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Microîntreprinderile pot obţine»
fonduri nerambursabile de până la 200
de mii de euro prin Programul operaţional
Regional 2014 -2020, în cadrul primului
apel de proiecte destinat exclusiv lor!

Pentru a fi eligibile, acestea trebuie să fie so-
cietăţi comerciale sau societăţi cooperative care
se încadrează în categoria microîntreprinderilor,
din spaţiul urban, înfiinţate cel mai târziu la 5 ia-
nuarie 2015. De asemenea trebuie să fi înregistrat
un număr mediu de salariaţi de cel puţin 1, în anul
fiscal anterior depunerii cererii de finanţare sau
să aibă cel puţin un salariat cu normă întreagă pe
perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii
de finanţare.

Despre oportunităţile de finanţare din cadrul
Priorităţii de investiţii 2.1 „Promovarea spiritului
antreprenorial, în special prin facilitarea exploa-
tării economice a ideilor noi și prin încurajarea
creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incuba-
toare de afaceri” (Apelul de proiecte 2.1.A. – Micro -
întreprinderi) au vorbit reprezentanţii ADR Sud Mun -
tenia la întâlnirile de informare organizate în aceas -
tă săptămână, la Alexandria (14 iunie), la Piteşti (15
iunie) şi la Târgovişte (16 iunie). În cadrul acestor

evenimente, directorul Agenţiei, Liviu Muşat, Danie -
la Traian, director adjunct Dezvoltare şi Comunica -
re, împreună cu şeful Serviciului Comunicare, Cris-
tina Radu, au prezentat condiţiile de eligibilitate
pentru cei care doresc să-şi dezvolte afacerile prin
investiţii europene, în cadrul PoR  2014 – 2020. 

Începând cu data de 27 iulie, microîntreprin-
derile care doresc să-şi dezvolte afacerile pot de-
pune proiecte de investiţii în cadrul primului apel
deschis pentru Prioritatea de investiţii 2.1 din PoR
2014 – 2020. Prin acest apel pot fi depuse aplicaţii
pentru următoarele tipuri de investiţii: construi-
rea, modernizarea şi extinderea spaţiilor de produc -
ţie sau prestare a serviciilor, dotarea cu active cor-
porale, necorporale, inclusiv instrumente de comer -
cializare online.

Regiunea Sud Muntenia beneficiază prin acest
prim apel de proiecte de fonduri nerambursabile
în valoare de 36,85 de milioane de euro. Microîntre -
prinderile care doresc să-şi dezvolte afacerile tre-
buie să ţină cont de faptul că investiţiile prin PoR
2014 – 2020 trebuie să fie realizate doar în mediul
urban: municipiile şi oraşele din Sud Muntenia,
precum şi satele care din punct de vedere admi-
nistrativ-teritorial aparţin de oraşe, nu de comune.

(continuare în pagina 3)

2Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 280 / 13 - 20 iunie 2016

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

EVEN
IM

EN
TE

Caravana POR 2014 – 2020
a ajuns la Alexandria, Piteşti şi Târgovişte!

Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia

Piteşti, 15 iunie

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
Totodată, proiectele trebuie să aibă un singur

indicator – menţinerea sau creşterea numărului
mediu de salariaţi. 

În situaţia în care solicitantul optează pentru
menţinerea numărului mediu de salariaţi, acesta tre-
buie să fie cel puţin egal cu cel înregistrat în ultimul
an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de
finanţare, pe toată perioada de execuţie a contrac-
tului de finanţare şi de durabilitate a proiectului.

Dar dacă solicitantul optează pentru creşterea
numărului mediu de salariaţi, prin proiectul reali-
zat, faţă de nivelul înregistrat în ultimul an fiscal
încheiat înainte de depunerea aplicaţiei, în acest
caz trebuie menţinut numărul mediu de salariaţi
astfel atins, pe toată perioada rămasă din perioada
de durabilitate a proiectului (i.e.: 3 ani de la rea-
lizarea plăţii finale în cadrul contractului de fi -
nanţare). nerespectarea ţintei stabilite în cererea
de finanţare, pentru indicatorul de mai sus, con-
duce la recuperarea integrală a finanţării acordate.

Solicitanţii vor putea depune cererile de fi-
nanţare online odată cu deschiderea apelului, prin
intermediul aplicaţiei MySMIS, disponibilă la adresa
http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

În această săptămână, Agenţia va organiza al -
te trei seminarii de informare destinate potenţia-
lilor beneficiari – microîntreprinderi la Ploieşti, în da -
ta de 22 iunie, la Giurgiu, în data de 23 iunie, ur mând
ca această rundă de evenimente să se înche ie la Slo -
bozia, vineri, 24 iunie. Reamintim că cei in teresaţi să
participe la aceste seminarii, ce vor avea loc începând
cu ora 11:00, sunt invitaţi să se înscrie prin formularul
disponibil aici - http://goo.gl/forms/XhIrg1SaancIbLfh2.

ADR Sud Muntenia este organism Intermediar
pentru PoR 2014 - 2020 şi are responsabilităţi
delegate pentru implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare
din PoR puteţi obţine contactând experţii Serviciului
Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail:
info.regio@adrmuntenia.ro.

