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ADR Sud Muntenia, la întâlnirea de lucru
privind analiza stadiului implementării finanţărilor

europene destinate autorităţilor publice
vineri, 2 martie, directorul Agenției»

pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
dr ing. Liviu Mușat, împreună cu directorul
adjunct Organism Intermediar POR,
Mariana vișan, au participat, la sediul
Guvernului României, la întâlnirea de lucru
privind analizarea stadiului implementării
finanțărilor europene destinate
autorităților publice locale.

Evenimentul, ce a fost condus de primul-minis -
tru viorica Dăncilă, alături de viceprim-ministru Paul
Stănescu și de ministrul fondurilor Europene, Rovana
Plumb, a fost destinat reprezentanților AM POR și
Agențiilor pentru Dezvoltare Regională, precum și
autorităților publice locale din cadrul municipiilor
reședință de județe de la nivelul țării.

Obiectivul acestei reuniuni a fost de a dezbate
aspectele privind stadiul implementării finanță ri -
lor europene destinate autorităților publice locale,
în special problemele municipiilor reședință de ju deț –
autorități urbane în cadrul Programului Ope rațional
Regional 2014 -2020, precum și măsurile ce se impun
a fi luate pentru soluționarea problemelor identifi-
cate și deblocarea accesării fondurilor europene.

Cu această ocazie s-au evidențiat problemele
întâmpinate în accesarea și implementarea pro-
iectelor cu finanțare europeană nerambursabilă,
precum: apariția întârziată a ghidurilor specifice
de finanțare și modificările frecvente ale acestora,
documentația necesară ce trebuie să fie anexată ce -
rerii de finanțare, funcționalitatea aplicației MySMIS,
documentele doveditoare ale proprietății asupra
imobilelor ce fac obiectul investițiilor, precum și le -
gislația achizițiilor publice.

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


Agenția pentru Dezvoltare Regională»
Sud Muntenia va demara, începând cu data
de 12 martie, sesiunea de informare privind
cursurile de dezvoltare antreprenorială
pe care le va organiza la nivelul celor
șapte județe ale regiunii noastre în cadrul
proiectului „Start pentru afacerea ta! –
Regiunea Sud Muntenia”.

În cadrul acestor evenimente vor fi prezentate prin-
cipalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului
finanțat prin Programul Operațional Capital uman, pre-
cum și oportunitățile de formare antreprenorială ce vor
fi oferite gratuit prin organi zarea a 14 sesiuni de cursuri
de dobândire a com pe tențelor antreprenoriale, în cadrul
fiecărui județ al regiunii Sud Muntenia.

Primele seminarii de informare vor avea loc astfel:
12 martie, începând cu ora 11:00, la sala de șe -•

dințe a Consiliului județean Argeș;

14 martie, începând cu ora 11:00, la sala de șe -•
dințe a Consiliului județean Teleorman;

24 martie, începând cu ora 10:30, la sala de șe -•
dințe a ADR Sud Muntenia din Călărași.

Agenția va organiza, alături de Asociația „Pa-
tronatul Tinerilor Întreprinzători din România”, în
calitate de lider în cadrul proiectului „Start pentru
afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, un program
de formare antreprenorială pentru persoanele care
intenționează să înființeze o afacere non-agricolă
în zona urbană și au reședința sau domiciliul în regiu -
nea de dezvoltare Sud Muntenia!

noul program de formare vizează susținerea dez -
voltării spiritului antreprenorial la nivelul regiunii
noastre, prin îmbunătățirea competențelor antrepre -
noriale pentru un număr de minimum 336 de persoa -
ne: 236 de șomeri și persoane inactive și 100 de an -
gajați (inclusiv persoane care desfășoară o activita -
te independentă).

(continuare în pagina 3)
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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 - B-dul 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
Mădălina 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

(continuare din pagina 2)
Toți membrii grupului țintă vor beneficia de for -

mare antreprenorială, îmbunătățindu-și astfel com -
petențele antreprenoriale și devenind capabili să
întocmească planuri de afaceri. vor fi derulate în to -
tal 14 sesiuni de cursuri de dobândire a com pe ten țelor
antreprenoriale, în cadrul fiecărui județ al re giunii Sud
Muntenia (în medie 24 de participanți/stagiu de curs).

