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AdR Sud Muntenia, prin reprezentanți»
ai direcției dezvoltare și Comunicare, a
participat joi, 23 februarie, la reuniunea
de lucru privind Axa prioritară 1 a POR
ce vizează transferul tehnologic.

Întâlnirea de lucru, ce a avut loc la București,
a fost organizată de către Autoritatea de Manage-
ment pentru Programul Operațional Regional din ca -
drul Ministerului dezvoltării Regionale, Adminis tra -
ției Publice și fondurilor europene și a reunit laolal -
tă reprezentanți ai Agențiilor pentru dezvoltare Re -
gională, precum și reprezentanți ai joint Research
Centre (jRC). 

Subiectele discutate în cadrul acestei întâlniri
au vizat stadiul realizării Strategiilor de Speciali-
zare Inteligentă și elaborării documentelor Cadru
Regionale (Concept Note), percum și modalitatea
de lucru pentru finalizarea și corelarea acestor do-
cumente programatice, dar și alte aspecte specifi -
ce (metodologia pentru completarea scrisorii de
intenție, principii de evaluare pentru scrisorile
completate etc.).

AdR Sud Muntenia a demarat în cursul anului
2016 procesul de revalidare a domeniilor de spe-

cializare inteligentă prin intermediul focus-grupu-
rilor de descoperire antreprenorială, prilej cu care
au fost identificați câțiva potențiali beneficiari ai
Axei prioritare 1 din POR 2014 - 2020. În cadrul fo-
cus-grupurilor organizate la începutul anului 2017,
s-a transmis tuturor participanților draftul meto-
dologiei de întocmire a scrisorilor de intenție, pe ca -
re s-au primit comentarii, acestea fiind deja trans-
mise către AM POR. În prezent, AdR Sud Muntenia
se află în stadiul de constituire a Consorțiului Re-
gional de Inovare. Principala doleanță a parti ci pan -
ților la aceste focus-grupuri referitor la Axa prio-
ritară 1 din POR 2014-2020 este clarificarea regu-
lilor de eligibilitate și partea de cofinanțare.

O problemă generală, identificată la nivelul
majorității regiunilor, este partea de cofinanțare
ce trebuie asigurată de solicitanți, în condițiile în
care mare parte din entitățile de transfer tehno-
logic, în special cele constituite la nivelul institu-
telor de învățământ superior, nu au resursele ne-
cesare acoperirii cotei de cofinanțare. În acest
context, s-a propus acordarea de către jRC a unui
sprijin pentru ceea ce ar trebui să fie un centru de
transfer tehnologic, constând eventual în prezen-
tarea profilului unei astfel de entități.
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S-a modificat Ghidul general al solicitantului
pentru POR 2014 - 2020!

Autoritatea de Management pentru»
POR a publicat joi, 23 februarie, noi
modificări la Ghidul general al solicitantului
pentru POR 2014-2020.

Prin Ordinul nr. 286/15.02.2017, Ministerul dez -
voltării Regionale, Administrației Publice și fondu-
rilor europene a aprobat modificarea și înlocuirea
următoarelor anexe: Anexa „Ghidul solicitantului.
Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul
Programului Operațional Regional 2014 – 2020”,
Anexa 10.8 „Forma de contract”, precum și Mode-
lul f „Acord de parteneriat”.

Astfel, principalele modificări prevăd:
modificarea termenului de depunere a docu-•

mentelor din cadrul etapei precontractuale, de la
30 de zile lucrătoare la 30 de zile calendaristice,
pentru proiectele pentru care nu s-a demarat eta -
pa respectivă;

includerea situației în care nu se aplică me-•
canismul de selecție și contractare pentru apelu-
rile competitive, respectiv atunci când aceste ape-
luri sunt închise, iar valoarea solicitată a proiec-
telor depuse în cadrul regiunii de dezvoltare nu
acoperă alocarea regională. În acest caz, Organis-
mele Intermediare ale POR vor putea demara
etapa precontractuală pentru toate proiectele
care întrunesc punctajul minim, fără a mai aplica
mecanismul etapizat de selecție și contractare,
ceea ce elimină premisele competiționale în apelul
respectiv;