Alexandria, 14 iunie

Alexandria, 14 iunie

Târgovişte, 16 iunie

http://goo.gl/forms/XhIrg1SaaNcIbLFh2
http://www.fonduri-ue.ro/mysmis
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Promovarea proiectului PROSME în rândul
mediului privat şi de cercetare din Sud Muntenia

În perioada 14 – 24 iunie, ADR Sud»
Muntenia, în calitate de partener,
organizează o rundă de evenimente locale
pentru promovarea proiectului PROSME –
Promovarea IMM-urilor din România prin
intermediul Enterprise Europe Network,
finanţat în cadrul Programului pentru
Competitivitatea Întreprinderilor şi pentru
IMM-uri (CoSME).

Agenţia, prin Serviciul Dezvoltare, împreună
cu reprezentantul liderului de proiect - Centrul Ro-
mân pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Cristian
ormindean, organizează mai multe evenimente lo-
cale în regiunea Sud Muntenia, la care sunt invitaţi
să participe reprezentanţi ai mediului privat şi ce-
lui de cercetare de la nivelul regiunii Sud Munte-
nia. În cadrul acestor întâlniri se vor prezenta in-
formaţii utile despre serviciile oferite în cadrul pro -
iectul PRoSME, precum şi oportunităţi de finanţare
din programul HoRIZon 2020. 

La cele 3 evenimente organizate în judeţele
Teleorman, Argeş şi Dâmboviţa, în perioada 14 - 16
iunie, peste 100 de reprezentanţi ai mediului de
afaceri şi alţi stakeholderi relevanţi au fost infor-
maţi cu privire la serviciile oferite în cadrul pro-
iectului PRoSME.

următoarele evenimente de promovare, la
care sunt aşteptaţi reprezentanţi ai mediului pri-
vat, ai celui de cercetare, precum şi alţi stakehol-
deri relevanţi, vor avea loc în perioada 23 - 24 iu-
nie, în judeţele Giurgiu şi Ialomiţa. 

Scopul acestui proiect, ce se deruleză în pe-
rioada în perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie
2020, constă în facilitarea accesului IMM-urilor la
pieţele europene şi internaţionale şi crearea de
parteneriate internaţionale pentru mediul de cer-
cetare, pentru accesarea de fonduri din programul
european HoRIZon 2020. În acest sens, Agenţia,
alături de partenerii din consorţiul proiectului fur-
nizează, cu titlu gratuit, servicii de sprijin la ex-
port pentru firmele din macroregiunea 3 (Sud Mun-
tenia şi Bucureşti-Ilfov) şi identificare de parteneri
din uE şi terţe ţări pentru realizarea de proiecte

în colaborare pe programul HoRIZon 2020. Toate
aceste servicii sunt furnizate prin aderarea con-
sorţiului la reţeaua Enterprise Europe. Reunind în
jur de 600 de organizaţii de sprijinire a afacerilor
din peste 50 de ţări, reţeaua va ajuta companiile
mici să profite de oportunităţile de afaceri de ne-
egalat de pe piaţa unică a uE. Reţeaua contribuie
şi la consolidarea competitivităţii şi durabilităţii
întreprinderilor europene, care încearcă să exploa-
teze noile oportunităţi apărute atât pe piaţa unică,
cât şi în ţările terţe. 

Bugetul total al proiectului, pentru perioada ia -
nuarie 2015 – decembrie 2016, este de 966.592,50
euro, din care bugetul ADR Sud Muntenia este de
82.896 de euro.

Alături de Agenţie, din consorţiul proiectului
fac parte următoarele entităţi: fundaţia Centrul
Român pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (lider
de proiect), ADR Bucureşti-Ilfov, Asociaţia Con-
structorilor din România, Ministerul Economiei,
universitatea Politehnică din Bucureşti, Institutul
naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Maşini
şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Ali-
mentare – IMMA, InPuLSE Partners SRL, SC IPA SA –
Societate comercială pentru cercetare, proiectare
şi producţie de echipamente şi instalaţii de auto-
matizare, Camera de Comerţ şi Industrie Prahova,
CEC Bank SA, Asociaţia Română pentru Industrie
Electronică şi Software (ARIES).

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Noi lucrări de reabilitare urbană finalizate
la Târgovişte, cu ajutorul fondurilor Regio!
La sfârşitul săptămânii trecute a avut loc con fe -

rinţa de presă prilejuită de finalizarea proiectului
„Reabilitare și modernizare infrastructurăutilităţi
publice urbane, reabilitarea și modernizarea spa-
ţiilor publice urbane în zona ’B’ a zonei de acţiune ur -
bană din municipiul Târgoviște, judeţul Dâmboviţa”.

Prin acest proiect, unitatea Administrativ-Te-
ritorială Târgovişte a obţinut finanţare nerambur-
sabilă în toamna anului 2010, prin Programul ope-
raţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1, Do-
meniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate
de dezvoltare urbană”, subdomeniul „Poli de Dez-
voltare Urbană”. 

Investiţia, care s-a derulat pe o perioadă de 69
de luni, însumează o valoare totală de aproximativ
73 de milioane de lei, din care valoarea totală eli-
gibilă a fost de peste 55 de milioane de lei (fonduri
fEDR – 45.386.578,63 lei; fonduri de la bugetul de
stat -  9.958.498,83 lei; cofinanţarea eligibilă a be-
neficiarului – 1.141.019,15 lei).

