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„Colindăm, colindăm iarna ...”
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-

tenia a fost și în acest an gazda colindătorilor, tra -
diție respectată cu sfințenie. Elevii călărășeni au 
pus în scenă momente artistice valoroase, autenti -
ce, aducând în sufletele tuturor spiritul Sărbători-
lor de Crăciun și vestind un Nou An mai bun. 

Așteptați cu nerăbdare și bucurie, întâmpinați 
cu daruri specifice sezonului, astăzi au trecut pra-
gul Agenției, îmbrăcați în straie de sărbătoare colin -
dătorii de la Școala Generală Nr. 10 „Mihai Vitea-
zul”, Călărași, Centrul de Servicii Sociale pentru Co -
pil și Familie SERA, Călărași, precum și de la Gră di -
nița „Rostogol” din Călărași. 

Astfel, în aceste zile premergătoare Sărbătorii 
Nașterii Domnului Iisus Hristos, micuții colindători 
ne-au prezentat emoționante momente autentice, 
specifice zonei, și nu numai, îndrumați de cadrele 
didactice coordonatoare. 

Din cele mai vechi timpuri, în societatea româ -
nească tradițională, obiceiul colindatului are loc în tim -
pul sărbătorilor asociate marilor ceremonialuri de 
inițiere, colindătorii fiind considerați mesagerii Divi -
nității, prin intermediul cărora întreaga comunitate 
împărtășea starea spirituală, magică a sărbătorii. 

Cu magia sărbătorilor în suflet și cu certitudi-
nea unui An Nou mai bun, le mulțumim acestor me-
sageri privilegiați ai sacrului! 

Sărbători fericite alături de cei dragi!

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Conferința regională de prezentare 
a Raportului Anual POR

În data de 19 decembrie, Agenția »
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
în calitate de Organism Intermediar pentru 
Programul Operațional Regional 2014-2020, 
a organizat, la sediul din Călărași, Conferința 
regională de prezentare a Raportului Anual. 

Evenimentul ce a reunit reprezentanți ai auto -
rităților publice locale din cadrul regiunii Sud Munte -
nia a avut ca obiectiv principal prezentarea bilan -
țului activității derulate de ADR Sud Muntenia pe 
parcursul anului 2018, privind implementarea Pro-
gramului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020. 
Totodată, s-au făcut informări cu privire la stadiul 
de accesare a fondurilor nerambursabile, recoman -
dări referitoare la implementarea proiectelor, pre-
cum și o serie de precizări despre condițiile speci-
fice de monitorizare a contractelor. 

Referitor la desfășurarea activității Agenției pen -
tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Mușat, 
directorul instituției a arătat în debutul conferinței 
regionale că „prioritatea anului 2018 a constat în 
implementarea Programului Operațional Regional 
2014 -2020, în regiunea Sud Muntenia, activitatea 
Agenției desfășurându-se cu motoarele turate la ma -
ximum. Astfel, până în prezent, au fost depuse 1095 
de proiecte (inclusiv aplicațiile din cadrul SUERD), prin 
care sunt solicitate fonduri FEDR și de la bugetul 
de stat în valoare de peste 8 miliarde de lei, pentru 
450  de aplicații fiind semnate deja con tractele de 
finanțare în valoare de peste 1,9 mili arde de lei.”  

Situația proiectelor depuse până la această 
dată în regiunea noastră demonstrează un interes 
deosebit pentru fonduri Regio din partea investi-
torilor privați, microîntreprinderile contractând 
300 de proiecte în cadrul liniei de finanțare desti-
nate lor, în timp ce întreprinderile mici și mijlocii 
au contractat 82 de proiecte primind finanțare în 
cadrul Priorității de investiții 2.2.  

O altă zonă de interes în ceea ce privește im-
plementarea POR în acest an, a fost reprezentată 
de modernizarea și reabilitarea rețelelor de drumuri 
județene, ce asigură conectivitatea, directă sau in -
directă, cu rețeaua TEN-T, cele patru apeluri de pro -
iecte aferente priorității de investiții 6.1, reflectând 

un grad de acoperire de 219,70%. Toto dată, autorită -
țile locale din cadrul regiunii Sud Mun tenia au fost 
preocupate de revitalizarea comuni tă ților din zo-
nele urbane, 29 de proiecte fiind depuse în cadrul 
Axei prioritare 13, Prioritatea de investiții 9b. 

Privit în retrospectivă, anul 2018 poate fi consi -
derat unul dinamic. Pentru a veni în sprijinul benefi -
ciarilor de fonduri europene, Autoritatea de Mana -
gement pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) 
a redeschis o serie de axe și a introdus noi priorități 
de investiții. În ultimul trimestru al anului, ca urmare 
a solicitărilor AMPOR, la nivelul Agenției au fost eva -
luate cu prioritate proiectele vizând dezvoltarea 
infrastructurii de sănătate (Axa prioritară 8) și îmbu -
nătățirea infrastructurii edu caționale (Axa priori-
tară 10), astfel încât absorbția fondurilor europene 
să ajungă la un nivel superior. Totodată, la solici-
tarea AMPOR, ADR Sud Muntenia efectuează veri-
ficarea financiară a aplicațiilor depuse în cadrul Axei 
prioritare 11 – Cadastru, apel cu alocare națională. 

Un statut aparte în cadrul Programului Opera -
țional Regional, datorită complexității, îl are Axa prio -
ritară 4, destinată dezvoltării centrelor urbane, ce 
are alocat aproape un sfert din bugetul POR. În ca-
drul acestei axe sprijinul financiar este condiționat 
de existența unor strategii integrate de dezvoltare 
urbană elaborate la nivelul orașului și zonei func -
ționale înconjurătoare, după caz. Astfel, la nivelul 
regiunii Sud Muntenia au fost depuse în cadrul a -
cestei axe 16 proiecte, cu o valoare totală de peste 
260 de milioane de lei.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Conferință de presă privind stadiul implementării 
Programului Operațional Regional 2014 – 2020

Joi, 13 decembrie, »
Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia, 
Organism Intermediar pentru 
Programul Operațional 
Regional (POR) 2014-2020, 
a organizat, la sediul din 
Călărași, Conferința de presă 
destinată reprezentanților 
mass-media. 

Scopul acestui eveniment a constat în prezen-
tarea bilanțului activității derulate de ADR Sud 
Muntenia pe parcursul anului 2018, privind imple-
mentarea POR. 

În deschiderea conferinței, Liviu Mușat, direc-
torul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Mun -
tenia a realizat o prezentare a principalelor aspec -
te privind situația implementării POR, din acest an: 
„Anul 2018 a avut în prim-plan, din punctul de vede -
re al desfășurării activității, derularea Programu-
lui Operațional Regional, în regiunea Sud Munte-
nia. Până la această dată, la nivelul regiunii noas-
tre au fost depuse 1093 de proiecte (inclusiv apli ca -
țiile depuse în cadrul SUERD), prin care se solicită 
fonduri FEDR și de la bugetul de stat în valoare de 
aproximativ 6,5 miliarde de lei. Dintre acestea, s-
au semnat până în prezent contractele de finan-

țare pentru 435 de aplicații, prin care beneficiarii 
vor obține fonduri nerambursabile ce depășesc 
1,46 de miliarde de lei”. 

