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ADR Sud Muntenia – Premiul de Excelenţă 
pentru susţinerea mediului de afaceri argeșean, 
în cadrul Galei Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Argeș

În data de 23 »
noiembrie a avut loc în 
Pitești, Gala Asociației 
Oamenilor de Afaceri Argeș, 
eveniment prin care au fost 
sărbătoriți 15 ani de la 
înființarea Asociației a cărei 
activitate a contribuit la 
dezvoltarea mediului de 
afaceri argeșean.  

Cu această ocazie, Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, a primit Premiul de 
Exce lență pentru susținerea me-
diului de afaceri arge șean. 
Mulțumind pentru distincția acor-
dată, reprezentantul Agenției, Da-
niela Traian, director adjunct al Direcției dezvoltare 
și comunicare, a acordat Aso ciației Oamenilor de 
Afaceri Argeș Diploma de Ex celență în dezvoltarea 
regională, în contextul în care, în anul 2018 Agenția 
a marcat 20 de ani de dez voltare regională în Sud 
Muntenia. 

În ultimii ani, colaborarea dintre cele două in -
stituții s-a intensificat, având în vedere interesul  deo -
sebit al solicitanților de fonduri nerambursabile pen -
tru investițiile în zona privată. În același timp, Aso -
ciația Oamenilor de Afaceri Argeș a sprijinit Agen -
ția în organizarea unor evenimente ce au avut drept 
scop promovarea oportunităților de finanțare și de 
dezvoltare a afacerilor din cadrul Programului Ope -
rațional Regional 2014 - 2020. 

Astfel, situația proiectelor depuse la nivelul POR 
2014 – 2020 pune în evidență un interes deosebit al 
solicitanților de fonduri nerambursabile pentru in -
vestițiile în zona privată, microîntreprinderile din 
Sud Muntenia contractând aproximativ 300 de pro-
iecte, ceea ce reprezintă o acoperire de peste 85% 
din fondurile alocate exclusiv liniei de finanțare 
destinate lor. De asemenea, întreprinderile mici și 
mijlocii au manifestat un interes semnificativ în 

accesarea de fonduri în cadrul POR, 82 de proiecte 
primind finanțare în cadrul Priorității de investiții 
2.2, gradul de acoperire în această situație fiind de 
aproape 123%. În ceea ce privește județul Ar geș, 
interesul IMM-urilor pentru consolidarea poziției pe 
piață este evidențiat de cele 190 de proiecte afe-
rente Axei prioritare 2 – „Îmbunătățirea competiti -
vității întreprinderilor mici și mijlocii”, în valoare 
de peste 440 de milioane de lei.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Cea de-a treia întâlnire 
a stakeholderilor proiectului SENSES

În data de 22 noiembrie, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia a organizat la Pitești, în sediul Con -
siliului Județean Argeș, cea de-a treia întâlnire a acto-
rilor interesați de îmbunătățirea politicilor privind eco-
nomia socială, din cadrul proiectului SENSES. Cu această 
ocazie, a avut loc și un eveniment de Pitching, prin care 
s-a urmărit stabilirea de relații de colaborare între com-
paniile CSR (care întreprind activități de responsabili-
tate socială) și întreprinderi sociale, de tip: schimb de 
experiență, instruire, mentorat sau bune practici. 

