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Fonduri Regio pentru apelul de proiecte 
privind promovarea transferului tehnologic 

în Sud-Muntenia
În data de 24 octombrie, Agenția pentru Dez-

voltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Or-
ganism Intermediar pentru Programul Operațional 
Regional 2014 – 2020, a organizat seminarul de in-
formare privind oportunitățile de finanțare neram-
bursabilă din cadrul programului Regio, aferente 
Axei prioritare 1 – „Promovarea transferului tehno -
logic”, Prioritatea de investiții 1.1 – „Promovarea in -
vestiţiilor în C&I, dezvoltarea de legături și siner-
gii între întreprinderi, centrele de cercetare și dez -
voltare și învăţământul superior, în special promo -
varea investiţiilor în dezvoltarea de produse și de 
servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, 
ecoinovarea și aplicaţiile de servicii publice, stimu -
larea cererii, crearea de reţele și de grupuri și ino -
varea deschisă prin specializarea inteligentă, pre-
cum și sprijinirea activităţilor de cercetare teh-
nologică și aplicată, liniilor-pilot, acţiunilor de va-
lidare precoce a produselor, capacităţilor de pro-
ducţie avansate și de primă producţie, în special 
în domeniul tehnologiilor generice esenţiale și di-
fuzării tehnologiilor de uz general”, operațiunile 
1.1 A - „Entităţile de inovare și transfer tehnolo-

gic”, și 1.1 B – „Parcuri știinţifice și tehnologice”. 
La eveniment au fost prezenți experții Minis-

terului Dezvoltării și Administrației Publice, Auto-
ritate de Management pentru Programul Opera -
țional Regional 2014-2020, specializați în tipurile 
de proiecte aferente Axei prioritare 1. Astfel, Alina 
Costăchescu, consilier evaluare – examinare, precum 
și Ștefan Oacheșu, consilier Serviciul Planificare, au 
clarificat aspectele particulare supuse atenției de 
potențialii solicitanți de fonduri Regio, ca urmare a 
condițiilor specifice aferente acestor aplicații. 

Reprezentanții entităților de inovare și trans-
fer tehnologic, ai instituțiilor de învățământ supe-
rior și ai societăților comerciale, au beneficiat de in -
formații cu privire la criteriile de eligibilitate a pro -
iectelor, precum și la condițiile de accesare a fon-
durilor Regio pentru realizarea de proiecte ce au ca 
scop promovarea investițiilor în dezvoltarea de pro -
duse și de servicii, a transferului de tehnologii, ino -
varii sociale, a ecoinovarii și a aplicațiilor de servi -
cii publice, a sprijinirii activităților de cercetare teh -
nologică și aplicată. 

(continuare în pagina 3) 

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2) 
Pentru aceste apeluri necompeti -

tive de proiec te, bugetul alocat Regiu-
nii Sud – Muntenia este de a proximativ 
5,7 miloane de euro pentru fiecare din -
tre cele două operațiuni aferente Prio -
rității de in vestiții 1.1. Astfel, benefi -
ciarii eligibili, entitățile de inovare și 
transfer tehnologic constituite legal, 
parteneriatele între entitățile de ino -
vare și transfer tehnologic, precum și 
asocierile în partici pa țiu ne încheiate, 
pe de o parte între instituții de învă ță -
mânt superior acreditate și/sau o unita -
te de cercetare – dezvoltare, și regii au -
tonome, companii na ționale, societăți 
comerciale, administrația publi că lo-
cală, asociații patronale sau profesio-
nale, per soane fizice, investitori, pe de 
alta, pot depune ce rerile de finanțare 
până la data de 20 februarie 2019, ora 
12:00, pentru ope rațiunea 1.1 A, respec -
tiv pâ nă la 13 februarie 2019, ora 12:00, pentru opera -
țiu nea 1.1 B. Prin organizarea seminariilor de informare, 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia rea-
lizează un intens proces de promovare a opor tunităților 
de finanțare deschise, aferente axelor prioritare din ca-
drul POR, și de susținere a poten țialilor beneficiari, ast-
fel încât să se determine o creștere constantă a 
absorbției fondurilor europe ne menite să asigure dez-
voltarea durabilă a regiunii Sud-Muntenia.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pentru POR 2014 - 2020 și are responsabilități 
delegate pentru implementarea acestui 
program. Mai multe detalii despre posibilitățile 
de finanțare din POR puteți obține contactând 
experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 
0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, 
e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Petru Iordache 
• 11 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
În data de 23 octombrie, colegul nostru 

Petru Iordache, expert Serviciul Monitorizare 
proiecte POR, aniversează 11 ani de activitate 
neîntreruptă în cadrul ADR Sud Muntenia! 

Pe această cale dorim să-l felicităm și să-i 
mulțumim pentru profesionalism și pentru spri -
jinul acordat beneficiarilor din județul Praho -
va în implementarea proiectelor derulate cu 
fonduri Regio! 