includerea mențiunii că pentru toate proiec -•
tele depuse în cadrul apelurilor competitive des-
chise la Organismele Intermediare, pentru care s-a
întrunit punctajul minim de acceptare, dar nu s-a
întrunit pragul de calitate, se pot solicita documen -
tele aferente etapei de precontractare, pe riscul
solicitantului, cu privire la contractarea proiectu-
lui în urma aplicării mecanismului descris în ghidul
specific și încadrarea în alocarea regională a pro-
iectului;

pentru apelurile necompetitive, principiul pri -•
mul venit, primul servit rămâne aplicabil, referin -
du-se la blocarea sumei alocate fiecărui proiect, în
funcție de ordinea depunerii acestora, doar dacă

au fost parcurse cu succes etapele de evaluare,
selecție și contractare. totuși, parcurgerea acestor
etape pentru proiectele care se încadrează în alo-
carea regională a apelului, se poate realiza fără
respectarea ordinii de depunere a proiectelor. de
exemplu, pot exista situații în care, pentru unele pro -
iecte, nu sunt necesare clarificări sau solici tanții
răspund mai repede la solicitările de clarificări de-
cât termenul limită prevăzut în Ghidul General;

eliminarea din textul Ghidului General a preve -•
derilor legate de obligativitatea depunerii proiec-
tului tehnic (Pt) și sancțiunile aferente. Modifica-
rea respectivă a fost inclusă în forma de contract
aprobată prin ordinul MdRAP nr. 3170/07.12.2016,
fiind omisă eliminarea prevederii din textul ghidului;

actualizarea formei de contract cu prevederi -•
le legale în vigoare;

actualizarea Modelului f – modelul orientativ•
al acordului de parteneriat, anexă la cererea de fi -
nanțare.

Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul Ge -
neral rămân neschimbate. În termen de 5 zile lucră -
toare de la publicarea modificărilor menționate mai
sus se vor emite ordine de modificare a prevederi -
lor ghidurilor specifice lansate pentru corelarea, a -
colo unde este cazul, cu prevederile Ghidului Gene ral.

Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi
consultate pe website-ul Agenției - http://re -
gio.adrmuntenia.ro/, secțiunea POR 2014-2020 >
Ghidul general, link: http://regio.adr munte nia.ro/
 por_2014-2020/s1305/ghidul-general/, precum și
pe site-ul programului, www.inforegio.ro.

Sursa: inforegio.ro

http://www.adrmuntenia.ro
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http://regio.adrmuntenia.ro
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http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1305/ghidul-general/
http://www.inforegio.ro
http://www.inforegio.ro


Centralizatorul răspunsurilor
la întrebările, observațiile și pro-
punerile aferente consultării pu-
blice privind Ghidul specific pen-
tru Prioritatea de investiții 3.1
„Sprijinirea eficienței energeti ce,
a gestionării inteligente a ener gi -
ei și a utilizării energiei din sur -
se regenerabile în infrastructuri -
le publice, inclusiv în clădirile pu -
blice, și în sectorul locuințelor”,
Operațiunea B, publicat în data
de 23 februarie de către AM POR
poate fi consultat pe website-ul
Agenției - http://regio.adrmun-
tenia.ro/, secțiunea POR 2014-
2020 > Program > Axe > Axa 3,

link: http://regio.adrmuntenia.ro/
por_2014-2020/s1280/axa-3--
eficienta-energetica/, precum și
pe site-ul programului, www.info -
regio.ro.
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S-a publicat sinteza
răspunsurilor privind

Prioritatea de investiţii 3.1,
Operaţiunea B – Clădiri publice

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,

în data de 24 februarie 2016
ReGIuneA Sud MuntenIA PROIeCte dePuSe PROIeCte ReSPInSe evALuA Re

Axă

Priori -
tate

de in -
ves tiții

Apel
data

închidere
apel

Alocare
regională

apel
- mil. euro -

nr. pro -
iec te

de pu se

valoare
totală

- mil. Lei -

valoare
eligibilă

- mil. Lei -

valoare
solicitată
- mil. Lei -

nr. pro -
iec te

res  pin -
se

valoare
totală

- mil. Lei -

valoare
eligibilă

- mil. Lei -

valoare
solicitată
- mil. Lei -

nr. pro -
iec te în
se lec ție

Alocare
regională

apel
- mil. Lei -

Procent
acoperire
alocare

regionalăl

2 2.1 POR/2016/2/2.1/A/1 27.01.2017,
ora 12.00 36,85 285 302,955 254,206 201,123 40 35,612 31,317 0,000 245 165,854 121,26%

