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La Mulţi Ani România! La Mulţi Ani români!
Vineri, 1 Decembrie, românii de »

pretutindeni au sărbătorit Centenarul 
Marii Uniri. Ca de fiecare dată, Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
a omagiat contribuția iluștrilor noștri 
înaintași care au luptat pentru înfăptuirea 
idealului de unire. 

Astfel, în cadrul manifestărilor organizate de 
Ziua Națională a României, a fost depusă o coroană 
de flori la Monumentul Eroilor situat în zona Ori-
zont, în semn de profund respect pentru sacrificiul 
eroilor români.  

1 Decembrie a fost declarată Ziua Națională a 
României în anul 1990, marcându-se astfel momen-
tul în care Transilvania, Banatul, Crișana și Maramu -
reșul s-au unit cu Patria Mamă, în 1918.

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


3Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 397 / 26 noiembrie - 5 decembrie 2018

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

Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenţiei 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 

distins cu Medalia Centenarului pentru contribuţia 
avută în dezvoltarea municipiului Câmpina
Vineri, 30 noiembrie, în cadrul »

manifestărilor prilejuite de Ziua Națională a 
României, precum și de aniversarea 
Centenarului Marii Uniri, Liviu Gabriel Mușat, 
directorul Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia, a fost distins cu 
Medalia Centenarului pentru contribuția 
avută în dezvoltarea municipiului Câmpina, 
cu ocazia evenimentului organizat la Casa 
Tineretului, de Consiliul Local Câmpina. 

Mulțumind pentru distincția primită, conside-
rată o încununare a unui efort colectiv susținut, Li -
viu Gabriel Mușat a precizat: „Pentru noi, Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, primi-
rea acestei medalii este un moment important prin 
care, o parte din eforturile pe care le depunem zil -
nic, sunt recunoscute la nivelul unei administrații 
preocupate de rezolvarea problemelor comunit ății, 
apelând la această resursă importantă reprezenta -
tă de finanțările europene. Suntem oricând alături 
de comunitățile care își rezolvă problemele accesând 
fonduri europene, prin Programul Operațional Re-

gional, așa cum s-a întâmplat în exercițiul financiar 
anterior, așa cum se întâmplă și acum”. 

Festivitatea de premiere a fost oficiată de pri-
marul Horia Tiseanu, alături de viceprimarul Adrian 
Pițigoi, precum și de consilierul Florin Frățilă, după 
ședința festivă a Consiliului Local Câmpina, în ca-
drul acesteia primind distincția Medalia Centena-
rului personalități marcante din domenii diferite 
de activitate, ce au avut un rol important în dez-
voltarea socială, economică sau culturală a muni-
cipiului Câmpina.  

Totodată, în deschiderea evenimentului, a fost 
semnat acordul de cooperare între primarii munici -
piilor Cahul și Câmpina, Nicolae Dandis, respectiv Ho -
ria Tiseanu, gest simbolic ce consolidează relațiile 
dintre cele două comunități. Cu acest prilej, prima -
rul municipiului Cahul a primit, în semn de prețuire 
„Cheia municipiului Câmpina”.  

În An Centenar, Agenția pentru Dezvoltare Re-
gională Sud Muntenia a aniversat 20 de ani de Ex -
celență în dezvoltarea regională, perioadă în care 
au fost implementate proiecte ce răspund nevoilor 
comunităților din regiunea Sud Muntenia în valoare 
de peste 1,5 miliarde de euro.
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http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia – prezentă 
la conferinţa naţională privind educaţia adulţilor

În data de 23 noiembrie 2018, »
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, a fost reprezentată la Conferința 
națională EPALE- Platforma Electronică 
pentru Educația Adulților în Europa, organizată 
de către Autoritatea Națională pentru 
Calificări, la Hotel Minerva din București. 

EPALE este o inițiativă a Direcției Generale de 
Educație și Cultură a Comisiei Europene, inițiativă 
asumată în cadrul angajamentului pe termen lung 
al UE pentru promovarea unei educații de înaltă 
calitate a adulților în Europa. 