Planul Integrat de Dezvoltare urbană (PIDu)
„B” cuprinde patru cartiere din municipiul reşe-
dinţă al judeţului Dâmboviţa: Aleea Trandafirilor,
cartierul CfR, Micro XI şi Micro XII.

Prin acest proiect s-au realizat lucrări de rea-

bilitare şi modernizare a reţelelor stradale, a alei-
lor dintre blocuri şi a trotuarelor din interiorul zo-
nei B. De asemenea, aici au fost construite piste
pentru biciclişti, au fost amenajate aproximativ
3.000 de locuri de parcare, au fost modernizate
şase staţii pentru transportul public în comun, au
fost reabilitate scuarurile şi au fost create spaţii
verzi în interiorul zonei vizate prin proiect. Toto-
dată, s-au amenajat aici şase spaţii de joacă pentru
copii şi a fost înlocuită reţeaua de iluminat public.

„Această investiţie face parte din Planul In-
tegrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Târ-
goviște, alături de proiectele <<Reabilitare și mo-
dernizare infrastructură utilităţi publice urbane,
reabilitarea și modernizarea spaţiilor publice ur-
bane în zona A a zonei de acţiune urbană din Mu-
nicipiul Târgoviște, judeţul Dâmboviţa>> și <<Do-
tarea cu echipamente pentru creșterea siguranţei
și prevenirea criminalităţii în zona de acţiune ur-
bană din Municipiul Târgoviște, judeţul Dâmbo-
viţa>>, pentru care municipalitatea a solicitat fi-
nanţare nerambursabilă de aproximativ 118 mi-
lioane de lei în cadrul Programului Operaţional
Regional 2007 – 2013”, a precizat Liviu Muşat, di-
rectorul ADR Sud Muntenia.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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S-au actualizat Ghidurile solicitantului
pentru Priorităţile de investiţii 5.1 şi 5.2

Ca urmare a modificărilor Ghidului General al
solicitantului pentru Programul operaţional Regio-
nal (PoR) 2014 – 2020, Autoritatea de Management
pentru PoR a actualizat Ghidurile solicitantului
condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru
Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, prote-
jarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului
natural și cultural şi pentru Prioritatea de investiţii
5.2 – Realizarea de acţiuni destinate îmbună tăţirii
mediului urban, revitaliză rii orașelor, regenerării

și decontaminării terenurilor industriale dezafec-
tate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii
poluării aerului și promovării măsurilor de redu-
cere a zgomotului.

Ghidurile aferente celor do uă priorităţi pot fi con-
sultate pe website-ul nostru - http://regio.adrmun-
tenia.ro, secţiunea dedicată PoR 2014 - 2020, link:
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/, pre-
cum şi pe pagina de Internet a programului - www.in-
foregio.ro.

Marius Justin Vicenţiu Tănase
• 16 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 15 iunie, colegul nostru Marius Justin vicenţiu Tănase,

expert Serviciul Monitorizare proiecte PoR, a împlinit 16 ani de ac-
tivitate în cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! 

Cu această ocazie dorim să îl felicităm şi să îi mulţumim pentru întreaga
activitate derulată în cadrul Biroului Judeţean Dâmboviţa şi pentru sprijinul
oferit beneficiarilor PoR în implementarea corectă a proiectelor europene!

La Mulţi Ani cu împliniri!
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http://www.inforegio.ro
http://www.inforegio.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Guvernul a decis joi, prin»
ordonanţă de urgenţă, trecerea
organismelor intermediare pentru
gestionarea programelor operaţionale
sectoriale în domeniul dezvoltării
resurselor umane din subordinea
Ministerului Muncii, familiei şi Protecţiei
Sociale, în subordinea Ministerului
fondurilor Europene, care îndeplineşte şi
rolul de Autoritate de Management pentru
aceste programe de finanţare. 

Prin preluarea administrativă a organismelor
intermediare în aceeaşi structură în care se află şi
autoritatea de management se evită dubla coor-
donare şi se asigură un cadru procedural unitar
pentru implementarea eficientă a Programului
operaţional Capital uman (PoCu) 2014-2020. De
asemenea, sunt eliminate blocajele interinstitu-
ţionale relevate în implementarea proiectelor din
cadrul Programului operaţional Sectorial Dezvol-
tarea Resurselor umane (PoSDRu), din perioada de
programare precedentă, 2007-2013, asigurând to-
todată facilitarea proceselor aferente închiderii
acestui program. 