2 2.2 POR/102/2/2 23.08.2017,
ora 12.00 27,22 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,00 0,000 0 122,512 0,00%

3 3.1 POR/2016/3/3.1/A/1 16.11.2016,
ora 10.00 57,34 7 32,104 30,762 26,148 2 15,528 15,098 12,833 5 258,076 5,16%

3 3.1 POR/2016/3/3.1/
B/1/7ReGIunI

28.08.2016,
ora 10.00 45,71 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 205,732 0,00%

5 5.1 POR/2016/5/5.1/1 25.11.2016,
ora 12.00 38,53 41 438,483 434,469 425,625 14 99,256 97,387 95,401 27 173,416 190,42%

5 5.2 POR/2016/5/5.2/1 25.11.2016,
ora 12.00 14,16 5 34,490 33,790 33,114 1 4,204 4,160 4,077 4 63,731 45,56%

6 6.1 POR/2016/6/6.1/1 16.11.2016,
ora 12.00 125,09 3 473,786 471,929 462,279 1 130,105 129,722 127,022 2 563,005 59,55%

6 6.1 POR 2016/6/6.1/2 06.07.2017,
15.00 125,09 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 563,005 0,00%

7 7.1 POR/2016/7/7.1/1 05.12.2016,
ora 17.00 15,32 6 83,727 82,039 80,398 3 31,556 30,879 30,260 3 68,952 72,71%

8 8.1 P.O.R./8/8.1/8.3/A
/1

29.08.2017,
ora 12.00 4,22 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 18,993 0,00%

• Curs Inforeuro februarie 2017: 4,5008 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).
• Alocare apel este suma solicitată confom Ghidului solicitantului calculată în lei la cursul Inforeuro din luna raportării.

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis

Apel închis

S-a publicat
Instrucţiunea nr. 29,
privind procesul de
evaluare a proiectelor
pentru patrimoniul
natural şi cultural
depuse în cadrul POR

Autoritatea de Management pentru
Programul Operațional Regional 2014 -
2020 a emis Instrucțiunea nr. 29 din 23
februarie a.c., privind procesul de eva -
luare, selecție și contractare a proiec te -
 lor depuse în apelului nr. POR/AP/2016/5/5.1
aferent Priorității de investiții 5.1 „Con -
servarea, protejarea, promovarea și
dezvoltarea patrimoniului natural și
cultural”. Conform prezentei instruc -
țiuni, reprezentantul legal al parohiei
este preotul paroh, iar al mănăstirii
este starețul/stareța.

Instrucțiunea nr. 29 poate fi consul-
tată pe website-ul Agenției - http://re -
gio.adrmuntenia.ro/, secțiunea POR 2014-
2020 > POR 2014-2020 > Axe > Axa 5, link:
http://regio.adrmuntenia.ro/
por_2014-2020/s1282/axa-5--mediu-
urban--patrimoniu-cultural/, precum și pe
site-ul programului, www.inforegio.ro.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/
http://www.inforegio.ro
http://www.inforegio.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1282/axa-5--mediu-urban--patrimoniu-cultural/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1282/axa-5--mediu-urban--patrimoniu-cultural/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1282/axa-5--mediu-urban--patrimoniu-cultural/
http://www.inforegio.ro


Guvernul a aprobat alocarea»
temporară a sumei de 74,052 milioane de
euro în scopul asigurării necesarului de
finanțare, pentru luna februarie 2017,
Autorității de Management pentru
Programul Operațional Inițiative pentru
Întreprinderile Mici și Mijlocii (POIIMM).
fondurile sunt alocate din venituri
obținute din privatizare, de către
Ministerul finanțelor Publice. 