Astfel, situația proiectelor depuse și contracta -
te, la nivelul regiunii Sud Muntenia este următoarea: 

* sunt incluse și proiectele depuse/contracte -
le semnate în cadrul Axei Prioritare 8, cu alocare na -
țională, implementate în mai multe județe, solici -
tanții fiind Ministerul Sănătății și Inspectoratul 
General pentru Situații de Urgență. 

Totodată, în ultimul trimestru al anului, Agen -
ția, ca urmare a solicitărilor venite din partea Au -
to rității de Management pentru Programul Ope -
rațio nal Regional (AMPOR) a evaluat cu prioritate 
proiec tele aferente dezvoltării infrastructurii de 
sănăta te (Axa prioritară 8) și a îmbunătățirii in -
frastructu rii educaționale (Axa prioritară 10) pen-
tru crește rea gradului de absorbție a fondurilor eu-
ropene. 

De asemenea, Agenția pentru Dezvoltare Re-
gională Sud Muntenia a fost desemnată de AMPOR 
să efectueze verificarea financiară a cererilor de 
finanțare depuse în cadrul Axei prioritare 11 – Ca-
dastru, apel cu alocare națională. 

2018 a reprezentat și aniversarea a 20 de ani 
de dezvoltare regională în Sud Muntenia, cel mai 
semnificativ rezultat fiind implementarea a 1.668 
de proiecte cu o valoare totală de aproximativ 1,5 
miliarde de euro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pentru POR 2014 - 2020 și are responsabilități 
delegate pentru implementarea acestui 
program. Mai multe detalii despre posibilitățile 
de finanțare din POR puteți obține contactând 
experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 
0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, 
e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Județ
Nr. 

proiecte 
depuse

Valoare 
nerambursabilă 

solicitată 
- mil. lei -

Nr. 
contracte 
semnate

Valoare 
nerambursabilă 

contractată 
- mil. lei -

Argeș 231 839,16 134 388,85

Călărași 99 826,76 31 187,27

Dâmbovița 212 1.415,15 82 410,74

Giurgiu 114 618,96 32 33,6

Ialomița 73 637,18 23 146,53

Prahova 288 1.561,83 99 217,46

Teleorman 71 519,42 33 58,72

TOTAL: 1.093* 6.477,12 435* 1.456,28

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Fonduri nerambursabile pentru infrastructura 
dedicată persoanelor cu dizabilități 

din județul Argeș
Joi, 13 decembrie, Liviu Gabriel Mușat, direc-

torul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, și Adrian Macovei, directorul general al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Argeș, au semnat contractele de finan -
țare pentru proiectele „Complex de 3 locuințe pro-
tejate și centru de zi, comuna Băbana, satul Lupueni, 
județul Argeș” și „Complex de 4 locuințe protejate 
și centru de zi, comuna Tigveni, sat Bârseștii de jos, 
județul Argeș”, finanțate prin Programul Operațio -
nal Regional 2014 – 2020, în cadrul Axei prioritare 
8 - „Investițiile în infrastructurile sanitare și socia -
le care contribuie la dezvoltarea la nivel național, 
regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce 
privește starea de sănătate și promovând inclu-
ziunea socială prin îmbunătățirea accesului la ser-
viciile sociale, culturale și de recreare, precum și 
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile 
prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul spe-
cific 8.3 „Creșterea gradului de acoperire cu servi -
cii sociale”, Grup vulnerabil: Persoane cu diza bi -
lități. 

Pe de o parte, în cadrul proiectului realizat în 
parteneriat cu comuna Băbana, Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș 
(DGASPC), având calitatea de lider de proiect, are 
în vedere dezvoltarea de servicii alternative de 
sprijin pentru viața independentă și integrare în 
comunitate în scopul creșterii calității vieții per-
soanelor cu dizabilități, prin asigurarea unor con -
diții decente de viață într-un mediu de tip familial. 
În acest sens, în comuna Băbana vor fi construite 3 
locuințe protejate pentru 24 de persoane adulte 
cu dizabilități, dezinstituționalizate din Centrul de 
Îngrijire și Asistență Pitești, și va fi înființat un cen-
tru de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități. 
Pe de altă parte, prin proiectul realizat în partene -
riat cu comuna Tigveni, liderul de proiect, DGASPC 
Argeș, își propune să dezvolte un număr de 4 ser-
vicii sociale de tip locuință protejată pentru 33 de 
persoane adulte dezinstituționalizate și a unui cen-
tru de zi. Având o perioadă de implementare de 51 
de luni – proiectul „Complex de 3 locuințe prote-

jate și centru de zi, comuna Băbana, satul Lupueni, 
județul Argeș”, respectiv de 56 de luni – proiectul 
„Complex de 4 locuințe protejate și centru de zi, 
comuna Tigveni, sat Bârseștii de jos, județul Ar -
geș”, cele două cereri de finanțare au o valoare to -
tală de peste 10 milioane de lei, din care aproxima -
tiv 6 milioane de lei reprezintă valoarea eligibilă 
nerambursabilă, finanțată din Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDER), aproximativ 1 mili -
on de lei este contribuția de la bugetul de stat, iar 
aproape 154 de mii de lei reprezintă contribuția 
eligibilă a beneficiarului 

În regiunea Sud Muntenia, la nivelul Axei priori -
tare 8, Obiectiv specific 8.3 au fost depuse șase ce -
reri de finanțare, în valoare totală de 30,8 milioa -
ne de lei. Valoarea solicitată de proiectele depuse  
este de peste 18 milioane de lei. 
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ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pentru POR 2014 - 2020 și are responsabilități 
delegate pentru implementarea acestui 
program. Mai multe detalii despre posibilitățile 
de finanțare din POR puteți obține contactând 
experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 
0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, 
e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Întâlnire de lucru destinată 
actorilor interesați de revizuirea politicilor 

pentru clustere – Proiect ClusterFY
La sfârșitul lunii noiembrie, Agenția »

pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
în calitate de partener în proiectul 
ClusterFY, a organizat la sediul Consiliului 
Județean Dâmbovița cea de-a IV-a întâlnire 
a stakeholderilor interesați de revizuirea 
politicilor privind clusterele. 

Proiectul ClusterFY - „Stimularea colaborării 
inter-regionale a clusterelor și integrarea în lanțu -
rile valorice internaționale” este finanțat în cadrul 
celui de-al doilea apel al Programului INTERREG Eu -
rope și are ca obiectiv principal îmbunătățirea in-
strumentelor de politică regionale sau naționale ca -
re urmăresc intensificarea proceselor de clusteriza -
re, în special în sectoarele legate de tehnologiile ge -
nerice esențiale (KET), stimularea cooperării inter -
regionale între/printre clustere și rețelele de afa-
ceri, precum și încurajarea integrării acestora în 
lanțurile valorice inovative.  

Printre participanți s-au numărat reprezen -
tanți ai Ministerului Cercetării și Inovării, autorități 
locale, universități și reprezentanți ai clusterelor 
Polul de Competitivitate Auto Muntenia, Cermand 
și Start Inovare, clustere ce activează în regiunea 
Sud Muntenia. 

