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Vineri, 2 februarie, Agenția pentru»
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a
organizat o întâlnire de lucru cu municipiile
reședință de județ din regiunea noastră,
pentru a analiza stadiul contractelor de
lucrări și servicii aferente investițiilor propuse
spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4
„Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” a
programului operațional Regional 2014 – 2020.

La acest eveniment, ce a avut loc la sediul A -
genției din Călărași, au fost prezente din partea Mi -
nisterului Dezvoltării Regionale și Administrației pu -
blice, Luminița Zezeanu, director general al Autori -
tății de Management pentru poR, și Amalia țiplic,
manager public în cadrul Serviciului evaluare și
contractare proiecte – Direcția Generală poR, care
au purtat discuții interactive cu reprezentanții mu-
nicipiilor reședință de județ din Sud Muntenia pri-
vind stadiul de derulare a investițiilor propuse spre
finanțare în cadrul Axei 4. 

Cu această ocazie, directorul general AM poR
a anunțat că în luna martie va fi lansat suplimentar
un apel de proiecte în cadrul Axei prioritare 4, des-
tinat exclusiv investițiilor demarate de către muni -
cipiile reședință de județ. 

„Ministerul Dezvoltării Regionale și Adminis tra -
ției Publice, prin Autoritatea de Management pen-
tru Programul Operațional Regional, intenționea -
ză să deschidă un apel de proiecte alternative în
cadrul Axei prioritare 4. Din acest motiv dorim să
identificăm proiecte derulate de municipiile reșe -
dință de județ, care au contractele de lucrări sau
contracte de echipamente sau achiziție de mijloa -
ce de transport semnate, care vor fi încă valabile la
data depunerii cererilor de finanțare. Acestea vor
fi condițiile de eligibilitate pentru noul apel de pro -
iecte, pe care intenționăm să îl deschidem în luna
martie și care va avea o alocare suplimentară față
de cea existentă. 

Scopul lansării acestui apel este de a oferi mu -
nicipiilor reședință de județ posibilitatea de a fi -
nanța cu fonduri nerambursabile proiectele aflate
în derulare și, totodată, de a crește gradul de ab -

sorb ție în cadrul Programului Operațional Regional.
Apelul va fi deschis pentru solicitanții eligibili timp
de trei luni.”, a anunțat directorul general AM poR,
Luminița Zezeanu. 

evenimentul de astăzi deschide seria de întâl-
niri interactive la nivel regional ale Autorității de
Management pentru poR cu unitățile Administra-
tiv-terioriale din cadrul municipiilor reședință de
județ din țară. 

În momentul de față, la nivelul regiunii Sud Mun -
tenia se desfășoară procesul de selectare și priori -
tizare a fișelor de proiecte aferente priorităților de
investiții ale Axei prioritare 4, realizat de către Auto -
ritățile urbane, constituite la nivelul municipiilor
reședință de județ.

Reamintim că prin Axa prioritară 4 „Sprijinirea
Dezvoltării Urbane Durabile” din cadrul poR 2014 –
2020, regiunea noastră dispune de fonduri neram-
bursabile de 201,09 milioane de lei, distribuite ast-
fel: pentru mobilitatea urbană (p. I. 4.1) – 163,33 mi -
lioane de euro, pentru revitalizarea urbană (p.I. 4.2) –
18,15 milioane de euro, pentru regenerarea comu -
nităților defavorizate (p.I. 4.3) – 8,53 milioane de eu -
ro, pentru educație (p.I. 4.4) – 11,09 milioane de euro.
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Se deschide un nou apel în cadrul Axei prioritare 4,
pentru proiecte alternative

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.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia, la şedinţa de evaluare
a proiectului SENSES

În data de 31 ianuarie, ADR Sud»
Muntenia a participat, în calitate de
partener, la ședința de evaluare a primului
an de implementare a proiectului SENSES,
ce a avut loc la Budapesta, ungaria. 

evenimentul a avut loc la solicitarea repre zen -
tanților Secretariatului Comun și a avut ca obiectiv
prezentarea primului an de implementare a pro-
iectului. La întâlnire au participat reprezentanții
comitetului de conducere ai partenerilor proiectu -
lui SENSES, care au prezentat activitățile desfă șu -
rate, precum și principalele obstacole întâlnite în
implementarea proiectului. principalele activități
derulate în primul an de implementare a proiec-
tului sunt: trei vizite de studiu (ungaria, Slovenia,
Austria); reuniunile părților interesate din toate
țările partenere; Raportul de sinteză privind nișele
politicilor de economie socială și evaluarea compa -
rativă în regiunea Dunării; colectarea exemplelor
de bune practici privind întreprinderile sociale și a
studiilor de caz din întreaga zonă a proiectului, pre -
cum și diseminarea continuă și vizibilitatea proiec-
tului. De asemenea, proiectul SENSES a fost ales drept
cea mai bună practică a programului transnațional
Dunărea în domeniul dezvoltării IMM-urilor.

Reprezentanții Secretariatului Comun al pro-
gramului transnațional Dunărea au evaluat desfă -
șurarea proiectului și au fost mulțumiți de felul în
care s-a derulat pe parcursul primului an, furnizând
câteva recomandări minore pentru îmbunătățirea
implementării. 