La eveniment au participat Camera de Comerț, In-
dustrie și Agricultură Argeș, partener strategic asociat 
al proiectului, reprezentanți ai sectorului economiei so-
ciale: asociații, fundații, întreprinderi sociale, unități 
protejate, membri ai administrației publice locale, pre-
cum și companii care desfășoară activități de respon-
sabilitate socială corporatistă. Întâlnirea a avut ca 
obiective prezentarea principalelor activități desfășura -
te de la începutul proiectului, cursul de instruire care 
urmează a fi organizat în Pitești, județul Argeș, în luna 
ianuarie 2018, precum și Planul de acțiune regional ela-
borat în cadrul proiectului. Acest plan ce urmează a fi 
implementat până la finalizarea proiectului este struc-
turat pe trei acțiuni principale: crearea unei platforme 
on-line necesare pentru stimularea cooperării dintre 
antreprenorii sociali, companii tradiționale, finanțatori, 
ONG-uri, mediul academic și alți actori ai sectorului eco -
nomiei sociale, instruirea antreprenorilor sociali, acțiuni 
de mentoring și coaching, precum și o campanie de con -
știentizare și promovare a economiei sociale on-line, 
prin intermediul website-ului Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia și al conturilor de social media.  

În cea de-a doua parte a întâlnirii, reprezentanții 
mediului de afaceri, prezenți la eveniment, și-au oferit 
disponibilitatea de a sprijini întreprinderile sociale prin 
acțiuni de tip: promovare, sponsorizare sau susținere, 
invitații la evenimente de business, pentru identificarea 
de noi parteneriate. În urma discuțiilor avute, antrepre -
norii sociali au subliniat faptul că principala formă de  sus -
ținere pe care publicul larg ar putea să le-o acorde, con -

stă în achiziționarea produselor și a serviciilor oferite. 
De asemenea, au mai evidențiat faptul că e nevoie de 
o promovare intensă a acestor produse și servicii, pre-
cum și de măsuri de suport financiar și logistic, pentru 
dezvoltarea unor întreprinderi sociale sustenabile.  

În luna ianuarie, în cadrul proiectului SENSES va fi 
organizat un curs de instruire de competențe antrepre-
noriale dedicat antreprenorilor sociali. După finalizarea 
cursului de instruire, antreprenorii vor fi invitați la un eve -
niment în cadrul căruia vor pune în practică cele studia -
te, iar un prim pas va fi prezentarea companiei. La eve-
niment vor fi invitate și companii tradiționale care vor 
acționa ca mentori, evaluându-le activitatea, furnizân -
du-le idei de îmbunătățire a afacerii. Prin aceste activi -
tăți se urmărește instruirea antreprenorilor sociali și sti-
mularea creșterii competitivității acestora. Reamintim 
faptul că Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia implementează în calitate de partener proiectul 
SENSES, finanțat în cadrul primului apel de proiecte al 
Programului Transnațional Dunărea. Obiectivul principal 
al proiectului SENSES îl reprezintă crearea unei rețele 
transnaționale de întreprinderi sociale, întreprinderi res -
ponsabile social, investitori financiari în economia so-
cială, factori de decizie, mediul academic, care însumea -
ză în total 600-800 de membri din regiunea Dunării. Rolul 
acestora este de a promova în comun un model inovator 
de întreprindere socială, precum și inovarea socială în 
dezvoltarea economică durabilă a regiunii Dunării.
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http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Irina Andreea Nicolescu 
• 11 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
În data de 22 noiembrie, colega noastră 

Irina Andreea Nicolescu, expert Serviciul Mo-
nitorizare proiecte POR, aniversează 11 ani de 
activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!  

Cu această ocazie, dorim să te felicităm 
și să-ți mulțumim pentru colegialitate și pen-
tru întreaga activitate derulată în sprijinul be-
neficiarilor de fonduri Regio din județul Argeș! 

La Mulți Ani cu împliniri pe toate planu-
rile!
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S-a modificat Ghidul solicitantului 
privind strategiile de reducere a emisiilor 

de dioxid de carbon în zonele urbane!
Luni, 19 noiembrie, Auto-

ritatea de Management pentru 
Programul Operațional Regio-
nal din cadrul Ministerului Dez -
voltării Regionale și Adminis -
trației Publice a modificat Ghi -
dul solicitantului – condiții spe -
cifice de accesare a fondurilor 
în cadrul apelurilor de proiec -
te cu numărul POR/2017/3/3.2/ 
1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/ 
1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI. 

