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Consiliul pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, reunit în ședinţă ordinară 

la Rucăr, judeţul Argeș
Luni, 10 decembrie, a »

avut loc în comuna Rucăr, 
județul Argeș, ultima ședință 
ordinară a Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională (CpDR) 
Sud Muntenia din anul 2018. 

Pe ordinea de zi a ședinței s-au 
aflat spre apro bare proiectele de 
hotărâre vizând activitatea Agen ți -
ei pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, din tre acestea enumerând: 
raportul de activitate, mo dificarea 
regulamentului de organizare și func -
țio nare, organigrama și statul de 
funcții al Agenție pre cum și buge-
tului instituției pentru anul 2019. 

Totodată, în cadrul ședinței a 
fost ales noul pre ședinte al Consi-
liului pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, în persoana domnu-
lui Victor Moraru, președintele Consi -
liului Județean Ialomița, care a pre -
luat mandatul de președinte de la 
domnul Dan Constantin Manu, pre -
ședintele Consiliului Județean Argeș. 
De asemenea, noul vicepreședinte 
al CpDR es te domnul Dănuț Cristes -
cu, președintele Consiliului Județean Teleorman. 

În încheierea reuniunii au fost realizate infor-
mări privind stadiul implementării Programului 
Operațional Regional 2014 – 2020 în Sud Muntenia, 
precum și proiectele derulate de Agenție cu finan -
țare nerambursabilă din programe ale Uniunii Eu-
ropene. Până la această dată, la nivelul regiunii noas -
tre s-a depus un număr total de 1093 de proiecte (in -
clusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin ca -
re se solicită fonduri FEDR și de la bugetul de stat în 
valoare de peste 7,8 miliarde de lei. Dintre aces-
tea, s-au semnat până în prezent contracte de finan -
țare pentru 435 de aplicații, prin care beneficiarii 
vor obține fonduri nerambursabile ce depășesc 1,46 
de miliarde de lei. 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Mun -
tenia este organismul regional deliberativ, fără per -
sonalitate juridică care este constituit și funcțio -
nează pe principii parteneriale la nivelul regiunii 
de dezvoltare Sud Muntenia, în scopul coordonării 
activităților de elaborare și monitorizare ce decurg 
din politicile de dezvoltare regională.  

CpDR Sud Muntenia este alcătuit din 28 de 
membri, câte patru de la nivelul fiecărui județ din 
regiunea noastră (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giur -
giu, Ialomița, Prahova și Teleorman), după cum urmea -
ză: președintele consiliului județean, reprezentan-
tul consiliilor locale municipale, reprezentantul con -
siliilor locale orășenești, reprezentantul consiliilor 
locale comunale.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Peste 26 de milioane de lei fonduri nerambursabile 
pentru îmbunătăţirea infrastructurii rutiere 

din judeţul Dâmboviţa
Miercuri, 5 decembrie, Liviu Ga -

briel Mușat, directorul Agenției pen -
tru Dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia, și Daniel Comănescu, preșe -
dintele Consi liului Județean Dâmbo -
vița, au semnat contractele de finan -
țare aferente proiectelor „Reabili-
tare și mo dernizare infrastructură 
rutieră în județul Dâmbo vi ța”, 
respectiv „Modernizare DJ702 în co-
muna Cân dești și DJ710 în comuna 
Bezdead, județul Dâm bovița”, fi -
nanțate din Programul Operațional 
Regional 2014 – 2020, în cadrul Axei 
prioritare 6 „Îm bunătățirea infra -
structurii rutiere de importanță 
regională”, Prioritatea de investi ții 
6.1 „Stimularea mobilității regiona -
le prin conectarea nodurilor secun -
dare și terțiare la infrastructura TEN–T, 
inclusiv a nodurilor multimodale”. 

Aplicațiile au fost depuse în cadrul apelurilor 
dedicate proiectelor nefinalizate ce sunt definite 
ca proiecte care pot conține mai multe elemente 
fizice/componente/rezultate/articole și care la 
data depunerii cererii de finanțare nu au finalizat 
integral cel puțin unul dintre acestea. 

