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În data de 19 februarie, Agenția»
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
a organizat un nou seminar de instruire
destinat beneficiarilor privați din regiunea
noastră care au demarat procesul
de implementare a proiectelor pentru
care au semnat de curând contractele
de finanțare. 

noile proiecte vor fi finanțate cu fonduri ne-
rambursabile poR din cadrul Axei prioritare 2, prio-
ritatea de investiții 2.1 „Promovarea spiritului an-
treprenorial, în special prin facilitarea exploatării
economice a ideilor noi și prin încurajarea creării
de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de
afaceri”.

Astfel, pentru derularea corectă a contracte-
lor de finanțare poR, ADR Sud Muntenia, în calitate
de organism Intermediar, vine în sprijinul noilor
beneficiari privați prin instruirea lor cu privire la
modalitatea de implementare a activităților pre-
văzute în proiectele pentru care au solicitat fon-

duri nerambursabile, subiectele abordate în cadrul
seminarului fiind legate de obligațiile ce revin be-
neficiarilor în realizarea materialelor de informare
și publicitate, de managementul proiectelor, mo-
nitorizarea și verificarea contractelor de finanța -
re, indicatori, vizitele de monitorizare, măsurarea
și raportarea progresului, precum și despre modi-
ficările ce pot surveni pe parcursul perioadei de
implementare a proiectelor. totodată, au fost pre-
zentate detalii despre instrucțiunile de prefinan-
țare, plata și rambursarea cheltuielilor, achizițiile
publice în cadrul proiectelor‚ principii și reguli.
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O nouă instruire pentru beneficiarii privaţi
din Sud Muntenia despre implementarea

proiectelor POR

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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Workshop „Tehnologii disruptive
pentru Automotive”

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

Acest eveniment, ce a avut loc la hotel Rama -
da - sala topaz din pitești, a avut ca obiectiv realiza -
rea unui schimb de experiență și îmbunătățirea re -
lațiilor de colaborare între actori diverși, cu intere -
se comune, atât din mediul privat, cât și din cel pu -
blic, pentru a identifica oportunități reale de a deve -
ni mai competitivi din punct de vedere economic,
detectând nișe de specializare inteligentă relevan -
te pentru regiunea Sud Muntenia. totodată, întâlni -
rea de lucru a oferit participanților oportunitatea
de a crea un dialog și de a realiza planuri de ac țiu -
ne în comun.

Metodologia workshop-ului a presupus anali-
zarea și elaborarea în parteneriat a unor scenarii

de nișe competitive din sectorul auto, pornind de
la informații despre tehnologii emergente rele-
vante în domeniu.

evenimentul a fost organizat în cadrul proiec-
tului „Dezvoltarea Capacității Administrative a Mi-
nisterului Cercetării și Inovării de implementare
a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de
Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare 2014-
2020” – SIpoCA 27. prin acest proiect, ueFISCDI im-
plementează acțiunile asumate de România față de
Comisia europeană, referitoare la actualizarea Stra -
tegiei de Specializare Inteligentă.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Cea de-a patra întâlnire
a consorţiului proiectului SENSES

În perioada 13 - 14 februarie,»
Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, prin experți ai Serviciului
Dezvoltare, și Camera de Comerț Industrie
și Agricultură Argeș, prin președintele
George Caval, în calitate de partener
strategic asociat, au participat la cel
de-al patrulea seminar și vizită de studiu
în cadrul proiectului SENSES, ce a avut loc
la Ceske Budejovice, Cehia. evenimentul
a fost organizat de către partenerul ceh,
ReRA - Agenția pentru Dezvoltare
Regională din Boemia de Sud. 

În cadrul seminarului au fost prezentate deta -
lii despre situația locurilor de muncă din Cehia, cu
precădere din regiunea Boemia de Sud, politica de
angajare și angajarea persoanelor cu dizabilități a
Agenției de ocupare a forței de muncă din Ce hia. ul -
terior, a fost prezentată întreprinderea socială ARpIDA –
centru de reabilitare pentru persoanele cu dizabili -
tăți, care oferă terapie, servicii sociale, precum și par -
ticiparea la activități educaționale.

Cu această ocazie au fost efectuate vizite de
lucru la două întreprinderi sociale pentru a prezen -
ta exemple de bună practică în domeniu. prima vizi -
tă a fost efectuată la o cafenea ce are în proporție
de 50% angajate persoane cu dizabilități, unde se
servesc diverse deserturi făcute în casă și unde se
pot achiziționa obiecte de ceramică din atelierul
propriu. Cea de-a doua vizită de lucru a fost rea-
lizată la o întreprindere socială care este un atelier
de lucru protejat în care se produc obiecte artiza-
nale și de tâmplărie, iar persoanele cu dizabilități
au parte de sprijin în recuperare și desfășoară di-
ferite activități recreative. În încheierea primei

zile de lucru a avut loc o întâlnire a partenerilor
proiectului, în cadrul căreia au fost discutate și
stabilite activitățile ce urmează a fi implementate
în decursul acestui an.

Cea de-a doua zi a fost dedicată unor alte vizi -
te de lucru organizate la întreprinderi din Ceske Bu -
dejovice - exemple de inițiativă socială de succes,
precum o bancă de materiale (mobilier vechi, elec-
trocasnice etc.), ateliere în care sunt dezasambla -
te piese de la calculatoare vechi și asamblate diver -
se tipuri de piese electronice, unde sunt angajate
persoane cu dizabilități, precum și două cafenele un -
de lucrează persoane cu dizabilități ca personal de
servire și unde este utilizată energie regenerabilă,
iar mâncarea și băutura servite sunt organice. 

prin organizarea acestor vizite la sediile între-
prinderilor sociale, au putut fi identificate modele
de afaceri care vin în sprijinul persoanelor aparți-
nând grupurilor vulnerabile, care este mecanismul
acestor afaceri și ce a stat la baza înființării, func-
ționării și finanțării lor.