Detalii privind modifică-
rile, forma actualizată a Ghi-
dului solicitantului, precum și 
Ordinul de ministru pot fi con-
sultate pe site-ul dedicat im-
plementării Programului Ope -
ra țional Regional în Regiunea 
Sud-Muntenia, secțiunea Pro-
gram > Axe > Axa 3, link: https://re -
gio.adrmuntenia.ro/axa-
3/static/1198, sau pe site-ul Au -
torității de Management pen -
tru POR, www.inforegio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198
http://www.inforegio.ro
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S-a modificat Ghidul solicitantului 
privind regenerarea fizică, economică și socială 

a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane!
În data de 21 noiembrie, Ministerul Dezvoltării 

Regional și Administrației Publice prin Autoritatea 
de Management pentru Programul Operațional Re-
gional a modificat Ghidul solicitantului - Condiții spe -
cifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului 
de proiecte POR/2017/4/4.3/1, aferent Axei priori -
tare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, 
Priorității de investiții 4.3 – „Oferirea de sprijin pen -
tru regenerarea fizică, economică și socială a comu -
nităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”. 

Ordinul de ministru, sinteza modificărilor, pre-
cum și forma consolidată a ghidului pot fi consulta -
te pe site-ul dedicat implementării Programului Ope -
rațional Regional 2014 – 2020 în Regiunea Sud Munte -

nia, secțiunea Program > Axe > Axa 4, link: https://re -
gio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199 sau pe site-ul 
www.inforegio.ro.

S-a modificat forma de contract aferentă Ghidului general 
al solicitantului!

Luni, 26 noiembrie, Autoritatea de Management 
pentru Programul Operațional Regional din cadrul Mi-
nisterului Dezvoltării și Administrației Publice a mo-
dificat forma de contract a Ghidului general al soli-
citantului pentru Programul Operațio nal Regional 
2014 – 2020. 

Astfel, se are în vedere clarificarea modalită -
ții de utilizare a formei de contract rezultate în 
ur ma aplicării prevederilor articolului unic, pct. 1 
lit. o) din Ordonanța nr. 1 /2018 pentru modifica-
rea și com pletarea Ordonanței de urgență a Gu-
vernului nr. 40/ 2015 privind gestionarea fondurilor 
europene, taxa pe valoarea adăugată neeligibilă 
aferentă cheltuielilor eligibile fiind suportată de 
la bugetul de stat. 

Această modificare vizează exclusiv ghidurile so -
licitantului aferente următoarelor axe prioritare: 
Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o eco -
nomie cu emisii scăzute de carbon”, prioritățile de 
investiții 3.1C – „Iluminat public” și 3.2 – „Promova -
rea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de 
carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în parti cu -
lar zone urbane, inclusiv promovarea planurilor 
sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri 

relevante pentru atenuarea adaptărilor”, Axa 
prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane du-
rabile”, Prioritatea de investiții 4.1 – „Promovarea 
strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de car -
bon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular 
zone urbane, inclusiv promovarea planurilor suste -
nabile de mobilitate urbană și a unor măsuri rele -
vante pentru atenuarea adaptărilor”, precum și 
Axa prioritară 7 – „Diversificarea economiilor lo-
cale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prio-
ritatea de investiții 7.1 – „Sprijinirea unei creșteri 
favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvol-
tarea potențialului endogen ca parte a unei stra-
tegii teritoriale pentru anumite zone, care să in-
cludă reconversia regiunilor industriale aflate în de -
clin, precum și sporirea accesibilității și dezvolta-
rea resurselor naturale și culturale specifice”. 