În cadrul întrunirii au fost prezentate acti vi tă -
țile ce urmează a fi derulate în anul 2018, precum
și detalii cu privire la elaborarea curriculei de instrui -
re dedicată antreprenorilor sociali. Curricula va con -
ține 5 module de instruire, formate din 30 de ore de
instruire teoretică și 30 de ore de instruire online.
Modulele de instruire sunt: 

1. planificarea afacerii - Introducere pentru
start-up-uri și pentru întreprinderi sociale care
operează deja; 

2. planificarea afacerii – Marketing;
3. Vânzări - scrierea ofertelor corecte, aborda -

rea eficientă a potențialilor clienți, asigurarea volu -

melor permanente de vânzări, pătrunderea pe pie -
țe noi;

4. Management; 
5. planificare financiară și management finan-

ciar al unei întreprinderi sociale.
proiectul SENSES are ca obiectiv crearea unei

rețele transnaționale de întreprinderi sociale (Ses),
întreprinderi tradiționale responsabile social, inves -
titori financiari în economie socială, factori de deci -
zie, reprezentanți ai mediului academic, funcțio nari
ai onG-urilor ca re însumează în total 600 – 800 de mem -
bri din regiu nea Dunării. Rolul acestora este de a
promova în comun un model inovator de întreprin-
dere socială, precum și inovarea socială în dezvol-
tarea economică durabilă a regiunii Dunării.

proiectul SENSES este implementat de un con -
sorțiu format din 17 parteneri din 10 state din aria
eligibilă a programului transnațional Dunărea (Ce-
hia, Slovenia, ungaria, Slovacia, Austria, Croația, Ser -
bia, Belgia, Moldova), liderul de proiect fiind IfKA -
Instituție de drept public non-profit pentru dezvol -
tarea industriei – ungaria - partener feDR. Bugetul
total al proiectului este de 1.530.777,50 euro, iar
bugetul ADR Sud Muntenia este de 132.097,62 eu -
ro, contribuția proprie fiind de 2.641,96 euro. pe-
rioada de implementare a proiectului este 1 ianua-
rie 2017 – 30 iunie 2019.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Workshop „Tehnologii disruptive
pentru Automotive”

Agenția pentru Dezvoltare Regională»
Sud Muntenia, împreună cu unitatea
executivă pentru finanțarea Învățământului
Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării
(uefISCDI) vor organiza joi, 15 februarie, la
pitești, workshop-ul de descoperire
antreprenorială „Tehnologii disruptive
pentru Automotive”.

evenimentul va avea loc la hotel Ramada - sa -
la topaz din pitești, Calea București, nr. 31, începând
cu ora 9:30.

Acest eveniment are ca obiectiv realizarea unui
schimb de experiență și îmbunătățirea relațiilor de
colaborare între actori diverși, cu interese comu ne,
atât din mediul privat, cât și din cel public, pentru a
identifica oportunități reale de a deveni mai com-
petitivi din punct de vedere economic, detectând
nișe de specializare inteligentă relevante pentru re -
giunea Sud Muntenia. totodată, întâlnirea de lucru
va oferi participanților oportunitatea de a crea un

dialog și de a realiza planuri de acțiune în comun.
Metodologia workshop-ului presupune analiza

și elaborarea în parteneriat a unor scenarii de nișe com -
petitive din sectorul auto, pornind de la in for ma ții
despre tehnologii emergente relevante în domeniu.

evenimentul va fi organizat în cadrul proiectu -
lui „Dezvoltarea Capacității Administrative a Mi-
nisterului Cercetării și Inovării de implementare a
unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cer -
cetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare 2014-2020” –
SIpoCA 27. prin acest proiect, uefISCDI implemen-
tează acțiunile asumate de România față de Comi-
sia europeană, referitoare la actualizarea Strate-
giei de Specializare Inteligentă. 

Cei interesați să participe la această întâlnire sunt
invitați să confirme prezența până în data de 12 februa -
rie, la adresa de e-mail: daniela.gheorghe@uefiscdi.ro
sau la numărul de telefon 0728/909.699. Costurile
de deplasare vor fi suportate de către organizator,
motiv pentru care vă rugăm să specificați dacă do -
riți decontarea cheltuielilor de transport în momen -
tul când veți anunța participarea la eveniment.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Cursuri de formare antreprenorială
pentru cei care doresc să înfiinţeze o afacere

non-agricolă în regiunea Sud Muntenia
ADR Sud Muntenia, în calitate de partener în ca -

drul proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiu -
nea Sud Muntenia”, organizează, alături de Asocia -
ția „Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Româ -
nia”, în calitate de lider de proiect, un program de
formare antreprenorială pentru persoanele care in -
tenționează să înființeze o afacere non-agricolă în
zona urbană și își au reședința sau domiciliul în re-
giunea de dezvoltare Sud Muntenia!

noul program de formare vizează susținerea dez -
voltării spiritului antreprenorial la nivelul regiunii
noastre, prin îmbunătățirea competențelor antre-
prenoriale pentru un număr de minimum 336 de per -
soane: 236 de șomeri și persoane inactive și 100 de
angajați (inclusiv persoane care desfășoară o acti -
vitate independentă).

Detalii despre acest program, precum și despre
proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud
Muntenia”aflați aici - https://www.adrmuntenia.ro/au-
inceput-inscrierile-in-proiectul-start-pentru-afa-
cerea-ta--regiunea-sud-munte/news/1026.