Reamintim că proiectul SENSES este implemen -
tat de un consorțiu format din 17 parteneri din 10
state din aria eligibilă a programului transnațional
Dunărea (Cehia, Slovenia, ungaria, Slovacia, Austria,
Croația, Serbia, Belgia, Moldova și România). perioa -
da de implementare a proiectului este 1 ianuarie
2017 – 30 iunie 2019, iar obiectivul SENSES este crea -
rea unei rețele transnaționale de întreprinderi so-
ciale (Ses), întreprinderi tradiționale responsabile
social, investitori financiari în economie socială, fac -
tori de decizie, mediul academic, funcționari ai onG-
urilor care însumează în total 600-800 membri din
regiunea Dunării. Rolul acestora este de a promova
în comun un model inovator de întreprindere socia -
lă, precum și inovarea socială în dezvoltarea econo -
mică durabilă a regiunii Dunării.

Proiect co-finanţat cu fonduri de la Uniunea Europeană (FEDR şi IPA)
www.interreg-danube.eu/senses

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
www.interreg-danube.eu/senses
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ADR Sud Muntenia, la întâlnirea de lucru
a consorţiului proiectului UpGradeSME

În perioada 7 - 8 februarie,»
reprezentanții ADR Sud Muntenia,
împreună cu reprezentanți ai Institutului
național de Cercetare-Dezvoltare pentru
Mecatronică și tehnica Măsurării București
și ai SC Subansamble Auto din pitești,
județul Argeș, au participat, la Karlsruhe
(Germania), la întâlnirea de lucru
organizată de partenerul Steinbeis –
europa – Zentrum, pentru realizarea unui
schimb de experiență între membrii
consorțiului proiectului UpGradeSME.

Acest proiect, pe care Agenția îl implemen-
tează în calitate de partener, este finanțat prin
programul Interreg europe și vizează îmbunătă ți -
rea politicilor din diferite regiuni europene în do-
meniul dezvoltării competitivității IMM-urilor. pro-
iectul are o durată de derulare de 5 ani, implemen -
tarea acestuia începând în luna aprilie 2017, ur-
mând a se finaliza la sfârșitul lunii martie 2021.
Consorțiul proiectului UpGradeSME este format din
8 parteneri din 6 țări europene (ungaria, România,
Germania, olanda, portugalia și Spania).

În cadrul acestei întâlniri, partenerii, împreu -
nă cu stakeholderii regionali au purtat discuții pri-
vind modul de funcționare a transferului tehnolo-
gic în regiunea Baden – Wurttemberg, dat fiind fap-
tul că partenerul din Germania reprezintă un actor

important în acest domeniu. Cu această ocazie,
reprezentanții ADR Sud Muntenia au oferit infor ma -
ții despre potențialul de dezvoltare a regiunii Sud Mun -
tenia, precum și despre documentele programatice
elaborate de Agenție - Strategia de Inovare Regiona -
lă 2008-2013, Strategia de Specializare Inteligentă
în regiunea Sud Muntenia. totodată, au fost prezen -
tate detalii despre Axa prioritară 1 - Promovarea
transferului tehnologic, prin care pot fi realizate ur -
mătoarele tipuri de investiții în regiu nea Sud Muntenia:

crearea și dezvoltarea infrastructurilor de ino -•
vare și transfer tehnologic (Itt), inclusiv parcuri
științifice și tehnologice, respectiv construcția, mo -
dernizarea, extinderea și dotarea cu echipamente
și software necesare;

achiziționarea de servicii tehnologice specifi -•
ce, inclusiv consultanță specializată în afaceri;

investiții pentru IMM-uri pentru implementa-•
rea unui rezultat al cercetării – inovării în partene -
riat cu un Itt. 

În cadrul întâlnirii de lucru, ce a avut ca o -
biectiv realizarea unui schimb de experiență în ca-
drul proiectului UpGradeSME, s-a organizat o vizită
la Centrul de Cercetare pentru tehnologia Infor ma -
ției FZI din Karlsruhe, care este o instituție nonpro -
fit, pentru cercetare aplicată în tehnologia infor -
mației și a transferului tehnologic. Centrul de cerce -
tare, care are opt laboratoare de cercetare interdis -
ciplinară, reprezintă un dialog deschis între cercetă -
tori, companii și societatea civilă.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Formare antreprenorială gratuită pentru cei
care doresc să înfiinţeze o afacere non-agricolă

în Sud Muntenia
• Vrei să participi la
un program de formare
antreprenorială? 

• Vrei să înfiinţezi o afacere
non-agricolă într-un oraş
din regiunea de dezvoltare
Sud Muntenia? 

ADR Sud Muntenia, în calitate
de partener în cadrul proiectului
„Start pentru afacerea ta! – Re-
giunea Sud Muntenia”, te invită să
fii parte dintr-un amplu program de dezvoltare a
spiritului antreprenorial la nivelul regiunii noastre!

Agenția organizează, alături de Asociația „pa-
tronatul tinerilor Întreprinzători din România”, în
calitate de lider de proiect, un program de formare
antreprenorială pentru persoanele care intențio -
nează să înființeze o afacere non-agricolă în zona ur -
bană și își au reședința sau domiciliul în regiunea de
dezvoltare Sud Muntenia!

noul program de formare vizează susținerea

dez voltării spiritului antrepreno-
rial la nivelul regiunii noastre, prin
îmbunătățirea competențelor an-
treprenoriale pentru un număr de
minimum 336 de persoane: 236 de
șomeri și persoane inactive și 100
de angajați (inclusiv persoane ca -
re desfășoară o activitate indepen -
dentă).

Detalii despre acest program,
precum și despre proiectul „Start pen -
tru afacerea ta! – Regiunea Sud Mun -

tenia”aflați pe website-ul Agenției – www.adrmuntenia.ro,
secțiunea proiecte, link: https://www.adrmuntenia.ro/pro -
iectul-start-pentru-afacerea-ta/static/1025.

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
recrutare de la nivelul ADR Sud Muntenia sunt ur-
mătoarele:

IN
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 A
D
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D
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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
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


Ministerul Fondurilor europene»
a publicat rezultatul final al procesului
de evaluare și selecție a Strategiilor de
Dezvoltare Locală (SDL) propuse spre
finanțare în cadrul mecanismului DLRC,
în conformitate cu art. 32-35 ale
Regulamentului ue nr. 1303/2013.