La mulți Ani cu succese! 
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Reprezentanţii Adr Sud Muntenia 
la cea de-a VI a întâlnire transnaţională 

organizată în cadrul proiectului UpGrade SMEs
În perioada 24 - 25 octombrie 2018, doi repre-

zentanți ai Agenției pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, împreună cu un reprezentant al Mi-
nisterului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și An-
treprenoriat și un reprezentant al Centrului Român 
pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii - CRIMM, sta-
keholderi în cadrul grupului de lucru al proiectului, 
au participat la cea de-a VI a întâlnire transnațio na -
lă organizată în cadrul proiectului UpGrade SMEs. 
Acest eveniment a fost organizat în cadrul celei de 
a V-a ediții a Săptămânii Inovării – Donostia WEEKINN 
de către partenerul spaniol al proiectului, Agenția 
de Dezvoltare Economică San Sebastian, agenție ce 
se află în subordinea Primăriei din San Sebastian.   

Astfel, în data de 24 octombrie, partenerii au par -
ticipat la conferința pe tema Internaționalizarea 
teritorială – modele de inovare și atragere inter -
națională a talentelor. Tema întâlnirii a fost rolul o -
rașelor în susținerea inovării la nivel internațional. 
În acest sens, reprezentanți ai primăriilor și ai au -
torităților regionale din Oslo, Helsinki, Utrecht și San 
Sebastian au prezentat activitatea acestora de spri -
jinire a IMM-urilor, a întreprinzătorilor și a cercetă -
torilor care, prin activitatea lor, pot aduce valoare 
adăugată și pot îmbunătăți activitatea economică 
a acestor orașe și regiuni.  

Cea de a doua zi a fost dedicată analizării sta-
diului de implementare a proiectului, iar partene-
rii au prezentat fiecare activitatea desfășurată în 
perioada mai – septembrie 2018. Ulterior, repre-
zentanta ADR Sud Muntenia, Gilda Niculescu, a ex-
pus prima versiunea a componentei de analiză Po-
licy Integration, document agreat de consorțiu ce 
urmează să fie actualizat în conformitate cu reco-
mandările partenerilor din Germania și Olanda ca -
re doresc să completeze acest raport.  

În continuare, liderul de proiect a reliefat pro-
gresul activității consorțiului UpGrade SMEs, subli-
niind aspectele care necesită îmbunătățite și, to-
todată, au fost evidențiați indicatorii și pașii care 
trebuie urmați pentru a depăși provocările întâm-
pinate în implementarea acestui proiect. 

Proiectul UpGrade SMEs este implementat de 

un consorțiu format din opt parteneri din șase sta -
te din aria eligibilă a Programului Interreg Europe 
(România, Ungaria, Olanda, Germania, Portugalia, Spa -
nia). Bugetul total al proiectului este de 1.696.875 
de euro din care bugetul alocat ADR Sud Muntenia 
este 185.000 de euro, contribuția proprie fiind de 
3.700 de euro. Perioada de implementare a pro-
iectului este 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2020.
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ADR Sud Muntenia la Conferința Anuală a Rețelei 
Enterprise Europe Network 2018 de la Viena

În perioada 23 – 25 octombrie 2018, »
a avut loc la Viena, Conferința Anuală a 
Rețelei Enterprise Europe Network 
organizată de Agenția Executivă pentru 
IMM-uri în colaborare cu doi parteneri locali 
ai Enterprise Europe Network: Camera 
Economică Federală a Austriei și Agenția de 
promovare a cercetării din Austria. 

Acest eveniment de importanță majoră a reu-
nit peste 600 de participanți, reprezentanți ai or -
ga nizațiilor gazdă ai rețelei, reprezentanți ai Comi -
siei Europene precum și alți factori interesați de la 
nivel european.  

Această întâlnire anuală, organizată prin rota -
ție în țara ce deține președinția Consiliului Uniunii 
Europene în a doua jumătate a anului, reprezintă 
un eveniment marcant ce oferă posibilitatea mem-
brilor de a se întâlni, de a discuta și de a face schimb 
de experiență cu scopul îmbunătățirii a calității ser -
viciilor furnizate.  

Conferința din acest an a avut cinci teme prin-
cipale: Internaționalizarea IMM-urilor, Managemen-
tul inovativ, Conectarea la ecosistemul regional, țin -

ta către excelență, Rețeaua în centrul livrării UE. 
În cadrul conferinței au avut loc mai multe se-

siuni interactive care i-au ajutat pe partenerii re -
țelei să cunoască platforma digitală potrivită pen-
tru noua viziune a rețelei, să facă schimb de ex -
periență cu privire la implementarea activităților 
de scale-up, identificând principalele sinergii cu 
inițiativa Startup Europe în materie de învățare și 
explorare. 