Metodologia de selecție a grupului țintă aplica -

tă în cadrul proiectului „Start pentru afacerea ta! –
Regiunea Sud Muntenia”, precum și anexele aceste -
ia pot fi consultate pe website-ul Agenției – www.adr -
muntenia.ro, secțiunea proiecte, link: https://www.adr -
muntenia.ro/categorie/238/proiecte/men.

persoanele care îndeplinesc condițiile de eli-
gibilitate și doresc să se înscrie la activitățile pro-
iectului sunt invitate să-și depună candidaturile cât
mai curând posibil.

Datele de contact ale birourilor județene de re -
crutare de la nivelul ADR Sud Muntenia sunt urmă-
toarele:

IN
FO

 A
D

R SU
D

 M
U

N
TEN

IA

Nr.
crt. Judeţul Adresă birouri judeţene de recrutare Date de contact

expert grup ţintă

1 Călărași ADR SM - Călărași - Str. General Constantin pantazi, nr. 7A, mun.
Călărași, jud. Călărași

Andreea RoGoZeA
tel.: 0242/331.769
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

2 Argeș ADR SM - Argeș - piața Vasile Milea, nr. 1, mun. pitești, jud. Argeș
Larisa petRe
tel.: 0746/054.405
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

3 Giurgiu ADR SM - Giurgiu - B-dul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Andreea DoGARu
tel.: 0725/723.804
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

4 Dâmbovița ADR SM - Dâmbovița - Bdul. Independenței, nr. 1, mun. târgoviște,
jud.  Dâmbovița 

Mirabela AnCHIDIn
tel.: 0345/100.018; 0722/111.744
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

5 Ialomița ADR SM - Ialomița - piața Revoluției, nr. 1, mun. Slobozia, jud. Ialomița
florina RăȘCAnu
tel.: 0725/723.805
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

6 teleorman ADR SM - teleorman - Str. Dunării, nr. 178, mun. Alexandria, jud. teleorman
Madălina GuRuIAnu
tel.: 0347/101.000
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

7 prahova ADR SM - prahova - Str. Republicii, nr. 2-4, mun. ploiești, jud. prahova
Andrei DuRAn
tel.: 0723/905.612
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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https://www.adrmuntenia.ro/au-inceput-inscrierile-in-proiectul-start-pentru-afacerea-ta--regiunea-sud-munte/news/1026
https://www.adrmuntenia.ro/au-inceput-inscrierile-in-proiectul-start-pentru-afacerea-ta--regiunea-sud-munte/news/1026
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/categorie/238/proiecte/men
https://www.adrmuntenia.ro/categorie/238/proiecte/men


Începând cu data de 1 februarie, beneficiarii pro -
iectelor finanțate în cadrul programului operațio -
nal Regional 2014 – 2020 vor realiza toate materia -
lele de informare și publicitate respectând exclusiv
noua identitate vizuală, conform prevederilor Ma-
nualului de Identitate Vizuală Regio 2014 – 2020,
aprobat în data de 29 ianuarie a.c. de către Autori -
tatea de Management pentru poR.

În perioada septembrie 2017 – ianuarie 2018, Au -
toritatea de Management pentru poR a derulat un con -
tract de servicii de consultanță pentru realizarea stra -
tegiei de rebranding a programului ope rațional Regio -
nal 2014 – 2020. noua strategie de brand a Regio 2014 –

2020 conține noul logo al progra mului, precum și Manua -
lul de Identitate Vizuală (MIV) aferent acestei strategii.

pentru a veni în sprijinul beneficiarilor poR, MIV-ul
a fost elaborat în mai multe formate editabile. De
asemenea, au fost publicate versiunea .pdf a MIV Re -
gio 2014 – 2020, împreună cu arhivele logo-urilor uti -
lizate în manual (variante editabile și .png) pe web site-ul
Agenției dedicat exclusiv implementării poR, secțiu nea
program > Identitate Vizuală, link: https://re gio.adr -
muntenia.ro/identitate-vizua la/sta tic/1208, pre-
cum și pe site-ul programului www.inforegio.ro, link:
http://inforegio.ro/ro/informare-si-publi cita -
te/identitate-vizuala.html.
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„Călătoria continuă”! Programul Regio 2014 – 2020
are o nouă identitate vizuală! IN
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Vineri, 2 februarie, s-a emis
Instrucțiunea AM poR nr. 69, pri -
vind intrarea în vigoare a Manua -
lului de Identitate Vizuală (MIV)
pentru Regio 2014 – 2020.

Conform acesteia, cerințe -
le anexei 8 la contractul de fi -
nanțare se vor aplica, respectând
prevederile noului MIV Regio 2014 -
2020.

prezenta instrucțiune poa -
te fi consultată pe website-ul
Agenției - https://regio.adrmun -
tenia.ro, secțiunea program > Do -
cumente, link: https://regio.adr -
muntenia.ro/documente/sta-
tic/1252.