Competențele dobândite de aceștia vor fi certi -
ficate AnC. Pentru stimularea implicării grupului țin -
tă, în cadrul fiecărui stagiu de curs va fi organizat câte
un concurs cu premii în bani. 

Motivația principală o va reprezenta însă po-
sibilitatea accesării ajutorului de minimis (în va -
loa re de maxim 40.000 de euro), care le va permite
pu nerea în practică a ideii de afacere. În acest
sens, va fi lansată minim o competiție de planuri
de afaceri, ca re va fi deschisă atât persoanelor din
grupul tintă care au participat la programul de for-
mare în dome niul antreprenoriatului desfășurat în
cadrul proiec tului, cât și altor persoane care se
încadrea ză în ca tegoriile de grup țintă eligibile și
care in tențio nea ză să-și deschidă o afacere. În
urma aplicării planu rilor de afaceri de către mem-
brii grupului țintă și eva luării acestora, vor fi se-
lectate mini mum 42 de planuri de afaceri ce vor
beneficia de ajutor de minimis. 

Persoanele selectate în vederea acordării aju-

torului de minimis vor participa la stagii de practi -
că în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de
abi lități practice în domeniul în care vor demara
noua a facere, vor beneficia de consiliere, con sul -
tanță, men torat în scopul consolidării și punerii în
aplicare a pla nului de afaceri și vor fi sprijinite în
vederea în fiin țării afacerilor. funcționarea și dez-
voltarea afacerilor fi nanțate va fi monitorizată per -
manent, inclusiv în pe rioada de sustenabilitate, pen -
tru a mini miza riscul de eșec al acestora, precum și
pentru a asi gura dezvoltarea afacerilor, nu doar su -
pravie țuirea pe piață.

un stagiu de curs de Competențe antrepreno-
riale va avea o durată de 40 de ore, va fi autorizat
AnC și se va desfășura pe parcursul a 5 zile.

Detalii despre acest program, precum și despre
proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud
Muntenia” aflați pe website-ul Agenției – www.adr -
muntenia.ro, secțiunea Proiecte, link: https://www.adr -
muntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-
ta/static/1025.

Persoanele care îndeplinesc condițiile de eligi -
bilitate și doresc să se înscrie la activitățile proiec -
tului sunt invitate să-și depună candidaturile cât mai
curând posibil.

Datele de contact ale birourilor județene de
re cru tare de la nivelul ADR Sud Muntenia sunt ur-
mătoarele:

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/static/1025
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/static/1025
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/static/1025
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Mirela Andreea Tache
• 15 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 1 martie, colega noastră Mirela Andreea Tache, di -

rector economic, a împlinit 15 ani de activitate în cadrul ADR
Sud Muntenia!

Cu această ocazie dorim să o felicităm și să îi mulțumim pen -
tru colegialitate, precum și pentru devotamentul și expertiza sa
profesională dovedite prin întreaga activitate desfășurată în cei
15 ani în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!

La Mulți Ani cu succese pe toate planurile!

Daniela Enciu
• 18 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia!
La începutul lunii martie, colega noastră Daniela Enciu, ex-

pert Serviciul Evaluare, selecție și contractare POR, a împlinit
18 ani de activitate neîntreruptă în cadrul Agenției pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia!

Pe această cale dorim să o felicităm și să îi mulțumim pentru
colegialitate și pentru cei 18 ani de activitate derulată în cadrul
ADR Sud Muntenia!

La Mulți Ani cu împliniri!

Ioana Mâţu
• 16 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 1 martie, colega noastră Ioana Mâțu, șef Birou

Resurse umane, a împlinit 16 ani de activitate în cadrul ADR Sud
Muntenia!

Cu această ocazie dorim să o felicităm și să îi mulțumim pen -
tru sprijinul acordat tuturor colegilor și, totodată, pentru în trea -
ga activitate desfășurată de-a lungul celor 16 ani în cadrul Agen -
ției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!

La Mulți Ani cu succese!