Celeritatea preluării organismelor interme-
diare de către Ministerul fondurilor Europene este
justificată de momentul închiderii PoSDRu 2007-
2013 în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guver-
nului nr. 678/2015, când este necesară mobilizarea
într-un termen extrem de scurt a unor importante
resurse de personal şi expertiză la nivelul institu-
ţiilor implicate în implementarea programului. De
asemenea, din perspectiva noii perioade de pro-
gramare, acestea trebuie să fie evaluate în vede-
rea includerii lor în descrierea de sistem, în scopul
desemnării organismelor cu rol în gestionarea
PoCu. Acordurile de delegare pentru perioada de
programare 2014-2020 urmează să fie semnate în
cursul lunii iulie 2016. 

ordonanţa de urgenţă aprobată vizează cele
opt organisme intermediare regionale pentru PoS

DRu, şi anume: Regiunea nord-Est, Regiunea Sud-
Est, Regiunea Sud Muntenia, Regiunea Sud-vest ol-
tenia, Regiunea vest, Regiunea nord-vest, Regiu-
nea Centru şi Regiunea Bucureşti-Ilfov. Acestea vor
fi preluate de Ministerul fondurilor Europene cu
posturi şi personalul aferent, în condiţiile legii, cu
menţinerea drepturilor salariale, urmând ca în 30
de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei de
urgenţă, cele două ministere să propună Guvernu-
lui spre adoptare proiecte de modificare în acest
sens a actelor proprii de organizare şi funcţionare.
În minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a
acestor modificări, personalul structurilor preluate
de către Ministerul fondurilor Europene va fi înca-
drat în noua structură organizatorică şi pe noile
posturi, cu respectarea regimului juridic aplicabil
fiecărei categorii de personal.

Sursa: dcnews.ro
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Organismele intermediare pentru programele
din domeniul resurselor umane trec în subordinea

Ministerului Fondurilor Europene

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://dcnews.ro
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Banca Mondială:
Spaţiile comune ale blocurilor

trebuie refăcute odată cu reabilitarea termică
Banca Mondială recomandă Guvernului»

României ca măsurile ce vizează întreţinerea
spaţiilor comune în blocuri să fie incluse într-
un pachet standard al programelor de
termoizolare şi sugerează că Programul
operaţional Regional poate fi revizuit pentru a
ajuta la finanţarea acestor îmbunătăţiri.

Recomandările Băncii Mondiale au fost făcute
într-un raport finalizat în vara anului trecut, de care
Guvernul se foloseşte pentru a elabora strategia na-
ţională de locuire, proiect ce va veni cu un pachet
de măsuri legislative şi un program de investiţii.
Strategia ar trebui să intre în dezbatere publică în
maxim două luni, potrivit reprezentanţilor Ministe-
rului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Autorii raportului menţionat arată faptul că,
deşi legea prevede în mod clar că asociaţiile de
proprietari sunt responsabile cu întreţinerea spa-
ţiilor comune în blocuri, acestea deseori refuză să
investească în îmbunătăţirea spaţiilor respective

sau în reabilitarea termică a acestora – având une -
ori aşteptarea falsă că autorităţile locale vor in-
terveni şi le vor acorda ajutor.

„Din cauza acestui gen de atitudine, măsurile
de eficienţă energetică și alte măsuri de întreţi-
nere și modernizare sunt implementate doar pen-
tru locuinţele individuale, nu și pentru spaţiile co-
mune, ceea ce poate genera o pierdere de căldură
din locuinţe în spaţiile comune, precum și un as-
pect neîngrijit al spaţiilor comune, și în consecinţă,
pierderea sentimentului de mândrie civică”, pre-
cizează instituţia financiară internaţională.

În majoritatea cazurilor, îmbunătăţirea clădi-
rilor în întregime înseamnă investiţii de capital ini-
ţiale puţin mai mari, însă o rentabilitate mai bună
pe termen lung, sugerează autorii raportului.

Banca Mondială susţine că unele autorităţi locale
încheie acorduri negociate cu asociaţiile de proprie-
tari pentru a investi în reabilitarea spaţiilor comune
în acelaşi timp cu reabilitarea locuinţelor, model care
ar putea fi extins şi finanţat din fonduri europene.

Sursa: bursa.ro
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POC: S-a lansat apelul de proiecte pentru Acţiunea 2.3.1,
secţiunea BIG DATA!

Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea
Informaţională - organismul Intermediar pentru
Promovarea Societăţii Informaţionale a anunţat
lansarea apelului de proiecte pentru Acţiunea
2.3.1 Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii
sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-
guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa
cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud
computing guvernamental şi a comunicării media
sociale, a open Data şi Big Data - secţiunea BIG
DATA. 

Înregistrarea propunerilor de proiecte se rea-
lizează online, în mod continuu, încă din data de
9 iunie, ora 9:00, până la epuizarea bugetului alo-
cat pentru acest apel (40 milioane de euro).

Sursa: fonduri-structurale.ro

http://www.fonduri-structurale.ro
http://www.bursa.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Propunere de parteneriat, Italia:
„Tineret în acţiune”

Asociaţia italiană Rete Europa 2020 caută trei par-
teneri eligibili pentru un proiect Erasmus+, compo-
nenta „Tineret în acţiune”, axa „Parteneriate Strate-
gice”. Rete Europa 2020 este o reţea de experţi, com-
panii, asociaţii creată pentru a beneficia de oportuni-
tăţile oferite de programele şi fondurile comunitare. 

Titlul propunerii: „Creativity and inclusion”
Scopul acestei iniţiative este de a promova creativi-

tatea pentru situaţii de incluziune, oportunităţi egale, in-
tegrarea persoanelor cu dizabilităţi, în special cele care
au autism, prin educaţie formală şi informală. Proiectul
se va desfăşura pe o perioadă de 2 ani, între februarie
2017 şi februarie 2019. 