Ordinul de ministru, precum și forma consoli-
dată a ghidului pot fi consultate pe site-ul dedicat 
implementării Programului Operațional Regional 
2014 – 2020 în Regiunea Sud Muntenia, secțiunea 
Program > Ghidul general, link: https://regio.adr -
muntenia.ro/ghidul-general/static/1222 sau pe 
site-ul www.inforegio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199
http://www.inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/ghidul-general/static/1222
https://regio.adrmuntenia.ro/ghidul-general/static/1222
http://www.inforegio.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 26 noiembrie 2018

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Erasmus+ a lansat apelul de propuneri 
de proiecte pentru 2019

Agenția Executivă pentru Educație, »
Audiovizual și Cultură (EACEA) din cadrul 
Comisiei Europene a lansat cererea 
generală de propuneri de proiecte pentru 
anul 2019 a programului „Erasmus+”. 

În cadrul acestui apel de proiecte, ce are alo-
cat un buget de peste 2,7 miliarde de euro, pot de -
pune aplicații organismele publice sau private ac-
tive în domenii precum educația, formarea, tinere -
tul și sportul, precum și grupuri active de tineri ca -
re nu sunt constituite în organizații.  

Programul „Erasmus+” își propune să realizeze: 
obiectivele Strategiei Europa 2020, inclusiv a •

obiectivului principal din domeniul educației; 
obiectivele Cadrului strategic pentru coope-•

rare europeană în domeniul educației și formării 
profesionale (ET 2020), inclusiv a indicatorilor de 
referință corespunzători; 

dezvoltarea durabilă a țărilor partenere în do-•
meniul învățământului superior; 

obiectivele generale ale cadrului reînnoit de •
cooperare europeană în domeniul tineretului; 

obiectivul privind dezvoltarea dimensiunii eu-•
ropene în sport, în special sportul de masă, în con-
formitate cu planul de lucru al UE pentru sport; 

promovarea valorilor europene în conformi-•
tate cu Articolul 2 din „Tratatul privind Uniunea 
Europeană”. 

Sursa: finantare.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.finantare.ro
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Pe urmele eroilor Primului Război Mondial, 
la Tabla Buţii - Prahova

Anul Centenarului Marii Uniri »
ne oferă oportunitatea de a realiza 
o călătorie virtuală în istoria regiunii 
Sud Muntenia, evidențiind locurile 
relevante pentru luptele purtate 
de eroii neamului care s-au jertfit 
pentru războiul de reîntregire.  

Unul dintre aceste locuri este și Cimitirul Eroi-
lor din Tabla Buții, trecătoarea denumită și Pasul 
Tătarilor în care Armata Română a intrat în lupta 
plină de sacrificii pentru apărarea pământului ro-
mân. După terminarea războiului, supraviețuitorii 
luptelor și urmașii eroilor au construit și amenajat 
Cimitirul Eroilor din Tabla Buții în apropierea rui-
nelor Cetății Cruceberg, pentru păstrarea vie a re -
cunoștinței și a prețuirii istorice a jertfei lor. La ini -
țiativa preotului Vasilescu din Slon, în cimitir se odih -
nesc îngropați laolaltă, în spirit cu adevărat creș tin, 
ostași români și străini, inamici pe câmpul de lup tă, 
dar eliberați de patimi și ură, în ceruri. 

Din 1922 și până în prezent, pe 6 august, la Ta -
bla Buții au loc pelerinaje la Cimitirul Eroilor căzuți 

în 1916 pe câmpul de luptă, iar Primăria și Consiliul 
Local al Comunei Cerașu organizează aici tradițio -
nala manifestare „Columnă pentru Nemurire“, ma -
nifestare care atrage mii și sute de pelerini veniți de 
pe ambii versanți ai Carpaților. 

Tabla Buții este o trecătoare montană situată 
în Carpații de Curbură la o înălțime de 1340 m, ca -
le este ușor accesibilă datorită reliefului nu foarte 
accidentat, cel mai scurt drum între Occident și gu -
rile Dunării, la Marea Neagră. Inițial, drumul ple ca 
din câmpie, dinspre Ploiești și Vălenii de Munte, și 
urca pe Valea Drajnei pe la Cerașu și pe sub Vârful lui 
Crai, apoi continua pe Culmea Muntele Tătaru, urca 
prin Tabla Buții și cobora din munte către nord spre 
Transilvania, pe cursul superior al Buzăului, pe la Pâ -
râul Fetei (Izvorul Buzăului) și Vama Buzăului. 