Programul Operațional Inițiative pentru Între-
prinderile Mici și Mijlocii este gestionat de către
Ministerul dezvoltării Regionale, Administrației Pu-
blice și fondurilor europene, în calitate de Auto-
ritate de Management, iar în octombrie 2016 a fost
semnat Acordul de finanțare între România și fon-

dul european de Investiții (feI). 
Suma alocată de executiv va asigura necesarul

de finanțare al Autorității de Management pentru
POIIMM pentru efectuarea plății în contul fondului
european de Investiții, în vederea implementării
instrumentelor financiare pentru asigurarea acce-
sului IMM la finanțare în cadrul Axei Prioritare 1
„Creșterea accesului la finanțare a IMM-urilor din
România”. 

Sumele plătite către feI constituie cheltuieli
eligibile în cadrul POIIMM, care se vor declara la
Comisia europeană. 

Sumele alocate temporar Autorității de Mana-
gement vor fi rambursate Ministerului finanțelor
Publice, în euro, în două tranșe: 90% din suma până
în data de 29 septembrie 2017, iar restul de 10%, în
data de 30 iunie 2018. 

Sursa: finantare.ro
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Peste 74 de milioane de euro alocate temporar
pentru programe destinate IMM-urilor şi finanţate

din fonduri europene
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S-a publicat Ghidul simplificat al aplicantului
pentru Orizont 2020

Programul multianual de finanțare a»
cercetării și inovării Orizont 2020 pune la
dispoziția cercetătorilor europeni, care își
propun să dezvolte produse sau servicii
inovatoare cu un impact pozitiv la nivel global,
o mulțime de oportunități de finanțare.

Comisia europeană a elaborat un Ghid simpli-
ficat al aplicantului, cu ajutorul căruia cei intere-
sați își pot pregăti mai bine propunerile de pro-
iecte pentru finanțare. Ghidul conține un manual
online ce explică pas cu pas procedurile de urmat,
o lista de documente de referință, un spațiu virtual
comun pentru cercetători și mai multe instru-
mente de verificare a viabilității unor astfel de
proiecte. 

Pasul 1 – Găseşte un apel de propuneri care
ţi se potriveşte 

Comisia europeană publică regulat, în portal,
toate apelurile din cadrul programului de cerce-
tare și inovare Orizont 2020. tot aici poți găsi in-
formații despre apeluri suplimentare în secțiunea
Alte Oportunități de finanțare. În cazul în care de-
pui pentru prima dată o cerere de finanțare și nu
ești încă familiar cu programele, citește Manualul
online pentru Orizont 2020. 

Poți cere sprijinul Punctelor naționale de con-
tact pentru a găsi cele mai potrivite apeluri pentru
profilul pe care îl ai. Companiile mici și mijlocii be -
neficiază de asistență și din partea rețelei Enter-
prise Europe. 

Pasul 2 – Găseşte-ţi un partener sau depune
singur o propunere 

Cele mai multe proiecte finanțate de ue sunt
cele ce presupun colaborarea a cel puțin 3 organi-
zații din diferite state membre ale ue sau țări aso-
ciate. Serviciile de căutare a unui partener te
ajută să găsești organizații care își doresc să par-
ticipe în astfel de proiecte. tot aici îți poți publica
oferta de colaborare. 

de asemenea, se pot înregistra propuneri in-
dividuale din partea unor cercetători, echipe sau
organizații. Acestea sunt finanțate, în principal,

prin granturile Consiliului european de Cercetare
(CeC) sau prin acțiunile Marie Skłodowska-Curie
(MSCA), în timp ce IMM-urile pot depune cereri de
finanțare prin Instrumentul pentru IMM-uri. 

Orizont 2020 are ca scop și creșterea coope-
rării internaționale în domeniul cercetării, el ofe-
rind cercetătorilor din țările terțe oportunități de
finanțare și participare în program. 

Pasul 3 – Creează-ţi un cont în portal 

dacă ai deja un cont în Portalul pentru parti-
cipanți sau un cont de înregistrare ue, îl poți uti-
liza pentru toate activitățile viitoare. Ai nevoie
doar de un singur cont pentru oricare dintre servi-
ciile securizate din Portal. dacă nu ai încă un cont,
îl poți crea chiar acum, apăsând pe butonul Înre-
gistrare/Register din capul paginii. 