Instrucţiunea
AM POR

nr. 69/2.02.2018,
privind

Manualul
de Identitate Vizuală

pentru Regio
2014 – 2020

A fost actualizat Ghidul specific
pentru Prioritatea de investiţii 10.1 –

O.S. 10.3 – Învățământul terțiar universitar
Ghidul solicitantului – Condi -

ții specifice de accesare a fondu-
rilor pentru apelul aferent poR,
Axa prioritară 10, prioritatea de
investiții 10.1 „Investițiile în edu -
cație și formare, inclusiv în forma -
re profesională, pentru dobândirea
de competențe și învățare pe tot
parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și
formare”, obiectivul specific 10.3 –
Creșterea relevanței învățămân -
tului terțiar universitar în relație
cu piața forței de muncă și sectoa -
rele economice competitive a fost
modificat prin ordinul ministrului
delegat pentru fonduri europene
nr. 1917/29.01.2017.

principalele modificări vizea -
ză Capitolul 2, Secțiunea 2.1, pri -
vind tipul apelului de proiecte, prin
care o universitate poate depune
una sau mai multe cereri de finan -
țare. unitatea de infrastructură edu -
cațională reprezintă universitatea
care depune cererea de finanțare,

indiferent de numărul de facultăți
care utilizează infrastructura su-
biect al proiectului.

pentru situația în care se doreș -
te depunerea unei cereri de finan -
țare care să vizeze clădiri aflate în
amplasamente diferite, clădiri uti -
lizate exclusiv de aceeași/aceleași
facultate/facultăți se va depune o
singură cerere de finanțare.

De asemenea a fost modifica -
tă Anexa 3 – Grila de evaluare teh -
nică și financiară, fiind astfel core -
late punctaje maxime acordate
și punctajele intermediare și, toto -
dată, au fost corectate geșelile de
calcul a punctajului acordat.

Ghidul actualizat, împreună cu
ordinul nr. 1917/29.01.2018 și Sin -
teza modificărilor pot fi consulta te
pe website-ul Agenției dedicat ex -
clusiv implementării poR - https://re -
gio.adrmuntenia.ro, secțiunea pro -
gram > Axe > Axa 10 – link: https://re -
gio.adrmuntenia.ro/axa-10/sta-
tic/1205.

https://regio.adrmuntenia.ro/identitate-vizuala/static/1208
https://regio.adrmuntenia.ro/identitate-vizuala/static/1208
http://www.inforegio.ro
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http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252
https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252
https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-10/static/1205
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prin ordinul ministrului delegat pentru fonduri eu-
ropene nr. 1840/26.01.2018, s-a modificat Ghidul solici -
tantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pen -
tru apelul aferent poR, Axa prioritară 10, prioritatea de
investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclu -
siv în formare profesională, pentru dobândirea de com -
petențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvolta -
rea infrastructurilor de educație și formare”, obiectivul
specific 10.2 „Creșterea gradului de participare la nive -
lul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în
spe cial pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a
sistemului” – apel dedicat învățământului obligatoriu.

Conform Sintezei modificărilor pentru 10.1 B, a fost
actualizată secțiunea 2.6 privind solicitanții eligibili din
Capitolul 2 – Informații apel de proiecte. Astfel, princi-
palele tipuri de aplicanți eligibili avuți în vedere sunt
unități administrativ-teritoriale și instituții ale adminis-
trației publice locale aflate în subordinea sau coordona -
rea autorității publice locale, desprinse din aparatul pri -
măriei/ Consiliului județean, cu bugetul aprobat prin
HCL/HCj, care derulează proceduri de achiziții publice

având personalitate juridică. De asemenea, în ceea ce
privește tipul de activități ce pot fi executate prin poR,
a fost modificată secțiunea 4.1 – eligibilitatea solicitan -
ților și a partenerilor din cadrul Capitolului 4 - Criterii de
eligibilitate și selecție astfel: nu sunt eligibile proiectele
ce propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație
de construire sau propun exclusiv dotarea unității de
infrastructură. o altă noutate vizează Capitolul 5 – Com-
pletarea cererilor de finanțare, secțiunea 5.3, privind
anexele ce trebuie depuse odată cu cererile de finan -
țare. pe lângă documentele statutare ale solicitantului
prevăzute ințial, vor fi prezentate documentele privind
constituirea Consiliului județean și documentele privind
validarea mandatului președintelui Consiliului județean.

Atenție! Învățământul special, așa cum este defint
prin Legea educației naționale nr. 1/2011, este eligibil
în cadrul prezentului apel de proiecte.

Ghidul modificat poate fi consultat pe website-ul
Agenției dedicat exclusiv implementării poR - https://re -
gio.adrmuntenia.ro, secțiunea program > Axe > Axa 10 –
link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-10/static/1205.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,

la data de 5 februarie 2018

• Curs Inforeuro februarie 2018: 4,6513 lei
• Valoare totală este formată din cofinanțare ue (feDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile

(CBCHe), precum și cheltuielile neeligibile ale proiectului.
• Valoarea eligibilă este formată din cofinanțare ue (feDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHe).
• Valoarea solicitată este formată din cofinanțare ue (feDR) și cofinanțarea de la bugetul de stat (BS).

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis

Apel închis

S-a modificat Ghidul solicitantului pentru
Prioritatea de investiţii 10.1,

apelul dedicat învăţământului obligatoriu

http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-10/static/1205
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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România va continua absorbţia de fonduri europene
în domenii cheie de dezvoltare durabilă

Anul trecut s-au făcut progrese»
importante în procesul de absorbție de
fonduri europene, România reușind
performanța de a primi de la Comisia
europeană 5,2 miliarde de euro rambursări,
însă procesul trebuie să continue într-un
ritm susținut și în următoarea perioadă.