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Margareta Paula Polog
• 11 ani de activitate

în cadrul ADR Sud Muntenia!
La începutul lunii martie, colega noastră Marga-

reta Paula Polog, expert Serviciul Evaluare, selecție
și contractare POR, a împlinit 11 ani de activitate în
cadrul ADR Sud Muntenia!

Cu această ocazie dorim să o felicităm și să îi
mulțumim pentru colegialitate și pentru implicarea
dovedită în activitatea derulată până în prezent în
cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia!

La Mulți Ani cu împliniri!
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ADR Sud Muntenia îşi măreşte echipa!
Concurs pentru ocuparea unui post de expert

în cadrul Serviciului Evaluare, selecţie
şi contractare POR

ADR Sud Muntenia organizează»
în data de 19 martie concurs pentru
ocuparea unui post de expert în cadrul
Serviciului Evaluare, selecție și
contractare POR, la sediul din municipiul
Călărași. 

Contractul individual de muncă va fi pe durată
determinată de 12 luni din momentul angajării. 

Cerinţe obligatorii pentru ocuparea postului:

studii superioare absolvite cu diplomă de licen -•
ță sau echivalentul acesteia, în domeniul economic
sau tehnic;

cunoștințe foarte bune de operare pe calcu-•
lator;

capacitatea de a lucra în echipă;•
capacitatea de a gestiona un volum variabil•

de muncă și de a respecta termenele stabilite.

Cerinţe suplimentare:

disponibilitate pentru deplasări în Regiune.•

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul
ADR Sud Muntenia din municipiul Călărași, până în
data de 16 martie 2018, ora 14:00.

Concursul se va desfășura în data de 19 martie
2018, la sediul ADR Sud Muntenia din Călărași, str.
Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, în-
cepând cu ora 10:00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul
ADR Sud Muntenia, tel.: 0242/331 769 și/sau la ur-
mătoarele persoane de contact: Ștefan Grigoraș
Daniel - șef Serviciu Evaluare, selecție și contrac-
tare POR, e-mail: eval.oi@adrmuntenia.ro și Mâțu
Ioana - șef Birou Resurse umane - e-mail: resurseu-
mane@adrmuntenia.ro.

Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, pre-
cum și documentele necesare înscrierii la concurs
pot fi consultate și pe site-ul ADR Sud Muntenia, la
adresa www.adrmuntenia.ro (secțiunea Bibliotecă
- Documente utile), link: https://www.adrmunte-
nia.ro/download_file/document/1075/Concurs-
expert-SESC-19-03-2018.rar.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1075/Concurs-expert-SESC-19-03-2018.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1075/Concurs-expert-SESC-19-03-2018.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1075/Concurs-expert-SESC-19-03-2018.rar
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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 martie 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

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Rovana Plumb, alături
de Marianne Thyssen, comisar

european pentru Ocupare,
Afaceri Sociale şi Incluziune

Rovana Plumb, ministru dele-
gat pentru fonduri Europene, s-a
întâlnit, miercuri seara, cu Marianne
Thyssen, comisar european pentru
Ocupare, Afaceri Sociale și Incluziu -
ne. Discuțiile au vizat implementa -
rea în România a programelor afe-
rente fondului Social European 2014-
2020 – cea mai semnificativă re-
sursă financiară europeană privind
politicile de susținere pentru capi-
talul uman. 

„Investiţia în oameni este cea
mai importantă investiţie pe care
o putem face pentru a răspunde ne -
voilor viitoare ale pieţei muncii și,
din acest punct de vedere, ne-am
concentrat pe lansarea, prin Progra -
mul Operaţional Capital Uman, a cât
mai multor linii de finanţare, dar și
pe semnarea contractelor de finan -
ţare”, a afirmat la reuniune minis-
trul delegat pentru fonduri Europe -
ne, Rovana Plumb.

Comisarul european Thyssen a
subliniat, la rândul său, nevoia con -
turării unor politici integrate, în așa
fel încât să existe o Europă în care
toți vor avea un loc de muncă: avem
nevoie de investiții în capitalul uman
și de un ritm mai accelerat la nive-
lul Statelor Membre a implementă -
rii unor politici mai bine țintite, ca -
re să ducă la o mai bună conver gen -
ță economică și socială în uE.