Tot în cadrul conferinței s-a discutat despre 
ac cesul la finanțare, despre cele mai recente evo -
luții din Portalul European de Investiții, precum și 
despre activitățile de feedback din partea IMM-uri-
lor, subliniind potențialele legături către SOLVIT.  

Participarea Agenției pentru Dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia la acest eveniment, reprezenta -
tă de Florina Rășcanu – expert promovare export, se 
datorează implicării și coordonării proiectului PROSME - 
Promovarea IMM-urilor din România prin interme-
diul Enterprise Europe Network, finanțat în cadrul 
Programului pentru Competitivitatea Întreprinde-
rilor și pentru IMM-uri (COSME), proiect ce vizează 
furnizarea de servicii integrate pentru dezvoltare 
a IMM-urilor din regiunea Sud Muntenia și București 
Ilfov, macroregiunea trei.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Contracte de finanţare 
pentru achiziţia de noi ambulanţe

În data de 24 octombrie, Autoritatea de Ma-
nagement pentru Programul Operațional Regional 
2014 – 2020 din cadrul Ministerului Dezvoltării și 
Administrației Publice a semnat șapte contracte 
de finanțare pentru achiziționarea ambulanțelor și 
echipamentelor corespunzătoare acestora, în ve-
derea creșterii capacității de reacție și răspuns în 
cazul situațiilor de urgență și al dezastrelor colecti -
ve, apel de proiecte aferent Axei prioritare 8 - „Dez -
voltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Prio -
ritatea de investiții 8.1. – „Investiţiile în infrastruc -
turile sanitare și sociale care contribuie la dezvol-
tarea la nivel naţional, regional și local, reducând 
inegalităţile în ceea ce privește starea de sănătate 
și promovând incluziunea socială prin îmbunătă-
ţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de 
recreere, precum și trecerea de la serviciile insti -
tu ţionale la serviciile prestate de colectivităţile 
locale”. 

Aceste proiecte, aferente celor șapte regiuni 
eligibile - Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, 
Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru - au ca scop eva-
luarea și transportul pacienților, acordarea primu-
lui-ajutor calificat, precum și a asistenței medi-

cale, prin modernizarea infrastructurii existente a 
sistemului integrat de urgență, cât și prin dezvol-
tarea unor noi structuri în cadrul acestuia. 

Cele șapte contracte au o valoare totală de pes -
te 550 de milioane de lei prin care se vor achizi -
ționa echipamente și ambulanțe tip A 2, tip B 4 x2, 
tip B 4 x 4, tip C pentru transportul nou-născuților 
în stare critică, ambulanțe specializate pentru 
pacienții cu risc biologic, ambulanțe pentru trans-
port victime multiple, pentru acces în zone foarte 
greu accesibile, posturi medicale avansate, precum 
și unități de suport pentru accidente colective.  

Proiectele au drept beneficiari eligibili parte-
neiatele formate din Inspectoratul General pentru 
Situații de Urgență (IGSU), în calitate de lider de 
parteneriat, și inspectoratele județene pentru si -
tuații de urgență (ISU) din fiecare regiune, benefi -
ciarii direcți ai achizițiilor de echipamente fiind: 
Serviciile de Ambulanță Județene (SAJ), autorită -
țile administrației publice locale (consiliile jude țe -
ne și consiliile locale), instituțiile publice cu atri -
buții în domeniul căutării-salvării de persoane în zo -
ne montane, greu accesibile, alături de ISU și IGSU. 

Sursa: www.mdrap.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.mdrap.ro
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A fost aprobat ordinul privind detalierea 
impactului aplicării prevederilor OUG nr. 85/2018

Ministrul dezvoltării regionale și »
administrației publice a emis Ordinul nr. 
6008/24.10.2018 ce deta liază impactul 
aplicării prevederilor OUG nr. 85/2018 
pentru abrogarea prevederilor legale 
referitoare la aplicarea standardelor de cost 
asupra beneficiarilor proiectelor depuse în 
cadrul apelurilor lansate prin POR 2014-2020. 

În acest sens, pentru toate ghidurile specifice 
aprobate aferente POR 2014-2020, în cadrul cărora 
se face referire la încadrarea și/sau aplicarea stan-
dardelor de cost abrogate prin OUG nr. 85/2018, 
se va avea în vedere analiza documentațiilor teh-
nico-economice aferente obiectivelor de investiții 
publice din perspectiva aplicării legislației în vigoa -

re la momentul recepției documentației respective 
de către investitori. 

Beneficiarii cererilor de finanțare vor înainta 
documente din care rezultă momentul recepției do -
cumentațiilor tehnico-economice aferente obiecti -
velor/ proiectelor de investiții publice solicitate în 
etapele ce urmează a fi demarate după intrarea în 
vigoare a prezentului ordin. 