În data de 28 decembrie 2017 s-a publicat Re-
zultatul preliminar al procesului de evaluare și
selecție a SDL (anterior depunerii contestațiilor).

Ca urmare a soluționării contestațiilor, precum
și a aprobării Strategiilor selectate pentru finan ța -
re la nivelul Comitetului Comun de Selecție, a fost sta -
bilită Lista finală a SDL selectate pentru finanțare,
după cum urmează:

pentru regiunile mai puțin dezvoltate, 35 SDL•
au fost selectate pentru finanțare, 10 SDL fiind
considerate definitiv respinse;

pentru regiunile mai dezvoltate (regiunea BI),•

2 SDL au fost selectate pentru finanțare, iar 2 SDL
au fost respinse.

De la nivelul regiunii Sud Muntenia au fost se-
lectate următoarele GAL-uri: GAL Giurgiu, GAL plo -
iești, CLLD Câmpina, GAL Câmpulung, GAL Slobozia
2017, GAL târgoviștea egalității de șanse.

Această situație reprezintă rezultatul final al
pro cesului de evaluare și selecție, urmând ca
strategii le selectate pentru finanțare să fie imple-
mentate sub coordonarea GAL-urilor, în acord cu
prevederi le orientărilor pentru GAL privind imple-
mentarea SDL (etapa a III-a a mecanismului DLRC)
și cu in strucțiunile/ghidurile celor două Autorități
de Management finanțatoare (AM poR și AM poCu).

toate cele 49 de GAL-uri participante la eva-
luare vor fi notifica te în scris (prin e-mail) în pe-
rioada imediat următoa re, cu privire la rezultatul
final al procesului de eva luare, al punctajului
obținut sau al motivelor de res pingere a SDL, după
caz.

Sursa: fonduri-structurale.ro
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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 20 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 publicat rezultatul final
al procesului de evaluare şi selecţie
a Strategiilor de Dezvoltare Locală

http://www.fonduri-structurale.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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B-solutions – apel de proiecte pilot adresat
instituţiilor publice şi stucturilor transfrontaliere

În urma adoptării de către Comisia europeană
a Comunicării „Stimularea creșterii și coeziunii în
regiunile de frontieră din UE”, în data de 20 sep-
tembrie 2017, Asociația Regiunilor europene de
Fron tieră(AeBR), sub supravegherea DG ReGIo, a
lansat, în cadrul inițiativei „B-solutions”, un apel
de proiec te pilot care vizează înlăturarea unor ob-
stacole spe cifice zonelor de frontieră – de natură
administrati vă și/sau juridică din următoarele do-
menii: (1) ocu parea forței de muncă, (2) sănătate,
(3) transport, (4) multilingvism și (5) cooperare
instituțională.

Apelul, ce pune la dispoziție un fond de 400.000
de euro și care va rămâne deschis până în data de 30
aprilie 2018, oferă granturi de până la 20.000 de eu -
ro pentru finanțarea unui număr de până la 20 de ac -
țiuni. proiectele vor fi implementate pentru o pe-
rioadă de maxim 15 luni.

Beneficiarii eligibili pentru aceste proiecte
sunt instituțiile publice și structurile transfronta-

liere.
pe baza rezultatelor celor 20 de proiecte ce vor

fi finanțate din acest instrument, se va elabora un
raport consolidat (compendiu) menit să ilustreze
deopotrivă principalele constatări și propuneri și să
evidențieze toate obstacolele identificate.

obiecti vul principal al acestui apel îl consti-
tuie identifica rea și promovarea de metode suste-
nabile de rezolvare a obstacolelor amintite mai sus,
care să se ma terializeze în recomandări de politică
necesare pen tru îmbunătățirea condițiilor din zo-
nele vizate, pre cum și lecțiile învățate cu ocazia
abordării acestor teme de interes.

Mai multe informații despre apelul de proiecte
pot fi găsite pe pagina web - https://www.b-solu-
tionsproject.com/call-for-proposals.

Notă: Acest instrument financiar nu se nu-
mără printre programele gestionate în cadrul
MDRAP, în consecință, întrebările/solicitările de
informații se vor adresa la: b-solutions@aebr.eu.

Comisia Europeană a publicat noi orientări
pentru ca achiziţiile publice să fie eficiente şi transparente

Comisia europeană a publicat
noi orientări în sprijinul funcțio na -
rilor din administrația publică de la
nivel național, regional și local ca -
re gestionează fonduri europene,
pentru a garanta că procedurile de
achiziții publice pentru proiectele
cu finanțare ue sunt realizate în mod
eficient și transparent.

„Sprijinirea statelor membre
în organizarea unor proceduri de licitație bine fun-
damentate pentru investițiile UE este esențială
pentru a evita apariția de erori în bugetul UE și
pentru a garanta că fiecare euro cheltuit are un
impact major, în beneficiul direct al cetățenilor”,
a declarat comisarul european pentru politică re-
gională Corina Crețu.

pachetul de orientări acoperă întregul proces,
începând de la pregătirea și lansarea apelurilor
pentru proiecte, până la selectarea și evaluarea

ofertelor și implementarea con-
tractelor. Ca atare, informațiile cu -
prinse în el pot fi utile chiar și în afa -
ra domeniului fondurilor ue. pen-
tru fiecare etapă, orientările includ
recomandări pentru evitarea erori -
lor, exemple de bune practici, pre -
cum și pagini online și modele de
formulare utile.

De asemenea, acesta explică
modul în care pot fi valorificate la maximum opor -
tunitățile oferite de directivele revizuite privind
a chizițiile publice (2014), cum ar fi reducerea biro -
crației și creșterea numărului de proceduri online
care să faciliteze participarea firmelor mici la lici -
tațiile publice și posibilitatea de a introduce noi cri -
terii în atribuirea contractelor, astfel încât să fie se -
lectate companii implicate în CSR (responsabilitate
socială) și produse inovatoare și ecologice.