Ca străveche legătură între țara Românească 
și Ardeal – acesta este un spațiu populat de legende 
și eroi. Până în anul 1789 pe Valea Prahovei, mai sus 
de Posada, trecerea peste munți se făcea pe ve-
chiul drum deschis de către romani pe la Vârful lui 
Crai, numit și Drumul Mare de pe Plai. Povestea aces -
tuia debutează într-un „illo tempore”. 

(continuare în pagina 9) 

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 8) 
Cei care au intuit primii importanța cestei căi 

de acces au fost legionarii romani care, după pacea 
din anul 102 au construit un drum pavat cu piatră 
de râu ce făcea legătura între noile provincii cu-
cerite în Banat și Ardeal, cu Moesia Inferior (Do-
brogea), pentru apărarea căreia au fost construite 
castrele de la Drajna, Mălăiești și Cetățuia.  

Numele trecătorii Tabla Buții se datorează 
„tablelor” ștanțate în trecut pe butoaiele cu marfă 
la trecerea prin vamă, pentru că aici era granița 
dintre țara Românească și Transilvania. Punctul va-
mal a funcționat încă de la formarea statelor feu-
dale românești, o cetate de care puțină lume mai 
știe astăzi. Caravanele comerciale treceau chiar 
prin incinta cetății care este atestată în documen-
tele medievale încă din sec al XIII – lea. Cetatea 
este menționată în documentele transilvane și cele 
maghiare sub numele Cruceburg, iar în cele ale Ta-
rii Românești sub numele de Cetatea Buzăului sau 
Tabla Buții. 

Toponimia locului ilustrează tăvălugul istoriei 
ca o memorabilă cronică, ce dovedește că locurile 
sunt legate de anume situații: Pasul tătarilor, Mun-
tele Tătaru Mare și Tătaru Mic, Drumul Nemțesc, 
Casele Neamțului, Râul Cetății, Vârful lui Crai. Ast-
fel, primii năvălitori menționați de istorie sunt 
cumanii și tătarii care au distrus, probabil, cetatea 
de piatră din Tabla Buții, ulterior reconstruită de 
cavalerii teutoni între 1211-1225. Puternicele nă-
văliri ale tătarilor între anii 1241 - 1658 spre Tran-
silvania, prin Pasul Buzăului, au produs mari daune 
cetății. Apoi, frecvent, trecătoarea este călcată 
de oștile turcești din anul 1421, până în anul 1508, 
ultimul atac fiind în anul 1828, când trec prin Pasul 
Buzăului să prade Transilvania, dar sunt respinși de 
localnici în țara Bârsei. 

Pentru a împlini visul de unire al românilor, în 
octombrie 1599, Mihai Viteazul trece Carpații pe Dru -
mul Mare de pe Plai printr-un marș fulgerător de nu -
mai o zi și o noapte, pentru a surprinde dușmanul 
complet nepregătit. Pleacă din Târgoviște, iar pe 
Valea Teleajenului urcă la Tabla Buții și coboară în 
Vama Buzăului, unde se odihnește între 17-18 octom -
brie 1599. De atunci au rămas și denumirile, „Stân -
ca lui Mihai” (pe DN1A între Cheia și V. Berii) și „Ma -
sa lui Mihai Viteazul” de lângă Tabla Buții. 

După 1789, drumul Văii Prahovei e modernizat 
de austrieci, iar Drumul Mare de pe Plai cunoaște un 

vizibil declin. Aceste meleaguri vor intra însă din 
nou pe scena istoriei în timpul Primului Război Mon -
dial. După cum știm, România intră în război alături 
de Puterile Antantei și în 1916 trece Carpații pentru 
eliberarea Transilvaniei. După o ofensivă puternică Ar -
mata Română e nevoită să se retragă pe linia mun ților. 