Ordinul nr. 6008/24.10.2018 poate fi consultat pe 
site-ul dedicat implementării Programului Opera -
țio nal Regional în regiunea Sud – Muntenia, regio.adr -
muntenia.ro, secțiunea Program > Documente, tit-
lul Ordine, link: https://regio.adrmuntenia.ro/down -
load_file/article/1206/ordinul-6008-din-24-10-
2018.pdf, sau pe site-ul Autorității de Management 
pentru Programul Operațional Regional, www.in-
foregio.ro.

S-a semnat Actul adiţional al Acordului de finanţare 
privind Inițiativa pentru IMM-uri în România!
În data de 22 octombrie, »

s-a semnat Actul adițional al Acordului 
de finanțare privind Inițiativa pentru 
IMM-uri în România. În urma semnării 
acestui document, Fondul European 
de Investiții (FEI) pune la dispoziția 
băncilor aproximativ 150 de milioane 
de euro pentru încurajarea investițiilor 
prin acordarea de împrumuturi 
investitorilor.  

Reamintim că Autoritatea de Management pen -
tru Programul Operațional Regional (AMPOR) și Fon -
dul European de Investiții au semnat, în data de 20 
octombrie 2016, Acordul de finanțare cu privire la 
Inițiativa pentru IMM-uri - pentru stabilirea condi -
țiilor de participare a României la Inițiativa IMM - 
Instrumentul de Garantare Neplafonată și a teme-
iului în baza căruia FEI gestionează contribuția Ro-
mâniei la instrumentul de garantare neplafonată.  

Un an mai târziu, în data de 31 decembrie 

2017, pe rioada de angajament și perioada de pu-
nere în a plicare a Acordului de finanțare au expi-
rat. 

Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului 
UE 2018/1046 („Regulamentul Omnibus”) care ofe -
ră, între altele, posibilitatea de a folosi Fondul Eu-
ropean de Dezvoltare Regională (FEDR) ce finan țea -
ză Programul Operațional Regional, gestionat de 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, se poate asigura contribuția financiară la 
garanțiile neplafonate până în 31 decembrie 2023. 

Autoritatea de Management pentru Programul 
Operațional Regional și-a exprimat interesul pen-
tru alocarea unor resurse suplimentare în sumă de 
până la 150 de milioane de euro (prin act adițio-
nal). 

Astfel, Fondul European de Investiții și băncile 
creditoare vor stabili o perioadă de disponibilitate 
(de regulă, de până la trei ani), pe durata căreia 
tranzacțiile pot fi incluse în portofoliu și care se 
încheie nu mai târziu de 31 decembrie 2023. 

Sursa: www.mdrap.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1206/ordinul-6008-din-24-10-2018.pdf
https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1206/ordinul-6008-din-24-10-2018.pdf
https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1206/ordinul-6008-din-24-10-2018.pdf
http://www.inforegio.ro
http://www.inforegio.ro
http://www.mdrap.ro
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul 
regiunii Sud Muntenia și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile, 

la data de 30 octombrie 2018

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Peste 63 de milioane de euro pentru dezvoltarea 
învăţământului profesional

Ministerul Fondurilor Europene prin Autorita-
tea de Management pentru Programul Operațional 
Capital Uman (AMPOCU) a lansat în consultare pu-
blică Ghidul solicitantului – condiții specifice „Dez-
voltarea sistemică a învăţământului profesional și 
tehnic în concordanţă cu nevoile de dezvoltare so-
cio-economică la nivel naţional, regional și local”, 
Axa prioritară 6, obiectivele specifice: 6.11, 6.14, 
6.15 și 6.16. 

Prin acest apel de proiecte se va acorda finan -
țare pentru implementarea unor măsuri destinate 
îmbunătățirii relevanței și creșterii calității sistemu -
lui de învățământ profesional și tehnic, în concor -
danță cu nevoile de dezvoltare la nivel național, re -
gional și local, în colaborare cu actorii interesați. 

Pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, 
Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est 
și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 
peste 63 de milioane de euro, din care contributia UE 
este de aproape 54 de milioane de euro (corespun-
zând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția na -
țională este de aproximativ 9,5 milioane de euro 
(corespunzând unei contribuții naționale de 15%). 
Astfel, apelul de proiecte are o alocare totală de 
peste 63 de milioane e euro (contributia UE + con-
tributia RO). 

Observațiile și sugestiile pot fi trimise pana la 
data de 29 octombrie 2018, pe adresa: consul-
tare.pocu@fonduri-ue.ro 

Sursa: finantare.ro

A X-a ediţie a conferinţei 
„FONDURILE EUROPENE”

Joi, 1 noiembrie, ora 9:30, »
va avea loc cea de-a a X-a ediție a 
conferinței „Fondurile Europene” 
organizate de ziarul Bursa, 
la Camera de Comerț și Industrie 
a României. 