Prin această dublă inițiativă, Unitatea Admi-
nistrativ-Teritorială Județul Dâmbovița, în calitate 
de beneficiar de fonduri Regio, are în vedere creș -
terea gradului de accesibilitate la rețeaua TEN-T 
a zonelor rurale aflate pe traseul drumurilor din ju -
dețul Dâmbovița, reabilitate sau modernizate prin 
proiect. Astfel, vor fi modernizați peste 31 de km de 
drum, în timp ce peste 24 de mii de persoane vor be -
neficia de o infrastructură rutieră modernizată. 

Având o perioadă de implementare de 48 de luni – 
proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructu -
ră rutieră în județul Dâmbovița”, respectiv de 12 
luni - proiectul „Modernizare DJ702 în comuna Cân -
dești și DJ710 în comuna Bezdead, județul Dâmbo -
vița”, cele două cereri de finanțare au o valoare to -
tală de aproximativ 31 de milioane de lei, din care 

peste 26 de milioane de lei reprezintă valoarea eli-
gibilă nerambursabilă, finanțată din Fondul Euro-
pean de Dezvoltare Regională (FEDER), aproximativ 
4 milioane de lei este contribuția de la Bugetul de Stat, 
iar aproape 346 de mii de lei reprezintă contribuția 
eligibilă a beneficiarului. 

În regiunea Sud Muntenia, la nivelul Priorității 
de investiții 6.1 au fost depuse 23 de cereri de fi nan -
țare, incluzând și apelul dedicat SUERD, din care 10 
aplicații pentru apelurile dedicate proiectelor ne-
finalizate. Valoarea solicitată de proiectele depuse 
în cadrul celor șapte apeluri deschise a fost de pes -
te 2 miliarde de lei.
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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.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Prezentarea Programului ClusterFY 
la Conferinţa Comună a Clusterelor 

Româno-Maghiară
În data de 20 noiembrie 2018, Agenția »

pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 
luat parte la „Conferința Comună a 
Clusterelor Româno-Ungară/Oradea-
Debrecen”, organizată la Oradea, în cadrul 
căreia a prezentat Proiectul ClusterFY. 
Evenimentul a fost organizat de către 
Asociația Clusterelor din România – 
CLUSTERO și Ministerul Maghiar al Finanțelor, 
fiind susținută financiar și prin proiectul 
Clusterix 2.0, finanțat din Programul 
INTERREG Europe. 

Conferința a reprezentat un prilej de creare 
a unui cadru pentru realizarea primei inițiative 
aferente viziunii UE Week Clusters, lansate de Co-
misia Europeană, DG GROWTH și a reunit repre zen -
tanți ai Comisiei Europene, ai clusterelor, ai autori -
tăților naționale, regionale și locale, ai mediului a -
cademic, ai agențiilor guvernamentale, precum și 
experți ai clusterelor din România, Ungaria, Austria, 
Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Franța, Finlan -
da, Georgia, Germania, Italia, Polonia, Republica 
Moldova, Spania, Suedia. 

Agenda zilei de 20 noiembrie a fost împărțită 
în patru sesiuni de discuții; astfel, seria acestora 
a fost deschisă de dezbaterile pe tema Modele de 
afaceri pentru clustere - Noi modele de afaceri in-
ovative într-o lume aflată în schimbare rapidă și 
perspective și oportunități europene prin clustere -
le bihorene; a doua sesiune s-a concentrat pe dis cu -
ții privind modul în care pot fi sprijinite en titățile 
de management ale clusterelor pentru o dez voltare 
durabilă, iar următoarea a avut ca temă Transfor-
marea digitală. Proiectul ClusterFY a fost prezen-
tat în cadrul celei de patra sesiuni – Transfer inter-
regional de cunoaștere de politici de clustere, ală-
turi de alte proiecte finanțate din programele In-
terreg Europe, Interreg Danube și Horizon 2020. 