Aceasta este concluzia întâlnirii din data de 30
ianuarie, dintre prim-ministrul Viorica Dăncilă și co -
misarul european Corina Crețu, la care au participat
viceprim-ministrul paul Stănescu, ministrul dezvoltă -
rii regionale și administrației publice, Rovana plumb,
ministrul fondurilor europene, Sevil Shhaideh, consi -
lier de stat, și Camelia Coporan, secretar general ad -
junct în MDRAp.

În cadrul întâlnirii au fost prezentați indicatori
relevanți pe domeniul fondurilor europene din pe-
rioada de programare 2014-2020: apeluri lansate cu
un buget total în valoare de 21,7 miliarde de euro
(79% din suma alocată), 1,09 miliarde de euro fon-
duri absorbite din luna august 2017 până în prezent,
2,8 miliarde angajate pe proiecte retrospective
(proiec te de drumuri, continuate din perioada fi-
nanciară anterioară).

În anul 2017, România a avut de îndeplinit 34 de
condiționalități și a reușit, în luna august, finaliza -
rea acreditării autorităților de management, fapt
care a condus la rambursarea sumei de 5,2 miliar -
de de euro. pentru perioada 2007 – 2013, rata de ab -
sorbție a ajuns la circa 90%. printre rezultate, se nu -
 mără 51 de mii de locuri de muncă create și 3.000 de
întreprinderi mici și mijlocii.

trebuie amintit faptul că România este benefi -
ciar net la capitolul fonduri europene. Mai mult de
60% din investițiile publice realizate în România în
ultimii zece ani s-au făcut cu fonduri europene, iar
premierul Viorica Dăncilă crede că „o bună relațio -
nare între Guvern și Comisia Europeană va însem -
na pași înainte în absorbția fondurilor europene”.

Viceprim-ministrul paul Stănescu dă asigurări:
„Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice va identifica cele mai bune și rapide so lu -
ții, astfel încât, la finalul acestui an, România să nu
piardă niciun euro din fondurile europene care îi
sunt alocate. Vom continua, astfel, activitatea în-
cepută anul trecut și cred că, alături de fondurile
bugetare, cele europene pot contribui la dezvolta -
rea durabilă a țării.”

Sursa: mdrap.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.mdrap.ro
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Conacul Nicu Chiroiu, monumentul istoric din Ialomiţa
conceput de arhitectul Paul Smărăndescu

Conacul nicu Chiroiu este un»
monument istoric situat în satul Borănești,
județul Ialomița, foarte aproape de orașul
urziceni. este situat de-a lungul Dj 201, la
ieșirea din sat spre Bărcănești pe stânga.
Clădirea a fost construită în anul 1889 și
figurează pe noua listă a monumentelor
istorice, fiind unul dintre cele trei conace
concepute de arhitectul paul Smărăndescu.

Conacul nicu Chiroiu a fost proiectat în stil neo-
românesc în anul 1912 de către arhitectul paul Smă -
răndescu pentru Constantin Georgescu Chiroiu. 

familia Chiroiu apare la începutul secolului al
XX-lea ca una dintre marile familii de moșieri ialo -
mi țeni, deținătoare a numeroase domenii întinse.
odată cu aplicarea Reformei Agrare din anii 1920,
moșierii Chiroiu aplică una din tacticile comune pen -
tru a păstra în familie terenul - subîmpărțirea aces-
tuia către rude. Astfel, apare necesitatea construirii
mai multor reședințe, pe fiecare dintre noile forma -
te moșii.

Din ansamblul inițial construit de familia Chiro -
iu, în anul 1920, se mai păstrează doar conacul. An -
samblul a fost naționalizat de comuniști și transfor -
mat în sediul C.A.p., în 1960. unicul moștenitor al
familiei Chiroiu a renunțat la restituirea în natură a
proprietății. În acest fel, fostul proprietar a cumpă -
rat de la Consiliul Local Bărcănești conacul și un te -
ren de 1 hectar.

Conacul din Borănești este primul conac construit
de arhitect pentru familia Chiroiu, acesta fiind și cel
mai mare dintre ele. Ansamblul cuprinde pe lângă
conacul propriu-zis și alte construcții anexe. Din
punctul de vedere al organizării interioare, el pre-
zintă două niveluri și o mansardă parțială. Similar
altor conace, stilul utilizat este cel neoromânesc ca -
racterizat prin un acoperiș dominant cu pante ac-
centuate, precum și elemente decorative specifice
(loggii, coloane, pridvor deschis cu coloane de lemn
sculptate).

În prezent, noul proprietar dorește să continue
restaurarea conacului și să redea domeniul comu -
ni tății prin organizarea unei școli în incintă.

Sursa: adevarul.ro
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Miercuri, 31 ianuarie, în cadrul conferinței săptămâ -
nale de presă a Consiliului județean Argeș a avut loc pre -
zentarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă acor-
date prin poR 2014 – 2020. La conferință au participat,
alături de conducerea CjArgeș, echipele de proiect, prima -
rii comunelor Recea, popești și Buzoiești și reprezentan -
tele Ministerului Culturii și Identității naționale, Bîrzan
Adriana ofelia - Șef serviciu coordonator pA17 și Vasincu
Monica - consilier afaceri europene-comunicare și re-
lația cu beneficiarii. prin poR 2014-2020, Consiliul ju de -
țean Argeș a ob ținut finanțarea a patru proiecte, trei dintre
acestea fiindîn curs de implementare, este vorba de mo -
derniza rea Dj 504, restaurarea Muzeului județean Argeș și
restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”.