Pasul 4 – Înregistrează-ţi organizaţia 

verifică întâi dacă organizația ta nu este deja
înregistrată aici. dacă dorești să participi la o pro-
punere de proiect, organizația ta trebuie să fie în-
registrată. după înregistrare vei primi un cod de
identificare a participantului (PIC) format din 9 ci-
fre. Acest cod reprezintă identificatorul unic al or-
ganizației, urmând să fie folosit de Comisie ca re-
ferință în viitoarele interacțiuni. 

Comisia are un registru online al organizațiilor
care participă în programele de finanțare din do-
meniul cercetării și inovării, educației, audiovizua-
lului și culturii. Acest lucru permite utilizarea con-
secventă a datelor lor oficiale și evită primirea de
cereri multiple pentru același tip de informație. 

Pasul 5 – Depune propunerea de proiect la
Comisie 

Pentru a depune propunerea de proiect, mergi
la secțiunea „Depunere online a propunerii/ Elec-
tronic Proposal Submission”, disponibilă în paginile
asociate unui apel de propuneri. Atenție! trebuie
să fii autentificat cu identificatorul unic al organi-
zației pentru a începe completarea formularelor
standard și pentru a prezenta propunerea ta Co-
misiei.

Sursa: finantare.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Barajul şi lacul de acumulare Râuşor
din judeţul Argeş

deși, în ultimii ani, moda în turism»
a fost alegerea unor destinații externe, un
nou curent pare să ia naștere:
redescoperirea frumuseților locale.
Argeșul se află printre județele cu un
mare număr de obiective turistice, unele
unicat, care ar putea fi destinații de
vacanță sau de weekend deosebite.

Lacul de acumulare Râușor se află între Le-
rești și Cabana voina, în comuna argeșeană Pojorâ -
ta. Situat pe Râul târgului, barajul Râușor își înce -
pe istoria în anul 1987. de dimensiuni impunătoa -
re, barajul are o înălțime de 120 și lungime de 380 m,
o suprafață de 190 de hectare și un volum de apă
de 60 de milioane de metri cubi, ceea ce îl face să
se numere printre cele mai mari baraje din țară. 

este ridicat într-o zonă mirifică, ce oferă pri -
veliște asupra munților Iezer - Păpușa, la o distanță
de 7,5 km de satul Lerești și 14 km de orașul Câm-

pulung Muscel. Scopul pentru care a fost ridicat
este cel de alimentare cu apă, producere de ener-
gie electrică, apărare împotriva inundațiilor, având
capacitate de atenuare a undelor de viitură de
până la 15,6 milioane de metri cubi și irigarea a
8.500 de hectare de teren agricol, agrement și pis-
cicultură. Centrala are un program de funcționare de
până la 15 ore pe săptămână, în weekend, funcțio -
nând doar câte o oră pe zi. 

Lacul de acumulare Râușor are o lungime de 4,5
km pe Râul târgului și 2,8 km pe Râușorul Lereș tiu -
lui. Pentru iubitorii de pescuit, în lacul Râușor se gă -
sesc diverse specii de pești: păstrăvi, bibani, clean,
dar și crapi și carași. 

Barajul Râușor reprezintă și un punct de tre-
cere și admirare a peisajului în drum spre Cabana
voina sau Cuca, de unde se pot face diverse trasee
montane la pas sau pe bicicletă în Munții Iezer -
Păpușa. Accesul la acest baraj este deschis turiș ti -
lor fără taxă de vizitare.

Sursa: cesavezi.ro
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Şcoala Gimnazială „Mihai»
Eminescu”, unitate de învățământ
renumită în municipiul reședință de județ
Pitești, va fi extinsă. Municipalitatea are
un proiect important pentru această școală
de prestigiu din Pitești. Proiectul vizează
extinderea și reabilitarea Şcolii Gimnaziale
„Mihai Eminescu” din cartierul Craiovei.

Investiția va consta în construirea unui nou
corp de clădire, cu 17 săli de clasă, un amfiteatru
cu o capacitate de 100 de locuri, cancelarie și gru-
puri sanitare. noul corp de clădire ar urma să aibă
parter și două etaje.

valoarea proiectării se ridică la 241.000 de lei,
cu tot cu tvA, iar termenele de execuție vor fi sta-
bilite după desemnarea constructorului. Pentru
materializarea acestui proiect, Primăria munici-
piului Pitești va accesa fonduri europene.