Întâlnirea a constituit un bun prilej pentru a 
prezenta stadiul implementării proiectului, conclu -
ziile celui de-al IV-lea Workshop internațional or-
ganizat în perioada 11-13 iunie 2018 în regiunea 
Hudiksvll, Suedia, concluziile celui de-al V-lea Se-
minar interregional al proiectului ClusterFY, orga-
nizat în Toledo & Ciudad Real în perioada 22-24 oc-
tombrie 2018, regiunea Castilla-La Mancha, Spa-
nia, vizitele de studiu făcute, cât și analiza compa -
rativă a instrumentelor de politică propuse a fi îm -
bunătățite de către parteneri prin acest proiect.  

Reamintim că proiectul ClusterFY abordează 
nevoile rețelelor de afaceri și ale clusterelor care 
se integrează în lanțurile de valori inovatoare regio -
nale și internaționale și care își sporesc capacită -
țile de inovare pentru comercializarea cunoș tințe -

lor, crearea de inovații radicale, implementarea so -
luțiilor perturbatoare prin exploatarea tehnologiile 
generice esențiale, în special în domeniile priorita -
re ale strategiilor de specializare inteligentă. 

Mai multe detalii despre implementarea Clus-
terFY aflați de pe website-ul Agenției, secțiunea Pro -
iecte– link: https://www.adrmuntenia.ro/proiec-
tul-clusterfy/static/952, precum și pe site-ul proiec -
tului–link: https://www.interregeurope.eu/clusterfy/.
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http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-clusterfy/static/952
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-clusterfy/static/952
https://www.interregeurope.eu/clusterfy/
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Reprezentanții ADR Sud Muntenia, 
participanți la instruirea 

privind punerea în practică a noii viziuni EEN
În perioada 12 - 13 decembrie, »

reprezentații Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia, coordonator 
al consorțiului proiectului PROSME, 
au participat la Timișoara la cursul de 
instruire organizat în cadrul Enterprise 
Europe Network. 

Evenimentul a avut scopul de a prezenta noua 
viziune a rețelei începând cu anul 2019, privind 
îmbunătățirea abilităților consultanților EEN, pen-
tru a crește impactul pe care serviciile oferite de 
aceștia îl au asupra IMM-urilor. Sesiunea de training 
a fost organizată de Agenția pentru Dezvoltare Re-
gională Vest, coordonator al proiectului Ro-Boost. 

La acest eveniment au participat consultanți 
EEN din Belgia, Scoția, Spania, Slovenia, Olanda, Ma -
rea Britanie, Grecia și România, precum și repre -
zentanți ai mediului de afaceri din regiunea Vest. 
Sesiunea de instruire a fost una interactivă fiind mo -
derată de Edward Kellow, facilitator și instructor în 
leadership și în dezvoltarea de strategii. În prima 
zi au fost organizate grupuri de lucru interactive, 
participanții fiind puși în postura de consultant, 
beneficiar și observator. Totodată au fost prezenta -
te studii de caz care au arătat cum ar trebui să fie 
implementată noua viziune EEN. Ulterior, întâlni-
rea a continuat cu un workshop în cadrul căruia an -
treprenorii din regiunea Vest și-au prezentat afa-

cerile precum și provocările cu care se confruntă. 
De asemenea, cursanții au participat la Eve-

nimentul regional de inovare – INNOMATCH 2018, 
unde au fost prezentate ultimele trenduri în ma-
terie de inovare pornind de la dezvoltarea tehno-
logiei 5G, până la soluții de cablare în domeniul 
automotive. 

Reamintim că proiectul PROSME, care găzdu -
iește Rețeaua Enterprise Europe (EEN) are ca obiec -
tiv sprijinirea dezvoltării întreprinderilor competiti -
ve pe plan internațional și stimularea capacității de 
inovare a IMM-urilor europene, promovând politici -
le și programele Uniunii Europene, creând o legătu -
ră între IMM-uri și elaborarea acestor politici. 

Mai multe detalii despre Enterprise Europe Net -
work puteți obține de pe site-urile www.adrmun-
tenia.ro, http://www.prosme.ro/, http://een-ro-
mania.ro/.
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http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.prosme.ro/, http://een-romania.ro/
http://www.prosme.ro/, http://een-romania.ro/
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, 
prezență activă la workshop-urile 
pe tema specializării inteligente

În perioada 11-12 decembrie, au avut loc la Ma-
drid, Spania, două evenimente organizate de către 
Joint Research Center(JRC). Primul dintre acestea a 
avut loc pe data de 11 decembrie - Learning Lab on 
„Supporting mechanisms for capacity building in Fra-
mework Programme participation”, în cadrul proiec-
tului „Starway to Excellence” (S2E), iar al doilea eve-
niment a avut loc în data de 12 decembrie - „Targeted 
Support to Lagging Regions - Horizontal activities”, în 
cadrul proiectului „S3 Targeted Support to Lagging Re-
gions”, acesta din urmă vizând Strategiile de Speciali-
zare Inteligentă din România și regiunile învecinate, 
sprijinirea statelor membre și a regiunilor UE în dezvol-
tarea și exploatarea sinergiilor între FESI, H2020 și alte 
programe de finanțare ale Uniunii Europene.  

Printre participanți – experți ai Comisiei Europene 
(JRC, DG Regio), delegați ai administrațiilor naționale 
și regionale din țările blocului comunitar (Spania, Portu -
galia, Grecia, Croația, Cipru, Finlanda, Italia, Estonia, Li -
tuania, România) – s-au numărat și doi reprezentanți ai 
ADR Sud-Muntenia. 

Learning Lab on „Supporting mechanisms for ca-
pacity building in Framework Programme participa-
tion” este primul dintr-un set de proiecte-pilot care ar 
urma să funcționeze în următorii doi ani în cadrul Gru-
pului de lucru, urmărind optimizarea utilizării H2020 în 
implementarea RIS3. Astfel, acesta va avea în vedere 
maximizarea impactului strategiilor de specializare in-
teligentă în regiunile și statele membre ale UE, precum 
și realizarea întregului potențial al utilizării programelor 
de finanțare gestionate la nivel regional, național și eu-
ropean. Experții invitați au prezentat exemple de bune 
practici din țări precum Spania, Estonia, țara Galilor, Ci -
pru), iar ulterior participanții au dezbătut subiecte lega -
te de identificarea problemelor în sistemul de cerceta -
re-inovare, crearea cadrului de politici, activități de la 
nivel național și regional precum și activități organiza-
torice, răspunzând unui set de 12 întrebări punctuale. 
Lipsa interesului pentru programul H2020, precum și a 
expertizei și competențelor necesare, slaba colaborare 
între stakeholderi, remunerația cercetătorilor, bariere -
le de limbă, ajutorul de stat, au fost doar câteva din prin -
cipalele deficiențe enumerate. De asemenea, s-a con-

statat necesitatea stabilirii unui nivel regional privind 
H2020 cu putere de decizie, resurse, expertiză și legiti -
mare, precum și identificarea unei structuri capabile să 
disemineze informațiile privitoare la programul H2020. 
Sprijinirea IMM-urilor pentru a pregăti proiecte de ca-
litate, investițiile în infrastructură în vederea creșterii 
atractivității regiunilor, simplificarea regulilor, modelele 
de bune practici sunt tot atâtea activități care ar putea 
fi întreprinse pentru soluționarea disfuncționalităților 
menționate. 