Întâlnirea a constituit un bun prilej pentru a pro -
mova, disemina activitățile proiectului ClusterFY și 
pentru a evidenția bunele practici aplicate în alte 

țări în domeniul clusterelor, dar și o oportunitate de 
a lărgi rețeaua de networking și de a se contura noi 
colaborări cu entități și specialiști din același do-
meniu. 

Proiectul ClusterFY „Stimularea colaborării inter-
regionale a clusterelor și integrarea în lanțurile va -
lorice internaționale” are ca obiectiv principal îm -
bunătățirea instrumentelor de politică regionale 
sau naționale care urmăresc intensificarea proce-
selor de clusterizare, în special în sectoarele lega -
te de tehnologiile generice esențiale (KET), precum 
și stimularea cooperării interregionale între clus-
tere și rețelele de afaceri și încurajarea integrării 
acestora în lanțurile valorice inovative.  

Mai multe detalii despre implementarea Clus-
terFY, puteți afla de pe website-ul Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, secțiunea Pro-
iecte – link: https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-
clusterfy/static/952, precum și pe site-ul proiectului – 
link: https://www.interregeurope.eu/clusterfy/.
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http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-clusterfy/static/952
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-clusterfy/static/952
https://www.interregeurope.eu/clusterfy/
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Au început înscrierile la cursul de competenţe 
antreprenoriale în domeniul economiei sociale, 

organizat în cadrul Proiectului SENSES!
Agenția pentru »

Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia va organiza la 
Pitești, în cea de-a doua 
jumătate a lunii ianuarie, 
cursul de competențe 
antreprenoriale dedicat 
antreprenorilor sociali. 

Sesiunile de instruire vor avea 
loc, la Pitești, ju dețul Argeș, pen-
tru o grupă de 20 de persoane. 
Grupul țintă al cursului de compe -
tențe antrepreno riale în domeniul 
economiei sociale este reprezen-
tat de antreprenori sociali sau alte 
persoane interesate de acest do-
meniu. 

Cursul va fi structurat în cinci 
module de instrui re respectiv marke -
ting, vânzări, management, plani fi -
ca re financiară și proprietate inte -
lectuală ce se vor desfășura pe 
par cursul a două weekenduri, du pă 
cum urmează 18 – 20 ianuarie, 2019 
și 26 – 27 ia nuarie 2019. Fiecare mo -
dul implică furnizarea de cunoștințe teoretice și prac -
tice, metodele interactive fiind cele utilizate de for -
matori. La final, par ticipanții vor susține o probă teo -
retică și una practică (prezentarea unui Plan de afa -
ceri) în vederea obținerii certificatului ce ates tă for -
marea în dome niul competențelor antreprenoriale. 

Cursul este organizat în cadrul proiectului SENSES, 
implementat de Agenția pentru Dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia, în calitate de partener. Proiec-
tul este finanțat în cadrul primului apel de proiec -
te al Programului Transnațional Dunărea și are ca 
obiectiv principal crearea unei rețele transnațio na -
le de întreprinderi sociale, întreprinderi responsabi -
le social, investitori financiari în economia socială, 
factori de decizie, mediul academic, care însumea -
ză în total 600-800 membri din regiunea Dunării. Ro -

lul acestora este de a promova în comun un model 
inovator de întreprindere socială, precum și inova-
rea socială în dezvoltarea economică durabilă a re-
giunii Dunării. 

Persoanele interesate sunt rugate să se înscrie 
prin intermediul formularului online, accesând: 
https://docs.google.com/forms/d/1G5HyIr68KpYz
4m1hhZ2x8okeJD-PyPNeN0SJ2ELSGSY/ edit#res-
ponses sau prin email, la adresa progra me@adr -
muntenia.ro. Pentru mai multe informații cu pri-
vire la cursul de competențe antreprenoriale, vă ru -
găm să ne transmiteți un email programe@adrmun-
tenia.ro, sau să ne contactați telefonic la numărul: 
0728282196 – persoană de contact Monica MĂGU-
REANU, expert Serviciul Dezvoltare, Direcția Dez-
voltare și Comunicare.