În bătălia pentru trecători dintre armatele ro-
mane și cele germane, în zona Tabla Buții au avut loc 
lupte îndârjite în octombrie 1916. După pierderi gre -
le de ambele părți, germanii sunt respinși, alungați 
până la intrarea în Vama Buzăului, la Strâmbu, un -
de românii obțin o nouă victorie decisivă și, în urmă -
toarele zile, îi alungă până la Brașov.  

În urma ostilitățiilor românii adună morții din 
ambele tabere și îi îngroapă pe locul bătăliei, pe 
fosta graniță, acolo unde s-au jertfit. Se va face un 
cimitir al ostașilor căzuți eroic în Tabla Buții, aproa -
pe de ruinele cetății. În acest cimitir sunt așezați la 
odihnă veșnică în pace atât ostașii români cât și duș -
manii lor. 

În zilele noastre, din toate acestea nu a rămas 
decât un drum pastoral și oportunitatea unui iti-
nerar de neuitat prin locuri mai puțin umblate. 

Sursa: facebook.com

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://www.facebook.com/adrsudmuntenia
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La nivelul Consiliului Județean Argeș »
se află, în stadiul de implementare, 
trei proiecte importante vizând domeniul 
cultural, în valoare de aproximativ 
13 milioane de euro. 

Astfel, fondurile europene atrase vor fi inves-
tite în reabilitarea Cetății Poenari de la Arefu, a 
Galeriei de Artă din Pitești, precum și a clădirii 
vechi din cadrul Muzeului Județean. 

Dacă în cazul primelor două obiective de in ves -
tiții, stadiul proiectelor este destul de avansat, în 
sensul în care sunt evaluate ofertele firmelor inte -

resate, în cadrul licitațiilor organizate, investi ții le la 
Muzeul Județean sunt în întârziere, deoarece proiec -
tul este în monitorizarea Agenției Naționale pentru 
Achiziții Publice trebuie avizată fiecare etapă. 

Impulsionarea dezvoltării locale prin conser-
varea, protejarea și valorificarea patrimoniului cul -
tural și a identității naționale constituie un obiec-
tiv specific de investiții valorificat în cadrul Axei 
prioritare 5 „Îmbunătățirea mediului urban și con-
servarea, protecția și valorificarea durabilă a pa-
trimoniului cultural”, a Programului Operațional 
Regional 2014 – 2020.  

Sursa: ziarulargesul.ro

Investiţii importante în culturăArgeș

Joi, 22 noiembrie, »
a avut loc „Dezbaterea 
regională Smart City” 
organizată de Concord 
Communications, Fundația 
Națională a Tinerilor 
Manageri, Consiliul Județean 
Călărași și Consiliul Local 
al Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii, la Resortul Dall 
Class. 

Prin prezentările participan ți -
lor, factori impor tanți în dezvolta-
rea urbană inteligentă, au fost ex-
puse soluții necesare unui manage -
ment inovator, unei creșteri a stan -
dardelor de predare și învăța re în 
sistemul de învățământ, modernizării domeniului 
sănătății, practicării inteligente a agriculturii, cu 
soluții tehnologice moderne. 

Cu această ocazie, reprezentantul ADR Sud 
Muntenia, Camelia Traian, director adjunct, Direc -
ția dezvoltare și comunicare a ilustrat oportunită -
țile de dezvoltare urbană existente la nivelul Re-
giunii Sud Muntenia, din perspectiva POR 2014 – 
2020. Astfel, în cadrul acestei expuneri, au fost pre -
zentate aspecte precum: situația proiectelor de-
puse pe județe, posibilitățile de dezvoltarea urba -

nă durabila a orașelor prin prioritățile de investiții 
aferente Axei prioritare 4, principalele activități 
ale Serviciului de dezvoltare urbană, existent în ca -
drul Agenției, precum și domeniile finanțabile ce 
definesc un oraș inteligent. 