În cursul întâlnirii, participan -
ții au analizat evoluția apelurilor
de finanțare și contractării fondu-
rilor, partea română subliniind că au
fost lansate apeluri de aproximativ
18,7 miliarde de euro, echivalentul

a 67% din alocarea totală aferentă
programelor gestionate de MDRAPfE.

În ceea ce privește fondul So-
cial European, coordonat de comi-
sarul Marianne Thyssen, reprezen -
tanții MDRAPfE au arătat că, prin
Programul Operațional Capital uman,
au fost lansate spre consultare, pâ -
nă la finalul lunii septembrie, 35 de
Ghiduri ale solicitantului în valoare
de 2,16 mld euro. De asemenea, au
fost lansate 28 de apeluri de proiec -
te, dintre care 15 apeluri, în valoa -
re de 1,42 mld euro (28% din aloca -
rea totală a programului) au fost lan -
sate numai în cursul anului 2017.

La reuniune au mai luat parte
și Angela Cristea, șefa Reprezen tan -
ței Comisiei Europene în România,
Cendrine De Buggenoms, șef de uni -
tate DG Ocupare, precum și secre-
tarii de stat în MDRAPfE - Mihaela
Toader și Dan Paxino.

Sursa: dcnews.ro

Un nou comitet
interministerial
pentru administrarea
investiţiilor europene

Premierul viorica Dăncilă a anunțat joi,
în ședința de Guvern, că va înființa un co -
mitet interministerial pentru simplifica -
rea administrativă, eficientizarea și creș -
terea absorbției și impactului utilizării
fondurilor structurale și de investiții euro -
pene. noul comitet se va afla sub coordo -
narea consilierului de stat Bogdan Rogin.

Legat de înființarea acestui nou Comi -
tet interministerial pentru administrarea
investițiilor europene, premierul a decla -
rat următoarele: „Se va înfiinţa prin de -
cizie a primului-ministru un comitet in-
terministerial pentru simplificarea ad-
ministrativă, eficientizarea și creșterea
absorbţiei și impactului utilizării fondu -
rilor structurale și de investiţii europene”.

Sursa: adevarul.ro

S-a creat o hartă
interactivă unde
poţi localiza IMM-urile
ce au primit
finanţare europeană

Comisia Europeană și fondul European
de Investiții (fEI) au lansat o no uă hartă
interactivă care oferă posibi litatea de a
localiza cu mare precizie IMM-urile ce au
beneficiat de finan ța re europeană, până
la nivelul străzii un de acestea își au sediul.
În total, pes te un milion de afaceri mici
și mijlocii, cu mai mult de 4,8 milioane de
anga jați, au beneficiat de o finanțare de
peste 79miliarde de euro. În România au
fost fi nanțate 16.441 de IMM-uri, având în
total163.450 de angajați. valoarea tota -
lă a finanțărilor de care au beneficiat se
ridică la 1,151 miliarde de euro. Datori -
tă diferitelor programe de finanțare, su -
te de mii de IMM-uri și antreprenori de
pe întreg cuprinsul Europei au primit spri -
jinul financiar de care aveau nevoie pen -
tru a-și putea porni și dezvolta afaceri -
le. Acum se poate vedea exact unde se
află cei care au beneficiat de aceste fon -
duri europene. Prin intermediul platfor -
mei online pot fi efectuate căutări în
funcție de program sau sector, ori pur și
simplu se poate naviga pe hartă. facili -
tarea accesului la finanțare europea -
nă pentru afacerile de mici dimensiuni
reprezintă o prioritate majoră pentru uE.

Sursa: fonduri-structurale.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://dcnews.ro
http://www.adevarul.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
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Castelul „Iulia Hasdeu” din Câmpina
Castelul, devenit azi muzeu, a fost»

construit între anii 1893 și 1896, pentru
comemorarea Iuliei Hasdeu, fiica lui
Bogdan Petriceicu Hasdeu, care a murit la
doar 19 ani de tuberculoză. Iulia Hasdeu,
a fost primul român care a absolvit
facultatea Sorbona din Paris.

vizitatorii care trec pragul muzeului pot admi -
ra portretele membrilor familiei Hasdeu, obiectele
familiei, fotografii și documente originale, mobilie -
rul vechi de peste un secol, manuscrise și colecții ale
revistelor conduse de marele filolog ori la care aces -
ta a colaborat, ediții princeps ale cărților savantu -
lui, precum și tablouri valoroase semnate de pictori
renumiți precum Sava Henția, nicolae Grigorescu,
G.D. Mirea sau Diogene Maillart.