Sursa: epitesti.ro

Şi în acest an, municipalitatea»
călărășeană a continuat tradiția ca,
înaintea aprobării bugetului local, să
invite cetățenii pentru a veni cu propuneri
privind investițiile necesare în urbea de pe
malurile Borcei.

Pe site-ul Primăriei Călărași, câțiva călărășeni,
puțini la număr, au postat o serie de sugestii pri-
vind investițiile ce pot fi finanțate din bugetul lo-
cal, pe 2017. Cea mai mare parte a propunerilor
venite din partea acestora se referă la necesitatea
modernizării infrastructurii stradale. una dintre
propuneri se referă la amenajarea unei străzi pa-
ralele cu linia de cale ferată, din spatele stadio-
nului dunărea, ce este dezafectată. În zona res-
pectivă nu sunt trotuare, nu există iluminat public,
pietonii mergând pe lângă calea ferată. totodată,
semnatarul propunerii vine și cu o soluție privind

administrarea de către primărie a zonei puse în
discuție: un schimb de terenuri între primărie și
CfR (proprietarul suprafeței respective de teren).

de asemenea, printre doleanțele călărășenilor
se numără și asfaltarea următoarelor străzi: Str. toam-
nei, Str. frunzelor, Str. Liliacului, Str. M. Kogălniceanu,
Str. Gheorghe doja, Bulevardul 1 Mai (zona Siloz-Port),
Str. Crinului, Str. București, Bd Cuza-vodă, Str. dobro-
gei, Str. Crângului, Str. Independenței, Str. Păcii, Str.
Grivița, Str. fundătura Cazărmii, Str. viitor, precum și
zonele stradale din cartierul Mircea-vodă.

O altă investiție considerată de către cetățeni
a fi prioritară vizează sistematizarea intersecțiilor
din Călărași. În opinia acestora este necesară se-
maforizarea intersecțiilor cu trafic intens, așa cum
sunt cele din zonele:  5 Călărași, Agneza, zona Bu-
levardul Republicii, Bălan, precum și Şcoala „Ni-
colae Titulescu”.

Sursa: actualitateacalarasi.ro
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Proiect de extindere şi reabilitare
a Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Piteşti
Argeş

Dezbatere publică la Călăraşi,
pentru Bugetul local 2017

Călăraşi

http://www.epitesti.ro
http://www.actualitateacalarasi.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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dezvoltarea culturală urbană comună în Regiunea
dunării a început! Primăria Municipiului Giurgiu a parti-
cipat în calitate de partener strategic alături de partene-
rul din România – Institutul național de Cercetare – dez-
voltare în turism la conferința de lansare a proiectului
„DANUrB – Brand Urban al Dunării”, finanțat prin Progra-
mul transnațional dunărean 2014 – 2020. Conferința a
avut loc la Budapesta, în perioada 15 – 17 februarie și a
reunit mai mult de 150 de reprezentanți din șapte țări
dunărene. Proiectul DANUrBeste dezvoltat de către Par-
tenerul Lider – universitatea de tehnologie și economie
din Budapesta (BMe) și alte șapte universități, șase insti-
tute de cercetare naționale, OnG-uri, opt agenții turistice
și organizații non-profit, 18 autorități locale și regionale
din șapte țări. DANUrB este un proiect internațional,
având ca scop să construiască o rețea regională în cadrul
turismului și educației pentru a întări identitatea și soli-
daritatea dunăreană. unul dintre cele mai importante

obiective este crearea unui brand comun prin promovarea
legăturilor culturale transnaționale între așezările de-a
lungul dunării, prin explorarea capitalului cultural și social
neutilizat sau ascuns pentru o revenire economică și cul-
turală mai bună. Scopul principal al proiectului este de a
crea o rețea cuprinzătoare spațio-culturală, o Promenadă
Culturală dunăreană, care să facă legătura între toate
comunitățile de-a lungul fluviului, unificarea acestora
într-un singur brand turistic de destinație, oferirea unor
trasee tematice și dezvoltarea posibilităților ce pot crește
numărul vizitatorilor și care pot prelungi șederea acestora
în regiune. Proiectul își propune să dezvăluie patrimoniul
cultural și al resurselor insuficient utilizate (patrimoniul
industrial, moștenirile trecutului comunist, fortificații,
tradiții culturale) în orașele de-a lungul dunării și asocie-
rea resurselor culturale și toate tipologiile posibile ale
mediului construit în căutarea posibilității de valorificare.