Sursa: ec.europa.eu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals
https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals
mailto:b-solutions@aebr.eu
http://ec.europa.eu
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264 miliarde de euro mobilizate
prin Planul Juncker

potrivit celor mai recente estimări, publicate
la data de 9 februarie, Fondul european pentru
Investiții Strategice (FeIS), elementul central al pla -
nului de investiții pentru europa, așa-numitul plan
juncker - mobilizează investiții de 264,3 miliarde
de euro. Această sumă reprezintă 84% din obiecti-
vul inițial, stabilit pentru vara anului 2018, și anu -
me mobilizarea unui volum total de investiții de 315
miliarde de euro.

România se plasează pe locul 24 între statele
membre, în ceea ce privește valoarea investițiilor
atrase raportată la pIB, doar 1,176 miliarde de eu -
ro fiind mobilizate până în prezent la nivel național

prin planul juncker. 
Acordurile de finanțare ce vor beneficia de ga -

ranții de la bugetul ue totalizează în prezent 53,2
miliarde de euro și acoperă proiecte din toate cele
28 state membre ue. Astfel, au fost aprobate acor-
duri pentru 366 de proiecte de infrastructură și ino -
vare, ce însumează o finanțare de 40,4 miliarde
de euro prin FeIS. pe lângă acestea, au fost aproba -
te acorduri, în valoare de 12,8 miliarde de euro de -
dicate firmelor de dimensiuni reduse (IMM-uri), un
număr de aproximativ 589.000 de astfel de compa -
nii urmând să beneficieze de prevederile acestora.

Sursa: ec.europa.eu

Creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale -

obiectivele administraţiei centrale

„Guvernul României încurajea -
ză investițiile în România și își pro-
pune ca obiectiv creșterea com peti -
tivității economice și îmbună tățirea
condiții lor de viață ale comu nităților
locale și regionale, prin spri jinirea
dez voltării mediului de afaceri, a in-
frastructurii și a serviciilor oferite ce -
tățeanu lui”, a afirmat vineri, 16 februa -
rie, viceprim-ministrul paul Stănescu,
ministrul dezvoltării regionale și ad -
minis trației publice.

„Modelul economic pe care Guver -
nul îl va apli ca în perioada 2018 - 2020
vizează atât îmbună tă țirea mediului
de afaceri din România, cât și creș te -
rea bunăstării tuturor românilor. Toto -
dată, ne pro punem ca România să se
îndepărteze, în următorii ani, de sta -
tutul de economie cu forță de muncă
ief tină și să se îndrepte spre statutul
de economie ba zată pe inovație și cu for -
ță de muncă bine pregăti tă”, a mai pre -
cizat viceprim-ministrul paul Stănes cu.

Sursa: mdrap.ro

viceprim-ministrul paul Stănescu, ministrul dezvoltării regionale
și ad minis trației publice

Foto: Rom
ânia Liberă

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://ec.europa.eu
http://www.mdrap.ro
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Comisia Europeană a dezbătut premisele
bugetului pe termen lung al UE post-2020

Comisia europeană a prezentat diversele opțiuni
posibile - precum și consecințele financiare ale fiecă -
reia - pentru un buget al ue pe termen lung, nou și mo -
dern, care să asigure îndeplinirea obiectivelor priorita -
re ale uniunii după anul 2020.

președintele Comisiei europene, jean-Claude jun cker,
a declarat: „Un buget nu este un exercițiu conta bil, ci o
reflecție a priorităților și ambițiilor. Este viito rul nostru
în cifre. Prin urmare, să discutăm mai întâi despre ce fel
de Europă ne dorim. Ulterior, statele mem bre vor trebui
să își susțină ambițiile cu finanțarea ne cesară”.

În cadrul reuniunii din 23 februarie, liderii din
uni unea europeană vor discuta despre cum se pot asi-
gura că prioritățile pe care le-au stabilit pentru uni-
une pe 16 septembrie 2016 la Bratislava și pe 25 mar-
tie 2017 prin „Declarația de la Roma” sunt finanțate
în mod adecvat, devenind astfel realitate. Cele două
elemente - definirea priorităților comune și asigura-
rea resurselor necesare pentru ca uniunea europeană
să le pună în aplicare sunt indisociabile.

Comisia contribuie la această discuție importan -
tă în trei moduri:

(i) prin furnizarea datelor necesare privind buge -
tul ue și avantajele, realizările și valoarea adăugată a
acestuia;

(ii)prin elaborarea unor scenarii care ilustrează im-
pactul financiar al diverselor opțiuni de politică posibile;

(iii) prin evidențierea consecințelor pe care o
eventuală întârziere a adoptării noului buget al ue le-
ar putea avea asupra studenților, cercetătorilor, pro-
iectelor de infrastructură și a multor altor aspecte.

Opţiuni pentru viitorul buget al UE

Atunci când se discută despre nivelul de ambiție
al acțiunii ue în domenii cum ar fi protecția frontie-
relor externe ale ue, sprijinirea unei veritabile uniuni
europene a apărării, stimularea transformării digitale
a europei sau creșterea eficienței politicii de coeziune
și a politicii agricole ale ue, este important ca liderii
să aibă o idee clară privind ce ar însemna concret op -
țiunile lor din punctul de vedere al finanțării acordate
la nivelul ue. este ceea ce își propune contribuția pre-
zentată de Comisie, prin cuantificarea impactului fi-
nanciar al diverselor opțiuni de politică posibile. Aces-
tea nu reprezintă propuneri ale Comisiei, ci ilustrări

bazate pe idei avansate frecvent pe parcursul dezba-
terii publice. Scopul lor este să ajute la focalizarea pe
aspectele esențiale, să stimuleze discuțiile și să ofere o
bază factuală solidă pentru luarea deciziilor importante.

De exemplu, dacă liderii convin să dea curs anga -
jamentului frecvent formulat de a îmbunătăți protec -
ția frontierelor externe ale ue, aceasta ar costa 20 pâ -
nă la 25 de miliarde de euro pe o perioadă de șapte ani
sau până la 150 de miliarde de euro pentru un sistem
complet de gestionare a frontierelor ue. În mod simi -
lar, orice prioritate politică - uniunea europeană a apă -
rării, sprijinirea mobilității tinerilor, dinamizarea trans -
formării digitale a europei, stimularea cercetării și a
inovării sau crearea unei veritabile uniuni economice
și monetare - va trebui să fie finanțată în mod cores-
punzător pentru a deveni realitate.