IN
FO

 A
D

R SU
D

 M
U

N
TEN

IA

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://docs.google.com/forms/d/1G5HyIr68KpYz4m1hhZ2x8okeJD-PyPNeN0SJ2ELSGSY/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1G5HyIr68KpYz4m1hhZ2x8okeJD-PyPNeN0SJ2ELSGSY/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1G5HyIr68KpYz4m1hhZ2x8okeJD-PyPNeN0SJ2ELSGSY/edit#responses
mailto:programe@adrmuntenia.ro
mailto:programe@adrmuntenia.ro
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S-a modificat Ghidul specific al solicitantului 
vizând îmbunătăţirea mediului urban!

În data de 5 decembrie, Autoritatea de Manage-
ment din cadrul Ministerului Dezvoltării și Adminis -
trației Publice a modificat Ghidul specific al solicitan-
tului aferent Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării 
urbane durabile”, Priorității de investiții 4.2 „Realiza-
rea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 
revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării te-
renurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor 

de reconversie), reducerii poluării”, din cadrul Progra-
mului Operațional Regional 2014 – 2020. 

Forma consolidată a ghidului poate fi consultată 
pe site-ul dedicat implementării Programului Operațio -
nal Regional 2014 – 2020 în Regiunea Sud Muntenia, 
secțiunea Program > Axe >Axa 4, link https://regio.adr -
muntenia.ro/axa-4/static/1199 sau pe site-ul www.in-
foregio.ro.

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

la data de 12 decembrie 2018

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
http://www.inforegio.ro
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Fonduri europene nerambursabile 
pentru IMM-urile ce dezvoltă 

produse inovatoare în domeniul IT&C
 În perioada 14 ianuarie – »

11 martie 2019 se lansează al doilea 
apel de proiecte aferent Programului 
Operațional Competitivitate, Acțiunea 2.21 
– Sprijinirea creșterii valorii adăugate 
generate de sectorul TIC și a inovării în 
domeniu prin dezvoltarea de clustere. 

Fondurile nerambursabile alocate în cadrul ape -
lului sunt de până la 3,7 milioane de euro. Cofinan ța -
rea europeană de care solicitanții pot beneficia, va -
riază între 20% - 80%, în funcție e tipul de proiect, mă -
rimea întreprinderilor și a regiunilor de dezvoltare 
în care se desfășoară activitatea.  

Solicitanții eligibili ai acestui apel de proiecte 
sunt: 

întreprinderi (microîntreprinderi, întreprin-•
deri mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară 
activitatea în România, centrate pe domeniul TIC; 

întreprinderi (microîntreprinderi, întreprin-•
deri mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară 
activitatea în România, în cadrul clusterelor cen-
trate pe domeniul TIC; 

consorții (parteneriate) de microîntreprin-•
deri, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care 
își desfășoară activitatea în România, în cadrul clus -
terelor centrate pe domeniul TIC. 

Sursa: fonduri-structurale.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://fonduri-structurale.ro
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Castelul Cantacuzino – o locaţie de poveste!
... Și cum iarna cele mai frumoase »

povești se spun la gura sobei, iată povestea 
unui ținut al prinților de altădată! 

Situat în cocheta stațiune Bușteni, despre care 
localnicii cred că oferă cea mai frumoasă perspec-
tivă asupra Munților Bucegi, Castelul Cantacuzino, 
având o mare valoare arhitectonică, istorică, do-
cumentară și artistică, își întâmpină vizitatorii cu 
atractive oferte de petrecere a timpului liber, ri-
valizând cu Peleșul.  

