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agenţia pentru dezvoltare Regională»
Sud Muntenia, în calitate de Organism
Intermediar pentru Programul Operaţional
Regional 2014 – 2020, a demarat campania
de promovare POR, destinată potenţialilor
beneficiari din mediul privat de la nivelul
regiunii noastre!

Conferinţa regională de lansare a apelului de
proiecte destinat Microîntreprinderilor, ce a avut loc
joi, 9 iunie, la sediul agenţiei din municipiul Călă-
raşi, a deschis o nouă rundă de evenimente în ca-
drul caravanei POR 2014 – 2020. Cu această ocazie
au fost prezentate oportunităţile de finanţare ne-
rambursabilă din Prioritatea de investiţii 2.1 „Pro-
movarea spiritului antreprenorial, în special prin
facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin
încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin
incubatoare de afaceri”, din Programul Operaţional
Regional 2014 – 2020.

În deschiderea evenimentului, directorul adR
Sud Muntenia, Liviu Muşat, a declarat următoarele: 

„La sfârșitul lunii mai s-a lansat apelul de pro-
iecte pentru microîntreprinderi, prin Prioritatea de
investiții 2.1! Acum ne aflăm în etapa în care putem
pregăti proiecte importante pentru mediul privat din
regiunea Sud Muntenia, depunerea aplicațiilor pu-
tând fi realizată de solicitanți începând cu data de
27 iulie. Astfel, microîntreprinderile, cărora le este
destinat acest apel, mai au la dispoziție aproximativ
două luni pentru a pregăti proiectele, timp în care
noi vom fi alături de potențialii beneficiari din re-
giunea noastră, prin activitățile de helpdesk derulate
exclusiv pentru sprijinirea lor. Ne dorim să avem cât
mai multe proiecte de calitate, cât mai competitive,
pentru a absorbi cele 36,85 milioane de euro alocate
prin acest apel regiunii Sud Muntenia.

Având în vedere succesul programului din vechea
perioadă de programare, 2007 – 2013, prin linia de
finanțare destinată microîntreprinderilor, ne aștep-
tăm să existe un interes la fel de crescut din partea
acestui grup țintă de aplicanți.

Față de programul anterior, oamenii de afaceri
care vor să obțină fonduri europene de până la
200.000 de euro pentru dezvoltarea microîntreprin-
derilor, trebuie să participe cu o contribuție proprie
de minim 10% din valoarea proiectului. Noi sperăm
ca această nouă măsură să crească nivelul de respon-
sabilitate a beneficiarului pe toată durata proiectu-
lui, de la depunerea și evaluarea cererii, până la im-
plemenarea și monitorizarea investiției.”

În această săptămână, agenţia va organiza se-
minarii de informare destinate potenţialilor bene-
ficiari – microîntreprinderi la alexandria (14 iunie),
la Piteşti (15 iunie) şi la târgovişte (16 iunie). Cei
interesaţi să participe la aceste evenimente sunt
invitaţi să se înscrie prin formularul disponibil aici
- http://goo.gl/forms/XhIrg1SaancIbLfh2.
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Caravana POR 2014 – 2020: Noile oportunităţi
de finanţare pentru microîntreprinderile

din regiunea Sud Muntenia

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru
implementarea acestui program. Mai multe detalii
despre posibilităţile de finanţare din Regio 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://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://goo.gl/forms/XhIrg1SaaNcIbLFh2
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S-a publicat
calendarul estimat

al lansărilor
în cadrul Programului
Operaţional Regional

2014 – 2020!
Perioadele estimate de aM POR urmează a fi

revizuite în funcţie de îndeplinirea condiţiilor pen-
tru lansarea apelurilor.

Calendarul complet poate fi consultat aici -
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/ca-
lendarlansari8iunie2016.doc.

Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de investiţii 8.1 –
grup vulnerabil persoane vârstnice, în consultare publică
Luni, 6 iunie, a fost lansat în con-

sultare publi că, Ghidul specific pentru
axa prioritară 8, Prioritatea de inves-
tiţii 8.1, Obiectivul specific 8.3 „Creș -
terea gradului de acoperire cu servicii
sociale”, Operaţiunea a - grup vulne-
rabil persoane vârstnice (apelul de
proiecte 8.3.a). În utilizarea Ghidului
specific, prevederile sale se vor com-
pleta, acolo unde este cazul, cu pre-
vederile Ghidului general al POR 2014-
2020, intitulat „Ghidul solicitantului –
Condiții generale de accesare a fon-
durilor în cadrul POR 2014 – 2020”.

Observaţiile sau comentariile la
Ghid pot fi transmise la adresa de e-
mail: info@mdrap.ro, până în data de
6 iulie 2016, ora 16:00.