În cadrul reuniunii de a doua zi, „Targeted Support 
to Lagging Regions - Horizontal activities”, discuțiile s-au 
focusat pe analiza RIS3, exemple de bune practici pre-
cum și concluzii. În regiunile din România, problemele 
referitoare la RIS3 sunt legate de gradul ridicat de co -
finanțare din cadrul Axei prioritare 1 a POR 2014-2020, 
accesul limitat la date și indicatori, în special pentru 
programele cu parteneri externi, necorelarea dintre 
nevoile reieșite din fișele de proiect și condițiile de fi -
nanțare, necorelarea guvernanței dintre nivelul națio -
nal și cel regional. Pentru regiunea Sud-Muntenia, se 
intenționează reluarea, la începutul anului viitor, în ca-
drul procesului de descoperire antreprenorială, a fo-
cus-grupurilor cu stakeholderii relevanți, pe domeniile 
de specializare inteligentă, cu asistența unui expert ex-
tern contractat de JRC, precum și actualizarea analizei 
economice din cadrul RIS3.  

În vederea aprofundării analizei și identificării unor 
soluții eficiente, specialiștii JRC au planificat pentru 
anul 2019 cinci astfel de întâlniri pe tematica speciali-
zării inteligente, una vizând guvernanța iar celelalte 
patru monitorizarea și evaluarea strategiilor regionale.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Proiectul Danube S3 Cluster, 
prezentat la Forumul din domeniul clusterelor 

din regiunea Dunării
În data e 11 decembrie, Agenția »

pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
a fost prezentă la forumul dedicat factorilor 
de decizie dedicat clusterelor din regiunea 
Dunării desfășurat la sediul Ministerului 
Afacerilor Externe, din București. 

În cadrul evenimentului a fost prezentat pro-
iectul „Danube S3 Cluster - Cooperare transna țio -
nală a clusterelor din domeniul agroalimentar, ba-
zată pe conceptul de specializare inteligentă în re -
giunea Dunării”.  

Participarea Agenției la acest eveniment se da -
torează faptului că aceasta face parte din grupul 
actorilor interesați de politicile pentru domeniul bio -
economie, acesta fiind unul dintre cele șase dome -
nii de specializare, evidențiate în Strategia pentru 
Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia. 
Scopul întâlnirii a derivat din necesitatea integrării 
diferitelor experiențe din țările partenere într-o stra -
tegie comună privind industria. 

Pe parcursul evenimentului au fost identifica -
te sinergii cu alte proiecte finanțate din programul 

INTERREG Danube, cum ar fi Made in Danube - pro-
iect ce vizează cooperarea transnațională pentru 
a transforma cunoașterea în produse și servicii ușor 
de comercializat pentru o viitoare  societate du-
rabilă a zonei Dunării, prezentat de către unul din-
tre partenerii din România, Ministerul Cercetării și 
Inovării, dar și Foresda- proiect ce vizează trans-
formarea industriei forestiere într-una atractivă și 
durabilă, reunind reprezentanți ai ministerelor, ai 
mediului de cercetare și inovare. 

Proiectul Danube S3 Cluster are ca obiectiv prin -
cipal stimularea ecosistemului antreprenorial ba-
zat pe inovare în zona Dunării, prin elaborarea po-
liticilor de cluster în contextul RIS 3, precum și prin 
îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților de mana -
gement al inovării și promovarea cooperării trans -
naționale a clusterelor în industria agroalimentară. 
Perioada de implementare a proiectului este 2 iulie 
2018 – 30 iunie 2021. Bugetul total al proiectului es -
te 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%, reprezentând 
3.883,40 euro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Întâlnirea „Sector Group Chair Meeting” în cadrul 
Rețelei Enterprise Europe Network 

pentru prezentarea Proiectului Danube S3 Cluster
În perioada 11 -12 decembrie 2018, un reprezentant 

ADR Sud Muntenia a participat, în calitate de coordona -
tor al proiectului Danube S3 Cluster, la întâlnirea „Sec-
tor Group Chair Meeting”, organizată de către Agenția 
Executivă a IMM-urilor – Comisia Europeană, la Bruxelles. 

Proiectul Danube S3 Cluster, coordonat de ADR Sud 
Muntenia, precum și rezultatele așteptate ale acestuia 
au fost prezentate în cadrul întâlnirii „Sector Group 
Chair Meeting”. Evenimentul a reprezentat o bună oca-
zie pentru ADR Sud Muntenia, coordonator al proiectului 
Danube S3 Cluster, de a prezenta proiectul, de a găsi 
sinergii cu Enterprise Europe Network și strategiile re-
gionale de specializare inteligentă și de a crea comple -
mentarități între cele două instrumente de finanțare 
(COSME și Programul Transnațional Dunărea). 

Obiectivul principal al proiectului Danube S3 Clus-
ter este de a stimula ecosistemul 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 in -
dustria agroalimentară. Grupurile sectoriale joacă un 
rol important în furnizarea de parteneriate aprofunda -
te, inovare și servicii de internaționalizare pentru unele 
dintre cele mai bune IMM-uri din Europa. Expertiza sec-
torială a acestora le situează într-o poziție unică pentru 
a oferi companiilor servicii care să reflecte cele mai bu -
ne activități de parteneriat ale rețelei, combinate cu cu -
noștințele lor de specialitate în sectoarele cheie ale ac -
tivității economice. Prin schimbul de experiență, mem-
brii grupurilor sectoriale contribuie la crearea și dezvol -
tarea competențelor în cadrul rețelei. 

Principalul obiectiv al acestui eveniment a fost infor -
marea președinților grupurilor sectoriale cu noutățile 
din cadrul rețelei Enteprise Europe Network. Întâlnirea 
a acoperit subiecte importante precum implementarea 
viziunii rețelei, noile caracteristici de IT ale rețelei, vii-
toare oportunități de finanțare pentru IMM-uri de la 
Fondul European de Apărare. Au fost menționate, de 
asemenea, și chestiuni legate de serviciile de accelerare 
a afacerilor din cadrul SME-Instrument, acțiunile legate 
de achizițiile publice COSME, precum și noutăți despre 
inițiativa Scale-up a rețelei.  

La acest eveniment au participat președinții celor 17 
Grupuri Sectoriale de la nivelul rețelei Enterprise Europe 
Network, precum și reprezentanți ai EASME si DG GROW. 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
este membră a Rețelei Enterprise Europe Network, fiind 
coordonatorul proiectului PROSME, finanțat de Progra-
mul COSME. Obiectivul general al proiectului este asigu -
rarea accesului la serviciile de dezvoltare a afacerilor prin 
cooperare transnațională de înaltă calitate, gratuită și 
ușor accesibilă oferită de Enterprise Europe Network. 