Obiectivul platformei EPALE este de a îmbu nă -
tăți calitatea și furnizarea educației adulților în 
Europa, de a pune bazele unui puternic sector al e -
ducației adulților pan-european și de a permite pro -
fesioniștilor din domeniul educației adulților și mul -
tiplicatorilor să vina în întâmpinarea nevoilor adul -
ților. 

EPALE se adresează profesorilor, formatorilor, 
cercetătorilor, cadrelor universitare, studenților, 
factorilor de decizie politică și profesioniștilor din 
domeniul educației adulților din întreaga Europă. 
Autoritatea Națională pentru Calificări - ANC a fost 
desemnată Serviciu National de Asistență pentru 
EPALE, finanțat de către Comisia Europeană, în ca-
drul Programului ERASMUS +. 

Temele principale de discuție din cadrul confe -
rinței au vizat următoarele puncte: educația adul -
ților în România, formarea profesională continuă, 
legislația din domeniu, priorități și provocări iden-
tificate în educația adulților și în învățarea pe tot 
parcursul vieții, punându-se accent în principal pe 
prezentarea platformei Epale, prezentarea noului 
cadru Europass, proiecte și parteneriate Erasmus+ 
2019, puncte tari și oportunități ale platformei EPALE, 
precum și posibilele provocări ale utilizării aceste -
ia. De asemenea a fost adus în discuție și subiectul 
competențelor de viitor și evoluția educației și a pie -
ței muncii în următorii ani.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia la prima ediţie 
a Universităţii Cooperării Teritoriale Europene 

2018 SMARTRANSNATIONAL COOPERATION
ADR Sud Muntenia, în calitate de »

partener în cadrul proiectului „Social Green 
- Politici regionale pentru locuințe sociale 
ecologice” finanțat prin programul 
INTERREG Europe, a participat în perioada 
20 – 22 noiembrie 2018, la prima ediție a 
Universității Cooperării Teritoriale Europene 
2018 SmarTransnational Cooperation, 
eveniment organizat de Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, la sediul 
Bibliotecii Naționale a României din București. 

Evenimentul a avut ca scop crearea unui cadru 
de dezbatere informală privind cooperarea terito-
rială europeană, facilitând un dialog între benefi-
ciarii programelor de cooperare teritorială europea -
nă și ai programelor operaționale și generând siner -
gii între aceste programe finanțate din instrumente -
le politicii de coeziune. 

În prima zi, reprezentanți ai Programului INTERREG 
Europe, Programului Transnațional Dunărea și URBACT 
au prezentat rezultatele obținute ca urmare a imple -
mentării proiectelor finanțate. Întrunirea a continuat 
cu o dezbatere asupra viitorului programelor de coo -
perare teritorială post-2020, în contextul propune -
rilor de regulamente privind perioada de progra-
mare 2021-2027 lansate de către Comisia Europea -
nă și a preluării Președinției Consiliului UE de către 
România la data de 1 ianuarie 2019.  

În cea de-a doua zi, au fost prezentate oportu -
nitățile de finanțare oferite de către următoarele pro -
grame: Programul Transnațional Dunărea, ESPON, 
Interreg Europe și URBACT care au realizat informări 
despre apelurile de proiecte ce urmează să fie lan-
sate în perioada imediat următoare.  

La finalul acestor două zile au avut loc sesiuni 
de tip market place. Aceste sesiuni au constituit o 
bună oportunitate de a învăța din cele mai bune 
practici de cooperare transnațională și interregio-
nală, de a analiza oportunitățile oferite de următoa -
rea perioadă de programare și de a perfecționa teh -
nicile de implementarea a proiectelor de coopera -

re teritorială europeană.  
În ultima zi a evenimentului s-au organizat do -

uă ateliere de lucru referitoare la planificarea stra -
tegică și management financiar precum și comuni -
carea și capitalizarea rezultatelor proiectelor.  