Ghidul solicitantului aferent Prio-
rităţii de investiţii 8.1 poate fi consul-
tat pe website-ul nostru - http://re-
gio.adrmuntenia.ro, secţiunea dedi-
cată POR 2014 - 2020, link: http://re-
gio.adrmuntenia.ro/ por_2014-2020/,
precum şi pe pagina de Internet a pro-
gramului - www.inforegio.ro.

http://www.inforegio.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/calendarlansari8iunie2016.doc
http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/calendarlansari8iunie2016.doc
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia, prin direcţia dezvoltare şi Comunicare, a edi-
tat Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
pentru luna iunie 2016. Scopul editării acestei publi-
caţii este de a veni în sprijinul potenţialilor benefi-
ciari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud
Muntenia care doresc să realizeze diferite investiţii.
astfel, în acest document sunt prezentate oportuni-
tăţile de finanţare din programele operaţionale şi
schemele de grant, ce se derulează în prezent în Ro-
mânia, precum şi oportunităţile din Programul naţio-
nal pentru dezvoltare Rurală 2014 – 2020, IntERREG
V-a şi uRBaCt III. Publicaţia electronică poate fi ac-
cesată pe site-ul agenţiei, www.adrmuntenia.ro, sec-
ţiunea Bibliotecă- documente utile, link: http://www.adr -
muntenia.ro/documente/csf-iunie-2016.pdf.

Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
active pentru luna iunie 2016
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MFE: Solicitanţii sau beneficiarii privaţi pot efectua achiziţii directe,
cu respectarea pragurilor din Legea nr. 98/2016

Ministerul fondurilor Europene a anunţat că
în cel mai scurt timp va emite un nou ordin ce va
reglementa regimul juridic al achiziţiilor efectuate
de solicitanţii sau beneficiarii privaţi care efec-
tuează achiziţii pentru pregătirea sau în imple-
mentarea proiectelor cu finanţare europeană (fi -
nanţate din instrumente structurale – obiectivul
„Convergență” şi fondurile SEE şi norvegian).

Până la emiterea noului ordin, solicitanţii sau
beneficiarii privaţi pot efectua doar achiziţii di-
recte cu respectarea pragurilor din Legea nr. 98/
2016, privind achiziţiile publice (132.519 lei pentru
produse şi servicii şi 441.730 de lei pentru lucrări).

Conform MfE, cadrul legal aplicabil solici tan -
ţilor/ beneficiarilor privaţi a fost abrogat implicit
prin intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016, privind
achiziţiile publice, care înlocuieşte OuG nr. 34/
2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii
şi orice alte prevederi cuprinse în orice alte acte
normative.

În acest context, procedurile simplificate a -

flate în curs de desfăşurare la 26 mai 2016 (data
intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016) se vor derula
în continuare conform prevederilor în vigoare la
data iniţierii procedurii respective. Precizarea este
valabilă şi pentru încheierea contractelor de
achiziţie, aferente unor proceduri de atribuire de-
marate anterior datei de 26 mai 2016.

Sursa: fonduri-ue.ro

http://www.fonduri-ue.ro
http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf-iunie-2016.pdf
http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf-iunie-2016.pdf
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Bani de la stat pentru micile afaceri
la oraşe şi sate

Guvernul a aprobat un memorandum privind sus-
ţinerea a încă patru scheme de ajutor de minimis pen-
tru programele de încurajare şi de stimulare a înfiin-
ţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii din
cele zece programe naţionale adresate antreprenori-
lor în anul 2016. 

Cele patru scheme de minimis sunt concepute ca
programe multianuale până în anul 2020 cu finanţare
de la bugetul de stat, iar selecţia beneficiarilor se face
prin înscriere anuală, în limita bugetului alocat fiecă-
rui program, prin legea bugetului de stat. acestea se
adaugă celorlalte 4 programe asemănătoare arobate
de Guvern săptămâna trecută tot prin memorandum
şi care vor fi lansate spre sfârşitul lunii iunie. 

„Două dintre programe, Programul național mul-
tianual pentru înființarea și dezvoltarea întreprinde-
rilor mici și mijlocii în mediul rural și Programul na-
țional multianual de microindustrializare sunt o pre-
mieră pentru ecosistemul antreprenorial românesc.
Orientarea măsurilor de sprijin către IMM-uri finan-
țate de la bugetul de stat spre zona rurală, precum
și a sectoarelor productive din economie reprezintă,
în primul rând, o noutate în sfera programelor de spri-
jin a înființării și dezvoltării IMM implementate de
către Ministerul Economiei în anul 2016. În al doilea
rând, acestea reprezintă o necesitate a dezvoltării
economice în sectoare ce aduc plus-valoare econo-
miei”, a declarat secretarul de stat din Ministerul Eco-
nomiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de afaceri,
Claudiu Vrînceanu.

Schemele de minimis, iniţiate de Ministerul Eco-
nomiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de afaceri
şi gestionate de Oficiile teritoriale pentru IMM şi co-
operaţie, sunt elaborate pentru anul 2016, cu posibi-
litatea prelungirii pe următorii ani. 

Cele patru scheme sunt: 
1. „Programul pentru dezvoltarea abilităților an-

treprenoriale în rîndul tinerilor și facilitatea accesului
acestora la finanțare – START” -, cu un buget alocat,
în 2016, de 17 milioane de lei. 

Se estimează că 141 de societăţi comerciale vor
beneficia de acest program şi că va creşte numărul de
locuri de muncă nou create, vor creşte încasările la
bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale din ta-
xele şi impozitele aferente salariilor, precum şi impo-

zitele datorate pe venitul microîntreprinderilor şi im-
pozitul pe profit. 

astfel, pentru obţinerea unui punctaj maxim, apli-
canţii trebuie să creeze prin proiect minim 2 locuri de
muncă şi se acordă punctaj suplimentar pentru cel puţin
2 locuri de muncă ocupate de şomeri sau absolvenţi. 