Parteneri eligibili: entităţi implicate în activităţile
tinerilor cu dizabilităţi, conectate la tratamentul celor
cu autism. 

Data limită pentru manifestarea interesului: 30 iunie.
Data limită pentru depunerea proiectului: 4.10.2016.
Contact pentru detalii şi manifestarea interesului: dl

Marcello Bigerna, e-mail: reteeuropa2020@gmail.com.
Sursa: finantare.ro

Propunere de colaborare/reţea de
învăţare non-formală pentru
dezvoltare durabilă, Germania

ThinkCamp, organizaţie non-guvernamentală,
non-profit, formată ca o cooperativă în anul 2010 în
Augsburg, Germania, doreşte să colaboreze cu alte
organizaţii interesate de tematicile-cheie spre care
ea este orientată: dezvoltare durabilă, antrepreno-
riat, dezvoltare urban/rural, inovare, mediu, formare
şi cooperare în rândul tinerilor, schimb de tineri etc. 

Activităţile cuprind călătorii educative, ateliere
de lucru şi conferinţe „open space” cu accent pe ino -
vaţia sistematică, antreprenoriatul eco-social, res-

ponsabilitatea corporativă, instrumente pentru dez-
voltarea organizaţională şi comunitară, competenţe
verzi şi metode pentru dezvoltare durabilă. 

Pe parcursul ultimilor ani au fost organizate că-
lătorii educative şi de învăţare şi un laborator al vii-
torului cu 56 de participanţi din 8 ţări, cum ar fi, spre
exemplu, un atelier de lucru pentru antreprenoriat
social cu 36 de participanţi. În 2013 a fost începută
iniţiativa „dunaVision”, organizându-se călătoria de
învăţare „Caravana Change 2013” prin cele mai multe
dintre ţările din regiunea Dunării. Pentru a conecta
aceste călătorii educative a fost construită reţeaua
dunavision a satelor şi comunităţilor, reţea la care
sunt invitate să se alăture organizaţiile interesate. 

Contact pentru manifestarea interesului: Jo-
hannes Pfister, e-mail: johannes.pfister@thin-
kcamp.eu, tel.: 0049 33472 582158, gsm: +49 172
862 8947, Skype: jpfister, website: http://www.una-
vision.eu, http://www.thinkcamp.eu.

Sursa: finantare.ro

Propunere de parteneriat pentru
un proiect privind reducerea şomajului în
rândul tinerilor şi crearea de cooperative

Şcoala de Afaceri din Montpellier, regiunea
Languedoc Roussillon, Midi Pyrénées din franţa,
caută parteneri interesaţi să participe la un pro-
iect în cadrul cererii de propuneri „Reduction of
youth unemployment and the setup of co-opera-
tives”. Şcoala poate să fie partener într-un con-
sorţiu deja format sau să asume rolul de coordo-
nator şi caută, din această perspectivă, parteneri. 

Parteneri eligibili: entităţi implicate în edu-
caţia antreprenorială pentru tineri şi în mediul
antreprenorial, în general. Contact pentru detalii
şi manifestarea interesului: dna Lucie vAAMonDE,
e-mail: l.vaamonde@montpellier-bs.com.

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://www.finantare.ro
http://www.thinkcamp.eu
http://www.unavision.eu
http://www.unavision.eu
http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Municipalitatea Piteşti vrea să atragă fonduri
europene pentru realizarea unor proiecte impor-
tante pentru piteşteni. În acest sens, a autorităţile
publice au întreprins o serie de demersuri în vede-
rea accesării fondurilor europene.

În cadrul unei conferinţe de presă, ce a avut
loc săptămâna trecută, primarul muncipiului Pi-
teşti, Cornel Ionică, a anunţat că a fost stabilită o
listă de proiecte pentru comunitatea locală, ce vor
fi realizate cu ajutorul fondurilor europene. Pe
lista de proiecte propuse spre finanţare în perioada
2015 - 2020 se regăseşte un pod peste Argeş, care
ar urma să fie cel mai mare din Europa de Est; cea
mai promovată variantă pentru acest pod este Bas-

cov - Mărăcineni - Institutul Pomicol. Totodată,
printre proiectele propuse se află o serie de pasaje
rutiere în zonele: Piteşti - Bradu (Târgul Săptămâ-
nal), Craiovei - Târgul din vale, Armand Călinescu
- Smeurei - Dumbravei, Calea Bucureşti - I.C. Bră-
tianu, negru vodă - Calea Bascov (pasaj subteran)
şi Basarabiei - Lânăriei (peste calea ferată unde
este şi barieră).

În plus, sunt luate în considerare investiţii ce
vizează următoarele: reabilitare strada Trivale în
structura iniţială (stradă veche cu pavaj vechi),
iluminat public, pistă biciclete, sală polivalentă,
reabilitare strada Depozitelor etc.. 

Sursa: curier.ro

vineri, 10 iunie, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”
din Călăraşi a îmbrăcat straie de sărbătoare. Într-o at-
mosferă solemnă, cu mare încărcătură emoţională,
au fost celebraţi 50 de ani de existenţă ai Liceului Teo-
retic „Mihai Eminescu”. Cu această ocazie, s-au reu-
nit, deopotrivă, foşti şi actuali elevi, dascăli ai gene-
raţiilor trecute, pecum şi cadrele didactice, din pre-
zent, ce aduc cinste acestei şcoli de prestigiu.