Modernizarea şi finanţarea bugetului UE

Comisia prezintă, de asemenea, opțiuni pentru mo -
dernizarea bugetului ue, inclusiv prin consolidarea le -
găturii dintre obiectivele sale și modul în care acesta
este finanțat. În plus, sunt prezentate posibilități pen-
tru consolidarea legăturii, denumită de multe ori „con -
diționalitate” – dintre finanțarea acordată de ue și
respectarea valorilor fundamentale ale uniunii.

un acord politic rapid cu privire la un buget al ue
nou și modern va fi esențial pentru a demonstra că
uniunea este pregătită să pună în practică agenda po-
litică pozitivă conturată la Bratislava și la Roma.

un acord rapid reprezintă nu doar un deziderat
politic, ci și un imperativ practic. partenerii și benefi -
ciarii finanțării acordate de ue - de la studenți și cer-
cetători până la proiectele din domeniile infrastruc-
turii, asistenței medicale sau energiei, precum și auto -
ritățile naționale și regionale au nevoie de securitate
ju ridică și financiară, precum și dreptul de a beneficia
de aceasta. Comunicarea atrage atenția liderilor asu-
pra unor exemple concrete privind impactul negativ pe
care o întârziere l-ar avea asupra cetățenilor și compa -
niilor din întreaga ue. Comisia consideră că ar trebui să
nu se mai repete experiența nefericită a adoptării cu
întârziere a bugetului actual al ue, care a fost însoțită de
întârzieri semnificative în lansarea noilor programe, și
în consecință, în realizarea priorităților de finanțare.

Sursa: fonduri-structurale.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
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PNDR: S-a lansat sesiunea de depunere a cererilor
de finanţare pentru formarea profesională

Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autorita tea
de Management pentru pnDR (DGDR AM pnDR) a anun -
țat că din data de 14 februarie s-a deschis sesiunea de în -
registrare a furnizorilor de formare profesională în „Re-
gistrul furnizorilor eligibili de servicii de formare profe -
sională”, precum și depunerea cererilor de finan țare în
cadrul sub-măsuri 1.1 „Sprijin pentru formarea profesio -
nală, precum și a acțiunilor pentru dobândirea de competențe”.

Furnizorii de formare profesională interesați de în-
registrarea în „Registrul furnizorilor eligibili de servicii
de formare profesională”, precum și de depunerea de
Cereri de finanțare pot accesa acest link pentru înscrieri.

Furnizorii de formare profesională înregistrați în „Re -
gistrul furnizorilor eligibili de servicii de formare pro-
fesională”pot încărca Cereri de finanțare după primirea
notificării privind declararea eligibilității includerii în
Registrul menționat.

Alocarea financiară este de 46.313.707 euro, dintre
care 11.100.000 de euro pentru domeniul 1 și 35.213.707
euro pentru domeniul 2.

Domeniile de formare profesională din cadrul sM
1.1 sunt: Îmbunătățirea cunoștințelor tehnice și econo-
mice, specifice pentru practicarea și gestionarea activi -
tăților în domeniul agricol și agroalimentar ale fermie-
rilor, precum și a managementului general al firmei. Ca
rezultat se așteaptă ca tinerii fermieri care vor bene-
ficia de sprijin prin sub-măsura 6.1, fermieri care acti-
vează în ferme mici și care vor beneficia de sprijin prin
sub-măsura 6.3, să pună în practică tehnicii și tehnologii
agricole, inclusiv rezultatele cercetării.

Acest domeniu de formare profesională cuprinde
modulele menționate în Ghidul solicitantului, iar un
proiect de formare profesională poate să cuprindă în
programă (curriculă) referințe din toate modulele. un
proiect de formare profesională trebuie să cuprindă în
programă (curriculă) referințe din cel puțin două mo-
dule, pentru 6. 1. Durata cursului trebuie să fie de 40
de ore (8 ore/zi, 5 zile).

un participant poate beneficia de instruire o sin-
gură dată pe același modul/pachet în cadrul proiectelor
finanțate prin submăsura 1.1. De asemenea, în cadrul
proiectului pot fi prevăzute și activități practice.

Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor și com -
petențelor privind aspectele de mediu, schimbări cli-
matice, gestionarea eficientă a resurselor naturale, pre -

cum și implementarea angajamentelor de agro-mediu
și climă și agricultură ecologică. Ca rezultat se așteaptă
ca beneficiarii măsurilor de agro-mediu și climă să-și
însușească metode de producție compatibile cu între -
ținerea și ameliorarea peisajului, respectiv protecția me -
diului, respectarea condițiilor de eco-condiționalitate
și adaptarea la efectele schimbărilor climatice și redu-
cerea concentrației de GeS din atmosferă.

Cele 8 pachete accesate de fermierii care au sem-
nat angajamente pe Măsura 10 din pnDR 2014-2020 sunt
menționate în Ghidul solicitantului.

pentru acest domeniu, un proiect de formare pro-
fesională poate să cuprindă în programă (curriculă) do -
uă pachete. Durata cursului trebuie să fie de 40 de ore
(8 ore/zi, 5 zile). De asemenea, în cadrul proiectului
pot fi prevăzute și activități practice.

Cursurile de formare profesională de scurtă durată
(40 de ore, 8 ore/zi/5 zile) și se adresează fermierilor
din România, în special categoriilor de fermieri men -
ționate mai sus.

participarea cursanților în cadrul acțiunilor de for-
mare profesională și dobândirea de cunoștințe este
susținută financiar din FeADR.