2. „Programul național multianual pentru înfi-
ințarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii
în mediul rural” are un buget de 25,9 milioane de lei
pentru anul 2016. 

Se preconizează că programul va avea minim 207
beneficiari. Pentru obţinerea unui punctaj maxim,
aplicanţii trebuie să aibă cel puţin 1 loc de muncă ocu-
pat la data lansării aplicaţiei electronice de înscriere
şi să creeze, prin proiect, minim 3 locuri de muncă.
Se acordă punctaj suplimentar pentru cel puţin 2 lo-
curi de muncă ocupate de şomeri sau absolvenţi. 

3. „Programul național multianual de microindus-
trializare”, cu un buget de 60,89 milioane de lei, se esti-
mează că va avea un număr minim de 244 de beneficiari.

Pentru obţinerea unui punctaj maxim, aplicanţii
trebuie să aibă cel puţin 2 angajaţi înainte de depu-
nerea cererii de finanţare şi să creeze, prin proiect,
minim 4 locuri de muncă, din care 2 locuri de muncă
să fie ocupate de şomeri sau absolvenţi. 

4. „Programul național multianual de înființare și
dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri”
are, în 2016, un buget de peste 7 milioane de lei şi se
preconizează că va avea minim 120 de beneficiari. 

ajutorul de minimis se acordă sub formă unor alo-
caţii financiare nerambursabile (afn) pentru rambur-
sarea cheltuielilor eligibile propuse prin planul de afa-
ceri şi aprobate în cadrul etapei de verificare şi cer-
tificare a cererilor de rambursare a cheltuielilor. 

Ca efecte ale implementării schemelor de mini-
mis pentru înfiinţarea şi dezvoltarea IMM-urilor se pre-
conizează creşterea numărului IMM-urilor nou înfiin-
ţate şi creşterea numărului locurilor de muncă nou
create şi menţinute cel puţin până în 2019. 

Potenţialii beneficiari se vor putea înscrie pentru
banii de la stat într-o aplicaţie online ce va fi deschisă
pe site-ul direcţiei Politici antreprenoriale (aIPIMM)
din subordinea Ministerului Economiei în ziua dema-
rării sesiunii pentru fiecare program. 

Sursa: finantare.ro
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http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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POIM: 5,8 miliarde de euro
pentru proiectele europene
ale României de autostrăzi,

căi ferate şi metrou
Ministerul fondurilor Euro-

pene (MfE) a deschis sesiunea de
depunere de cereri de finanţare
pentru proiectele de dezvoltare a
infrastructurii rutiere, feroviare şi
de metrou cu un buget total de
5,8 miliarde de euro din alocarea
totală aferentă Programului Ope-
raţional Infrastructură Mare. 

Cererile de finanţare pentru
toate apelurile se vor putea de-
pune în perioada 1 iunie 2016 – 31
decembrie 2018. Pot primi finan-
ţare atât proiecte fazate de in-
frastructură (nefinalizate până la
finalul anului 2015), cât şi pro-
iecte noi, prioritizate la finanţare
conform documentelor sectoriale
de planificare strategică. 

finanţările pentru infrastruc-
tură rutieră au ca scop asigurarea
mobilităţii călătorilor şi a mărfu-
rilor în condiţii de siguranţă şi efi-
cienţă a resurselor şi eliminarea
blocajelor şi a legăturilor lipsă din
infrastructura rutieră a uE. 

Bugetul apelului este de 3,27
miliarde de euro, iar solicitantul
eligibil este Compania naţională
de autostrăzi şi drumuri naţio-
nale din România S.a., care este
administratorul infrastructurii de
transport rutier de interes euro-
pean şi naţional şi are atribuţii în
dezvoltarea proiectelor de inves-
tiţii. 

Proiectele finanţate în infras-
tructura feroviară au ca obiectiv
finalizarea coridorului feroviar Rin-
dunăre (modernizarea liniei fero-
viare între graniţa cu ungaria şi

Constanţa), asigurând creşterea
mobilităţii pe reţeaua feroviară
tEn-t centrală, precum şi moder-
nizarea, eficientizarea şi compe-
titivizarea transportului feroviar. 

Bugetul apelului este de 1,85
miliarde de euro, solicitanţii eli-
gibili fiind Compania naţională de
Căi ferate CfR Sa (administratorul
infrastructurii de transport fero-
viar de interes naţional desemnat
conform legii), Ministerul trans -
porturilor şi alte categorii rele-
vante de beneficiari, autoritatea
responsabilă cu realizarea refor-
mei feroviare. 

Proiectele finanţate pentru
infrastructura de metrou au ca
obiective îmbunătăţirea condiţii-
lor de transport urban şi periur-
ban, prin promovarea transportu-
lui cu metroul ca o alternativă la
transportul public de suprafaţă,
reducerea duratelor de călătorie
şi creşterea gradului de confort şi
siguranţă pentru publicul călător. 

Bugetul apelului este de apro -
ximativ 682 milioane de euro, so-
licitantul eligibil fiind MEtROREX
S.a. 