La acest eveniment au participat peste 50 de 
actori interesați, reprezentanți ai programelor de 
cooperare teritorială europeană, ai Ministerului ai 
Ministerului Fondurilor Europene și ai Ministerului 
Afacerilor Externe, beneficiari, precum și poten țiali 
beneficiari ai acestor programe. 

Consorțiul proiectului Social Green este format 
din parteneri din Suedia, Portugalia, Spania, Croa -
ția, Estonia și România: Nordregio din Suedia (lider de 
proiect), Agenția Energetică sin Tartu (Estonia), Agen -
ția Energetică Extremadura (Spania), Agenția Energe -
tică Nord (Croația), CCDR-N – Comisia Regională de 
Coordonare și Dezvoltare din Nordul Portugaliei, 
CeiiA – Centrul pentru Excelență și Inovare în In-
dustra Auto – Portugalia, Municipiul Alba Iulia (Ro-
mânia), ADR Sud Muntenia. 

Proiectul „Social Green” are o valoare totală 
de 1,2 milioane de euro, din care bugetul Agenției 
este de peste138 de euro. Acesta are o durată de 
impementare de 5 ani (aprilie 2016 – martie 2021), 
ADR Sud Muntenia devenind partener în cadrul pro-
iectului la începutul lunii aprilie 2017, prin înlocui -
rea Primăriei Mizil în cadrul consorțiului.

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


6Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 397 / 26 noiembrie - 5 decembrie 2018

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

Liviu Gabriel Mușat 
• 19 ani de activitate 

în cadrul  
Agenţiei  

pentru Dezvoltare 
Regională 

Sud Muntenia! 
În data de 1 Decembrie, Liviu Gabriel 

MUȘAT, directorul Agenției pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia, aniver -
sează 19 ani de activitate în mijlocul 
Agențienilor. Pe această cale, dorim să 
ne arătăm prețuirea pentru dăruirea, 
profesionalismul, perseverența și in-
tegritatea care au asigurat performan -
țele Agenției, și, implicit, pe ale noastre! 

Liviu Gabriel Mușat, La Mulți Ani cu 
sănătate și împliniri pe toate planurile!

Octavian Cristian Dobrescu 
• 10 ani de activitate 

în cadrul  
Agenţiei  

pentru Dezvoltare 
Regională 

Sud Muntenia! 
Astăzi, colegul nostru Octavian Cristian 

Dobrescu, șef Serviciu Achizi ții publice 
și asistență tehnică, împli nește 10 ani 
de activitate în cadrul Agen ției! 

Cu această ocazie, dorim să-l feli -
cităm și să-i mulțumim pentru colegia-
litate și pentru întreaga activitate de-
rulată până în prezent în cadrul Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! 

La Mulți Ani cu succese pe toate 
planurile!
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S-a modificat forma de contract 
din cadrul Ghidului general al solicitantului 
pentru proiectele nefinalizate din cadrul 

POR 2014 – 2020!
Miercuri, 28 »

noiembrie, Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației 
Publice(MDRAP) prin 
Autoritatea de Management 
pentru Programul 
Operațional Regional 
(AMPOR) a modificat 
clauzele specifice privind 
apelurile de proiecte nefinalizate aferente 
Programului Operațional Regional 
2014 – 2020. 

Prin această modificare se are în vedere cla-
rificarea mecanismului de efectuare a plăților pen-
tru beneficiarii contractelor de finanțare vizând pro -
iectele nefinalizate. Astfel plățile pot fi realizate fie 
direct de către aceștia, prin reîntregirea sursei, fie 
de AMPOR/MDRAP, prin intermediul altor programe 
de finanțare (PNDL; POR 2007 – 2013, etc.). 