De asemenea, în ansamblul expoziției un loc im -
portant îl ocupă preocupările spiritiste ale lui B.P.
Hasdeu.

Interiorul castelului se prezintă astfel:
Sala 1 – Salonul de primire al doamnei Iulia Has -

deu, soția scriitorului, unde se află bustul de mar-
mură al acesteia;

Sala 2 – Sufrageria, cu portretele familiei pic-
tate în medalioane, pe pereții camerei;

Sala 3 – Templul Castelului, cel mai înalt turn,
care are un pronaos cu oglinzi paralele și un altar.
În mijlocul turnului, unde se urcă pe trepte meta-
lice, se află o statuie a lui Iisus, sculptată de Rapha -
el Casciani. În această sală se pot observa și cele
trei camere, cea albastră, cea roșie și cea verde, cu -
lori date de vitralii.

Sala 4 – Biroul de lucru al lui B.P. Hasdeu, în
care se află portretele savantului, soției și fiicei
lor, Iulia.

Sala 5 – Camera cu cale, dedicată Iuliei Has-
deu, unde se află păpușa Iuliei, o sculptură, bustul
Iuliei Hasdeu, de Ioan Georgescu, din marmură de
Carrara, realizat în 1890. De asemenea, aici se află
jurnalul și caietul de matematică al Iuliei.

Sala 6 – Camera obscură, unde aveau loc șe -
dințele de spiritism, care are un porumbel de pia-
tră, o lunetă astronomică, un sfeșnic și o statuetă
a lui Iisus.

Sursa: historia.ro
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Situat pe Transfăgărășan, pe cel mai pitoresc
drum din România, Barajul vidraru este al 5-lea ca mă-
rime din Europa care este construit sub forma unui arc
de cerc. La momentul finalizării construcției, în 1966,
el se situa pe locul 9 în lume, dar în pre zent se află pe
al 27-lea. De la darea în folosință până în prezent,
adică după mai bine de 50 de ani, nu au fost făcute
niciun fel de modernizări sau îmbunătățiri. Barajul se
află în administrarea Hidroelectrica – companie cu im-
plicații în siguranța națio nală, în condițiile în care prin-
cipalul motor al dezvoltării îl constituie energia.

Barajul vidraru, împreună cu tot ceea ce înseam -

nă amenajarea hidroenergetică de aici, va fi moder ni -
zat și retehnologizat. În 2016, anul în care împlinea
50 de ani de funcționare, s-a dorit realizarea aces-
tui proiect deosebit de important pentru energia
românescă, în să lucrurile s-au împotmolit din cauza
procedurii de licitație. În prezent a fost reluată
procedura de licitație internațională, iar data finală
de depunere a ofertelor pentru achiziția lucrărilor
de retehnologi zare este 15 mai 2018. valoarea lu-
crărilor este esti mată la aproximativ 80 milioane
de euro.

Sursa: ziartop.ro
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Barajul Vidraru va fi retehnologizatArgeş

vineri, 23 februarie, Ștefan Radu Oprea, minis -
trul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antrepre-
noriat, a avut o întâlnire cu studenții facultății de
Management, Inginerie Economică în Agricultură și
Dezvoltare Rurală din cadrul universității de Știin -
țe Agronomice și Medicină veterinară Călărași, cu
elevi ai liceelor cu profil tehnologic, viitori întreprin -
zători, dar și antreprenori din regiune - principale -
le scheme de finanțare pe care ministerul le gestio -
nea ză în anul 2018.