Reamintim că perioada de implementare a proiec-
tului Danube S3 Cluster este 1 iulie 2018 – 30 iunie 2021. 
Bugetul total al proiectului – 1,790,445.70 Euro, din care 
bugetul ADR Sud Muntenia este 194.170.40 Euro. 
Contribuția ADR SM în proiect este de 2% - 3,883.40 
Euro. Consorțiul proiectului este format din 15 parteneri 
și 5 parteneri strategici asociați. Partenerii sunt: Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia – Lider de 
proiect, STEINBEIS – Germania, Pannon Business Asso-
ciation – Ungaria, Universitatea din Maribor – Slovenia, 
SC IPA SA – România, EKO-SUSTAV – managementul de -
șeurilor (EKO-SUSTAV Ltd) – Croația, Bioeconomy Cluster – 
Slovacia; IFKA Instituție de drept public non-profit pen-
tru dezvoltarea industriei - Ungaria, Centru de Sprijin 
pentru IMM-uri – RUSE, Bulgaria, INMA București, Româ-
nia, ITC - Clusterul de Inovare Tehnologică Murska So-
bota – Slovenia, Facultatea de Științe Tehnice – Serbia, 
Asociația de Dezvoltare NERDA – Bosnia și Herțegovina, 
Rețeaua de Transfer Tehnologic – Chișinău, Moldova, In-
stitutul de Probleme de Piață și Cercetare Economică 
și Ecologică – Ucraina. Parteneri Strategici Asociați ai 
proiectului sunt Ministerul Economiei – România, Aca-
demia de Științe din Moldova, Fundația - GREENLINE 
Western Balkans Cluster - Bosnia și Herțegovina, Uni-
versitatea Tehnică din Ucraina -'Igor Sikorsky Kyiv Poly-
technic Institute', Ucraina și Ministerul Economiei, An-
treprenoriatului  și Comerțului – Croația.

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

la data de 18 decembrie 2018

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


Agenția pentru Dezvoltare Regională »
Sud Muntenia, în calitate de stakeholder 
în cadrul proiectului Interreg Europe 
BIOREGIO ce are ca scop promovarea 
bioeconomiei circulare în șase regiuni ale 
Uniunii Europene, manifestă un real 
interes pentru acest domeniu, luând parte 
atât la întâlnirile regionale, cât și la cele 
interregionale. 

În cadrul celui de-al IV-lea eveniment interre-
gional organizat în luna octombrie de Institutul 
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și 
Petrochimie (INCDCP – ICECHIM, Filiala Călărași), 
partener din partea României în cadrul proiectului 
ce reunește țări precum Finlanda, Spania, Româ-
nia, Grecia, Slovacia și Franța, au fost promovate 
exemplele de bună practică din regiunea Sud Mun-
tenia, privind valorificarea deșeurilor de origine ve -
getală, a nămolurilor de la stațiile de epurare ape, 
precum și a gunoiului de grajd.  

Un prim astfel de exemplu este stația de epu-
rare ape uzate S.C. APA CANAL 2000 S.A. din Pitești 
care valorifică nămolul de epurare, obținând ener-
gie regenerabilă și utilizând digestatul ca fertili-
zator în agricultură. Stația de epurare generează 
o cantitate impresionantă de nămol ce conține nu-
trienți, dar și agenți patogeni din cauza cărora nu 
poate fi utilizat direct pe terenurile agricole. To -
tuși, prin digestie anaerobă se obține un biogaz uti -
lizat ca sursă de căldură și energie electrică pentru 
consumul propriu. Digestatul este deshidratat, de-
pozitat pe o platformă specială și folosit drept fer-
tilizant în agricultură.  

Centrul Pilot de la Mioveni, un alt exemplu de 
bună practică, transformă nămolul rezultat din epu -
rarea apelor uzate, în amestec cu deșeurile vegeta -
le din spațiile verzi, în compost de bună calitate. Ast -
fel, s-a găsit o soluție pentru recuperarea nutrien-
ților din nămolul de la epurarea apelor menajere, 
precum și pentru eliminarea costurilor de depozi-
tare la groapa de gunoi a nămolului și a deșeurilor 
verzi de pe domeniul public. Proiectul utilizează o 
soluție inovatoare de compostare, unică în Roma-

nia – Tehnologia GORE Cover. Nămolul de epurare se 
amestecă cu resturi vegetale în proporție de 1:3, 
se așază pe platforma de compostare prevăzută cu 
un sistem de aerare forțată, se acoperă cu o mem-
brană semipermeabilă utilizând cea mai nouă teh-
nologie - prelata GORE® Cover (previne pierderea 
de umiditate și căldură, evită mirosurile neplăcute 
și scurgerea nutrienților prin levigare). Sistemul 
automat de aerare forțată este conectat la senzorii 
de temperatură, asigurând condiții optime pentru 
procesul de compostare. 

La Priobeni, în județul Argeș se valorifică gu-
noiul de grajd colectat din gospodării pentru a fi 
transformat în compost și utilizat acestuia ca îngră -
șământ în fermele agricole. În acest fel, s-a găsit și 
o soluție pentru evitarea poluării apelor subterane 
prin depozitarea corectă a gunoiului de grajd, ast-
fel încât dejecțiile animaliere să nu pătrundă în pân -
za freatică. 

Bio&co este un alt proiect de succes în dome-
niul bioeconomiei, prin care se obține, din deșeuri 
alimentare, compost utilizat în propria fermă or-
ganică, în cadrul unei întreprinderi sociale. Proiec -
tul este implementat de asociația Atelierele Fără 
Frontiere în Ciocănești, Dâmbovița, care utilizează 
patru hectare de teren agricol și 4000 m2 de solarii 
prin care produce 80 varietăți de legume cultivate 
conform principiilor agriculturii ecologice, legume 
livrate către 160 consumatori abonați. 

(continuare în pagina 13) 
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Bioeconomia circulară – exemple 
de bune practici în regiunea Sud Muntenia

http://www.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 12) 
În plus, ONG-ul deține și o plat -

formă de 1000m² de compostare a 
de șeurilor alimentare și organice 
colectate din propria fermă, dar și de 
la restaurante, hoteluri și super mar -
keturi. Ferma ecologică este un exem -
plu de bio economie circu lară, toa -
te deșeurile rezultate fiind recicla -
te pe platforma de com postare. 

Uniunea Europeană acordă o 
atenție deosebită bioeconomiei, 
o economie care se bazează pe bio -
resurse regenerabile (din culturi de 
plante, păduri, ferme de animale) 
și le transformă în alimente, fura -
je, produse, materiale și energie, 
susținând conceptul de circulari-
tate și durabilitate. Astfel, a luat 
naștere Strategia CE pentru o bio -
economie durabilă 2012*, actua-
lizată în octombrie 2018** în sco-
pul consolidării bioeconomiei cir-
culare durabile în Europa. 

Buletinul informativ numărul 
patru al proiectului BIOREGIO care 
conține detalii despre a IV-a întâl -
nire interregională organizată la 
începutul lunii octombrie în Ro-
mânia, Regiunea Sud Muntenia, 
este disponibil atât în limba ro-
mână http://icechim-calarasi.ro/in -
dex.php/proiecte/bioregio/new
sletter4, cât și în limba engleză 
https://www.interregeurope.eu
/bioregio/newsletter/. 

Mai multe informații despre pro -
iectul BIOREGIO le găsiți acce sând link-ul: 
https://www.interregeurope.eu/
bioregio/ și abonân du-vă la BIOREGIO 
Newsletter: https://bit.ly/2PrVo3y. 