Modificările operate asupra clauzelor specifi -
ce vizează următoarele priorități de investiții: 3.2 
„Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor 
de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teri-
toriu, în particular zone urbane, inclusiv promo-
varea planurilor sustenabile de mobilitate urbană 
și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adap-
tărilor”, 4.1 „Promovarea strategiilor de reducere 
a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipu-
rile de teritoriu, în particular zone urbane, inclu-
siv promovarea planurilor sustenabile de mobili-
tate urbană și a unor măsuri relevante pentru ate-
nuarea adaptărilor”, 5.1 „ Conservarea, proteja-
rea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului na-
tural și cultural”, 6.1 „Stimularea mobilității re-
gionale prin conectarea nodurilor secundare și 
terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodu-
rilor multimodale”, 8.1 „Investițiile în infrastruc-

turile sanitare și sociale care contribuie la dezvol-
tarea la nivel național, regional și local, reducând 
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate 
și promovând incluziunea socială prin îmbunătă -
țirea accesului la serviciile sociale, culturale și de 
recreare, precum și trecerea de la serviciile insti -
tu ționale la serviciile prestate de colectivitățile lo -
cale”, 8.2 „Îmbunătățirea calității și a eficienței în -
grijirii spitalicești de urgență” și 10.1 „Investițiile 
în educație, și formare, inclusiv în formare profe-
sională, pentru dobândirea de competențe și în -
vățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea in-
frastructurilor de educație și formare”. 

Totodată, Ghidul solicitantului aferent Axei 
prioritare 10, Prioritatea de investiții 10.1, apel de -
dicat Ministerului Educației Naționale, Secțiu nea 
4.1 „Eligibilitatea solicitanților și partenerilor”, 
punctul „Drepturi asupra infrastructurii (teren/ 
clădire)” se modifică în vederea corelării cu ordi-
nul MDRAP nr. 5525/28.08.2018. 

Celelalte condiții și prevederi din ghidurile 
specifice rămân neschimbate. 

Ordinul de ministru, precum și forma consoli-
dată a ghidului pot fi consultate pe site-ul dedicat 
implementării Programului Operațional Regional 
2014 – 2020 în Regiunea Sud Muntenia, secțiunea 
Program > Ghidul general, link: https://regio.adrmunte -
nia.ro/ghidul-general/static/1222 sau pe site-ul 
www.inforegio.ro.

http://www.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 5 decembrie 2018

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


La sfârșitul lunii noiembrie, »
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, 
Comerț și Antreprenoriat a lansat în 
dezbatere publică proiectul modificat al 
legii privind funcționarea incubatoarelor și 
acceleratoarelor de afaceri.  

Principalele modificări au fost făcute cu sco-
pul de a oferi sprijin antreprenorilor aflați la înce-
put de drum și constau în simplificarea procedurii 
de acordare a titlului de incubator de afaceri, pre-
cum și în eliminarea studiului de fezabilitate și a 
reglementări birocratice. De asemenea, a fost schim -
bată perioada de valabilitate a titlului de incuba-
tor de afaceri (de la 10 ani, la o perioadă nedeter-
minată), iar tipurile de incubatoare de afaceri au 
fost reduse de la opt la trei, după cum urmează: in -
cubator de afaceri cu portofoliu mixt, incubator aca -
demic de afaceri, incubator specific unui sector.  

Mai multe detalii privind proiectul de lege se pot 
afla accesând următorul link: http://www.imm.gov.ro/ 
pro iecte-de-politici-publice-aflate-in-dezbatere-
publica. 

Sursa: stiripesurse.ro
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Ediţia 2020 a competiţiei 
„Regiunea europeană întreprinzătoare”

Comitetul Regiunilor a lansat cererea de aplica -
ții pentru competiția „Regiunea europeană între-
prinzătoare” (REI). Aplicațiile pot fi depuse până la 
data de 27 aprilie 2019, premiul REI fiind accesibil 
tuturor regiunilor și orașelor europene ce au ca scop 
aplicarea unei strategii ambițioase vizând sprijinirea 
IMM-urilor și a antreprenorilor. 