Reprezentantele Ministerului Culturii au ținut să
precizeze că din 30 de proiecte depuse la nivel național,
care au vizat consolidarea și protejarea patrimoniului
cultural, au fost acceptate doar trei proiecte, două din-
tre acestea aparținând județului Argeș, respectiv res-

taurarea Muzeului județean Argeș și a Galeriei de Artă
„Rudolf Schweitzer - Cumpăna”.

„Ministerul Culturii, prin Unitatea de management
a proiectului, a derulat în februarie 2016 o procedură de
selecție parteneri. Au fost depuse 30 de idei de proiect în
cadrul POR și s-au încheiat trei contracte în care noi sun -
tem parteneri, unul la Alba Iulia și două aici, la Argeș. Sun -
tem foarte bucuroși să facem parte din această iniția -
tivă pentru că asta am și încercat să facem, cel puțin din
2010 încoace, să reabilităm monumente istorice și clă-
diri culturale de interes public”, a declarat Adriana Bîrzan,
șef serviciu coordonator pA17. Întrebată de jurnaliști ce a -
nume a convins Ministerul Culturii să aprobe proiectele Ar -
geșului, dacă acestea au fost bine elaborate sau dacă s-a
ținut cont de starea de degradare a celor două monu men -
te istorice, reprezentanta Ministerului Culturii a răs puns: „A
ținut într-adevăr și de cât de bine au știut să îșipromoveze
proiectul și a ținut cont și de necesitatea de reabilitare”.

Sursa: jurnaluldearges.ro
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CJ Argeş, exemplu de succes
în accesarea de fonduri europene POR

pentru reabilitarea patrimoniului cultural

Argeş

Călărașiul va avea unul dintre cele mai moder -
ne bazine de înot din țară până la sfârșitul anului 2018.
Lucrările pentru construirea bazinului au demarat
de curând, iar autoritățile locale lucrează în paralel
la racordarea utilităților, amenajarea unei parcări ex -
terioare, dar și a unui teren multifuncțional de sport.

primăria Călărași a predat, în vara anului trecut,
în prezența reprezentanților Companiei naționale de
Investiții(CnI), amplasamentul pentru obiectivul de
investiții antreprenorului SC Construcții erbașu SA
București. Investiția, care se ridică la peste 6 mi lioane
de lei, este realizată prin CnI. La sfârșitul lu nii iulie 2017
a fost semnat contractul de proiecta re și execuție.

La începutul anului, în urma demersurilor repe tate
ale autorităților locale a fost obținută finanța rea din
partea CnI, în cadrul subprogramului „Bazi ne de înot”,
municipiul Călărași punând la dispozi ție terenul, în su-
prafață de 8.127 mp, pe perioada rea lizării investiției. 

potrivit memoriului tehnic, clădirea are un regim
de înălțime p+1, cu o suprafață construită de 840 mp.

Investitiția va fi realizată de CnI, iar municipa li -
tatea are ca sarcină finanțarea lucrărilor de siste ma -
tizare pe verticală a amplasamentului, racordu rile la
utilități: apă, canal, gaz. De asemenea, primă ria se obligă
ca, după realizarea obiectivului, să men țină destinația
a cestuia și să-l întrețină pe o peri oadă de minimum 15
ani, dar și de a finanța eventua lele costuri suplimentare
la această investiție. În ianuarie 2016, conform primă-
riei Călărași, a fost în cheiat procesul-verbal nr. 4412/
29.01.2016 între CnI și uAt Municipiul Călărași de preda -
re a amplasamen tului pe care va fi realizat bazinul de
înot. Conform cerințelor CnI, se pune la dispoziție tere -
nul în suprafață de 8.127 mp, teren aparținând dome-
niului privat al municipiului Călărași, situat în Bulevar -
dul Republicii, nr. 2C (incinta Stadionului municipal).

Sursa: adevarul.ro

Au început lucrările
la cel mai modern bazin de înot din Bărăgan

Călăraşi

http://jurnaluldearges.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://adevarul.ro
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Implementarea proiectelor
cu finanţare europeană, prioritatea CJ Dâmboviţa
Dâmboviţa

prin Strategia de dezvoltare durabilă a județului
Dâmbovița 2012-2020, variantă actualizată – 2015 ce cu -
prinde planul de acțiuni de dezvoltare economico-so-
cială a județului Dâmbovița 2014-2020, realizat după con -
sultarea publică. prin acesta au fost realizate o serie de
propuneri de proiecte, ce au fost și mai pot fi finanțate
prin programul operațional Regional (p.o.R.) 2014-2020,
programul operațional Infrastructură Mare (p.o.I.M.)
2014-2020, programul operațional Capital uman (p.o.C.u.)
2014-2020, programul operațional Capacitate Adminis-
trativă (p.o.C.A.) 2014-2020 sau programul operațional
Competitivitate (p.o.C.) 2014- 2020, precum și prin in-
termediul altor programe cum ar fi Regulamentul pri-
vind implementarea Mecanismului financiar al Spațiului
economic european (See) 2014-2021 sau Regulamentul
privind implementarea Mecanismului financiar norve-
gian 2014-2021. pentru promovarea și derularea acestor
proiecte au fost necesare realizarea de strategii, docu-
mentații tehnico-economice, contractarea de servicii