În deschiderea momentului jubiliar, directorul
Liceului „Mihai Eminescu”, prof. Gheorghe Stoian, a
punctat importanţa acestui eveniment, în lumea
educaţională din Călăraşi. „La 50 de ani de la înfiin-
ţare, un liceu mereu tânăr și dinamic, îi serbează,
astăzi, pe toţi oamenii frumoși a căror viaţă s-a îm-
pletit cu destinul său, dascăli din trecutul și prezen-
tul acestei școli, elevi de toate vârstele și prieteni
de pretutindeni. Este unanim recunoscut  faptul că
valoarea unei școli rezultă din fericita reuniune, în
aceeași aventură a cunoașterii, a unor oameni valo-
roși, dascăli și elevi. Relaţia lor definește existenţa
unei instituţii de învăţământ, iar timpul adaugă alte
ingrediente necesare, confirmând, rafinând, garan-
tând performanţa și calitatea acestei școli. Pentru

Liceul <<Mihai Eminescu>>, scurgerea timpului a
adus, necontenit, provocări și oportunităţi. Istoria
școlii noastre stă sub semnul permanentei reinven-
tări, a neîncetatei căutări  în  drumul către mai bine,
a descoperirilor individuale, dar și a potenţialului
colectiv.”, a precizat prof. Gheorghe Stoian.

În cadrul aceluiaşi eveniment au fost organi-
zate, în incinta liceului, 11 ateliere vocaţionale,
unde profesorii şi elevii au susţinut diverse lucrări
din  diferite domenii: istorie, publicistică, teatru
lingvistică, justiţie, arhitectură.

Autorităţile locale şi dascălii prezenţi au pri-
mit plachete şi diplome aniversare, precum şi Mo-
nografia Liceului „Mihai Eminescu”. Totodată,
această instituţie liceală a primit din partea Minis-
terului Educaţiei o diplomă pentru contribuţia
adusă învăţământului preuniversitar din  România.

Manifestările dedicate celor 50 de ani de exis-
tenţă ai Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” s-au
încheiat cu spectacolul omagial „Arc peste timp”,
ce a avut loc în aceeaşi zi la sala „Barbu Ştirbei”
din cadrul Centrului cultural judeţean.

Sursa: actualitateacalarasi.ro
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Municipalitatea vrea să atragă
fonduri europene pentru realizarea

unor proiecte importante pentru piteşteni

Argeş

50 de ani de educaţie, tradiţie şi excelenţă,
la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

Călăraşi

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.actualitateacalarasi.ro
http://www.curier.ro
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Autorităţile publice locale din Târgovişte sunt
interesate să acceseze cât mai multe fonduri eu-
ropene nerambursabile în cadrul Programului ope-
raţional Regional 2014 – 2020, pentru reabilitarea
termică a clădirilor rezidenţiale. În acest sens, pri-
marul municipiului Târgovişte, Cristian Stan, a vor-
bit despre propunerile de investiţii pentru care se
doreşte accesarea de fonduri europene: „Pe zona
de reabilitare termică a blocurilor avem finalizată
prima cerere de finanţare în valoare de 5 milioane
de euro. Urmează să întocmim documentele pen-
tru cea de-a doua cerere de finanţare, încă 5 mi-
lioane de euro. Sperăm ca până la sfârșitul progra-
mului, a perioadei de depunere a documentelor,
care este 15 noiembrie anul curent, să depunem
cel puţin patru cereri de finanţare, pe zona de rea-
bilitare termică a blocurilor din municipiul Târgo-
viște.

Este vorba de fonduri europene prin POR, cel

mai atractiv program pentru cetăţeni. Sunt inte-
resate de acest program câteva asociaţii de pro-
prietari din zona centrală, din zona microraionului
V și din zona microraionului IV, unde am avut cele
mai multe solicitări. În principal au venit cei din
blocuri cu mai mult de patru niveluri, pentru că,
având în vedere înălţimea lucrării personale de
reabilitare termică, oamenii au fost foarte recep-
tivi. Programul presupune și o activitate de exper-
tizare a lucrărilor deja făcute, iar dacă acele lu-
crări corespund normelor tehnice acceptate de
Uniunea Europeană, rămân. Dacă nu, vor trebui
desfiinţate și atunci a existat o anumită reticenţă
din acest punct de vedere. Eu sper să creăm cadrul
atragerii a 20 de milioane de euro în Târgoviște,
fonduri europene, până în luna noiembrie, ca și ce-
reri de finanţare depuse. Ar fi păcat să nu facem
acest lucru.”.