Proiectele ce primesc finan-
ţare în cadrul acestor apeluri de
proiecte sunt publicate pe site-ul
Ministerul fondurilor Europene,
stadiul acestora fiind actualizat
periodic. Până la semnarea acor-
dului de delegare, procesul de pre -
gătire, evaluare şi selecţie a pro-
iectelor va fi gestionat de către
aM POIM din cadrul MfE. 

Sursa: fonduri-ue.ro
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Proiecte
de mobilitate
pentru
cercetători
cu experienţă
din diaspora

Scopul este capitalizarea experti-
zei şi experienţei acumulate de cer-
cetători români de prestigiu din dias-
pora, în manifestări ştiinţifice care
facilitează transferul de competenţe,
în vederea creării unui spaţiu al dia-
logului şi al colaborării între cercetă-
torii români, indiferent de locul unde
trăiesc şi lucrează. 

Status: aCtIV 
depunere până la: 31.10.2016 
Suma maximă: 414.000 de lei 
Obiective: creşterea numărului de

cercetători şi formarea unor genera-
ţii deschise către mediul ştiinţific eu-
ropean şi internaţional, în conformi-
tate cu obiectivele Spaţiului European
de Cercetare; creşterea atractivităţii
carierei de cercetare prin crearea
unui cadru instituţional similar cu cel
al organizaţiilor de cercetare din ţă-
rile dezvoltate (promovare în carieră
pe baze etice şi de performanţă); îm-
bunătăţirea performanţelor grupuri-
lor de cercetători. 

finanţarea se asigură pentru un
cercetător din diaspora cu vizibilitate
şi recunoaştere internaţională, pen-
tru a vizita organizaţii de cercetare
din România, inclusiv pentru a confe-
renţia pe teme de interes ştiinţific şi
tehnologic. Cercetătorul invitat trebu -
ie să aibă o experienţă în activitatea
de Cdl de peste 10 ani de la obţinerea
titlului de doctor în ştiinţe. 

Cererea de finanţare va fi depusă
de către un responsabil, angajat în ca -
drul instituţiei gazdă din România, in-
stituţie cu care cercetătorul nu a avut
o relaţie contractuală în ultimii 5 ani.
durata unei vizite este de maxim o
săptămână. 

depunerea aplicaţiilor se face într-
o singură etapă, pe tot parcursul anu-
lui 2016. Redactarea integrală a apli-
caţiei se face în limba română. Cere-
rile de finanţare se depun în regim
continuu, până în data de 31.10.2016,
ora 16:00.

Sursa: uefiscdi.gov.ro

http://uefiscdi.gov.ro
http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Bursa tânărului Cercetător are ca obiectiv ge-
neral susţinerea absolvenţilor de liceu promoţia
2016, cu rezultate excelente, obţinute la olimpiade
internaţionale sau în competiţii internaţionale/glo-
bale de inovare (premii I, II, III/ medalii de aur, ar-
gint, bronz), în ultimii doi ani de liceu, în vederea
pregătirii într-o instituţie de învăţământ superior din
România, pentru dezvoltarea unei cariere ştiinţifice. 

Status: aCtIV 
depunere până la: 31.08.2016 
Obiective: 
stimularea tinerilor performanţi pentru efec-•

tuarea în ţară a studiilor universitare; 
integrarea absolventului de liceu într-un grup•

de cercetare performant dintr-o instituţie de învă-
ţământ superior din România sau dintr-un laborator
public de cercetare ce are acord de colaborare cu
instituţia de învăţământ superior ce înmatriculează
studentul. 

Eligibilitate 
au obţinut premii I, II, III/ medalii de aur, ar-•

gint, bronz la olimpiadele internaţionale sau în com-
petiţii internaţionale/globale de inovare, în ultimii
doi ani de liceu; 

aplicantul trebuie să fi reprezentat România; •
sunt înmatriculaţi ca studenţi în primul an uni-•

versitar într-o instituţie de învăţământ superior din
România şi urmează cursurile unei facultăţi în do-
meniul de interes; 

instituţia gazdă nu este declarată, conform le-•
gii, în stare de incapacitate de plată; nu are contu-
rile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti; nu
a furnizat declaraţii inexacte cu privire la informa-
ţiile solicitate în vederea selectării contractanţilor;
nu a încălcat prevederile unui alt contract de finan-
ţare încheiat anterior cu o autoritate Contractantă. 

Pentru premiile/medaliile obţinute la competi-
ţii internaţionale/globale de inovare, Comisia de
acordare a burselor va decide, pentru fiecare tip de
competiţie în parte, dacă este îndeplinită condiţia
de a fi „competiție internațională/globală de in-
ovare”.

Instituţia de învăţământ superior sau laborato-
rul public de cercetare trebuie să îşi exprime anga-
jamentul, prin intermediul reprezentantului legal,
de a integra beneficiarul bursei într-o activitate de
cercetare şi de a asigura atât supervizarea/îndru-

marea necesară, cât şi accesul la infrastructură de
cercetare adecvată pe perioada de acordare a bur-
sei. 

nu sunt eligibile premiile obţinute la competiţii
internaţionale/globale de inovare pentru care a fost
plătită taxa de participare. 