Ministrul Oprea și secretarul de stat Adrian Ma-
rius Dobre au prezentat programele derulate de
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și An-
treprenoriat, punând un accent deosebit pe faci li -
tățile și avantajele oferite de programul Start-Up
Nation, programul de internaționalizare a compa-
niilor românești, programul de Microindustrializare
și programul Comerț și servicii.

un interes deosebit pentru cei peste 130 de par -
ticipanți a prezentat programul Start-Up Nation, pe
marginea căruia au fost lansate ample dezbateri.
Pentru a veni concret în sprijinul viitorilor antre-
prenori, ministrul Oprea a decis că va delega persoa -
ne din cadrul Agenției pentru IMM, Atragere de In -
vestiții și Promovare Export Ploiești, care să prezin -
te tehnic toate detaliile programului, pentru toți ti -
nerii interesați, într-o viitoare sesiune de informa -
re, organizată cu susținerea Instituției Prefectului
Călărași.

În final, reprezentanții mediului privat din Că -
lărași au primit asigurări că vor avea parte de spri-
jinul ministerului în dezvoltarea mediului de a -
faceri.

Discuțiile au avut loc în cadrul turneului de pro -
movare a ediției 2018 a Programului Start-Up Na-
tion, inițiat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri
pentru creșterea atât a gradului de informare a viito -
rilor antreprenori, cât și a celui de absorbție a fonduri -
lor de la bugetul de stat, puse la dispoziția IMM-urilor.

În a doua parte a zilei, ministrul Ștefan Radu
Oprea, alături de Eugen Teodorovici au susținut o con -
ferință de presă, în cadrul căreia au fost prezentate
concluziile întâlnirilor pe care le-au avut la Călărași.

„Întâlnirile pe care le-am avut la Călărași au
fost extrem de active, atât dezbaterile cu studen-
ţii, cât și cu mediul de afaceri pentru că au adus
elemente clarificatoare în ceea ce privește progra -
mul Start-Up Nation 2018, care va fi unul simpli-
ficat și transparent. El va da posibilitatea de a fi
evaluat uniform în toate regiunile ţării. Oricine
va dori să aplice pentru programul Start-Up tre-
buie să fie convins că singura departajare este o
evaluare corectă a planului de afaceri. De aseme-
nea, discuţiile cu mediul de afaceri au fost extrem
de interesante și, cu certitudine, le vom continua
la Călărași.”, a spus ministrul pentru Mediul de
Afa ceri, Ștefan Radu Oprea.

Sursa: actualitateacalarasi.ro

Dezbatere pentru îmbunătăţirea
programului Start–Up Nation, la Călăraşi

Călăraşi

http://ziartop.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.actualitateacalarasi.ro
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10 milioane de lei
pentru modernizarea Bulevardului

22 Decembrie 1989 din Moreni!

Dâmboviţa

Primarul municipiului Moreni, Constantin Dinu,
a semnat, în data de 1 martie, contractul de finanțare
pentru proiectul ce vizează reabilitarea și moderniza -
rea Bulevardului 22 Decembrie 1989 și a trotuarelor afe-
rente, din centru până la limita cu localitatea I.L.
Caragiale. În total, prin această investiție vor fi rea -
bilitați 2,86 kilometri.

Ministerul Dezvoltării Regio nale și Administra-
ției Publice a alocat pentru aceas tă investiție

10.000.000 de lei, prin Programul națio nal de Dez-
voltare Locală - PnDL.

valoarea totală a investiției este de 15.425.125
de lei, diferența urmând să fie suportată din fonduri
proprii de către Primăria Municipiului Moreni.

Tot prin PnDL, Primăria Moreni va primi fonduri
în valoare de 6.017.625 de lei pentru ex tinderea rețelei
publice de apă și canal în cartierul țuicani.

Sursa: incomod-media.ro

Sub egida Centenarului, Muzeul»
județean „Teohari Antonescu” din Giurgiu,
în colaborare cu Muzeul național de Istorie
a României și Institutul de Istorie „Nicolae
Iorga”, au organizat seminarul „Giurgiu -
șase veacuri de istorie – de la Mircea cel
Bătrân la modernitate”.