Sursa: targovistenews.ro

Proiecte europene
pentru reabilitarea blocurilor de locuinţe

din Târgovişte

Dâmboviţa

În cadrul celei mai recente întrevederi cu
jurnaliştii, primarul municipiului Giurgiu, nicolae
Barbu, a anunţat faptul că va continua proiectele
începute şi că va demara altele noi, împreună cu
echipa sa de la primărie: 

„Vreau să îi asigur pe giurgiuveni că lucrările
începute vor fi finalizate. (...) Deja s-a finalizat
licitaţia pentru terenurile de sport. Ieri (n. red.:
7 iunie) s-au licitat terenurile de joacă și spaţiile
verzi. Săptămâna viitoare se va semna contractul
pentru Canalul Cama, la fel și pentru începerea
lucrărilor la Portul Trimodal. De asemenea, lucră-
rile de infrastructură pe mai multe străzi (Nicolae
Titulescu, Alexandriei etc.) sunt în plină desfășu -
ra re. Dacă vor fi finalizate cu succes procedurile
de licitaţie pentru anveloparea blocurilor, 107 din-

tre acestea vor fi modernizate până în 2019. Pre-
gătim și noi proiecte, cum ar fi Centrul de primire
pentru copiii defavorizaţi, Casa Tineretului și mo-
nitorizarea video”.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

Continuă investiţiile în Giurgiu:
Urmează Canal Cama

şi Portul Trimodal al municipiului

Giurgiu

http://www.jurnalgiurgiuvean.ro

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


Soarta monumentelor istorice abandonate din
Ialomiţa pare să se schimbe în bine. un exemplu în acest
sens este Conacul Bolomey din Cosâmbeşti. După mai
bine de 10 ani în care obiectivul a fost abandonat,
acesta urmează să fie inclus într-un program cu fi -
nanţare europeană pentru a fi reparat. Reprezentanţii
Direcţiei Judeţene pentru Cultură Ialomiţa precizează
că în momentul de faţă se fac demersuri pentru reali-
zarea unui proiect tehnic, în baza căruia să fie accesate
liniile de finanţare necesare deschiderii şantierului.

Construit aproape de sfârşitul secolului al XIX-lea,
mai exact în anul 1898, de o echipă de arhitecţi italieni,
monumentul istoric a fost inclus pentru prima dată într-
un program de reabilitare în anul 1997. După aproximativ
2 ani de la debutul lucrărilor, şantierul este sistat, iar Mi-
nisterul Culturii a făcut somaţii pentru ca fondurile să fie
returnate. În anul 2003, Conacul Bolomey din Cosâmbeşti
a intrat în patrimoniul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi
dat spre administrare Muzeului Judeţean Ialomiţa. noii

proprietari au încercat de câteva ori să redeschidă
şantierul din Cosâmbeşti, însă toate eforturile au fost za-
darnice. În anul 2010, în urma unei evaluări, Ministerul
Culturii decide să includă Conacul Bolomey pe lista mo-
numentelor istorice clasate, adică imposibil de reabilitat.
La 6 ani distanţă de la această decizie, reprezentanţii
Direcţiei Judeţene pentru Cultură Ialomiţa susţin că
există posibilitatea ca monumentul să poată intra într-
un nou proiect de reabilitare. „Reprezentanţii Consiliului
Judeţean Ialomiţa au făcut demersuri în sensul obţinerii
de fonduri europene pentru a include Conacul Bolomey
într-un amplu proiect de reabilitare. În prezent, ei au
nevoie de note de fundamentare și de proiecte tehnice
prin care să demonstreze necesitatea și utilitatea dema-
rării unui astfel de proiect. Anvergura demersului este
destul de mare, însă cu siguranţă lucrurile se vor îndrepta
în direcţia care trebuie.”, a declarat Elena Pacală, di-
rectorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Ialomiţa.

Sursa: independentonline.ro
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Demersuri pentru reabilitarea
Conacului Bolomey

Ialomiţa

Celor 10 parcuri industriale deja existente la
nivelul judeţului - Prahova având cele mai multe
investiţii de acest gen din România - i se va mai
adăuga încă unul. Este vorba despre Parcul Indus-
trial Băicoi, autorităţile locale demarând, deja,
pentru locaţia menţionată, procedura de obţinere
a titlului de „parc industrial”. 

În momentul de faţă, la nivelul judeţului e -
xistă cinci parcuri în administrare publică - cele de
la Ploieşti, Plopeni, Brazi, Bărcăneşti şi vălenii de
Munte, alte cinci fiind cu administrare privată: Al-
lianso Business Park, Dibo, WDP, Primus, Meteor. 

Declaraţia edilului din Băicoi, legată de înfiinţa-
rea unui parc industrial în localitate, a fost făcută în
contextul în care ne-a informat că un investitor italian
îşi va extinde afacerile şi în acest oraş, ceea ce va
duce la apariţia a 200 de locuri de muncă. Astfel, con-
form declaraţiilor primarului Ciprian Stătescu, pe
lângă investitorii străini stabiliţi deja în localitate,
respectiv cei din Polonia, China, franţa, Grecia, mai

nou s-a alăturat şi unul din Italia. Este vorba despre
compania Pietta Glass - care are deschisă o fabrică
de geamuri în Parcul Industrial de la vălenii de Munte
-, patronul luând decizia ca investiţiile pe care le va
face în viitor să fie tot în Prahova. 

Conform declaraţiilor autorităţilor publice lo-
cale, anul trecut, Primăria Băicoi a demarat pro-
cedura ce vizează obţinerea, în conformitate cu
procedurile legale, a titlului de Parc Industrial, ce
are o suprafaţă de 10 hectare. Pentru investitorii
care îşi desfăşoară activitatea deja în această
locaţie, inclusiv cei străini, existenţa, cu acte în
regulă, a Parcului Industrial Băicoi va fi cu adevărat
benefică. Printre facilităţile pe care le oferă au-
toriăţile investitorilor se numără extinderea re -
ţelelor de utilităţi până la poarta firmei, dacă este
cazul, pentru că pe platforma industrială acestea
există, asfaltarea drumurilor de acces, precum şi
reducerea impozitului pe clădire.