Sursa: giurgiuonline.net

Primăria Giurgiu, implicată
în „DANUrB - Brand Urban al Dunării”

Giurgiu

Realizarea Planurilor urbanistice Generale (PuG)
de către Consiliul județean dâmbovița, în asociere
cu comunele, reprezintă o prioritate. Pentru reali -
zarea PuG-urilor, anul trecut, s-a reușit atragerea
unor sume importante și de la Ministerul dezvoltă -
rii Regionale, respectiv 392.450 de lei. 

Până în prezent au fost predate Planurile ur-
banistice Generale elaborate de Cjd, în asociere cu
comunele pentru localitățile Odobești, Crângurile,
Cornățelu, Şotânga, Cândești, Răzvad, nucet, Pe-
trești, niculești, Ludești și Comișani.

„Referitor la Planul de amenajare a teritoriu-
lui județean am obținut 27 de avize, din cele 38 ne -
cesare, pentru ca acest document să fie aprobat
prin hotărârea Consiliului județean, și mai avem
de obținut 11 avize. Cu privire la Planurile Urbanis -
tice Generale elaborate de CJ Dâmbovița, în asocie -
re cu comunele județului vă pot spune că au fost
predate 11 PUG-uri pentru localitățile Odobești,

Crângurile, Cornățelu, Şotânga, Cândești, Răzvad,
Nucet, Petrești, Niculești, Ludești și Comișani. Mai
avem 8 astfel de asocieri noi la Potlogi, Braniștea,
Dărmănești, Perșinari, Vlădeni, Pucheni, Crevedia,
Produlești. Anul trecut am atras de la MDRAP, pe
acest subiect, 392.450 de lei. De asemenea Comi-
sia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism
a avizat 4 documentații pentru PUG-uri, 50 de do-
cumentații pentru PUZ-uri, 56 de documentații
pentru studii de oportunitate. Pe lângă acestea au
fost re alizate hărțile de risc de inundații ce au fost
distri buite unităților administrativ-teritoriale, au
fost eliberate 235 de certificate de urbanism, 54
de autorizații de construire, 34 de autorizații de
desființare, 231 de avize ale structurii de specia-
litate pentru certificate de urbanism și 55 de avize
pentru autorizații de construire”, a declarat pre-
ședintele Cj dâmbovița, Alexandru Oprea.

Sursa: ziardambovita.ro

Asociere pentru realizarea
de Planuri Urbanistice Generale,

pentru atragerea de fonduri în judeţul Dâmboviţa

Dâmboviţa

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://giurgiuonline.net
http://www.ziardambovita.ro
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Muzeu județean Ialomița propune celor inte -
re sați o calătorie în orașele din Bărăganul de acum
100 de ani. Incursiunea îi va purta pe privitori prin-
tre cunoscute monumente arhitectonice. 

Imaginile, fie instantanee suprinse de fotogra-
fii amatori, fie realizate de artiști profesioniști, au
darul de a deveni fragmente de istorie înghețate
în timp, conferind privitorului posibilitatea de a
pătrunde într-o lume aproape dispărută, care, de

cele mai multe ori, mai există doar în amintirea
bunicilor noștri. 

expoziția itinerantă „Viața urbană interbelică
în Câmpia Bărăganului” a fost realizată la inițiativa
Muzeului Civilizației Gumelnița – Oltenița și este re -
zultatul colaborării cu Muzeul Municipal Călărași. ex -
poziția reunește imagini cu valoare istorică și artis -
tică, din patrimoniul celor trei muzee partenere.

Sursa: obiectiv.net

Expoziţie de fotografie, la Slobozia:
„Viața urbană interbelică în Câmpia Bărăganului”
Ialomiţa

Situată pe strada neagoe Basarab,»
la nr. 12, din Ploiești, Biserica „Sfânta
Vineri” este unul dintre lăcașurile
ortodoxe cu valoare deosebită, motiv
pentru care obiectivul a fost introdus pe
lista proiectelor de reabilitare care ar
urma să fie realizate din fonduri
europene.