Proiectul „Regiunea europeană întreprinzătoa -
re” identifică și recompensează regiunile din cadrul 
UE cu o politică antreprenorială inovatoare, indife -
rent de mărimea, bogăția sau competențele lor. Ast -
fel, regiunile ce prezintă cel mai credibil, progresist 
plan de perspectivă sunt distinse cu titlul „Regiunea 
europeană întreprinzătoare” pentru anul respectiv. 

Obiectivele acestei competiții vizează contribu -
ția la punerea în aplicare în parteneriat a Small Busi -

ness Act (SBA), precum și demonstrarea utilizării 
optime a fondurilor UE și a altor fonduri publice ca -
re țintesc dezvoltarea unei politici antreprenoriale în 
regiunea respectivă. 

La această competiție pot participa toate te-
ritoriile din statele membre ale UE, comunități, ora -
șe, precum și teritorii transfrontaliere sau eurore-
giuni, cu competențe la nivel politic.  

Mai multe detalii privind documentele și pro-
cedurile aferente acestei competiții puteți afla pe 
site-ul www.finantare.ro sau pe site-ul dedicat 
concursului Comitetul European al Regiunilor, ac-
cesând link-ul următor: https://cor.europa.eu/ro/en -
gage/Pages/european-ent repreneur ia l -
region.aspx. 

Sursa: finantare.ro

Legea pentru funcţionarea incubatoarelor 
și acceleratoarelor de afaceri în dezbatere publică

http://www.imm.gov.ro/proiecte-de-politici-publice-aflate-in-dezbatere-publica
http://www.imm.gov.ro/proiecte-de-politici-publice-aflate-in-dezbatere-publica
http://www.imm.gov.ro/proiecte-de-politici-publice-aflate-in-dezbatere-publica
http://www.imm.gov.ro/proiecte-de-politici-publice-aflate-in-dezbatere-publica
http://stiripesurse.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.finantare.ro
ttps://cor.europa.eu/ro/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx
ttps://cor.europa.eu/ro/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx
ttps://cor.europa.eu/ro/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx
http://www.finantare.ro
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Rezervaţia Naturală Peștera Cocora
Rezervația Naturală Peștera Cocora, »

întinzându-se pe o suprafață de 307 
hectare, este situată în Parcul Național 
Bucegi, fiind administrată de Primăria 
Comunei Moroeni, județul Dâmbovița. 
Rezervația include sistemul carstic 
Bătrâna, Peștera Ialomiței, Peștera 
Pustnicul, Cheile Urșilor, Cheile Horoabei, 
Cheile Peșterii și Turnul Seciului. 

Peștera Ialomiței săpată în calcarele muntelui 
Bătrâna, la 1.503 m altitudine, este dispusă pe do -
uă etaje care formează aproximativ 800 de metri 
de galerii fosile și active. Aici vegetația subalpină 
este extrem de bogată. De asemenea, pot fi găsite 
rarități floristice precum bulbucii de munte din Chei -
le Peșterii, păiușul de pe Valea Leșniței, ange lica pe 
Valea Horoabei, Cheile Urșilor și Cheile Peșterii. 

Aici există și Mănăstirea Peștera Ialomiței, con -
struită în secolul al XVI-lea de Mihnea cel Rău, voie -
vod al țării Românești. Aceasta este amplasată chiar 
la intrarea în Peștera Ialomiței. La 200 de metri în adân -
cul peșterii se află „Piatra altarului”, unde, după cum 
spun legendele, aveau loc slujbele religioase. 

Inițial, mănăstirea a fost construită din lemn, 
dar în urma unui nefericit incident petrecut în 1818 
a ars. Reconstruirea a fost realizată de către iero-
monahul Gherontie de la Petroșița și de preotul 
Gheorghe Baltag. În jurul lăcașului erau amplasate 
multe chilii care serveau ca loc de adăpost pentru 
cuvioșii călugări care slujeau aici. Legendele vorbesc 
despre un sihastru care a trăit în aceste locuri la în -
ceputul secolului XIX, și care era însoțit de un urs. 