Sursa: ziarulprahova.ro

În judeţul Prahova va apărea
un nou Parc industrial

Prahova

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


13Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 280 / 13 - 20 iunie 2016

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

IN
FO

 JU
D

EȚE

Diana Marin şi Mugurel Enache,»
elevi în clasa a XI-a la Colegiul naţional
„Al. D. Ghica” din Alexandria, au
reprezentat România la Concursul
Internaţional Infomatrix şi au câştigat
medalia de aur cu aplicaţia „Journey”,
o călătorie virtuală în corpul uman.

Cei doi elevi teleormăneni s-au calificat la fa -
za internaţională a competiţiei Infomatrix după ce
au câştigat premiul I la etapa naţională a concur-
sului. Jocul educaţional „The Journey”, care invită
utilizatorii la o călătorie virtuală în corpul uman a
uimit şi juriul de la faza internaţională a concur-
sului. Din cei aproape 600 de elevi veniţi la faza
internaţională a Infomatrix din Bucureşti (25-29
mai ), cei doi elevi teleormăneni care au repre-
zentat România au reuşit să obţină medalia de aur.
În spatele performanţei tinerilor pasionaţi de in-
formatică se ascunde o muncă ce a durat mai bine
de o jumătate de an. „Este un proiect început pe 1
septembrie 2015, un proiect la care au lucrat sute de
ore. Ei obţinuseră anul trecut la Concursul Naţional
’Infoeducaţia’ premiul I, cu un soft educaţional care
preda lecţii de fizică, chimie, informatică și au zis că
vor să dezvolte ceva pe biologie. Au mers la Şcoala
postliceală sanitară, s-au documentat și le-a venit
ideea să facă o călătorie în corpul uman”, spune
Dana Tătaru, profesorul de informatică, îndrumă-
tor al elevilor.

Cu ore în şir petrecute în laboratorul de infor-
matică, finanţări strânse din sponsorizări pentru
achiziţionarea dispzitivului oculus şi a softurilor
necesare, cei doi elevi au pus cap la cap călătoria
virtuală în corpul uman sub forma unui joc
educaţional care poate fi folosit la orele de biolo-
gie. Jocul educaţional „The Journey” în care uti-
lizatorul este invitat, virtual, într-o navă pentru a
străbate de la un capăt la altul corpul uman, de la
neuroni, celule până la organele vitale, se adre-
sează în primul rând elevilor. Aplicaţia conţine pe
lângă imaginile video şi informaţii despre fiecare
organ, sistem sau celulă din corpul uman. Cei doi

olimpici la informatică vor să dezvolte jocul edu -
caţional şi să-l lanseze pe piaţă. „Informaţiile din
soft pot ajuta pe oricine. Este folositor la orele
de biologie sau celor care vor să se pregătească
pentru medicină. Proiectul este open source, poa -
te veni oricine cu idei și oricine poate contribui la
dezvoltarea lui. Vrem să-l aducem la un stadiu
foarte înalt și să îl publicăm pe piaţă”, a spus Mu-
gurel Enache. 

Diana Marin şi Mugurel Enache şi-au descoperit
pasiunea pentru informatică în liceu. Cei doi sunt
colegi de clasă şi studiază la profilul matematică-
informatică bilingv de la Colegiul naţional „Al. D.
Ghica” din Alexandria.

Sursa: teleorman24.ro

Colegiul Naţional „Al. D. Ghica”
din Alexandria: Medalia de aur la Concursul

Internaţional Infomatrix

Teleorman

http://teleorman24.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

Agenţie şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului operaţional Regional.

Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
Reţelei de Informare REGIo Sud Muntenia

şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în judeţele regiunii.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean
Argeş, sediul Consiliului Judeţean Argeş: Piaţa
vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Piteşti,
jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean
Dâmboviţa, sediul Consiliului Judeţean
Dâmboviţa: Piaţa Tricolorului, nr. 1, et. Iv, cam.
90, 100 şi 101, mun. Târgovişte, jud. Dâmboviţa
Tel./fax / 0345/100.018, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean
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 Judeţean
Ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. Iv,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean
Teleorman, sediul Consiliului Judeţean
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, Călăraşi, jud.
Călăraşi, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN -
director adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea DOBRESCU
PLOEŞTEANU, Şerban GEORGESCU, Florentin
GEORGESCU, Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 21 iunie 2016

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia şi activităţile pe care
dumneavoastră le desfăşuraţi. Dacă sunteţi interesaţi

să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm
să ne transmiteţi un scurt material de informare

(maxim 1.500 de ca ractere cu tot cu spaţii), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediţie

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 Agenţiei
(http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit

electronic săptămânal tuturor membrilor Reţelei de
Informare REGIo Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor

judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei

Publice, reprezentanţilor mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor

dedicate (portalurilor de ştiri economice), precum
şi publicului larg.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,

fax: 0242/313.167.

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