Edificiul a fost construit în 1911 pe locul unei 
case de vânătoare a familiei Cantacuzino și este în -
conjurat de un parc ale cărui alei conduc spre cas-
cade, fântâni arteziene și o grotă încărcată de mis-
ter. Castelul a fost realizat în piatră și cărămidă du -
pă planurile arhitectului Grigore Cerchez, are un corp 
central format din demisol, parter și etaj, cu funda -
 ție din beton, pereți din piatră cioplită și învelitoa -
re din țiglă, un pavilion de serviciu, o vilă administra -
tivă și o capelă și se întinde pe o suprafață de peste 
3.000 de mp. 

Elementele decorative conferă interiorului un 
pronunțat aer romantic. Vitraliile, stucomarmura, 
consolele, plafoanele cu grinzi aparente și pictate, 
balustradele din lemn, piatră sau fier forjat, fero-
neria turnată în bronz și bogat ornamentată, repre -
zintă o măiestrie a meșteșugului artistic. Șeminee -
le realizate din piatră de Albești, ornamentate cu 
mozaicuri policrome, împlinesc atmosfera de reșe -
dință boierească, sporind valoarea edificiului. De 
asemenea, în castel există o colecție de heraldică 
reprezentând blazoanele familiilor de boieri încus -
criți cu Cantacuzinii și o friză de picturi votive cu iluș -
trii membri ai familiei Cantacuzino din ramura mun -
teană. 

Și exteriorul este bogat ornamentat, stilul ar-
hitecturii fiind neoromânesc, evidențiat de prezen -
ța logiei și a foișorului care servea la urmărirea vâ-
natului, de tip culă, existând totodată și elemente 
brâncovenești. Coloanele amintesc de Palatul Brân -
covenesc de la Mogoșoaia, iar mărimea castelului 
permite comparația cu Palatul Patriarhal, comple-
xul Peleș din Sinaia și cel de la Cotroceni. Atât cur-
tea castelului cât și exteriorul său sunt pavate și 
placate cu piatră din zonă. 

Construcția a fost ridicată la cererea prințului 

Gheorghe Grigore Cantacuzino, supranumit „Na-
babul”, doctor în drept, unul dintre cei mai bogați 
oameni ai timpului său, de două ori primar al Bucu -
reștiului și tot de două ori prim-ministru al Româ-
niei. Se trăgea din vechea familie nobilă, fiind un 
descendent al voievozilor români și al împăraților 
bizantini Cantacuzino, fiind unul din cei doi copii ai 
marelui vornic Grigore Cantacuzino și al Luxiței Cre -
țu lescu. A fost căsătorit de două ori, cu Zoe Bibes -
cu, fiica domnitorului Gheorghe Bibescu, pe care 
a cunoscut-o în timpul studiilor sale la Paris, iar du -
pă moartea acesteia, neavând moștenitori, s-a recă -
sătorit cu Ecaterina Băleanu cu care a avut opt co-
pii, șase băieți și două fete, doi dintre ei morți la o 
vârstă fragedă, din cauza difteriei. Din averea moș -
tenită, dar și sporită de el însuși în timpul vieții, 
Gheorghe Grigore Cantacuzino a făcut, în ciuda re-
numelui de zgârcit, numeroase donații pentru spi-
tale, Armată și orașul București. Pe lângă Micul Tri-
anon de la Florești, construit pentru nepoata sa, 
Alice, și Castelul Cantacuzino de la Bușteni, Ghe-
orghe Grigore Cantacuzino a ridicat și Palatul Can-
tacuzino din București, situat pe Calea Victoriei, ca -
re adăpostește în prezent Muzeul National „George 
Enescu”. 

Castelul Cantacuzino, cu împrejurimile sale 
uni ce și farmecul aristocratic, este locul ideal pen-
tru orice fel de evenimente atât în sălile spațioase, 
cât și în curtea interioară sau exterioară.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea a 
achiziționat, în vederea efectuării lucrărilor de în -
treținere a cursurilor de apă, precum și a lacurilor 
de acumulare, o dragă multifuncțională prin care se 
pot efectua cu succes lucrări de ecologizare, cură -
țare, întreținere și decolmatare atât a cursurilor de 
apă, precum și a lacurilor de acumulare.  

