argeșeni 
căzuți în primul Război Mondial. Flacăra va ajunge, 
de asxemenea, la Monumentul Eroilor de la Mate -
iaș, iar pe 1 Decembrie la Alba Iulia.  

Seria de manifestări din comuna Stoenești, a 
continuat cu inaugrarea Școlii Generale din satul 
Bădeni. Clădirea nouă, modernă, ridicată după stan -
darde europene a avut alocat un de buget de peste 
16 milioane de euro, contribuție a Consiliul Jude-
țean și a bugetului local. 

Sursa: ziartop.ro

Flacăra Centenarului Marii Uniri, 
aprinsă la Monumentul Eroilor 

din comuna Stoenești

Argeș

Sâmbătă, 22 septembrie, începând cu ora 10:00, 
a avut loc, la Călărași (în parcul Dumbrava), a V-a 
e diție a Festivalului Dunării călărășene, eveniment 
organizat de Consiliul Județean Călărași, în cadrul 
proiectului „Valorificarea și conservarea tradiții-
lor pescărești pe malul Dunării Călărășene”, finan-
țat de Fondul European pentru Pescuit 2007-2013, 
Axa Prioritara 4, Măsura 2.1.2. 

Demersul și-a propus să promoveze activitățile 
și oportunitățile de turism din zona Călărașiului, prin 
prezentarea pescuitului ca mod de relaxare și pe-
trecere a timpului liber, dar și prin aducerea publi -
cului cât mai aproape de principala atracție natu-
rală a județului Călărași, brațul Borcea. 

Pe lângă atelierul de îndeletniciri pescărești 
și spectacolul artistic susținut de ansamblurile fol-
clorice din Călărași, evenimentul a avut și o secțiu -
ne dedicată celor mici care au putut astfel paticipa 
la concursuri de desene pe asfalt cu tema: „Dună-
rea călărășeană prin ochi de copil”. De asemenea, 
în baza unui voucher oferit de organizator, au putut 
fi degustate produse alimentare pe bază de pește. 

Organizatorii evenimentului au acordat tutu-
ror participanților la atelierele practice desfă șu ra -
te, materiale publicitare cu însemnele festivalului, 
materiale constând în tricouri și șepci.  

Sursa: adevărul.ro

Festivalul Dunării călărășeneCălărași

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://ziartop.ro
http://adevarul.ro
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În data de 25 septembrie, Teatrul »
Tony Bulandra găzdiește sesiunea de 
informare despre programul Europa 
Creativă, finanțat de Uniunea Europeană 
cu scopul de a susține domeniile creative, 
cultura și audiovizualul. 

Bugetul alocat proiectului este de peste 1,4 
miliarde de euro, pentru perioada 2014 - 2020 și 
este gestionat de Comisia Europeană prin Agenția 
Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, 
care primește și evaluează aplicațiile.  

În cadrul programului Europa Creativă există 
două subprograme: MEDIA, Cultura, și o compo-
nentă transsectorială, dedicată garantării credite-
lor bancare pentru sectoarele culturale și creative 
și cooperării în domeniul politicilor culturale. 

În cadrul Subprogramul Cultura se oferă finan-
țare pentru proiecte de cooperare între minimum 
trei țări, rețele europene ce contribuie la profesio -
nalizarea operatorilor din sectoarele culturale și 
creative, platforme europene dedicate mobilității 
și promovării creatorilor și operelor culturale, pre-

cum și traduceri din literatura europeană.  
Pentru Subprogramul Cultura beneficiarii eli-

gibili sunt toți operatorii din sectoarele culturale 
și creative, însemnând organizații neguvernamen-
tale, instituții publice și companii private cu acti-
vitate în domeniu. Toate entitățile care depun pro-
iecte sau sunt partenere în proiecte trebuie să aibă 
minimum doi ani de existență juridică. Astfel, ță -
rile din care pot proveni operatorii implicați în pro-
iecte sunt: țările UE și, cu condiția semnării unor 
acorduri de participare la Programul Europa Crea-
tivă, țările candidate și potențial candidate la UE, 
țările din Spațiul Economic European, Elveția și țări -
le care fac obiectul Politicii Europene de Vecinătate. 