Evenimentul s-a bucurat de susținerea fostului 
ministru al Comunicațiilor, Marius Bostan, și a reu-
nit reprezentanți ai autorităților publice locale din 
Sud Muntenia și Sud-Est, ai Inspectoratului Școlar 
Județean Călărași, ai Direcției Agricole Călărași, ai 
Spitalul Județean de Urgență Călărași.

Dezbaterea regională Smart CityCălărași

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://ziarulargesul.ro
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Autoritățile locale târgoviștene au semnat luni, 
19 noiembrie, contractul de execuție pentru proiec -
tul „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic 
pentru antrenament în Municipiul Târgoviște”. Te-
renul acreditat de FIFA – cu o suprafață totală de 
9.858 mp, din care 7.140 mp corespund spațiului 
de joc - va fi amplasat în proximitatea Complexului 
Turistic de Natație, oferind în viitor condiții propi -
ce de antrenament atât pentru echipa de seniori 
FC Chindia Târgoviște, cât și pentru grupele de ju-
niori. Valoarea investiției este de 450.000 de euro, 
din care aproximativ 200.000 vor fi alocați de Fede -
rația Română de Fotbal care, totodată, va furniza 
și va monta gazonul. 

De asemenea, iluminatul nocturn al terenului 
va fi realizat prin montarea a 26 de stâlpi de ilu-
minat ce vor susține patru lămpi de 400W cu halo-
genură metalică. 

Sursa: adevarul.ro

Lucrările pentru terenul de fotbal 
vor începe în curând!

Dâmboviţa

Asociația GAL „Inima Giurgiului – »
Țara Neajlovului și a Câlneștii” lansează 
în data de 26 noiembrie, apelul de selecție 
de proiecte aferente Măsurii 3.3/6B – 
„Integrarea minorităților locale” ce are o 
alocare bugetară de aproape 54.000 de euro. 

Beneficiarii eligibili ai acestui apel de proiecte 
sunt: comunele și orașele din GAL și asociațiile a ces -
tora conform legislației naționale în vigoare, ONG-
uri definite conform legislației în vigoare, precum 
și GAL-ul — în situația în care niciun alt solicitant 
nu-și manifestă interesul, aplicându-se măsuri de 
evitare a conflictului de interese.  

Unitățile administrativ-teritoriale aferente te-
ritoriului GAL „Inima Giurgiului – Țara Neajlovului 
și a Câlniștei” sunt: comuna Bulbucata, comuna 
Găiseni, comuna Ghimpați, comuna Iepurești, comu -
na Letca Nouă, comuna Mârșa, comuna Roata de Jos, 
comuna Vânătorii Mici din județul Giurgiu și comu -

na Mereni, orașul Videle din județul Teleorman. 
Data limită a depunerii de proiecte este 31 ia-

nuarie 2019. Detalii se pot obține la sediul asocia -
ției GAL „Inima Giurgiului-Țara Neajlovului și a 
Câlneștii” din comuna Ghimpați, sat Ghimpați, Șo -
seaua București-Alexandria, nr. 162, Biroul nr. 1, Ju -
dețul Giurgiu, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul 
orar 9:00 – 12:00. 

Sursa: stirigiurgiu.ro

Apel de proiecte 
pentru „Integrarea minorităților locale”

Giurgiu

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


Consiliul Județean Prahova, în »
calitate de beneficiar de fonduri Regio 
pentru efectuarea lucrărilor de modernizare 
a Unității de Primiri Urgențe din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Ploiești 
a demarat procedurile de achiziție. 