Prin acest utilaj se pot executa lucrări la mică 
adâncime, lucrări constând în: dragare prin aspira -
ție, excavare și tăiere de vegetație sau greblare la 
sol uscat. Având un sistem propriu de propulsie, uti -
lajul funcționează și operează în apă ca o navă flu-
vială, se deplasează și iese pe uscat fără a fi asistat 
de macara. Pentru lucrările de excavare este dota -
tă cu un braț puternic prevăzut cu două tipuri de cu -
pe buldoexcavator (scoică și excavator cu dinți) cu 
o capacitate de 600 de litri. Poate excava până la 
adâncimea de peste cinci metri. Pentru decolma-
tarea prin sucțiune, draga dispune de tub de aspi -
rație și pulverizare care ajunge la adâncimea de șa -
se metri, iar pentru lucrările de tăiere a vegeta ți ei, 
utilajul este prevăzut cu greblă buldoexcavator cu 

lățimea de aproape trei metri. 
Draga multifuncțională a fost lansată pe lacul 

de acumulare Pitești (Prundu), unde au fost orga-
nizate instruiri ale personalului care o va folosi. 
Astfel, prima lucrare realizată a constat în decol-
matarea canalului de aducțiune a apei la priza de 
captare din acumularea Pitești pentru sistemul de 
irigații Ștefănești – Leordeni, pe o lungime de 120 
de metri și o lățime de 18 metri, la o adâncime de 
doi metri. 

Sursa: ziarultop.ro

Iniţiative pentru întreţinerea 
lacurilor de acumulare și a cursurilor de apă

Argeș

Echipa de robotică a Colegiului Național Barbu 
Știrbei din Călărași – Danube Robotics - se află prin-
tre câștigătorii grantului de 5.000 de euro oferit de 
Asociația Nație prin Educație, în urma competiției 
First Tech Challenge. Grantul constă într-un kit de 
robotică, o imprimantă 3D, trusă de scule și ele-
mente necesare construirii unui teren de concurs. 

Astfel, elevii proiectează, construiesc și progra -
mează un robot în vederea participării la compe ti -
ția First Tech Challenge România, unde mai sunt în -
scrise 145 de echipe din 77 de orașe din România. Echi -
pa Colegiului Național „Barbu Știrbei” Călărași, RO111-
Danube Robotics, este constituită din 15 elevi de la 
clasele IX-XII, coordonați de profesorii de informati -
că și fizică din liceu. Dincolo de competențele și cu -
noștințele vizând construirea unui robot, concep-
tul proiectului FIRST Tech Challenge include, de ase -

menea, munca în echipă, lucrul pe proiect, spiritul 
și abilitățile antreprenoriale, inițiativa și rezolvarea 
de probleme, voluntariatul. Se propun activități pen -
tru dezvoltarea atât a competențelor tehnice, cât și 
a celor non-tehnice. Valorile FIRST (For Inspiration and 
Recognition of Science and Technology) stau la ba -
za tuturor activităților proiectului. Însușindu-și aces -
te valori, elevii învață importanța comunicării și a 
cooperării între echipe, aceste abilități fiindu-le fo -
lositoare și în viața de adult, indiferent de domeniul 
în care vor lucra. 

Asociația Nație prin Educație activează în do-
meniul educației STEM (Știință, Tehnologie, Ingine -
rie, Matematică) care are ca scop crearea unei le-
gături puternice între liceele și universitățile cu 
profil STEM și mediul de afaceri din România.  

Sursa: ziare.com

Colegiului Naţional „Barbu Știrbei” – 
premiat în cadrul competiţiei First Tech Challenge
Călărași

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://ziarultop.ro
http://www.ziare.com
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În această lună, autoritățile locale din Găești, 
alături de reprezentanții Consiliului Județean și ai 
Fundației SERA România, au inaugurat Centrul de Re -
cuperare pentru Copilul cu Handicap, o investiție în 
valoare de 280. 000 de euro. Centrul are o capaci -
tate de 35 de locuri și a fost realizat cu sprijinul Fun -
dației SERA România care a finanțat proiectul cu su -
ma de 200.000 de euro, Consiliul Județean Dâm bo -
vița având o contribuție de 80.000 de euro.  