Bugetul total pentru această competiţie este de
maximum 3.150.000 de lei, din care pentru anul
2016 este de maximum 260.000 de lei. 

Cuantum bursă : 15.000 de euro/echivalent lei
pentru întreaga durată a bursei (24 de luni). 

Se acordă suplimentar 2.000 de euro/echivalent
lei, pentru participarea la evenimente ştiinţifice in-
ternaţionale, de referinţă, în domeniul ales de către
tânărul cercetător/tânăra cercetătoare pentru ac-
tivitatea de cercetare, pe toată perioada de deru-
lare a bursei. 

Pentru perioada de prelungire a bursei (maxi-
mum 18 luni), cuantumul bursei este de maximum
10.000 de euro/echivalent lei, respectiv de 1.000 de
euro/echivalent lei pentru participarea la eveni-
mente ştiinţifice internaţionale. 

Bursa se acordă pentru o perioadă de 24 de luni. 
În funcţie de rezultatele obţinute, bursa poate

fi extinsă cu o perioadă de maximum 18 luni, în func-
ţie de domeniul de interes şi de durata studiilor de
licenţă, pe baza rezultatelor obţinute. 

Pentru absolvenţii de liceu promoţia 2016, ce-
rerile de acordare a bursei se primesc în perioada
iulie – august 2016. 

finanţarea acordată prin acest instrument nu
exclude alte mecanisme de suport pentru tânărul
absolvent de liceu, student într-o universitate din
România, conform legislaţiei în vigoare. 

Sursa: uefiscdi.gov.ro
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Bursa Tânărului Cercetător

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://uefiscdi.gov.ro
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Consultări publice pentru granturile
Spaţiului Economic European 2014 – 2021

Statele Spaţiului Economic»
European şi uniunea Europeană au semnat,
la începutul lunii mai 2016, acordurile
pentru reînnoirea Mecanismului financiar
al Spaţiului Economic European şi a
Mecanismului financiar norvegian pentru
perioada de programare 2014-2021.

România este unul dintre cele 15 state bene-
ficiare de finanţare. alocarea financiară pentru ţa -
ra noastră este de aproximativ 502 milioane de eu -
ro, cu aproximativ 196 milioane de euro mai mare
comparativ cu cea acordată pe perioada 2009-2014.

Începând cu 27 mai a fost lansat, în consultare
publică, până în data de 8 iulie 2016, proiectul

„Blue Book”, în care sunt descrise sectoarele prio-
ritare agreate şi domeniile/programele eligibile
pentru finanţare din Granturile SEE şi norvegiene
aferente perioadei de programare 2014-2021. 

Pentru viitoarea perioadă sunt 5 sectoare prio-
ritare: 

1) Inovare, Cercetare, Educaţie şi Competiti-
vitate; 

2) Incluziune socială, Ocuparea forţei de
muncă în rândul tinerilor şi Combaterea sărăciei; 

3) Mediu, Energie, Schimbări climatice şi Re-
ducerea emisiilor de carbon; 

4) Cultură, Societatea Civilă, Bună guvernare
şi drepturi şi libertăţi fundamentale; 

5) justiţie şi afaceri interne.
Sursa: finantare.ro

Microgranturi pentru domeniul
dezvoltării educaţiei

aLda – The European Association»
for Local Democracy/Asociația Europeană
pentru Democrație Locală lansează
programul LaddER – Local Authorities as
Drivers for Development Education and
Raising awareness de acordare
de microgranturi pentru educaţia
pentru dezvoltare. 

Cererea de propuneri este lansată pentru a
sprijini proiecte la nivel local în domeniul dezvol-
tării educaţiei şi al conştientizării. Granturile (în-
tre 2.000 şi 6.000 de euro) vor finanţa micropro-
iecte care să producă rezultate specifice, să con-
stituie exemple pentru cetăţeni, organizaţii negu-
vernamentale şi autorităţi locale cu privire la mo-
dul în care pot fi organizate activităţi constructive
şi orientate spre rezultate. aceste microproiecte
ar trebui să vizeze sensibilizarea opiniei publice
faţă de problemele de dezvoltare la nivel mondial
şi promovarea educaţiei pentru dezvoltare (care
include sensibilizarea şi informarea cetăţenilor,
promovarea angajamentului pentru acţiuni la nivel

local şi, în final, schimbarea atitudinii în ceea ce
priveşte provocările globale şi problemele de dez-
voltare la nivel local). 

țările eligibile sunt: Spania, Suedia, Germa-
nia, Estonia, Republica Cehă, Cipru, Olanda, Ro-
mânia, Luxemburg. 

Exemple de activităţi eligibile: 
a) evenimente de schimburi; 
b) evenimente de instruire; 
c) activităţi de construire de reţele; 
d) campanii de informare; 
e) activităţi de sensibilizare şi conştientizare; 
f) schimburi de bune practici (vizite, întâlniri

etc.); 
g) seminarii tematice, ateliere de lucru, ex-

poziţii; 
h) activităţi de tineret; 
i) tabere de muncă şi alte activităţi de volun-

tariat; 
j) publicare de manuale, broşuri, producţii au-

diovizuale; 
k) activităţi culturale şi creative. 
termenul limită de aplicare este 22 iulie 2016.