Furnizorii de formare profesională se pot înregistra
pe platformă în mod continuu în vederea înscrierii în
Registrul furnizorilor eligibili de servicii de formare pro-
fesională, pe o perioadă de 12 luni de la data sesiunii
de înscriere lansată de DGDR AM pnDR.

pentru depunerea proiectelor de formare profe-
sională (Cererilor de finanțare), sesiunea este continuă,
iar în urma evaluării proiectelor se vor elabora Listele
proiectelor selectate/ neselectate aferente cererilor
de finanțare evaluare, depuse pentru fiecare lună și se
va publica un Raport de selecție. Înregistrarea și depu-
nerea se vor închide la epuizarea valorii alocate acestei
sub-măsuri din pnDR 2014-2020.

pentru mai multe detalii în ceea ce constă funcțio -
nalitatea platformei online puteți suna la numărul de
telefon 031.8602.712; Intern: 21312 (AFIR Direcția It).

În plus pentru mai multe detalii în ceea ce privește
derularea sM 1.1 puteți apela la numărul 021.3072.404 sau
la adresa de e-mail: formare@madr.ro (DGDR AM pnDR),
ori la 031.860.35.89, e-mail: leader@afir.info (Di recția
Asistență tehnică, LeADeR și Investiții non-agricole).

Sursa: fonduri-structuale.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
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Lacul Miresei de la Câmpina,
înconjurat de legende şi mistere

Fiecare lac a avut dintotdeauna o poveste sau
un mit pe care bătrânii l-au transmis mai departe
din generație în generație. Lacul Miresei sau lacul
Bisericii din Câmpina este unul dintre cele mai fru-
moase locuri ale zonei. A fost amenajat în ultimii
ani și este o destinație plină de verdeață și răcoa -
re, foarte apreciată de câmpineni în special va ra,
dar și o atracție care inspiră teamă din cauza po -
veștilor care s-au format în jurul lacului. numeroa -
sele accidente petrecute aici – înecuri aparent fără
explicație – au dat naștere sau au fost puse pe sea -
ma unor legende străvechi. una dintre ele vorbește
despre existența, în jurul anului 1200, a unei mă-
năstiri de călugări în care au avut loc păcate grele,
iar Dumnezeu i-a pedepsit pe bărbații care nu au
respectat jurământul de credință. o furtună iscată
din senin într-o noapte a distrus lăcașul, împreună
cu chiliile, iar toți monahii și-au găsit sfârșitul pe fun -
dul lacului. o a doua legendă povestită de localnici
este a unei biserici care exista pe acest loc, în jurul
primului Război Mondial. În timpul unei slujbe, bi-
serica s-a prăbușit din senin peste toți credincioșii
aflați înăuntru, și, pentru ca niciunul să nu-și găseas -
că scăpare, pentru că erau păcătoși, o apă mare a
acoperit biserica și i-a înghițit pe toți. tot de lac se
leagă și povestea unei tinere nefericite în dragos -

te, legendă care ar fi dat și unul din numele apei. o
fată pe care părinții au forțat-o să se mărite, împo -
triva voinței ei, cu un bărbat urât, bătrân, dar bogat,
deși ea iubea pe altcineva, s-a aruncat în apă în zi -
ua nunții, îmbrăcată în rochie de mireasă. Diminea -
ța, pe luciul apei nu mai erau decât voalul alb și flori -
le de lămâiță. Mulți dintre câmpinenii care locuiesc
în apropierea lacului povestesc că, în nopțile cu lu -
nă plină, mireasa nefericită apare plutind pe lac.

Ca dimensiuni, lacul are aproximativ 300 de me -
tri lungime și o lățime de 70 de metri. 

Sursa: adevarul.ro
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http://adevarul.ro
http://damianirimescu.ro


primăria orașului Mioveni a inițiat procedura de
consultare publică, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în
administrația publică locală și a Legii nr. 544/2001,
pri vind liberul acces la informațiile de interes public,
cu modificările și completările ulterioare, privind
actualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a ora -
șului pentru perioada 2014-2020.

etapa consultării publice are loc până în data de 8
martie 2018. propunerea de actualizare a Strate giei

de Dezvoltare Durabilă a orașului Mioveni 2014-2020
poate fi consultată la sediul primăriei orașului Mio-
veni, Birou Relații publice, parter, sau pe site-ul primă-
riei orașului Mioveni – www.emioveni.ro. persoanele
interesate pot trimite propuneri, observații și sugestii
cu valoare de recomandare, prin înre gistrarea adrese -
lor la sediul primăriei orașului Mioveni, Biroul Registra -
tură, sau în format electronic peadresa de e-mail: rela -
tiipublice@emioveni.ro, până în data de 9 martie 2018.

Sursa: arges-stiri.ro
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Se actualizează strategia
de dezvoltare a oraşului Mioveni

Argeş

În perioada februarie - martie 2018, în cadrul
activității A4 -Asigurarea unui sistem educațional
comun „Căi de carieră pentru mobilitatea forței
de muncă în rândul tinerilor”, 40 de studenți ai Fi-
lialei Călărași a Facultății de Management, Ingine-
rie economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală, ce
aparține universității de Științe Agronomice și Me-
dicină veterinară București, participă la cursuri de
limba bulgară, în cadrul proiectului „Career Paths
to Youth Labour Mobility”/„Pași în carieră pentru
mobilitatea forței de muncă pentru tineret”, cod
16.4.2.021, finanțat prin programul InteRReG v-A Ro-BG,
Axa prioritară 4, prioritatea de investiții 1. Activita -
tea A4 implementează unul dintre pilonii programu -
lui educațional comun „Căi de carieră pentru mo-
bilitatea forței de muncă în rândul tinerilor”, care
oferă măsuri de mobilitate transfrontalieră a forței
de muncă, o schemă comună de învățământ orien-
tată spre piața muncii: stagii comune, cursuri de limbi
străine specializate, cursuri de antreprenoriat, cursuri
virtuale de antreprenoriat etc. pentru studenții gru -
purilor țintă din România și Bulgaria. 