Intervențiile specialiștilor au adus în atenția
publicului avizat, majoritatea fiind profesori de is-
torie din Giurgiu, noi abordări privind rolul cetății
Giurgiu de la domnia lui Mircea cel Bătrân până la
sfârșitul dominației otomane, atât din punct de ve-
dere economic, ca nod important pe traseele comer -
ciale din Europa Centrală spre Orient, cât și reeva -
luarea fluxului de mărfuri prin punctul de vamă de
la Giurgiu, dar și al circulației monetare. Aspectele
sociale și medicale ale vieții giurgiuvenilor în pri-
mul deceniu după retrocedare (1830 - 1840), apari -
ția primului spital giurgiuvean, dar și relația insti -
tuțională dintre cele două muzee prin participarea
la expoziții internaționale de anvergură sub auspi-
ciul Anului Patrimoniului European (Comorile Româ -
niei, Aurul și argintul României) au fost alte teme
discutate în cadrul simpozionului.

De asemenea, Cristina Bonteanu, profesor de is -
torie giurgiuvean, a semnalat aspecte legate de is-
toria învățământului vlăscean în a doua jumătate

a secolului al XIX-lea.
Acest eveniment de înaltă ținută științifică a

fost organizat pentru a reintroduce Giurgiul și giur-
giuvenii pe harta evenimentelor de anvergură na țio -
nală, acolo unde a fost până în urmă cu doar câțiva ani.

Sursa: giurgiuveanul.ro

Seminarul „Giurgiu – șase veacuri de istorie
– de la Mircea cel Bătrân la modernitate”

Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://incomod-media.ro
http://giurgiuveanul.ro
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În anul Centenarului Marii uniri, în semn de
admirație și prețuire a valorilor, Biblioteca jude -
țeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița, în parteneriat cu
Liceul Pedagogic „Matei Basarab” din Slobozia, i-au
adus un omagiu marelui sculptor, prin acțiunea cul-
turală, intitulată „Constantin Brâncuși - Frumos și
Har”. Aparținând programului de mediatizare a ser -
viciilor și colecțiilor bibliotecii – „Biblioteca vine la
tine”, manifestarea s-a desfășurat în data de 19 fe -
bruarie la Liceul Pedagogic „Matei Basarab” din Slo -
bozia, la care au luat parte elevii clasei a XI-a D și
a XII-a A, coordonați de cadrele didactice Trifan
nicoleta și Petrescu Maria.

În cadrul acestei acțiuni, elevilor le-au fost
prezentate albume de artă, cărți despre viața artis -
tului din colecțiile tematice ale Bibliotecii jude -
țene „Ștefan Bănulescu” și un film documentar des -
pre viața și opera sa.

Artistul s-a născut în satul Hobița, din județul
Gorj. După ce a urmat Școala de Arte și Meserii din
Craiova (1894-1898) este admis în 1898 la Școala
de Arte frumoase din București. În 1904 Brâncuși

a pornit pe jos spre Paris, iar în 1905 intră la Școala
de Arte frumoase din capitala franței. Rugăciunea,
Sărutul, Cumințenia Pământului, urmate de Pasă-
rea Măiastră, Domnișoara Pogany, nou-născutul,
Cariatida, Himera, fiul Risipitor, vrăjitoarea, Prin-
cipesa X sunt unele din sculpturile cele mai repre-
zentative ale artistului.

În 1935 i se propune să realizeze la Târgu jiu
un monument în cinstea eroilor căzuți în Primul
Război Mondial. Pe 27 octombrie 1937 are loc in-
augurarea Porții Sărutului, iar în 1938 vor fi inaugu -
rate Coloana fără sfârșit și Masa Tăcerii. Brân cuși
se stinge din viață în 1957 la Paris și este înmormân -
tat în cimitirul Montparnasse. 

„Aș vrea ca lucrările mele să se ridice în par-
curi și grădini publice, ca să se joace copiii peste
ele, cum s-ar fi jucat peste pietre și monumente
născute din pământ, nimeni să nu știe ce sunt și
cine le-a făcut, dar toată lumea să simtă necesita -
tea și prietenia lor, ca ceva ce face parte din sufle -
tul naturii”, spunea Brâncuși.