Depunerea proiectelor la Programul Europa Crea -
tivă se poate face anual până în 2020. De asemenea, 
prin Biroul Europa Creativă din România se promo-
vează Programul Europa Creativă la nivel național, 
se acordă asistență tehnică gratuită operatorilor 
care vor să acceseze finanțare, identificându-se par -
teneri europeni pentru cooperare și promovând, 
totodată, proiectele finanțate.  

Sursa: adevarul.ro

Bani europeni 
pentru dezvoltarea creativităţii!

Dâmboviţa

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Luni, 17 septembrie, a avut loc, la Ruse, Bulga -
ria, întâlnirea prin care a fost marcat debutul lucră -
rilor pentru proiectul transfrontalier „Dezvoltarea 
fluviului Dunărea pentru o mai bună conectivitate 
a Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul Pan-Eu-
ropean de transport nr. 7”. 

Astfel, municipiul Giurgiu și municipiul Ruse 
au primit finanțare pentru proiectul depus împreu -
nă, în cadrul Programului INTEREG V-A România Bul -
garia 2014 – 2020, având un buget de peste 7 milioa -
ne de euro. 

Primăria Municipiului Giurgiu are ca obiectiv de 
investiții „Amenajarea unui sector al Canalului Sfân -
tul Gheorghe în scopul îmbunătățirii conectivității 
în Euroregiunea Ruse - Giurgiu” și vizează amena-
jarea unui sector al Canalului Sfântul Gheorghe în 
apropierea legăturii sale naturale cu fluviul Dună-
rea, în scopul îmbunătățirii conectivității Eurore-
giunii Ruse - Giurgiu cu coridorul de transport fluvial. 

Realizată pe malul Canalului Sfântul Gheor-
ghe, pe Aleea Plantelor, în apropierea sediului Ad-
ministrației Domeniului Public și Privat Giurgiu, con -
strucția va dezvolta următoarele ținte: 

cheu cu pereu de dale din beton pe o lungime •

de 230 m; 
platformă portuară cu o suprafață totală de •

3.377 mp, din care platforma betonată 1.919 mp, iar 
platforma din pavele autoblocante este de 1.458 mp; 

rampă de ridicare ambarcațiuni ce va fi folosi tă •
în cazul reparațiilor efectuate la atelierul din ca drul 
portului sau pentru conservarea acestora pe tim pul iernii; 

clădire administrativă și împrejmuire; •
zonă reparații nave; •
platformă de andocare;  •
șase apuntamente plutitoare de acostare cu •

lungimea de 12 m; 
amenajări ale sistemului rutier, trotuare și parcări; •
amenajare peisagistică; •
În cazul municipalității giurgiuvene, contractul 

multianual de lucrări a fost semnat în data de 29 mai 
2018, în prima fază fiind elaborate proiectul teh-
nic, detaliile de execuție, documentația tehnică pen -
tru obținerea autorizației de construire și docu men -
tația pentru obținerea avizelor și acordurilor. După 
ce toate avizele vor fi obținute, municipiul Giurgiu va 
fi gazda unui eveniment similar celui organizat de 
Primăria Ruse. 

Sursa: primariagiurgiu.ro

Îmbunătăţirea conectivităţii 
Euroregiunii Ruse-Giurgiu 

cu coridorul Pan-European de transport nr. 7

Giurgiu

În data de 14 octombrie, la Baza de Cercetare 
și Expunere Muzeală Orașul de Floci, comuna Giur-
geni, gastronomii amatori sunt așteptați să-și arate 
măiestria la cea de-a VIII a ediție a festivalului-con -
curs de tradiție culinară ialomițeană „La Casa Tu-
dorii”. Evenimentul face parte din proiectul „Ialomița: 
dintotdeauna pentru totdeauna” și este organizat 
de Consiliul Județean Ialomița și Muzeul Județean Ia -
lomița, în parteneriat cu Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ia-
lomița, Muzeul Național al Agriculturii, Centrul Cul -
tural „Ionel Perlea“, Inspectoratul Școlar al județu -
lui Ialomița, Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu“ 

și Primăria comunei Giurgeni. Prin acest festival-con -
curs, organizatorii își propun să promoveze valorile 
tradiționale ialomițene (port, dansuri și muzică po-
pulare, artă culinară), dar și recunoașterea Orașu -
lui de Floci drept loc de naștere al lui Mihai Viteazul 
și, totodată, prima capitală a județului Ialomița. 