Cursul de limba bulgară este organizat pe do -
uă grupe de studenți din anii II și III de studii, pen-
tru un număr de 100 de ore de seminar, precum și
6 deplasări în Bulgaria pentru exersarea compe -
tențelor lingvistice. Având în vedere calitatea de stat
membru al uniunii europene, precum și gradul de
integrare al economiei românești la nivel european

și global cu influențe directe și asupra dinamicii so -
ciale, România trebuie să răspundă principalelor pro -
vocări cu care spațiul european se confruntă în do-
meniul ocupării forței de muncă sau a provocărilor
cu relevanță asupra acestui domeniu. odată cu in-
tegrarea în uniunea europeană, orizontul de mun -
că s-a deschis foarte mult. Acum avem marea posi -
bilitate de a ne angaja pe teritoriul țărilor care fac
parte din uniune, și nu numai, tuturor li se dă șansa
de a studia peste granițele României. 

Cunoașterea unei limbi străine ne poate ajuta
să avansăm în plan profesional, deoarece se vor des -
chide noi orizonturi și uși. Cultura generală și comu -
nicarea interculturală reprezintă un mare plus, iar de
cele mai multe ori, jobul poate fi condițio nat de cu -
noașterea unei limbi străine, care oferă posi bilități
mult mai mari de comunicare și acces la cul turi noi.

Sursa: realitateadincalarasi.ro

Studenţii călărăşeni învaţă limba bulgară
în cadrul unui proiect transfrontalier

Călăraşi

http://www.emioveni.ro
http://arges-stiri.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://realitateadincalarasi.ro
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Proiecte pentru reabilitarea termică
a blocurilor de locuinţe din Târgovişte, prin POR

Dâmboviţa

Au fost finalizate documentațiile tehnico-eco-
nomice aferente reabilitării termice și consolidării
scărilor de bloc din municipiul târgoviște care vor fa -
ce obiectul unei prime cereri de finanțare din fon-
duri europene, cerere ce va fi depusă în curând pe
programul operațional Regional 2014 - 2020.

Lucrările avute în vedere sunt deosebit de com -
plexe și vizează izolarea termică a fațadei (parte
opacă și parte vitrată), închiderea balcoanelor cu
tâmplărie termoizolantă, izolarea termică a plan -
șeului peste subsol, instalarea de panouri solare, în -
locuirea corpurilor de iluminat și a circuitelor elec-
trice aferente pârtilor comune, înlocuirea sau mo-
dernizarea lifturilor, repararea acoperișului tip te-
rasă, a trotuarelor de protecție, repararea sau în-
locuirea instalației de distribuție a apei reci și a
colectoarelor de canalizare menajeră din subsoluri,
măsuri de reparații și consolidare, adaptarea infra -
structurii pentru persoanele cu dizabilități etc..

Sumele datorate de către proprietarii locuin -
țelor, ce vor fi eșalonate pe 10 ani, sunt cuprinse
între 3,5% și 25% din valoarea lucrărilor aferente u -
nui apartament (în funcție de venitul pe membru
de familie, proprietarii care au venitul sub salariul
mediu net lunar pe economie plătind numai 3,5%)
și vor fi achitate numai după recepția finală.

proiectul are o valoare de peste 22.000.000 de
lei și este finanțat în proporție de 60% din fonduri
europene, restul reprezentând contribuția ad mi -
nis trației locale și a proprietarilor de apartamente.

În funcție de solicitări și acordul asociațiilor de
proprietari, se dorește depunerea mai multor pro-
iecte de acest tip. 

Blocurile ce fac obiectul prezentei investiții sunt
următoarele: 5A, 5B, 40 (scara A și scara B ), 12 ICMD,
D1, D2, D3, D4, K, 64 (scara A și scara B ), 54, F1,
F2, 57 (scara A și scara B ).

Sursa: dambovitanews.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://dambovitanews.ro
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Consiliul județean Ialomița a organizat luni, 12
februarie, prima dezbatere publică privind bugetul
județului Ialomița pentru anul 2018. potrivit u nei
prime estimări, în anul 2018 instituția dispune de
206,4 milioane de lei, din care doar 84,6 milioane de
lei sunt sunt alocați secțiunii de dezvoltare. printre in -
vestițiile pe care președintele victor Moraru le-a pro-
movat în cadrul întâlnirii se numără 19 proiecte în in-
frastructura rutieră și 2 investiții majore în sistemul
sanitar. Restul investițiilor reprezintă o reflecție a capa -
cității reale de gestionare aresurselor bugetare județene.

În acest moment există contracte de investiții în
infrastructura rutieră și sistemul medical a căror valoa -
re se ridică la 120 milioane de euro. „Timp de mai mulți
ani, în perioada 2013-2015, administrația județeană
nu a realizat investiții majore. Proiectele pe care le

finanțăm anul acesta au fost demarate în 2016, am
reușit să inițiem procedurile legale în 2017 și, proba -
bil, se vor derula în 2018. Vor mai trece însă 2, iar în une -
le cazuri 3 ani, până când aceste proiecte vor fi fina -
lizate! Nu este vina noastră, acestea sunt termenele
pe care le impune legislația în vigoare...”, a precizat
președintele Cj Ialomița. Reamintim că cele 19 proiec -
te de infrastructură rutieră urmează să fie cofi nanțate în
cadrul poR 2014-2020 și presupun reabilitarea a 195 de
km de drumuri județene, la o valoare estimată de 94
milioane de euro, iar investiția în sistemul medical, a
cărei valoare estimată se ridică la 25 milioane de euro,
presupune construirea unui bloc operator nou în cadrul
Spitalului județean Slobozia și modernizarea și dota-
rea clădirii existente.

Sursa: independentonline.ro

Ialomiţa are un buget de investiţii
de 84,6 milioane de lei

Ialomiţa

Sursa finanțării pentru proiectul de modernizare
a șoselei Alexandriei, dar și pentru proiectul de con-
struire a unei grădinițe în cartierul negru vodă ar putea
fi schimbată din finanțare de la bugetul local în finan -
țare din fonduri europene, a anunțat primarul nicolae
Barbu în conferința de presă din data de 14 februarie.