Schitul, care este vizibil azi la Peștera Ialo mi -
ței, a fost construit în anul 1901 de către mai mulți 
sihaștri cu ajutorul ciobanilor din zonă. Lucrările de 
construcție s-au desfășurat sub atenta direcționare 
a ieromonahului Ieronim al II-lea. În anul 1911 a avut 
loc sfințirea lăcașului de către starețul Dionisie de 
la mănăstirea Sinaia. 

În masivul Horoabei și pe valea omonimă, în 
abruptul de calcare jurasice mai pot fi găsite câte -
va puncte fosilifere. La baza peretelui de calcar al 
masivului, în sudul cheilor peșterii, pe versantul drept 
al Ialomiței apare un impresionant strat de dogger. 
Calcarele din canionul Horoabei sunt de culoare 

gălbuie-verzuie și sunt așezate pe un orizont de 
gresii. Pe stratul gros de calcar sunt așezate calca -
re fine roz sau albe, care adăpostesc o faună boga -
tă de brahiopode, fiind una dintre cele mai rare din 
Carpați. 

Tot aici, în Grota Urșilor care are o înălțime de 
25 de metri, o lățime de aproximativ 40 metri și o 
lungime de 75 de metri au fost descoperite exem-
plare importante de schelete de ursul peșterilor. 

În Rezervația Naturală Peștera Cocora se re -
găsește o faună și o vegetație destul de variată, aici 
existând păduri de conifere, de foioase, dar și o ve -
getație destul de rar întâlnită: păiușul, gențiana bul -
gărica, stânjenelul de munte, dar și secară de mun -
te. Totodată, interiorul peșterilor din cadrul rezer -
vației există specii precum: Fridericia ratzeli, Pa-
rasitus nivenus, Euryparasitus emarginatus, Cera-
tophysella sigillata, Onychiurus armatus, Folsomia 
listeri, Lepidocyrtus serbicus, Catops tristis, Duva-
lius procerus, Nictus crenatus; subspecii endemice 
de Amphipod, Niphargus carpathicus cavernicolus. 

Sursa: ziarulevenimentul.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://ziarulevenimentul.ro
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În luna noiembrie, autoritățile locale din orașul 
Mioveni au organizat dezbaterea „Reflecție asupra 
globalizării” eveniment ce a avut loc în cadrul ce-
lei e-a doua etape a proiectului Wise „Wileinnova -
ting and strengthening Europe”. Intitulată „Eu re-
flect”, această etapă a fost dedicată provocărilor 
curente ale societăților din Uniunea Europeană, eu -
roscepticismului și suveranității teritoriale, provo-
cărilor globale, precum și rolului societăților civile 
în promovarea valorilor Uniunii Europene. 

Până în prezent, în cadrul proiectului au avut 
loc activitățile de lansare a proiectului, primul eve -
niment internațional – „Eu learn” organizat la Roma. 

Wise „Wileinnovating and strengthening Europe” 
este un proiect implementat în orașul Mioveni în 
cadrul programului Europa pentru cetățeni și este 
realizat în parteneriat cu 15 țări europene: Franța, 
Italia, Slovenia, Muntenegru, Albania, Portugalia, Bel -
gia, Bulgaria, Croația, Olanda, Spania, Macedonia, 
Serbia, Grecia, Cehia.  

Proiectul vizează următoarele rezultate: con -
tribuția la înțelegerea de către cetățeni a Uniunii 
Europene, a istoriei și a diversității ei, consolidarea 
conceptului de cetățenie europeană și îmbunătăți -

rea participării civice și democratice la nivel euro -
pean, conștientizarea asupra memoriei, valorilor co -
mune, istoriei și scopului Uniunii, încurajarea parti -
cipării civice și democratice prin dezvoltarea înțe -
legerii cetățenilor a procesului de realizare a po-
liticilor și promovarea voluntariatului la nivelul Uniu -
nii Europen. 