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
http://www.finantare.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Măsura 2.2 – Reţele de oraşe:
Se caută parteneri pentru
o organizaţie din Slovenia

O organizaţie din Slovenia care intenţionează
să depună un proiect în cadrul Măsurii 2.2 - Reţele
de oraşe, pentru tema implicării cetăţenilor din
zonele rurale în dezvoltarea solidarităţii la nivel
european, caută parteneri. Posibilii parteneri in-
teresaţi sunt rugaţi să îşi exprime interesul până
în data de 21 iunie 2016. 

Cei interesaţi pot transmite întrebări privind
acest proiect la adresa de e-mail: info@europapen-
trucetateni.eu sau la tel./fax: 021/316.60.60. 

Sursa: finantare.ro

Chehobo, Slovenia

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


În data de 10 iunie s-au împlinit 150 de ani de
la înfiinţarea celei mai prestigioase unităţi de în-
văţământ din argeş, care a reuşit de-a lungul tim-
pului să îmbogăţească patrimoniul educaţional mon -
dial. Căci vorbim despre profesori universitari care
predau în ţară şi în diferite colţuri ale lumii, medici
renumiţi, academicieni şi specialişti în It. Printre
invitaţi s-au regăsit directorul general Oracle Ro-
mânia, Sorin Mîndruţescu, academicianul Gheor-
ghe Păun, directorul Spitalului „Carol Davila” Bu-
cureşti, prof.univ. dr. Mircea Penescu, profesorul ono -
rific al Școlii Internaţionale de Chirurgie Oncolo-
gică şi al facultăţii de Medicină „Carol Davila”, Ga-
briel Mitulescu şi alte nume sonore din sfera edu -
caţională.

Programul aniversar al Colegiului „I.C. Bră-

tianu” a cuprins lansarea monografiei unităţii de
învăţământ, înmânări de dimplome aniversare,
dezvelirea unei plăci aniversare, dar şi premierea
elevilor olimpici ai colegiului, precum şi spectacole
festive susţinute de elevi şi profesori ai colegiului.

Sursa: ziarulprofit.ro

S-a finalizat cea de-a VI-a ediţie a programului
de educaţie non-formală şi extraşcolară „Cluburile
ecOprovocarea”! Echipele câştigătoare au fost
anunţate în cadrul unui eveniment festiv, organizat
de către ViitorPlus – asociaţia pentru dezvoltare
durabilă, în parteneriat cu tenarisSilcotub, desfă-
şurat la Inspectoratul Școlar judeţean Călăraşi. 

Programul s-a derulat în perioada septembrie
2015 – iunie 2016 în cadrul a două licee din Călăraşi
(Liceul teoretic „Mihai Eminescu” şi Colegiul Eco-
nomic) şi alte şapte licee din ţară, fiecare fiind re-
prezentat de o echipă formată din 3 profesori co-
ordonatori şi 15 – 20 de elevi. 

Împreună, liceenii din Călăraşi au reciclat pes -
te 4 tone de deşeuri, au plantat 1.300 de puieţi de
arbori în perdeaua forestieră din localitatea Ro -
seţi, au derulat 35 de campanii de conştien ti zare
pentru protecţia naturii în diferite şcoli din judeţ,
au adunat peste 850 de ore de voluntariat pentru
comunitate. aceste rezultatele obţinute de clubu-
rile călărăşene au determinat juriul să declare
câştigătoare următoarele echipe: echipele respon-
sabile de plantare, voluntariat şi de evenimente

pentru conştientizare din cadrul Clubului Liceului
teoretic „Mihai Eminescu”, echipa responsbilă de
reciclare şi echipa responsabilă de organizarea târ-
gurilor pentru promovarea reutilizării resurselor
din cadrul Clubului Colegiului Economic. Echipele
câştigătoare vor merge la sfârşitul lunii august, la
tabăra educaţională organizată de ViitorPlus, în lo-
calitatea Cheia, judeţul Prahova. 

Sursa: radiovocescampi.ro
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Se împlinesc 150 de ani
de la înfiinţarea Colegiului „I.C. Brătianu”

Argeş

ecOprovocarea,
câştigată de elevii călărăşeni

Călăraşi

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.radiovocescampi.ro
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180 de persoane care trăiesc»
în comunităţile marginalizate ale
municipiului târgovişte vor beneficia de
bani europeni! administraţia municipiului
întocmeşte în această perioadă
documentele necesare pentru accesarea
de fonduri europene dedicate populaţiei
aflate în risc de sărăcie şi excluziune
socială.

Este vorba de întocmirea a două proiecte ce
au o valoare totală de 12 milioane de euro şi care
se adresează exclusiv persoanelor de etnie romă
şi non-romă din zonele Romlux şi I.E. florescu,
zone defavorizate ale municipiului, care acum au
posibilitatea să se dezvolte.