*https://ec.europa.eu/re-
search/bioeconomy/pdf/offi-
cial-strategy_en.pdf 

**https://ec.europa.eu/re-
search/bioeconomy/pdf/ec_bio
economy_strategy_2018.pdf#vie
w=fit&pagemode=none 

Sursa: INCDCP-ICECHIM Filiala Călărași

PNDL – fonduri suplimentare 
pentru finanțarea proiectelor

În data de 13 decembrie, bu -
getul Ministerului Dezvoltării și 
Administrației Publice a fost su-
plimentat prin alocarea sumei 
de 300 de milioane de lei, în ve-
derea efectuării deconturilor afe -
rente proiectelor finanțate prin 
Programul Național de Dezvolt -
are Locală (PNDL) – etapele I și II. 
Suma alocată din fondul de rezer -
vă a Guvernului acoperă cuantu -
mul estimat al solicitărilor de de -
contare pentru finanțarea obiec -
tivelor de investiții incluse în PNDL 
și neonorate până în prezent. 

Programul Național de Dez-
voltare Locală a fost conceput în 
vederea susținerii de către stat 
prin alocarea de fonduri de la bu -
getul de stat, prin bugetul MDRAP, 
a autorităților administrației pu -
blice locale, în vederea implemen -
tării proiectelor de dezvoltare și 
îmbunătățire a infrastructurii lo -
cale. Prin OUG nr. 6/2017 pentru 
modificarea și completarea unor 
acte normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri privind 
re alizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, au fost insti -
tuite două etape pentru derula-

rea PNDL, respectiv: 
etapa I – în care sunt inclu -•

se obiectivele de investiții afla -
te în finanțare la data de 31 de-
cembrie 2016;  

etapa a II-a – pentru progra -•
marea bugetară 2017-2020, în ca -
drul căreia se asigură finanța -
rea pentru un număr de până la 
9.500 obiective de investiții noi 
introduse în program, în dome-
niile prevăzute la art. 7 din Ordo -
nanța de urgență a Guvernului nr. 
28/2013, aprobată prin Legea nr. 
89/2015, cu modificările și com -
pletările ulterioare, din care cel 
mult 2.500 de creșe și grădinițe 
și cel mult 2.000 de unități de 
învățământ preuniversitar care 
necesită efectuarea de lucrări 
de realizare/extindere/reabili-
tare/ modernizare/dotare în 
vederea obținerii autorizațiilor 
de funcționare și pentru 
desfășurarea în bune condiții a 
procesului educațional, pentru 
care se asigură finanțarea mul-
tianuală, conform prevederilor 
legale, până la finalizarea aces-
tora. 

Sursa: mdrap.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://icechim-calarasi.ro/index.php/proiecte/bioregio/newsletter4
http://icechim-calarasi.ro/index.php/proiecte/bioregio/newsletter4
http://icechim-calarasi.ro/index.php/proiecte/bioregio/newsletter4
https://www.interregeurope.eu/bioregio/newsletter/
https://www.interregeurope.eu/bioregio/newsletter/
https://www.interregeurope.eu/bioregio/
https://www.interregeurope.eu/bioregio/
https://bit.ly/2PrVo3y
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_strategy_2018.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_strategy_2018.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_strategy_2018.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_strategy_2018.pdf#view=fit&pagemode=none
https://icechim-calarasi.ro/
http://www.mdrap.ro
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Azuga – stațiune cu o bogată tradiție 
în sporturile de iarnă

A venit vacanța și printre locațiile preferate de 
turiști în această perioadă este, cu siguranță, muntele. 
Pentru iubitorii sporturilor de iarnă, stațiunea Azuga 
poate fi o destinație fericită.  

Situată în nordul Județului Prahova, la poalele 
Munților Bucegi și Munților Baiului, stațiunea Azuga este 
una dintre cele mai vechi stațiunii de schi din România, 
fiind o zonă ușor accesibilă ca urmare a faptului că Ju -
dețul Prahova este un important nod de cale ferată, dar 
și de căi rutiere. Stațiunea prahoveană are în componen -
ță Pârtia Sorica (prima pârtie de schi din România omo-
logată de Federația Internațională de Schi, Pârtia Ca-
zacu, Pârtia Cazacu Variantă, Pârtia Cazacu Bretea, 
Pârtia Azuga Sud, Pârtia La Stână și Pârtia Cazacu Ba-
byski Începători. Astfel, pe site-urile de specialitate (ski 
– si – snowboard.ro) cele șapte pârtii, având o lungime 
totală de șapte kilometri, sunt prezentate și clasificate 
după nivelul de dificultate. 

Pârtia Sorica, o pârtie roșie cu un grad de dificul-
tate mediu, are o lungime de 2100 de metri. Altitudinea 
de plecare este la 1539 de metri, înclinația de 29% și di -
ferența de nivel de 561 de metri. Ocupă o suprafață de 
8,4 hectare și are altitudinea de sosire la 938 de metri. 
Pârtia Sorica din Azuga are capacitatea de până la 2500 
de persoane, este deservită de un teleski și o telegon-
dolă. Dispune de nocturnă și tunuri de zăpadă și este 
omologata de Federația Internațională de Schi si de Mi-
nisterul Turismului. 

Pârtia Cazacu este o pârtie roșie cu un grad de di-
ficultate mediu și are lungimea de 2200 de metri. Are 
altitudinea de plecare la 1540 de metri, înclinația de 
28% și diferența de nivel de 530 de metri. Suprafața 
ocupată este de 7,5 hectare și are altitudinea de sosire 
la 1010 metri. Pârtia Cazacu din Azuga este dotată cu 
nocturnă, tunuri de zăpadă și are capacitatea de până 
la 700 de persoane. Este deservită de un teleski și o 
tele gondolă. Pârtia Cazacu are drept ramificații Pârtia 
Cazacu Variantă și Pârtia Cazacu Bretea. 

Pârtia Cazacu Variantă este o pârtie roșie cu un grad 
de dificultate mediu și o lungime de 400 de metri. Are 
altitudinea de plecare la 1114 metri, înclinația de 33% și 
diferența de nivel de 116 metri. Se desfășoară pe lăți -
mea de 19 metri, ocupă un hectar și are altitudinea de 
sosire la 998 de metri. Pârtia Cazacu Variantă din Azuga 
are capacitatea de până la 500 de persoane, este dotată 

cu tunuri de zăpadă artificială și este deservită de un 
teleski și de un baby-ski. 

Pârtia Cazacu Bretea (sau Stație) este o pârtie roșie 
cu un grad de dificultate mediu și are lungimea de 715 de 
metri. Are altitudinea de ple care la 1141 de metri, 
înclinația de 23% și diferența de nivel de 213 de metri. 
Ocupă o suprafață de 1 hectar și are altitudinea de sosire 
la 928 metri. Pârtia Cazacu Bre tea din Azuga are capa-
citatea de până la 400 de persoa ne și este deservită de 
telegondolă, teleski și tunuri de zăpadă. 