Contractul de proiectare termică și de execu -
ție a lucrărilor este estimat la aproximativ 14 mili -
oane de lei. Firma specializată va efectua toate do -
cumentațiile premergătoare începerii lucrărilor la 
UPU Ploiești. Astfel, contractul ce urmează să fie 
încheiat va avea drept obiect mai multe etape: în-
tocmirea Proiectului tehnic, întocmirea caietelor 
de sarcini, precum și stabilirea detaliilor de execu -
ție. Cea mai elaborată etapă și cea mai dificilă ca -
re va fi realizată după parafarea contractului va fi, 
însă, executarea lucrărilor de extindere, reabilita re, 

modernizare, recompartimentare și dotare cu echi -
pamente a noii clădiri extinse a Unității de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Plo iești. 

Sursa: ph-online.ro
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Autoritățile locale ialomițene vor aloca în ur-
mătorii trei ani, 38 de milioane de lei pentru rea-
bilitarea infrastructurii de irigații. Astfel, va fi re-
parată stația de repompare din zona localității 
Bucșa (SRPA VI Bucșa), precum și 50 de km de cana -
le. Aceasta este singura stație de pe raza județului 
Ialomița înscrisă în cadrul programului Programului 
Național de Reabilitarea Infrastructurii Principale 
de Irigații, și în momentul în care va funcționa în 
parametri optimi, va deservi 15 localități din nordul 
și nord-estul județului Ialomița. Conform Agenției 
Naționale de Îmbunătățiri Funciare, Filiala Ialo mi -
ța Călmățui, stația de repompare din zona loca li -
tății Bucșa (SRPA VI Bucșa) reprezintă unul dintre 
cei mai importanți piloni ai infrastructurii de iriga -
ții de pe raza județului. Proiectată în anul 1980, sta -
ția de pompare a asigurat necesarul de apă pentru 
o suprafață de 23.000 de hectare. Având în dotare 
opt motoare și opt pompe, stația a fost reabilitată 

pentru prima dată în anul 1996, prin fonduri acor-
date de Banca Mondială, banii ajungând pentru a 
fi reparate doar o jumătate din agregatele pe care 
stația le folosea pentru repomparea apei. 

Sursa: adevarul.ro

38 de milioane de lei 
pentru reabilitarea infrastructurii de irigaţii

Ialomiţa

Licitaţie pentru demararea 
lucrărilor la Unitatea de Primiri Urgenţe 

a Spitalului Judeţean

Prahova

http://ph-online.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://adevarul.ro
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Direcția Generală de Asistență »
Socială și Protecția Copilului (DGASPC) 
Teleorman din cadrul Consiliului Județean 
Teleorman, va fi  finanțată din fonduri 
europene prin proiectul „TEAM-UP: 
Progres în calitatea îngrijirii alternative a 
copiilor – Reducerea numărului de copii și 
tineri plasați în instituții, prin consolidarea 
rețelei de asistenți maternali”.  

Astfel, DGASPC Teleorman își va extinde re țea -
ua de asistenți maternali cu 40 de persoane și va 
iniția programul de formare profesională continuă 
a asistenților maternali și a personalului speciali-
zat al instituției, beneficiind de un buget de peste 

35 de milioane de lei, din care suma aproape 700.000 
de lei, reprezentând 2% din buget, va fi asigurată de 
Consiliul Județean Teleorman.  

Proiectul este implementat de Autoritatea Na -
țională pentru Protecția Drepturilor Copilului și 
Adopție, în parteneriat cu cele 47 de instituții par-
tenere din țară. La nivel național, proiectul are ca 
obiectiv extinderea actualei rețele de asistență 
maternală cu circa 4000 de persoane până în anul 
2023 și formarea profesională continuă pentru 
15.000 de asistenți maternali. 

Proiectul, finanțat prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020, are o perioadă de imple-
mentare de cinci ani și beneficiază de un buget de 
peste 560.000.000 de euro. 

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Fonduri europene 
pentru extinderea reţelei 

de asistenţi maternali

Teleorman

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 / 26 noiembrie 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