de consultanță și redactarea de cereri de finanțare.
Semnarea contractelor de finanțare pentru unele dintre
proiectele deja promovate generează obligația jude-
țului Dâmbovița de a cofinanța activitățile ce urmează
a fi derulate, conform bugetelor aprobate prin contrac-
tele de finanțare și asumate prin hotărâri ale Consiliului
județean. Având în vedere nevoia de așezare judicioasă
a acestor sume, în contextul constrângerilor bugetare
și conform oportunităților de finanțare din fonduri ne-
rambursabile, s-au realizat estimări privind contrava-
loarea cheltuielilor de investiții în anul 2018 pentru ela-
borarea documentațiilor tehnico-economice, cererilor
de finanțare, studiilor, proiectelor tehnice, experti zelor,
consultanței, strategiilor pe axe și/sau programe, asis-
tenței tehnice și altor cheltuieli asimilate investițiilor,
necesare implementării proiectelor cu finanțare ex-
ternă ce urmează să fie contractate sau promovate de
Consiliul județean Dâmbovița în perioada 2014-2020.

Sursa: ziardambovita.ro

primăria municipiului Giurgiu a anunțat că du -
pă 30 de ani, celebra ruină a Casei tineretului, va in -
tra în proces de reabilitare cu bani europeni. 

proiectul reabilitării Casei tineretului din Giur -
giu și transformarea în Centru Comunitar Integrat fa -
ce parte din Strategia de Dezvoltare Locală Giurgiu,
care se află depusă la Ministerul Dezvoltării Regio-
nale. o astfel de investiție este estimată la 3,3 mili -
oane de euro. „Concret, Casa Tineretului va deve -
ni Centru Comunitar Integrat - CCI, la care să fie
asigurat accesul tuturor rezidenților și în cadrul că -
ruia să fie furnizate servicii educaționale pentru a -
dulți și copii, servicii personalizate de ocupare, so -
cio-medicale pentru adulți și copii, pentru copii/
femei în situații de vulnerabilitate, punct de acces pu -
blic la informații, servicii sportive și recreative. Per -
sonalizarea interiorului și exteriorului clădirii se va
realiza cu participarea comunității, sub îndruma-
rea unor specialiști din instituții/ONG-uri sau a u -
nor echipe de urbaniști și/sau arhitecți”, anunța

la sfârșitul lunii decembrie primăria Giurgiu. Casa
tineretului a fost proiectată în 1985, an în care au
demarat și lucrările de construire. nu a fost nicio-
dată finalizată. Imobilul, sau mai exact scheletul clă -
dirii, se află în domeniul public al județului și în ad -
ministrarea Consiliului Local Giurgiu.

Sursa: adevarul.ro

Casa Tineretului va deveni
Centru comunitar integrat

Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.ziardambovita.ro
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În baza unor proiecte cu finanțare europeană,
inițiate de Inspectoratul Școlar județean Ialomița,
12 școli din județ vor beneficia de 10,7 milioane
de lei pentru realizarea unor activități ce au în ve-
dere reducerea abandonului școlar, dar și realiza-
rea de ore practice pentru elevii înscriși în cadrul
școlilor profesionale. Durata de implementare a
proiectelor este de 4 ani. potrivit informațiilor, la
momentul de față, cele două proiecte ale Inspecto -
ratului școlar județean au trecut de faza de eva-
luare, instituția fiind notificată cu privire la faptul
că proiectele sunt incluse pe lista programelor eli-
gibile, ce urmează să primească fonduri. „Este o ma -
re realizare pentru echipa Inspectoratului școlar ju -
dețean în ceea ce privește elaborarea proiectelor
cu finanțare europeană! Să sperăm că inițiativele
noastre se vor concretiza și vor fi implementate așa
cum au fost concepute de experții instituției noastre.
Veștile sunt bune, iar pe această cale le mulțu mesc
tuturor celor care s-au implicat în realizarea aces-
tor proiecte!”, susține Luminița Barcari, inspector
școlar general al Inspectoratului Școlar județean Ia -
lomița. primul proiect, denumit „Școala Pentru Toți”
este finanțat prin programul operațional Capital uman
și vizează dezvoltarea și facilitarea accesului la edu -
cație pentru elevii din zonele defavorizate ale ju -
dețului Ialomița. Grupul-țintă a acestui proiect es -
te compus din 2106 elevi și 226 de profesori din 7 uni tăți
de învățământ ialomițene. este vorba despre Școli -
le Gimnaziale Bărcănești, Borănești, Coșereni, Liceul

tehnologic Căzănești, Liceul tehnologic „Înăl țarea Dom -
nului” Slobozia, Liceul Special „Ion Teodorescu” Slo -
bozia și Liceul tehnologic „Sfânta Ecaterina”. proiec -
tul are o perioadă de implementare de 36 de luni, iar
valoarea sa este de 8,6 milioane de lei. „Se știe destul
de bine că, în Ialomița, mai ales în zonele defavori -
zate, elevii pierd mult mai ușor contactul cu școala. Toc -
mai de aceea ne-am gândit să facem un proiect pen-
tru această categorie de elevi, să-i sprijinim și să le
arătăm faptul că Educația este tot ceea ce contea -
ză!”, adaugă Luminița Barcari, inspectorul școlar ge -
neral al Inspectoratului Școlar județean Ialomița.