Potrivit primarului municipiului târgovişte,
Cristian Stan, în cadrul celor două proiecte, ce vor

fi implementate în parteneriat cu un OnG din capi-
tală, se va construi un afterschool, se va oferi o a
doua şansă la educaţie persoanelor trecute de 18
ani, se vor acorda burse pentru copii, se va oferi
sprijin pentru începerea unei afaceri, se vor da sub-
venţii de ucenicie, se vor reabilita şi moderniza 180
de locuinţe private din cele două zone marginali-
zate ale municipiului şi de asemenea se va oferi asis-
tenţă medicală la domiciliu pentru 550 de persoane.

aceste două proiecte ce vor fi accesate pe
Programul Operaţional Capital uman reprezintă
unele dintre cele mai îndrăzneţe iniţiative ale ad-
ministraţiei municipale pentru îmbunătăţirea ni-
velului de trai al târgoviştenilor aflaţi în situaţii de
excluziune socială. În prezent se derulează anche-
tele sociale în zonele I.E. florescu şi Romlux, pen-
tru a se stabili cine vor fi beneficiarii acestor in-
vestiţii.

Sursa: jurnaldedambovita.ro

Proiecte europene
pentru Târgovişte, dedicate populaţiei

aflate în risc de excluziune socială

Dâmboviţa

Miercuri, autorităţile publice locale au anun-
ţat, într-o conferinţă de presă, care sunt proiec-
tele de investiţii ce se vor derula în următoarea
perioadă. Primarul municipiului Giurgiu, nicolae
Barbu, a declarat, în acest sens, următoarele: „Vom
finaliza tot ce am început. Vorbim despre lucrări
de infrastructură pe mai multe străzi, Alexandriei,
Titulescu și altele. S-a finalizat licitația pentru
terenurile de sport. Marți s-a finalizat procedura
pentru locuri de joacă și spații verzi. La fel și pen-
tru Canalul Cama (este vorba despre consolidarea
digului din zonă, n.r.), dar, de asemenea, la sfâr-
șitul săptămânii, va fi semnat contractul pentru
începerea lucrărilor la port”. În plus, edilul-şef a
spus că sunt în curs de finalizare licitaţii inclusiv
pentru anveloparea blocurilor. dacă totul va de-
curge bine, vor fi anvelopate peste 100 de blocuri.

„Sunt în așteptare evaluările pe Interreg Ro-

mânia-Bulgaria. Avem, de asemenea, proiecte ce vor
fi depuse pe Regio, Axa 5.1., patrimoniu, cultură-
istorie. Vorbim aici despre Podul Bizetz, de Parcul
Alei, de Zalomit, Cetate, dar și despre Galeriile de
Artă”, a spus Barbu, referindu-se la lucrările de
modernizare, amenajare şi reabilitare.

Conform declaraţiilor domniei sale, sunt pre-
gătite pentru a fi depuse în cadrul programului Re-
gio proiecte şi în domeniul asistenţei sociale, dar
şi pentru reabilitarea Casei tineretului, Complexu-
lui pentru copiii defavorizaţi, precum şi marele
proiect de infrastructură rutieră. totodată, printre
aceste investiţii se regăseşte şi reabilitarea şi mo-
dernizarea tuturor străzilor din Giurgiu, inclusiv a
celor din cartierul Ramadan, monitorizarea video
a municipiului, dar şi anveloparea tuturor unităţi-
lor de învăţământ.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

Agenda proiectelor de investiţii
pentru municipiul Giurgiu

Giurgiu

http://www.jurnalgiurgiuvean.ro

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


Slobozia a îmbrăcat haine de sărbătoare timp
de o săptămână! Cea de-a XVI-a ediţie a Sărbăto-
rilor Sloboziei, spre deosebire de anii interiori, a
durat o săptămână, desfăşurându-se în perioada 6
- 12 iunie 2016.

Manifestarea din acest an a fost una plină de
evenimente. debutul manifestărilor a avut loc
luni, 6 iunie, la Casa de Cultură Municipală, unde
s-a desfăşurat concursul de interpretare vocală
„Vocea Sloboziei”. Marţi şi miercuri, autorităţile
locale şi instituţiile judeţene de cultură s-au în-
trecut în organizarea de evenimente, printre care
şi oficierea „Căsătoriilor de Aur”. Vineri seara a

avut loc parada dansului şi portului popular, la care
au participat invitaţi din Letonia, Serbia, ucraina,
Macedonia şi Bulgaria, precum şi reprezentanţii ai
ansamblurilor folclorice locale. 

Zilele de sâmbătă şi duminică au fost dedicate
sportului şi distracţiei, fiind organizate concursuri
de şah, street-ball, demonstraţii de aikido şi ka-
rate. Cu această ocazie, municipalitatea a oferit
premii celor mai merituoşi sportivi din Slobozia.
Serile au culminat cu recitaluri muzicale, iar în ul-
tima zi a manifestărilor a avut loc un spectacol de
artificii pe măsura evenimentului.

Sursa: independentonline.ro
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Cea de-a XVI-a ediţie
a Sărbătorilor Sloboziei

Ialomiţa

Consiliul judeţean Prahova a anunţat că a înce-
put recepţia lucrărilor pentru obiectivul „Reabilita-
rea, modernizarea, dezvoltarea și dotarea cu echi-
pamente specifice nevoilor beneficiarilor de servicii
din Centrul de Integrare Tătărăi, județul Prahova”,
finanţat cu fonduri europene, iar în curând acesta va
fi dat în folosinţă. 