În cadrul evenimentului vor fi prezentate as-
pecte de interes privind absorbția fondurilor euro-
pene, precum: „Gradul de absorbţie a fondurilor 
europene în exerciţiul bugetar 2014-2020 - evolu-
ţie și perspective”, „Domenii de interes - agricul-
tură, IMM-uri, energie, turism, construcţii, trans-
porturi”, „Disponibilitatea băncilor de a cofinanţa 
proiecte pe fonduri europene”, „Proiecte de suc-
ces din bani de la UE implementate de companiile 
din ţara noastră”, „Obstacole întâmpinate de be-
neficiari în derularea proiectelor europene”, sus -
ținute de către reprezentanți ai autorităților de 
management. 

Conferința va reuni reprezentanți ai compa-
niilor din domeniile de activitate eligibile pentru 
finanțare europeană: agricultură, infrastructură, 
IT, energie, resurse umane, turism, mediu, transport, 
dezvoltarea capacității administrative, creșterea 

competitivității economice, delegați ai companii-
lor de consultanță și avocatură, ai autorităților pu-
blice centrale și locale, ai instituțiilor bancare, 
pre cum și jurnaliști. 

Detalii despre eveniment puteți obține acce-
sând următorul link: www.bursa.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.finantare.ro
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Programul Interreg V-A România - Bulgaria – 
stadiul implementării în cifre

Lansat în martie 2015, Programul »
Interreg V-A România-Bulgaria - finanțat 
de Uniunea Europeană din Fondul 
European de Dezvoltare Regională (FEDR) - 
are ca obiectiv principal dezvoltarea zonei 
de graniță dintre cele două țări prin 
finanțarea unor proiecte comune și un 
buget total de peste 250 milioane de euro, 
alocat celor șase axe prioritare. 

În prezent, stadiul implementării acestui pro-
gram în cifre este, după cum urmează: 

primul program din România care a transmis •
Comisiei Europene o cerere de plată, aceasta fiind 
în valoare de aproximativ 1,2 milioane de euro în 
luna decembrie 2016. 

199 de proiecte selectate din totalul celor 855 •
de proiecte depuse, în valoare de aprox. 322 de 
milioane de euro; 

151 de proiecte contractate în valoare de •
aproximativ  225 de milioane euro; 

125 de proiecte în implementare în valoare •
de aproximativ 201 milioane de euro; 

rata de absorbție 13,61% ( 30 de milioane de •
euro fonduri FEDR); 

25 de proiecte finalizate în valoare de apro-•
ximativ 23 de milioane de euro. 

În cadrul acestui proiect au fost create o serie 
de parteneriate ce au contribuit la găsirea de so -
luții comune provocărilor comune, contribuind la 
crearea de punți transfrontaliere și transculturale 
prin creșterea conștientizării populației privind 
avantajele cooperării transfrontaliere. În sprijinul 
parteneriatelor, pe parcursul anului 2018 Secreta-
riatul Comun a organizat patru întâlniri tematice 
pentru beneficiari privind regulile de implemen-
tare a proiectelor, iar pentru promovarea rezulta-
telor obținute au fost organizate: Conferința anua -
lă a Programului Interreg V-A România-Bulgaria, o 
vizită de mediatizare la locul de implementare a 
unui proiect precum și evenimente pentru celebra-
rea Zilei Europei și a Zilei Cooperării Europene. 

Sursa: editia.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://editia.ro
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Cheile Zănoagei – un tărâm de poveste!
Pe iubitorii de drumeții din »

Regiunea Sud-Muntenia, (și nu numai!), 
traseul Cheile Zănoagei – Lacul Scropasa – 
Cheile Orzei – Cascada Șapte Izvoare, un 
traseu scurt, dar plin de peisaje de vis, îi 
așteaptă să-și adauge o nouă experiență în 
palmares. 

Cheile Zănoagei – supranumite și Rezervația a 
III-a a Bucegilor - sunt situate în Masivul Bucegi, pe 
Valea Ialomiței, în raza localitatii Moroeni, întinzân -
du-se pe o suprafata de un km. Relieful acestora es -
te calcaros și puternic erodat, înălțimea pereților ri -
dicându-se până la 200 de metri, printre aceștia fă -
cându-și drum râul Ialomița, în cascade, datorită di -
ferențelor de nivel. Peisajul este cu adevărat spec-
taculos grație dispunerii stâncilor ce permit luminii 
soarelui să patrundă și să rămână mai mult timp, 
Cheile Zanoagei putând păstra un microclimat cald, 
specific zonei sud-mediteraneene, balcanice, dezvol -
tând astfel o vegetație bogată și rară ce înnobilea -
ză peisajul.  

Intrarea din nord în chei se face traversand râul 
Zănoaga (pod de lemn) în dreptul campingului Ză-
noaga, pe o poteca marcată, spre o cabana (dezafec -
tată, din păcate) și Lacul Scropoasa. În continua rea 
potecii de la Scropoasa spre vest, se ajunge la Cas-
cada Șapte Izvoare (denumite și „apa vie”). Aceas -
tă apă, cu proprietăți deosebite de calitate și pu-
ritate, este captată și îmbuteliată, fiind vândută 
ca apă plată de un brand cunoscut. 