Datele statistice arată că în județul Dâmbo vi ța 
sunt înregistrați peste 1.500 de copii cu nevoi spe cia -
le care necesită ajutor profesionist, 135 dintre aceș -
tia fiind din Găești sau din localitățile învecinate. 

În cadrul Centrului, vor fi oferite în mod gra-
tuit servicii educaționale și medicale specializate, 
cu scopul susținerii bunei dezvoltări a acestora, 
precum și de a fi integrați în societate.  

Sursa: targovistenews.ro

Găești – copiii cu nevoi speciale 
în prim-plan

Dâmboviţa

Consiliul Județean Giurgiu a îmbunătățit baza 
materială a Direcției Județene de Transport, Ad-
ministrarea Drumurilor și Control Trafic Giurgiu prin 
procurarea unor utilaje necesare desfășurării acti -
vi tății în bune condiții, mai ales în anotimpul rece.  

În acest sens, cele două autobasculante 8x4 
achiziționate, echipate cu lamă, sărăriță, precum 
și cu un încărcător frontal de mare capacitate, se 
dovedesc de maximă necesitate în vederea des -
fășurării acțiunilor de deszăpezire, de întreținere 
curentă și periodică a drumurilor județene. 

Sursa: Consiliul Judeţean Giurgiu

Noi utilaje pentru întreţinerea 
drumurilor judeţene

Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://targovistenews.ro
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Miercuri, 12 decembrie, »
autoritățile locale din municipiul Slobozia, 
alături Life is Hard SA, partener, a organizat 
conferința de lansare a proiectului 
„Slobozia-Smart city”, în Sala Studio a 
Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea”. 

În cadrul evenimentului au fost lansate patru 
aplicații digitale aferente programului, printre ca -
re se regăsesc: Serviciul Peditel 1791 – „o îmbinare în -
tre inovația tehnologică și profesionalismul  me  di ci lor” 
– Cristina Grigore, coordonator Peditel – aplicație 
prin care sunt oferite sfaturi pediatrice în mod gra-
tuit non-stop, precum și o platformă de comuni-
care rapidă între Primăria Municipiului Slobozia și 
cetățeni. Astfel, printr-un singur click, locuitorii ora -
șului Slobozia pot interacționa cu func ționarii primă -
riei cărora le pot semnala diferite pro bleme.  

Dezvoltarea durabilă a zonelor urbane este un 
obiectiv major, de o importanță strategică pentru 
atingerea căruia este nevoie de tehnologii și ser-
vicii noi, eficiente și ușor de utilizat. Astfel, în con-
formitate cu studiile efectuate privind mobilitatea, 
până în 2030 zonele urbane vor asimila aproximativ 
60% din populație la nivel mondial. În viitor, orașe -
le dezvoltate trebuie să  fie ofertante în ceea ce 
privește interacțiunea autorităților cu ce tățeni, să 
ofere mobilitate crescută, structuri inte ligente și 
moderne de sănătate, educație și un mediu curat. 

„Prin implementarea proiectului Slobozia-smart 
city, municipalitatea se alătură marilor orașe din 

țară, în care autoritățile locale au dezvoltat servicii 
sociale și administrative disponibile prin intermediul 
unor aplicații inteligente”, a afirmat Adrian Mocio-
niu, primarul municipiului Slobozia. 