Pârtia Azuga Sud este o pârtie albastră cu un grad 
de dificultate mic și are lungimea de 770 de metri. Pâr-
tia are altitudinea de plecare la 1487 de metri, înclina -
ția de 20% și diferența de nivel este de 154 metri. Se des -
fășoară pe lățimea de 50 metri, ocupă suprafața de a proa -
pe 4 hectare și are altitudinea de sosire la 1333 de metri. 
Pârtia Azuga Sud din Azuga are capacitatea de până la 
500 de persoane. Este dotată cu tunuri de zăpadă arti-
ficială și este deservită de un teleschi și de telegondolă. 

Pârtia La Stână este o pârtie albastră cu un grad 
de dificultate mic și are lungimea de 910 metri. Are al-
titudinea de plecare la 1487 de metri, înclinația de 17% 
și diferența de nivel de 154 metri. Se desfășoară pe lă -
țimea de 50 metri, ocupă 4,5 hectare și are altitudinea 
de sosire la 1333 de metri. Pârtia La Stână din Azuga are 
capacitatea de până la 500 de persoane și este dotată 
cu tunuri de zăpadă artificială. Este deservită de un te-
leski și de telegondolă. 

Cazacu Babyski Începători este o pârtie albastră 
cu un grad de dificultate mic și are lungimea de 110 
metri. Pârtia Cazacu Începători (baby-ski) din Azuga 
este dotată cu tunuri de zăpadă, instalație nocturnă și 
este deservită de baby-ski.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Direcția Generală de Asistență Socială și Protec -
ția Copilului Argeș a câștigat concursul dedicat furni -
zorilor publici și privați  de servicii sociale din țară 
„100 de exemple de bune practici în serviciile socia -
le din România” organizat de Ministerul Muncii și Jus -
tiției Sociale sub semnul Centenarului Marii Uniri. 
Festivitatea de premiere a avut loc în data de 13 de -
cembrie, în cadrul Facultății de Sociologie și Asis ten -
ță Socială din București. 

Centrul de zi „Șanse egale” din Domnești are o 
capacitate de 40 de locuri, instituția având ca obiec -
tiv prevenirea abandonului și instituționalizarea co -
piilor și a tinerilor cu dizabilități  prin organizarea, 
pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, consi -
liere psihologică și suport emoțional, terapii de re-
cuperare, educație, abilitare-reabilitare, recreere-
socializare, dezvoltare a deprinderilor de viață in-
dependentă, orientare școlară și profesională. To-
todată, sunt  derulate activități de sprijin, consilie -
re, educare pentru părinții și pentru alte persoane 

care au în îngrijire copii și tineri cu dizabilități. Be -
neficiarii Centrului din Domnești au vârste cuprinse 
între doi și 26 de ani. 

Sursa: ziarulargesul.ro

Centrul de zi „Șanse egale” Domnești – 
exemplu de bună practică

Argeș

În data de 13 decembrie Primăria Municipiului 
Călărași a lansat proiectul „Managementul comun 
al riscului pentru reacții eficiente ale autorităților 
locale în situații de urgență” finanțat din Progra-
mul INTERREG V-A România-Bulgaria. Proiectul de-
rulat de Primăria Municipiului Călărași în partene-
riat cu Primăria Municipiului Belene, Bulgaria este 
implementat în perioada 15 septembrie 2018 – 14 sep -
tembrie 2020, cu un buget total de aproape 100.000 
de euro.  

Printre principalele activități comune stabili -
te, se numără: schimb de bune practici în domeniul 
situațiilor de urgență, înființarea unei platforme 
on-line pentru diseminarea informațiilor privind 
managementul și prevenția situațiilor de urgență 
în zona transfrontalieră, precum și achiziționarea 
unor echipamente pentru intervenții în situații de 
urgență. Bugetul municipiului Călărași în cadrul a -
cestui proiect este de aproximativ 490.000 de euro 
prin care vor fi achiziționate echipamente pentru 

situații de urgență, după cum urmează: 3 x Bobcat, 
1 x încărcător frontal, 2 x mașină deszăpezire, 1 x 
vidanjă, 1 x nacelă.  

Sursa: actualitateacalarasi.ro

Proiect de management al riscului 
privind reacțiile eficiente ale autorităților locale
Călărași

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://ziarulargesul.ro
http://actualitateacalarasi.ro
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Autoritățile locale târgoviștene au anunțat im-
portante investiții pentru modernizarea infrastruc-
turii educaționale. Astfel a fost semnat contractul 
de lucrări în valoare de 4,5 milioane de lei privind 
modernizarea și extinderea Creșei Nr.14. Proiectul 
este finanțat din fonduri nerambursabile prin in-
termediul programului Operațional Regional 2014 – 
2020. Totodată, prin același program, va fi reabili -
tată și Creșa Nr.13, pentru care sunt în curs de fina -
lizare procedurile de achiziții publice, în această si -
tuație investițiile ridicându-se la 6,5 milioane de lei. 

De asemenea, prin proiectele cu finanțare ne-
rambursabilă este vizat și învățământul gimnazial. 
Astfel, în luna ianuarie a anului viitor se va încheia 
licitația pentru cel mai mare proiect, având o va-
loare de 20 de milioane de lei, constând în reabili -
tarea, extinderea și echiparea Școlii Gimnaziale „Ma -
tei Basarab”, iar Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” 
va fi modernizată și extinsă, printr-un proiect cu o 
valoare de 19 milioane de lei, aflat în prezent, în eta -
pa de precontractare. 

Sursa: ziaruldambovita.ro

Fonduri nerambursabile 
pentru modernizarea infrastructurii educaționale
Dâmbovița

Joi, 13 decembrie, ora 10:00, s-a »
lansat proiectul „Investiții pentru siguranța 
rutieră și îmbunătățirea conectivității 
între municipalitatea Ruse și județul 
Giurgiu la rețeaua de transport TENT-T”, 
în conferința de presă organizată de 
Consiliul Județean Giurgiu. 

Proiectul, implementat în perioada 15.08.2018 – 
14.08.2021 de către Unitatea Administrativ – Terito -
rială Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giur-
giu, în calitate de partener este cofinanțat de Uni-
unea Europeană prin Fondul European pentru Dez-
voltare Regională în cadrul Programului Interreg V-
A România – Bulgaria 2014 – 2020, Axa prioritară 1 
„O regiune conectată” și are o valoare totală de pes -
te 6,3 milioane de euro, din care contribuția Con-
siliului Județean Giurgiu este de peste 1,9 milioane 
de euro. 

Obiectivul general al proiectului este de a îm -
bunătăți accesibilitatea și securitatea rutieră, pre-
cum și conectivitatea între municipalitatea Ruse și 
județul Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T. 