Sursa: ziarulialomita.ro

Aniversare Constantin Brâncuşi
la Liceul Pedagogic „Matei Basarab” din Slobozia
Ialomiţa

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.ziarulialomita.ro
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Întâlnirea trasnaţională
din cadrul proiectului de parteneriat strategic

KA2, finanţat prin ERASMUS +

Teleorman

În perioada 25 - 28 februarie, Inspectoratul
Școlar județean Teleorman și Colegiul național „Ale -
xandru Ioan Cuza” au organizat prima întâlnire trans -
națională din cadrul proiectului de parteneriat stra -
tegic KA2, finanțat de Comisia Europeană prin pro-
gramul ERASMUS+ 2014-2020, „Improving Teachers’
Competencies by Sharing Experiences Between EU
Partners” - TEACHCOM, coordonat de Karaman Il Milli
Egitim Müdürlügü (Turcia), număr de referință euro -
pean 2017-1-TR01-KA201-046625.

Alături de cele două instituții din România, la a -
ceastă întâlnire au participat reprezentanți ai in sti -
tuției coordonatoare din Turcia, precum și ai tuturor

partenerilor din proiect: nafarroako Ikastolen Elkar -
tea (Spania), Erentzun Ikastola S. Coop. (Spa nia), uAB
(Lituania), Kaunas A. Pushkin Gimnazium (Lituania),
Karamanoglu Mehmetbey Ilkokulu (Turcia), Karaman
Piri Reis Ilkokulu (Turcia) și Siyasher Ortaokulu (Turcia).

În cadrul întâlnirii, fiecare instituție partici-
pantă a făcut o prezentare referitoare la expe rien -
ța proprie în domeniul vizat de proiect, au fost iden -
tificate asemănări și deosebiri ale sistemului de în -
vățământ din țările partenere, s-au revizuit obiec-
tivele și activitățile din proiect și au fost stabilite
sarcinile de lucru ale fiecărui partener.

Sursa: ziarulmara.ro

14 blocuri din Ploieşti, propuse
pentru reabilitare termică, prin POR 2014 - 2020
Prahova

Primăria Ploiești a depus patru»
proiecte pentru reabilitarea termică a
unor blocuri de locuințe, solicitând
finanțare europeană nerambursabilă
pentru aceste lucrări. În total, pe listă se
află 14 blocuri, majoritatea cu zece etaje.
În premieră, uniunea Europeană va
deconta în această sesiune de finanțare
destinată creșterii eficienței energetice
prin POR 2014 - 2020, și lucrările pentru
înlocuirea lifturilor.

vestea vine după ce perioada de depunere a
dosarelor a fost deschisă de mai multe ori în ulti-
mele luni. La precedentul apel, municipalitatea de -
pusese proiecte doar pentru două imobile, însă a -
cestea au fost respinse. nivelul redus de interes din
partea locatarilor a venit din condițiile riguroase
ale vechiului ghid, care erau foarte restrictive la mo -
mentul respectiv. Aceasta a permis ca mai mulți
ploieș teni să intre în program, pe lista de blocuri
de a cum numărându-se alte 12, pe lângă cele două
de anul trecut. 

„Am plecat la drum cu 20 de clădiri, însă u ne -
le dintre ele nu au îndeplinit criteriile de eligibili -
tate, iar unele dintre asociaţiile de proprietari nu
au putut să depună documentele necesare până la
data în care s-a închis sesiunea. Printre cele 14 blo -
curi propuse se numără și cele două de anul trecut.
Singura chestiune majoră care s-a modificat a fost
aceea că, dacă înainte oamenii erau obligaţi să-și
demonteze la momentul semnării contractului de
finanţare acele construcţii făcute fără autoriza-
ţie, acum acest termen este mult mai lax. Lucră-
rile au fost împărţite pe patru loturi”, a declarat
Adrian Dobre, primarul municipiului Ploiești.

Pe lista propusă de administrația ploieșteană
figurează 14 blocuri, dintre care șase imobile cu pa -
tru etaje și opt cu zece etaje, la acestea urmând să
fie înlocuite și ascensoarele. Este vorba despre blo -
cul 28E de pe strada Colinei, blocul 34A1 de pe stra -
da Gheorghe Doja, blocurile 8C1-C2, 10f, 12C, 17C
și 26f de pe Bulevardul Republicii, blocurile 11D și
23B de pe strada Constantin Brezeanu, blocurile
11B1 și 11B2 din Piața Mihai viteazul și blocurile
10C1, 10C2 și 10D de pe strada Sinăii.

Sursa: telegrama.ro

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


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 martie 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