Lucrările de construire la această biserică au
început pe vremea regelui Carol I și a mitropolitu-
lui Calinic Miclescu. totodată, se pare că țarul Ru-
siei, Alexandru al II-lea, ar fi fost interesat și de
soarta lucrărilor la noua biserică a Ploieștiului, sol -
dații ruși ajutând efectiv la executarea acestor lu-
crări. după trecerea țarului prin Ploiești, în mai
1877, proiectul turlelor a fost modificat și realizat
după modelul bisericilor rusești. Inclusiv interiorul
are elemente de factură rusească. 

În timpul celor două războaie mondiale, dar
și al cutremurului din 1940, biserica a fost grav
afectată. În timp au existat o serie de lucrări de
consolidare, ce au vizat în special arcadele turlei
și a pereților. după alți 37 de ani, biserica a fost
afectată de cutremurul din 1977. Absida de nord a
naosului s-a prăbușit, iar structura de rezistență
s-a degradat. În zidărie au apărut mai multe fisuri.

trebuie însă spus că, dincolo de istoria destul

de zbuciumată, Biserica „Sfânta Vineri” s-a remar-
cat mai ales grație picturii murale. este vorba des-
pre o pictură în ulei realizată de marele maestru
Gheorghe tătărescu, în anul 1880, pictura amintind
de marii pictori ai renașterii. 

ultima mare reabilitare a avut loc în 1994. Bi-
serica a fost introdusă mai nou pe lista proiectelor
de reabilitare și consolidare, lucrări ce se doresc a
fi realizate cu finanțare europeană. Conform pro-
iectului deja depus pentru obținerea de finanțare
se dorește restaurarea picturii, executarea finisa-
jelor exterioare, a instalațiilor, dar și a turnului clo -
potniței, valoarea totală estimată a lucrărilor ci-
frându-se la peste 7 milioane de lei.

Sursa: observatorulph.ro

Biserica „Sfânta Vineri”,
introdusă pe lista proiectelor

de reabilitare

Prahova

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

http://www.observatorulph.ro
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Expoziţie de carte, la Alexandria:
180 de ani de la naşterea scriitorului Ion Creangă
Teleorman

Biblioteca județeană „Marin Preda”»
din Alexandria a organizat la sala de
lectură a instituției, marți, 28 martie, o
serie de activități culturale prilejuite de
împlinirea a 180 de ani de la nașterea
scriitorului Ion Creangă, unul dintre
clasicii literaturii române.

data nașterii lui Creangă este incertă. el însuși
afirmă în „Fragment de biografie” că s-ar fi născut
la 1 martie 1837, o altă variantă o reprezintă data
de 10 iunie 1839.

expoziția de carte, organizată sub genericul
„Viața și opera lui Ion Creangă”, cuprinde povești
(„Capra cu trei iezi”, „Dănilă Prepeleac”, „Fata ba -

bei și fata moșneagului”, „Povestea lui Harap-Alb”,
„Ivan Turbincă”, „Povestea porcului”, „Povestea
u nui om leneș”, „Punguța cu doi bani”, „Soacra cu
trei nurori”, „Acul și barosul”, „Ion Roată și Cuza-Vo   -
dă”, „Păcală”), nuvele („Moș Nichifor Coțcariul”, „Po -
pa Duhul”), romane autobiografice („Amintiri din
copilărie”, „Fragment de autobiografie”), precum și
volume de critică literară.

Cu această ocazie a fost prezentat un material
documentar despre Ion Creangă și, totodată, elevi
ai clasei pregătitoare de la Şcoala Gimnazială
„Ştefan cel Mare” din Alexandria au făcut o „In-
cursiune în lumea copilăriei”, activitate menită să
trezească interesul copiilor pentru povești, pentru
lectură, în general. 

Sursa: infotr.ro

foto arhivă

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

Agenție și de către Ministerul dezvoltării Regionale, Administrației Publice
și fondurilor europene, în vederea promovării

Programului Operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale Rețelei de Informare
ReGIO Sud Muntenia și despre cele mai importante evenimente

organizate de acestea în județele regiunii.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

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

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

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

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

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

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

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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN -
director adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 27 februarie 2017

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