„Există o oportunitate în acest moment, exact cum
a fost oportunitatea cu Liceul Maiorescu. Sunt sume
de bani necheltuite, se dorește o absorbție a fondu-
rilor europene cât mai mare, iar cei de la Guvern și-au
dat seama că până depunem proiectele, până vom sem -
na anul acesta contractele, nu avem nicio șansă să a -
tragem sume foarte mari și atunci, pe Axa 4 din POR,
acolo unde sunt contracte de lucrări în derulare sau
există certitudinea că până la 30 iunie se poate semna
contractul de lucrări ca să le declare deja pornite pe
finanțare, se schimbă imediat finanțarea și, indiferent
câți bani ai investit, primești banii înapoi de la fondurile
europene”, a explicat primarul nicolae Barbu cu privire
considerentele luării acestei decizii de către Guvern.

Modernizarea șoselei Alexandriei, constând în re-
facerea trotuarelor, crearea de spații verzi, parcări și
piste pentru bicicliști pe tronsonul cuprins între strada

Ramadan și Drumul Stăneștiului (ieșirea din oraș), es -
te un proiect cu finanțare multianuală în valoare de
cca 80 miliarde de lei vechi, demarat de municipali -
tate în anul 2015. Dacă va fi acceptat spre finanțare
pe Axa 4 din poR 2014-2020, sumele suportate până
a cum din surse proprii vor fi returnate municipalității
(cca 60 miliarde de lei vechi), iar lucrările rămase de
executat vor fi susținute din bani europeni.

„Același lucru îl avem la Grădinița nr. 6 din cartier
Negru-Vodă. Noi suntem în faza de licitație, iar dacă se
termină licitația și semnăm contractul până în 30 iunie,
finanțarea se schimbă din surse proprii în surse europene
și intră direct pe axa de mobilitate urbană. Aproape 42
de miliarde de lei vechi vor veni din fonduri europene, pe
care nu mai trebuie să le susținem noi.”, a precizat edilul-
șef cu privire la proiectul de construire a grădiniței cu pro-
gram prelungit în zona ansamblului 240 garsoniere ICMuG.

Referitor la modul în care ar putea fi folosită
eventuala economie la bugetul local, de aproape 130-
140 de miliarde de lei, acesta a afirmat că vor putea
fi finanțate foarte multe lucrări care nu intră pe pro-
grame europene, cum ar fi reasfaltarea străzilor.

Sursa: primariagiurgiu.ro

Oportunităţi de finanţare europeană
pentru două proiecte ale municipalităţii din Giurgiu
Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.independentonline.ro
http://primariagiurgiu.ro
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Colegiul Naţional „Al. D. Ghica”
a fost selectat centru de excelenţă în IT,

în cadrul unui proiect

Teleorman

După ce la sfârșitul lunii decembrie 2017, Minis-
terul educației a aprobat criteriile de selecție a licee -
lor ce pot deveni Centre de excelență în tehnologia
Informației (CetI) în cadrul proiectului „Promovarea
și susținerea excelenței în educație prin dezvoltarea
competențelor în disciplina Tehnologia Informației”,
săptămâna trecută s-a încheiat prima etapă de selec -
ție a liceelor, în cadrul căreia fiecare Inspectorat șco -
lar județean, în baza a șapte reguli, a desemnat câte un
centru la nivelul fiecărui județ.

În această etapă, la nivelul județului teleorman
a fost selectat centru de excelență în It, Colegiul na -
țional „Al. D. Ghica” din Alexandria.

În total, la nivel național, în prima etapă au fost
selectate 47 de centre de excelență în It, urmând ca
în etapa a II-a, în urma unei evaluări efectuate de o co -
misie națională, stabilită de Men, să fie selectate încă
13 centre la nivel național, din regiunile puțin dez-
voltate, care obțin cele mai bune punctaje și respectă
principiul conform căruia, în fiecare județ, nu pot fi
mai mult de două centre.

potrivit unui comunicat Men, în cadrul proiectu-
lui vor fi înființate și operaționalizate 60 de Centre de
excelență în tehnologia Informației. Fiecare centru va
beneficia de un laborator It, dotat cu 26 de calcula-

toare performante și o tablă interactivă.
proiectul are ca obiectiv asigurarea condițiilor

optime de pregătire și dezvoltare a elevilor din clasele
IX – XIII capabili de performanțe înalte, profil mate-
matică – informatică.

Implementarea proiectului „Promovarea și sus-
ținerea excelenței în educație prin dezvoltarea com-
petențelor în disciplina Tehnologia Informației” por-
nește de la modelul japonez de a preda această disci -
plină și de la necesitatea înființării în țara noastră a
unor licee-CetI, care să ofere elevilor o pregătire a -
vansată, calificată și centrată pe aptitudinile și nevoi -
le lor de instruire, respectiv pe stimularea creativității.

Sursa: ziarulmara.ro

Ce drumuri judeţene
vor fi reabilitate în Prahova în 2018

Prahova

Consiliul județean prahova a aprobat în șe din -
ța de săptămâna trecută bugetul pe 2018, în care
sunt prevăzute și fonduri pentru reabilitări ale
unor drumuri județene, amenajarea a sensuri gira -
torii și refacerea unor poduri și podețe.

1. Modernizarea și reabilitarea a 60,5 km de drumuri
județene identificate în prioritatea 1 a Regiunii Sud Munte-
nia- traseul 2- tronsonul prahova- Dj 720 (km 15+500- km.
30+000) și traseul regional 3: Dj 102K, Dj 102D, Dj 100C;

2. Reabilitare drumuri județene - 100 km covoa -
re asfaltice;

3. pasaj denivelat peste Dn1 (Centura vest) la

intersecția cu Dj 101I și str. Buda;
4. Amenajare a 4 sensuri giratorii;
5. Refacere poduri și podețe.
Ce drumuri județene vor fi asfaltate în 2018:
Dj 713, zona km 3+300 și km 4+200;•
Dj 101t Bertea (Lutu Roșu);•
Dj 140 Strejnicu - târgșoru nou, km 18+981 -•

km 21+385;
Dj 234 Salcia km 6+970, km 8+145, km 8 +396 -•

km 8+685;
Dj 233 Ariceștii Zeletin, km 4+500 - km 6+100.•

Sursa: ph-online.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.ziarulmara.ro
http://www.ph-online.ro
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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 / 20 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