Pentru realizarea lucrărilor la unul dintre corpurile
de clădiri ale centrului, au fost atrase fonduri prin Pro-
gramul Operaţional Regional 2007 - 2013, axa prioritară
3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, domeniul ma-
jor de intervenţie 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dez-
voltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.
Valoarea totală a proiectului a fost de 3.989.150,72 lei,
din care 2.800.132,05 lei - suma solicitată de la autori-
tatea Contractantă. Centrul, care ocroteşte în prezent
43 de beneficiari, se află în subordinea direcţiei Generale
de asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova.

În anul 1945, în sediul actualului centru a fost
înfiinţat un spital tBC. această destinaţie a fost păstrată
până în anul 1965 şi, ulterior, până în 2001, a funcţionat
un cămin pentru copii cu deficienţe nerecuperabile. În
anul 2001, copiii au fost transferaţi într-o unitate de
specialitate din Ploieşti, la tătărăi activitatea conti-

nuând pentru încă un an ca subunitate a Centrului „Casa
Rozei” din urlaţi. din anul 2002 până în prezent, uni-
tatea a funcţionat drept centru specializat pentru in-
tegrarea prin terapie ocupaţională a persoanelor adulte
cu handicap.

Proiectul de reabilitare a presupus executarea mai
multor categorii de lucrări la pavilionul rămas în con-
servare: consolidarea corpului C11, prin cămăşuirea pe-
reţilor structurali de zidărie; înlocuirea tâmplăriei in-
terioare şi exterioare; reabilitarea instalaţiei de încăl-
zire; reabilitarea termică a construcţiei; finisarea pe-
reţilor, pardoselilor şi a tavanelor; montarea unei staţii
de epurare etc. Proiectul a prevăzut şi achiziţionarea
de echipamente specifice nevoilor beneficiarilor Cen-
trului de Integrare prin terapie Ocupaţională pentru
Persoanele adulte cu Handicap tătărăi (maşină de spă-
lat 50 kg, cu uscător, paturi cu structură metalică, nop-
tiere, mese, scaune, birouri, vestiare individuale pentru
adulţi, dulapuri pentru îmbrăcăminte etc.). după rea-
lizarea lucrărilor amintite, capacitatea unităţii s-a su-
plimentat cu 20 de locuri (de la 46 de locuri, iniţial),
centrul urmând să asigure protecţia pentru 66 de be-
neficiari.

Sursa: primarph.ro

Va fi dat în folosinţă
un corp complet modernizat al Centrului

pentru persoane cu handicap de la Tătărăi

Prahova

http://primarph.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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noi autospeciale de intervenţie au»
intrat în dotarea Inspectoratului pentru
Situaţii de urgenţă „A.D. Ghica” al
judeţului teleorman, în cadrul proiectului
„Îmbunătățirea managementului
situațiilor de urgență în regiunea
transfrontalieră” (IMES). noile achiziţii
vor fi repartizate detaşamentelor ISu din
judeţ, în funcţie de necesităţi.

Inspectoratului pentru Situaţii de urgenţă te-
leorman i-au fost repartizate ultimele echipa-
mente în cadrul proiectului transfrontalier IMES,
proiect ajuns la final. Săptămâna trecută au fost
recepţionate două autoscări, trei autospeciale de
intervenţie cu apă şi spumă de capacitate medie
şi cinci vehicule de primă intervenţie şi comandă.
Într-o fază anterioară a proiectului au  fost recep-
ţionate alte echipamente şi autospeciale pentru
creşterea eficienţei intervenţiei în situaţii de ur-
genţă (o automacara, o barcă fluvială, o staţie de
filtrare apă şi un sistem informatic de alarmare).

acest proiect, finanţat prin Programul de Co-
operare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-

2013, a fost implementat de Consiliul judeţean te-
leorman, în parteneriat cu Municipalitatea Svish -
tov, fundaţia pentru democraţie, Cultură şi Liber-
tate Călăraşi şi Inspectoratul pentru Situaţii de ur-
genţă „A.D. Ghica” teleorman. Valoarea totală a
proiectului a fost de aproximativ 5,6 milioane de
euro (85 % din sumă a reprezentat finanţare euro-
peană).

„Este un proiect în urma căruia s-au achizițio-
nat echipamente de comunicare și alarmare care
au intrat în dotarea tuturor unităților administra-
tiv-teritoriale riverane fluviului Dunărea. Acest
sistem informatic de comunicare și alarmare este
foarte important, pentru că ne oferă informații
utile, în timp real, ceea ce îmseamnă că atunci
când în județ vom avea parte de evenimete nedo-
rite autoritățile pot interveni într-un timp relativ
scurt pentru a lua toate măsurile. Pe de altă parte
au fost achiziționate 5 vehicule de primă interven-
ție, o automacara, două autoscări, trei autospe-
ciale . Este un proiect extrem de important, pentru
că beneficiarii finali sunt cetățenii acestui județ”,
a declarat preşedintele Consiliului judeţean tele-
orman, adrian Gâdea.

Sursa: adevarul.ro

Echipamente moderne
pentru ISU Teleorman, în cadrul proiectului IMES
Teleorman

http://adevarul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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REVISTA PRESEI

Obiectiv / 10 iunie 2016

Glasul Ploieştean / 12 iunie 2016 Radio Voces Campi / 10 iunie 2016

Ziarul Mara / 9 iunie 2016

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


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 / 13 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