Desigur, sintagma „apa vie”, ne duce cu gân-
dul în lumea basmelor, la puterile fabuloase ale eroi -
lor, Valea Ialomiței, ca multe locuri din Romania, 
fiind încărcată de fabulos, de fenomene inexplica-
bile. Dar părăsind tărâmul lui „illo tempore”, pu-
tem spune cu certitudine că izvoarele curgeau ne-
obosit și acum 2000 de ani, potolind setea de cunoaș -
tere a sacerdoților și a inițiatilor daci preocupați 
de căutarea nemuririi, împrospătându-le puterile. 

În prezent, studii științifice întăresc constatarea 
că ar fi cea mai pură și cea mai energizantă apă din 
lume, datorită ipotezei că izvoarele ar traversa un ză -
câmânt de argint care împiedică dezvoltarea bacteriilor. 

Sursa: adevarul.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://adevarul.ro
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În data de 25 octombrie, cu ocazia »
Zilei Armatei Române, a fost aprinsă, la 
Mausoleul Mateiaș, Flacăra Centenarului, 
în memoria eroilor căzuți pe frontul 
Primului Război Mondial. 

În cadrul evenimentului, a fost organizat un 
ceremonialul militar, urmat de aprinderea Flăcării 
Centenarului la Mausoleu. Momentul comemorativ 
a continuat cu înmânarea medaliilor centenare; 
totodată, la Sala Mare a Primăriei Municipiului Câm -
pulung, a fost lansat documentarul „Dorobanţii de 
Muscel și Argeș” – film realizat de Lucia Hossu Longin. 

Prezent la eveniment, Liviu Mușat – directorul 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
a depus o coroană de flori în cinstea eroilor Arma-
tei Române căzuți în lupta de eliberare a țării.  

Mausoleul de la Mateiaș - Mausoleul Eroilor din 
comuna Valea Mare - Pravăț, județul Argeș - a fost ri -
dicat în cinstea eroilor căzuți în Primul Război Mon-
dial. În acest edificiu își găsesc odihna veșnică 483 
de soldați și ofițeri, iar cele 31 de plăci de mar-
mură de pe pereții criptei cuprind numele tuturor 
celor 3.100 de eroi români ce au căzut în luptele 
pentru apărarea plaiurilor argeșene, muscelene și 
naționale. Totodată, surse istorice arată că în aceas -
tă zonă, s-a înregistrat prima jertfă dată de Armata 
Română în Primul Război Mondial, pe culoarul Ru-

căr – Bran – locotenent-colonelul Gheorghe Poena -
ru-Bordea, cel care se afla, la momentul morții, în 
fruntea soldaților din Regimentul 30 Dorobanți 
„Muscel”. De asemenea, în zona Mateiașului, Gru-
pul Nămăiești - condus de Generalul Traian Găisea -
nu - având în componență diviziile 22 și 12 Infante -
rie, a reușit să reziste unui inamic net superior e -
chipat și mult mai bine pregătit, în perioada 25 
septembrie/8 octombrie-10/23 noiembrie 1916. 
Prin luptele duse aici, a fost oprită înaintarea Pu-
terilor Centrale spre Câmpia Română, dar datorită 
străpungerii frontului pe Jiu soldații celor două di-
vizii au primit ordin să se retragă neînvinși pe 16/29 
noiembrie 1916, spre Târgoviște.  

Sursa: universulargesean.ro

Flacăra Centenarului 
aprinsă la Mausoleul Mateiaș

Argeș

În luna octombrie, Primăria Municipiului Călă -
rași a depus spre finanțare un proiect de aproxima -
tiv 8 milioane de euro aferent Axei prioritare 4 – 
„Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” din cadrul 
Programului Operațional Regional 2014 – 2020, pro-
iect ce are în vedere modernizarea centrului vechi 
al municipiului.  

Amenajarea Pieţei Centrale este un obiectiv 
important al acestui proiect; astfel se propune rea-
lizarea unei clădiri P+Ep, cu o suprafață construită 
desfășurată de 1.122 mp, destinată comerțului, ser -

viciilor și alimentației publice. În exterior, vor fi ame -
najate: o zonă pietonală, un spațiu de joacă pentru 
copii, o fântână arteziană, o platformă subterană 
de colectare deșeuri, dar și aproximativ 50 de lo-
curi de parcare puse la dispoziție contra cost. 

În prezent s-au finalizat lucrările de demolare 
a fostei clădiri a pieței, precum și studiul de feza-
bilitate al noii Piețe Centrale ce urmează a fi apro-
bat în viitroarea ședință ordinară a Consiliului lo-
cal. 