Sursa: bitpress.ro

Wise – inovând și consolidând Europa, 
„Reflecție asupra globalizării”

Argeș

Autoritățile locale călărășene au lansat apelul 
privind propunerile cetățenilor privind proiecția 
bugetară a anului 2019. Astfel, călărășenii pot face 
propuneri de lucrări ce ar trebui incluse în bugetul 
de venituri și cheltuieli, aferent anului viitor. În 
cadrul Primăriei Municipiului Călărași bugetul este 
în lucru, o serie de priorități aferente anului 2019, 
fiind deja reperate. 

Propunerile cetățenilor recpționate la adresa de 
email: propuneribuget2019@primariacalarasi.ro 
sau printr-o scrisoare la adresa Primăria Călărași, 
strada București, nr. 140 A vor fi valorificate în ca-
drul proiectului de buget pe 2019, în funcție de ne -
cesitate, urgență, categorie bugetară, planuri urba -
nistice și numărul de persoane deservite.   

Propunerile primite vor fi postate pe site-ul 
primăriei, pentru a fi consultate de toți locuitorii 
municipiului. Acestea pot fi trimise până la data 
de 31.12.2018. 

Sursa: Primăria Municipiului Călărași

Primăria Municipiului Călărași – 
consultări cu cetăţenii privind bugetul anului 2019
Călărași

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://bitpress.ro
mailto:propuneribuget2019@primariacalarasi.ro
mailto:propuneribuget2019@primariacalarasi.ro
http://primariacalarasi.ro
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În data de 3 decembrie, în cadrul conferinței 
de presă organizate ad-hoc, Primăria Corbii Mari a 
anunțat finalizarea proiectului „Amenajare teren 
public de sport Ungureni, comuna Corbii Mari, ju -
dețul Dâmbovița”, finanțat prin Programul Națio -
nal de Dezvoltare Locală 2014 – 2020, sub-Măsura 
19.2, Măsura 1 – „Crearea, extinderea, reabilitarea 
și/sau modernizarea, inclusiv dotarea infrastructu -
rii și serviciilor publice de bază la scară mică”. 
Proiectul a fost inclus Strategia de Dezvoltare Lo-

cală a Asociației Grupul de Acțiune Locală TITU, din 
care face parte ca membru fondator și Comuna 
Corbii Mari. 

Proiectul depus de autoritățile locale dâmbo -
vițene are o valoare de peste 240 de mii de lei, din 
care aproximativ 180 de mii reprezintă valoarea 
eligibilă nerambursabilă, locația aleasă, vecinăta-
tea Școlii Ungureni, fiind justificată de faptul că 
terenul de sport poate deservi și unitatea școlară.  

Sursa: ziardambovita.ro

Din luna decembrie, 
locuitorii din satul Ungureni vor avea un teren de sport
Dâmboviţa

În cadrul manifestărilor pri -
lejuite de aniversarea Centena-
rului Marii Uniri, elevii din ciclul 
primar al Școlii Gimnaziale „Sfân -
tul Gheorghe”, Giurgiu, au deru -
lat proiectul educațional „100 de 
cărți pentru 100 România”. 

Proiectul destinat marcării 
Anului Centenar printr-o activi-
tate în care să se implice toți ele -
vii din ciclul primar a avut ca obiec -
tive formarea în rândul elevilor 

a deprinderilor de colaborare și 
de lucru în echipă, îmbogățirea 
fondului de carte al bibliotecii 
Școlii Gimnaziale „Sfântu Gheor -
ghe”, Giurgiu, prin donațiile de 
carte. 

Astfel, prin această inițiati -
vă, elevii giurgiuveni au donat 
323 de cărți, fapt ce evidenția -
ză interesul copiilor și al părin -
ților pentru activitate.  