În cadrul acestui proiect vor fi derulate de că-
tre Consiliul Județean Giurgiu activități precum: 
pregătirea și managementul proiectului, furnizarea 
de echipamente pentru echipa de implementare a 

proiectului, realizarea și furnizarea materialelor 
de publicitate, furnizarea de echipamente pentru 
fluidizarea traficului transfrontalier și creșterea 
securității rutiere în județul Giurgiu (este vorba 
despre echipamente de semnalizare rutieră, pen-
tru fluidizarea traficului la frontieră, echipamente 
de prevenire a accidentelor rutiere și echipament 
necesar pentru realizarea lucrărilor de întreținere 
periodică și curentă a drumurilor județene, păs-
trarea condițiilor bune de drum și asigurarea unui 
nivel ridicat de fluență și siguranță în trafic prin 
realizarea de reparații rutiere și executarea lucră-
rilor de întreținere periodică și curentă pe drumu-
rile județene specifice conectate la rețeaua TEN-T), 
precum și elaborarea unei strategii comune de se-
curitate a traficului în regiunea CBC Ruse-Giurgiu, 
cu implicarea activă a tuturor părților interesate, re -
levante din ambele părți ale frontierei: poliția rutie -
ră, poliția de frontieră, departamentele de pompieri 
și unitățile de protecție civilă, instituțiile rele vante 
din domeniul transporturi și întreținerea drumurilor. 

Prin echipamentele achiziționate în cadrul a -
cestui proiect se va îmbunătăți baza materială a 
Consiliului Județean Giurgiu, a Direcției Județene 
de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și 
Control Trafic Giurgiu, a Poliției de Frontieră Giur-
giu și a Poliției Rutiere Giurgiu. 

Sursa: stirigiurgiu.ro

Nou proiect transfrontalier 
Giurgiu – Ruse

Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://ziardambovita.ro
http://stirigiurgiu.ro
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Primăria Municipiului Fetești se numără prin-
tre municipalitățile câștigătoare în cadrul primului 
apel de proiecte din programul WiFi4E, prin care 
peste 200 de localități din România vor primi bo-
nuri valorice de 15.000 de euro fiecare pentru insta -
larea de puncte de acces public și gratuit la internet 
wireless. Astfel, pentru cele 2.800 de municipali tăți 
din Uniunea Europeană au fost alocate 42 de mili -
oane de euro. În acest sens, autoritățile locale vor 
demara pro cedurile premergătoare implementării, 
alegerea spațiilor în care vor fi montate hotspoturile 
și in stalarea efectivă a acestora. Accesul la rețeaua 
de internet va fi gratuit, fără publicitate și fără a se 
colecta date cu caracter personal de la utilizatori.  

„Datorită primului apel WiFi4EU, 2.800 de mu -
nicipalități din întreaga UE vor putea oferi pentru 
mii de europeni, localnici sau călători, acces gratuit 
la internet în spațiile publice, aducând conectivita -
tea mai aproape de cetățeni în viața lor de zi cu zi. 
Acele municipalități sunt situate în toate colțurile 
Europei. Îmbunătățirea conectivității în UE este o 
parte esențială a strategiei noastre privind piața 
unică digitală, iar WiFi4EU este un alt pas concret 
pentru a face ca acest lucru să devină o realitate 
pentru toată lumea” a declarat comisarul euro-
pean Mariya Gabriel, responsabil pentru economie 
și societate digitală.  

Sursa: obiectiv.net

Acces public și gratuit 
la internet wireless în Fetești

Ialomița

În această perioadă, în cadrul »
proiectului de consolidare, restaurare, 
conservare și punere în va loare a 
arhitecturii și a picturii murale din 
Mănăsti rea Zamfira, au fost finalizate 
lucrările de restaurare a picturii din 
pronaos, actualmente lucrându-se la 
pictura din naos. 

Cererea de finanțare a fost sem nată în octom-
brie anul trecut, contractul având o valoare de 
peste 19 milioane de lei, din care, contri buția Con-
siliului Județean Prahova fiind de aproxi mativ 
333.000 de lei. 

Pentru obiectivul de investiții Mănăstirea Zam-
fira lucrările contractate sunt realizate în propor -
ție de 40%, până în prezent efectuându-se lucrările 
pregătitoare: execuția schelei, a copertinei provi-
zorii și a învelitorii pentru protecția picturii și lu-
crări de arhitectură, mai precis restaurarea anca-
dramentelor din piatră, consolidarea structurii de 
lemn a bolților, strat suport al picturii, turnare par-
doseală armată, strat suport al încălzirii în pardo-
seală, precum și lucrări de stopare a infiltrațiilor de 
apă. Restaurarea picturii presupune îndepărtarea 

fumului și a depunerilor aderente și neaderente, în -
depărtarea selectivă a repictărilor ținându-se cont 
de importanța istorică a acestora și de influența 
asupra originalului, lucrări de consolidare a stratu -
lui suport al picturii prin injectarea unui consolidant, 
refacerea aderenței și a coeziunii stratului de cu-
loare, integrare cromatică.  

Sursa: max-media.ro

Lucrări de restaurare 
la Mănăstirea Zamfira

Prahova

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

http://max-media.ro


Primăriile localităților Lyaskovets »
(Bulgaria) și Videle, situate în zona 
transfrontalieră România – Bulgaria, 
implementează în parteneriat, proiectul 
„Locuri de muncă verzi” – Promovarea 
ecoturismului și agriculturii organice ca 
mecanisme inovative pentru ocupare și 
dezvoltare locală sustenabilă - finanțat prin 
Programul de Cooperare Transfrontalieră 
Interreg V-A România – Bulgaria. 

Primăria Lyaskovets, din regiunea Veliko Tarno -
vo, are calitatea de lider, primăria Videle fiind parte -
ner în cadrul proiectului al cărui obiectiv general es -
te creșterea oportunităților de angajare și a mo bili -
tății forței de muncă, prin dezvoltarea unui set de 
competențe și abilități în domeniul ecoturismului 
inovativ și al agriculturii organice, precum și al produc -
ției alimentare în zona transfrontalieră men ționată. 

Bugetul alocat implementării acestui proiect 
este de peste 1,2 milioane de euro și are ca acti vi -

tăți principale: managementul de proiect, crește -
rea nivelului de conștientizare publică, crearea de 
incubatoare de afaceri transfrontaliere, pentru eco -
turism și agricultura organică, elaborarea unei stra -
tegii comune și a unei platforme transfrontaliere 
pentru locuri de muncă verzi în zonele rurale, furni -
zarea și instalarea a patru info-chioșcuri, organiza -
rea unor programe speciale de formare profesiona -
lă și organizarea unor sesiuni de instruire în scopul 
creșterii mobilității forței de muncă în zonele ru-
rale, cursuri de limbi străine, organizarea unor târ-
guri comune transfrontaliere (târguri de locuri de 
muncă) pentru idei, oportunități și bune practici în 
scopul creării de locuri de muncă în zonele rurale 
transfrontaliere, organizarea unei academii de va -
ră „Green Innovation Lab” (Laboratorul de Inovare 
Verde pentru antreprenorii de pe ambele părți ale 
frontierei). 

Alte detalii privind implementarea acestui pro -
iect puteți afla accesând următorul link: http://www.in -
terregrobg.eu/. 

Sursa: ziarulmara.ro
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Crearea de locuri de muncă 
prin inițiativa primăriilor Videle și Lyaskovets
Teleorman

http://www.interregrobg.eu/
http://www.interregrobg.eu/
http://ziarulmara.ro
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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 
Agenția 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 Județean 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 Județean 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 Județean 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 Județean 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 Județean 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 Județean 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 
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E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,  
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regio.adrmuntenia.ro 
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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 informații suplimentare vă rugăm să contactați 
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, 

fax: 0242/313.167.
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