Sursa: infomuntenia.ro

Importante investiţii 
în zona centrală a Călărașiului

Călărași

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://universulargesean.ro
http://www.inforegio.ro
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În perioada 18 – 20 octombrie, »
municipiul Târgoviște a fost gazda celei 
de-a CI-a ediții a Festivalului Național de 
Interpretare și Creație a Romanței 
„Crizantema de aur”, eveniment desfășurat 
sub patronajul Comisiei Naționale a 
României pentru UNESCO și sub egida 
Anului European al Patrimoniului Cultural.  

Acest eveniment muzical emblematic pentru 
cultura națională, a avut, în acest an, tema „Ro-
manţa ne unește”, fiind dedicat celebrării Cente-
narului Marii Uniri de la 1918 și, totodată, conser-
vării și promovării romanței ca gen muzical al pa-
trimoniului cultural național, în vederea înscrierii 
acesteia în Lista Reprezentativă UNESCO a Patri-
moniului Cultural Imaterial al Umanității. 

Ediția din acest an a festivalului a fost organi -
zată de Consiliul Local Municipal Târgoviște, Consi -

liul Județean Dâmbovița, Centrul Județean de Cul-
tură Dâmbovița, Teatrul „Tony Bulandra” din Târ-
goviște, în colaborare cu Ministerul Culturii și Iden-
tității Naționale, cu Uniunea Compozitorilor și Mu-
zicologilor din România, cu Uniunea Muzicienilor din 
Moldova, în co-producție cu Televiziunea Română și 
în parteneriat cu Radio România. 

Evenimentul a fost structurat în patru secțiuni: in-
terpretare, concursul de creație, recitaluri extra or -
dinare și evenimente asociate festivalului. Evenimen-
tul s-a desfășurat la Teatrul Tony Bulandra din Târgo -
viște, regia și scenografia fiind semnate de Mi hai Con-
stantin Ranin. Juriul Concursului de Interpre tare a fost 
format din mari interpreți de romanță și personalități 
ale vieții muzicale din România și Republica Moldova, 
președinte de onoare fiind compo zitorul Eugen Doga, 
iar juriul Concursului de Creație a fost format din re-
numiți compozitori din România și Republica Moldova, 
președinte de onoare - compozitorul Jolt Kerestely. 

Sursa: adevarul.ro

„Crizantema de aur” – 
festivalul care ne unește!

Dâmboviţa

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://adevarul.ro
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Consiliul local al municipiului Slobozia a apro-
bat în luna octombrie proiectul de hotărâre ce vi-
zează reabilitarea sistemului de iluminat public al 
orașului. Proiectul „Crearea, reabilitarea, moder-
nizarea și extinderea sistemului de iluminat public 
în Municipiul Slobozia” are în vedere ameliorarea 
eficienței și a distribuirii iluminatului, în vederea 
siguranței cetățenilor în trafic, asigurării confortu -
lui vizual, economiei de energie și diminuării poluă -
rii luminoase. 

Cererea de finanțare fost depusă în vederea 
accesării de fonduri europene nerambursabile în ca -
drul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, 
Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziţiei către o eco-
nomie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de 
investiții 3.1: „Sprijinirea eficienţei energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile 
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
locuinţelor”, Operațiunea 3.1. C – Iluminatul pu-
blic, valoarea investițiilor ridicându-se la peste trei 
milioane de lei. Astfel, lămpile cu consum ridicat 
de energie vor fi înlocuite prin lămpi cu eficiență 

energetică ridicată și durată mare de viață. De ase-
menea, vor fi reabilitate instalațiile electrice, stâl-
pii de tensiune și rețelele de tensiune deteriorate 
sau uzate. Cea mai inovativă parte a investiției o 
reprezintă însă achiziționarea și instalarea unor 
sisteme de telegestiune a iluminatului public.  

Sursa: independentonline.ro

Modernizarea iluminatului public 
în municipiul Slobozia

Ialomiţa

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Inima Giur -
giului – Țara Neajlovului  și a Câlniștei” – ce acope -
ră unități administrativ-teritoriale ale județelor 
Giurgiu, respectiv Teleorman – lansează, în data de 
29 octombrie, apelul de selecție a proiectelor afe-
rent măsurii M 3.4/6B „Sprijin pentru dezvoltarea 
localităţilor din cadrul GAL”. 

Acest apel de proiecte are ca beneficiari eligi -
bili unitățile administrativ - teritoriale și asociații -
le acestora conform legislației naționale în vigoa -
re; ONG-uri pentru investiții în infrastructura edu -
cațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastruc-
tură de tip after-school); ONG-uri definite conform 
legislației în vigoare, unități de cult definite conform 
legislației în vigoare, persoane fizice autoriza te/ 
societăți comerciale care dețin în administrare obiec -

tive de patrimoniu cultural de utilitate publică, de 
clasă B, din teritoriul GAL „Inima Giurgiului – Țara 
Neajlovului și a Câlniștei”. 