Cel de-al doilea proiect inițiat de echipa ISj Ia -
lomița este dedicat elevilor din cadrul instituțiilor
de învățământ cu profil tehnologic. proiectul se
numește „TehniCOOL - Îmbunătățirea accesului la
activități de învățare în mediul de muncă real pen-
tru elevii învățământului profesional și tehnic din
județul Ialomița” și are ca scop instruirea practică,
prin stagii de pregătire profesională speciale sus -
ținute în incinta agenților economici, a elevilor ca -
re învață în școlile profesionale și cele de arte și me -
serii. Grupul-țintă a acestui proiect este alcătuit din
330 de elevi din cadrul Liceului tehnologic „Al. I.
Cuza”, Liceului tehnologic „Mihai Eminescu”, Lice -
ului tehnologic urziceni, Liceului tehnologic „Înăl -
țarea Domnului” și a Școlii profesionale Reviga. Va-
loarea proiectului este de 2,1 milioane de lei, iar
perioada de implementare este de 12 luni. 

Sursa: independentonline.ro

Fonduri de 10,7 milioane de lei
pentru şcolile din Ialomiţa

Ialomiţa

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.independentonline.ro
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Bani europeni pentru continuarea
lucrărilor de extindere şi reabilitare

a sistemelor de apă şi apă uzată în Teleorman

Teleorman

Comisia europeană a aprobat României suma
de 800 de milioane de euro pentru finalizarea unor
lucrări începute în perioada 2007 – 2013, în discu-
ție intrând zece proiecte din domeniile transport,
managementul deșeurilor, infrastructura de apă și
prevenirea dezastrelor naturale.

În domeniul infrastructurii de apă se continuă
lucrările la proiectele de extindere și modernizare a
sistemelor de apă și apă uzată în județele Covas na,
Sibiu, Brașov și teleorman, dar și la proiectele de rea-
bilitare și modernizare a infrastructurii de apă și a sis -
temului de canalizare în județele Constanța și Ialomița.

proiectul „Extindere și reabilitare rețele de apă
și a sistemului de canalizare în județul Teleorman”,
cu o valoare eligibilă de 122.004.342 de euro (98.929.537

de euro ue), este finanțat prin poS Mediu, iar realiz a -
rea sa cuprinde două etape, respectiv etapa I (2007-
2013) cu o valoare eligibilă de 105.384.554 de euro
(92.907.023 euro ue) și etapa II (2014-2020) cu o va -
loare de 16.619.788 de euro (14.652.005 euro ue).

Cele patru proiecte de apă și apă uzată includ
realizarea de infrastructură și facilități de tratare
a apei uzate, precum și îmbunătățirea accesului la
sistemele de alimentare cu apă potabilă. Această
infrastructură va contribui la oferirea de servicii și
la un grad de acoperire în domeniul apei curente
și a celei uzate în conformitate cu directivele eu-
ropene, în mod special cele legate de calitatea
apei și de tratarea apei uzate în mediul urban.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

CJ Prahova va asigura cofinanţarea
proiectelor de reabilitare

a infrastructurii rutiere realizate prin PNDL

Prahova

Reabilitarea unui tronson dintr-un drum jude -
țean și realizarea unui pasaj suprateran peste Centura
de Vest a ploieștiului – proiecte ce vor beneficia de
fi nanțare prin programul național de Dezvoltare Lo-
cală, etapa a doua – vor fi cofinanțate de Consiliul ju -
dețean prahova cu aproximativ 2,1 milioane de euro.

Consiliul județean prahova a depus la Ministerul
Dezvoltării Regionale solicitarea pentru finanțarea
prin pnDL 2017 – 2020 a celor două obiective de in -
vestiții, ambele fiind aprobate anul trecut.

În cazul primului proiect, ce vizează realizarea
pasajului suprateran peste Dn1 – Centura de Vest a
ploieștiului, Consiliul județean prahova va asigura co -
finanțare în valoare de 8.750.323 de lei, în completa -
rea sumei de 25.637.900 de lei alocată prin programul
național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a (2017-2020).

În cel de-al doilea caz – reabilitarea Dj 102I Valea
Doftanei, de la km 35+100m până la 37+620m – lucra-
rea va fi cofinanțată de Consiliul județean prahova cu
suma de 2.212.673 de lei, în completarea sumei de

11.262.141 de lei alocată prin pnDL.
Cei 2,4 kilometri din Dj 102I, care străbate co-

muna Valea Doftanei vor fi modernizați, lucrările in-
cluzând – pe lângă reparațiile capitale ale drumului –
și opt podețe și două poduri, justificându-se astfel
suma totală destinată reabilitării.

Sursa: ziarulprahova.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.ziarulteleormanul.ro
http://ziarulprahova.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, Administrației publice
și fondurilor europene, în vederea promovării

programului operațional Regional.
pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale Rețelei de Informare
ReGIo Sud Muntenia și despre cele mai importante evenimente

organizate de acestea în județele regiunii.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Argeș, sediul Consiliului județean Argeș: piața
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. pitești,
jud. Argeș; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

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

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

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

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

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

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN -
director adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra POPA, Andreea PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 5 februarie 2018

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care
dumneavoastră le desfășurați. Dacă sunteți interesați

să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm
să ne transmiteți un scurt material de informare

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

a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa

de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
newsletter-ul va fi publicat pe site-ul Agenției
(http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit

electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare ReGIo Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor

județene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației

publice și fondurilor europene, reprezentanților mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor

dedicate (portalurilor de știri economice), precum
și publicului larg.

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

fax: 0242/313.167.

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