Manifestarea va cuprinde pe lângă rețetele cu-
linare specifice județului, și spectacole artistice ofe -
rite de ansambluri folclorice și soliști vocali, publi -
cul putând admira varietatea produselor culinare, 
ingeniozitatea și măiestria celor care le prepară și 
le prezintă în fața unui juriu competent. 

Sursa: adevarul.ro

Istorie, tradiţie și cultură, 
„La Casa Tudorii”

Ialomiţa

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://primariagiurgiu.ro
http://adevarul.ro
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Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploieși 
găzduiește, pe 8 octombrie, atelier dedicat roboți -
lor LEGO MINDSTORMS, eveniment organizat pornind 
de la ideea că „LEGO pentru educație constituie o 
poartă ce deschide lumea matematicii, a științe -
lor, dar și a competențelor lingvistice pentru elevi 
într-un mod extrem de atractiv”. Proiectul se adre-
sează elevilor de gimnaziu din școlile ploieștene, 
activitățile urmând să se desfă șoare în laboratoa-
tele de informatică ale colegiului ploieștean. 

Atelierul va avea loc pe 8 octombrie, în interva -
lul 16.00 - 19.00, propunându-le paritcipanților ur-
mătoarele secțiuni: 

Prezentare kit Lego Mindstorms – susținută de •
profesor Dicu Loredana (15 min); 

Inițiere în lucrul cu EV3 software și crearea •
unor module program; 

Verificarea programelor prin instalarea lor și •
rularea lor cu ajutorul roboților CNMV participanți 
la WRO România. 

Vor mentora participanții la acest atelier  mem -
bri ai echipelor de Lego Robotica CNMV Ploiești. 

Participarea va fi posibilă în baza înscrierii, în 
perioada 24-30 septembrie. Organizatorii anunță 
că selecția participanților se va face urmărind o dis -
tribuiție uniforma a numărului de elevi pentru fie-
care școala de proveniență. 

Sursa: telegrama.ro

Atelier de robotică LEGO MINDSTORMS, 
la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Ploiești

Prahova

În luna septembrie, Spitalul Orășenesc Zimni-
cea va fi dotat cu aparatură medicală performantă 
în valoare de peste 700 de mii de euro. Investiția se 
realizează prin proiectul „Sănătatea ta contează! – 
Modernizarea spitalelor din Zimnicea și Svishtov” 
finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România – 
Bulgaria, cu o valoare totală de 1.475.894,96 euro, 
din care orașului Zimnicea îi revin 726.872,49 euro, 
în timp ce localității Svishtov - 749.022,47 euro. 

Modernizarea celor două unități spitalicești din 
orașele partenere, Zimnicea și Svishtov, constă în a -

chiziționarea de aparatură medicală menită să creas -
că numărul persoanelor care au acces la tratamen -
te moderne și la o diagnosticare timpurie, de cali -
tate înaltă și de complexitate crescută.  

Totodată, în cadrul proiectului sunt planificate 
două schimburi de experiență și de bune practici,  
atât în Zimnicea, cât și Svishtov. 

Proiectul are o durată de implementare de 24 
de luni, începând cu 13 aprilie 2017, iar contribuția 
beneficiarilor este de 2% din cheltuielile eligibile. 

Sursa: Cronica de Teleorman

Modernizarea 
Spitalului Orășenesc din Zimnicea

Teleorman

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.telegrama.ro
http://www.cronicadeteleorman.ro
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Biroul Judeţean ARGEȘ 
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Tel./fax / 0246/215.271 
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Biroul Judeţean IALOMIȚA 
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
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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 
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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.
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