Sursa: giurgiu-net.ro

100 de cărţi 
pentru 100 România

Giurgiu

Autoritățile locale din comuna 
Mărculești au adus în stadiul de fi-
nalizare lucrările de canalizare de-
marate cu ceva timp în urmă, prin 
accesarea unei finanțări guverna-
mentale, lucrări ce constituie o ne-
cesitate de mai bine de 30 de ani 
pentru cele aproximativ 500 de lo -
cuințe de pe suprafața comunei. Fi-
nalizarea acestui proiect este vitală 
pentru inițiativele viitoare ale pri-
măriei care, în primăvară dorește să 
demareze lucrările de asfaltare a 
drumurilor, în acest sens fiind sem-
nat un contract de finanțare în va-
loare de aproximativ 80 de miliarde 
de lei, după cum afirmă primarul 
comunei Mărculești.  

Sursa: independentonline.ro

 
Reţea 

de canalizare 
pentru 

ialomiţenii 
din comuna 
Mărculești

Ialomiţa

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://ziardambovita.ro
http://giurgiu-net.ro
http://independentonline.ro


Primăria municipiului Turnu Măgurele și Minis-
terul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
au semnat contractul de finanțare pentru proiectul 
„L-TEN – Conectarea Rețelei de Transport Europe -
ne printr-o legătură mai bună între orașele Turnu 
Măgurele și Levski – Bulgaria pentru dezvoltarea 
durabilă a zonei”. În cadrul acestui proiect au fost 
achiziționate servicii de execuție și lucrări de mo-
dernizare pentru cinci străzi aferente obiectivului 
de investiții „Îmbunătățirea accesibilității în zona 
transfrontalieră prin modernizarea de străzi din 
Municipiul Turnu Măgurele”, proiectul cofinanțat 
prin Programul Intereg România – Bulgaria. 

În prezent, în cadrul proiectului vizând îmbu -
nătățirea legăturii terțiare Turnu Măgurele – Levski, 
au fost încheiate contractele aferente execuției de 
lucrări, precum și contractul de management, urmând 
ca modernizarea celor cinci străzi să se realizeze 
după trecerea anotimpului rece. 

Sursa: ziarulmara.ro

Din data de 5 decembrie, comuna Izvoarele 
din județul Prahova va deveni unul dintre primele pa -
tru Sate Europene de Tineret, alături de localită ți -
le rurale Copalnic – Mănăștur (jud. Maramureș), Sas -
cut (județul Bacău), și Sânpaul (județul Cluj), în ca -
drul proiectului omonim. Evenimentul de lansare 
a proiectului este organizat de membrii asociației 
Curba de Cultură, în data de 5 decembrie, la Că-
minul Cultural din Homorâciu. 

Cu această ocazie, inițiatorii proiectului vor 
prezenta programul Satul European de Tineret, 
precum și activitățile planificate prin care sunt vi-
zate domenii precum: cultură, educație, volunta-
riat și politici publice. Se inițiază astfel o colabora -
re între tinerii din comună și factori de decizie de 
nivel local și județean prin care se poate dezvolta o 
comunitate ce respectă și rezolvă nevoile tinerilor. 

Satul European de Tineret este un proiect de 
dialog structurat cofinanțat de Uniunea Europeană 

prin programul ERASMUS+ și implementat de Aso -
ciația pentru Dezvoltare Activă din Bacău, Asocia -
ția DEIS din Baia Mare, Asociația Go Free din Cluj-
Napoca, precum și de Asociația Curba de Cultură 
din Izvoarele, Prahova. 

Sursa: primarph.ro

13Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 397 / 26 noiembrie - 5 decembrie 2018

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

IN
FO

 JU
D

EȚE

Comuna Izvoarele – 
Sat European de Tineret

Prahova

Legături rutiere mai bune 
între Turnu Măgurele și Levski

Teleorman

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


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

Agenție și de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 
în vederea promovării 

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

organizate de acestea în județele regiunii.

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 / 5 decembrie 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