Proiectele pot fi depuse până la data de 7 de-
cembrie, iar suma disponibilă alocată acestei se-
siuni aferente măsurii 3.4/6B este de peste 460 de 
mii de euro, suma totală alocată măsurii M 3.4/6B, 
conform planului financiar aprobat de DGDR AM 
PNDR are o valoare de aproximativ un milion de euro. 

Detalii suplimentare pot fi obținute la sediul Aso -
ciației Grupul de Acțiune Locală „Inima Giurgiului – 
Țara Neajlovului și a Câlniștei”, Comuna Ghimpați, 
sat Ghimpați, Șoseaua București-Alexandria, nr. 162, 
Biroul nr. 1, Județul Giurgiu, telefon 0742371889, 
email: gal.inimagiurgiului@gmail.com. 

Sursa: stirigiurgiu.ro

Oportunităţi 
pentru dezvoltarea localităţilor

Giurgiu

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


În data de 19 octombrie, USH Pro Business a or -
ganizat la sediul Universității „Spiru Haret” din Plo -
iești evenimentul „Ziua clusterelor prahovene în con -
text regional”. Prin acest eveniment organizatorii 
și-au propus să elaboreze un cadru menit să valori -
fice capacitatea de cooperare și de specializare in-
teligentă între domeniile agricultură ecologică, tu-
rism ecologic, engineering și tehnologia informații -
lor, precum și de a stabili arii tematice de cerceta -
re-inovare pentru colaborare, care, ulterior, să per -
mită accelerarea inovației în regiunea Sud - Munte -
nia, regiune de dezvoltare cu mare potențial com-
petitiv, pentru domeniile menționate. Totodată, au 
fost prezentate posibilitățile de finanțare și dez-
voltare a clusterelor, precum și oferta economică 
a clusterelor regionale Danube Engineering Hub și 
Bio Concept Valea Prahovei. 

În cadrul evenimentului a fost prezentat centrul 
de transfer tehnologic „CTT PRO TRANSFER PLOIEȘTI”, 
entitate din infrastructura de inovare și transfer teh -
nologic a Universității Spiru Haret, coordonată de 
USH Pro Business, la sediul din Ploiești. „Este re-
marcabil faptul că Ploieștiul dispune, în prezent, 
de clustere, centru de afaceri de export și de un 
viitor centrul de transfer tehnologic și ne bucurăm 
de faptul că Universitatea Spiru Haret, alături de 
parteneri locali și regionali se implică activ în aces -
te procese. CTT Pro Transfer Ploiești va fi dedicat 

întregii regiuni de dezvoltare Sud Muntenia și vom 
folosi structurile noastre de sprijin, pentru ca Plo ieș -
tiul să deservească nu numai judeţul Prahova, ci și 
regiunea de dezvoltare în care este integrat. Tre-
buie să gândim dezvoltarea României într-un nou 
context în care nivelul judeţean se integrează armo -
nios în cel regional. Ades, uităm, din interese îngus -
te, că avem agenţii de dezvoltare regională și con-
silii de dezvoltare regională, dar ecosistemul nos-
tru inovativ nu va neglija acest aspect”, a declarat 
Costin Lianu, director general USH Pro Business. 

Sursa: prahovabusiness.ro
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Consiliul Județean Teleorman a aprobat în ședin -
ță extraordinară studiul de oportunitate privind pro -
iectul „Dotarea Ambulatorului Integrat al Spitalu-
lui Judeţean de Urgenţă Alexandria” în vederea ac-
cesării de fonduri europene prin Programul Ope ra -
țional Regional 2014 - 2020.  

Proiectul are ca obiectiv general creșterea ca -
li tății infrastructurii Ambulatoriului Integrat al Spi-
talului Județean de Urgență Alexandria, prin do-

tarea acestuia cu echipamente medicale destinate 
îmbunătățirii actului medical, precum și creșterii 
calității serviciilor livrate cetățenilor.  

Investiția se ridică la o valoare de aproximativ 
3,8 milioane de euro prin care se vor achiziționa 
echipamente medicale și nemedicale pentru cabi-
netele ORL, chirurgie generală, gastroenterologie, 
urologie, nefrologie și medicină internă.  

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Proiect pentru dotarea 
Ambulatoriului Integrat 

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria

Teleorman

Pol de competitivitate în Sud-Muntenia 
prin clustere și transfer tehnologic

Prahova

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


Newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia” 
este un material cu informații despre activitățile derulate de către 

Agenție și de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 
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 CĂLĂRAȘI 
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 ARGEȘ 
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 și Comunicare - 
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - 
director adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu 
Comunicare, Mihaela FELEA, Mădălina CILIBEANU, 
Alexandra POPA, Andreea PLOEȘTEANU, 
Șerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU, 
Mircea MARINACHE, Ionuţ POPA 
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,  
Website / www.adrmuntenia.ro, 
regio.adrmuntenia.ro 
Data publicării / 29 octombrie 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