„Inițiativele și proiectele de tip Smart City sunt 
încă într-un stadiu incipient în România, dar acest 
lucru este mai puțin important acum. Important es -
te să începem să construim comunități în care teh-
nologia își aduce aportul în creșterea calității vieții. 
Lucrurile bune se construiesc în timp, cu ambiție și 
devotament. Un oraș nu devine mai inteligent peste 
noapte, doar integrând tehnologie și infrastructură 
de ultima generație. E un proces care începe cu in-
tegrarea tehnologiei, dar care impune schimbarea 
unor mentalități, impune responsabilitate și impli-
care civică din partea cetățenilor, implică compe ten -
țe digitale, implică schimbări în cadrul adminis tra -
țiilor publice locale în ceea ce privește modul în ca re 
interacționează cu cetățenii, modul în care știu să uti -
lizeze aceste tehnologii la adevărata lor capacitate. 

Compania noastră este foarte implicată în dezvol-
tarea de aplicații și tehnologii Smart-City. Mare parte 
din aceste soluții și tehnologii le oferim gratu it adminis -
trațiilor locale, pentru că așa înțelegem să ne implicăm 
activ în viața comunității în care trăim și ne desfășurăm 
activitatea. Ne-am propus un proiect ambițios: să digi-
talizăm România prin comuni tățile locale, iar în acest 
demers dorim să atragem cât mai multe companii de 
tehnologie și cât mai multe administrații locale” a com-
pletat Erik Barna, CEO Life is Hard. 

Sursa: guraialomitei.com

S-a lansat proiectul „Slobozia-Smart city”Ialomiţa

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


Miercuri, 5 decembrie, cu ocazia Zilei Interna -
țio nale a Voluntarilor, voluntarii Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență Teleorman au primit di-
plome de Excelență pentru solidaritatea, respon-
sabilitatea și profesionalismul dobândite atât în 
cadrul programului „Salvator din pasiune”, cât și 
în timpul intervențiilor la care au participat. Eve-
nimentul a avut loc la sediul ISU „A.D. Ghica” din 
Teleorman.  

„Cred că ceea ce faceți dumneavoastră ar tre-
bui să se întâmple la o scară mult mai mare, pentru 
că e ceva de viitor, iar statul român și societatea au 
nevoie de dumneavoastră mai mult decât orice alt -
ceva. Cred că atitudinea dumneavoastră e de lău-
dat și ar trebui să fie un îndemn pentru ceilalți”, 
a declarat cu ocazia acestui eveniment colonelul Ma -
rius Stancu. 

Programul „Salvator din pasiune” a fost lansat 
din anul 2016 de ISU Teleorman, cursurile de forma -
re fiind urmate de aproximativ 30 de voluntari, în pre -
zent 12 intre aceștia implicându-se în activitățile 
pompierilor profesioniști.  

Voluntarii au dobândit cunoștințele necesare 

acordării primului ajutor medical de urgență fie în 
perioada în care și-au desfășurat activitatea în cadrul 
inspectoratului, fie prin cursurile de specializare 
desfășurate în centrele de formare ale I.G.S.U. 

Printre activitățile în care au fost implicați vo-
luntarii ISU „A.D. Ghica” Teleorman, pot fi enume-
rate: promovarea campaniilor de conștientizare a 
populației derulate la nivelul IGSU prin distribuirea 
de ghiduri și pliante; activități de instruire și edu-
care preventivă a populației; completarea echipa-
jelor de intervenție la misiunile de asigurare a mă-
surilor specifice din competență, fără grad ridicat 
de risc; sprijin în activități de promovare a insti tu -
ției, pe timpul organizării activităților de tip Porți 
Deschise sau Sărbătorirea Zilelor Armei. 

Programul de voluntariat „Salvator din pasiu -
ne” se adresează tuturor cetățenilor cu vârste în-
tre 16-65 de ani care doresc să se alăture pompie-
rilor salvatori în misiunile de intervenție, de acor-
dare a primului ajutor calificat, de implicare în acțiu -
nile de ajutor umanitar și în cele de popularizare 
a mesajului preventiv. 

Sursa: ziarulmara.ro

În perioada 10 -11 decembrie se desfășoară la 
Ploiești, în cadrul Universității Petrol și Gaze, con-
cursul de proiecte „Afaceri de/pentru Viitor” mo-
dalitate prin care vor intra în competiție directă 
echipe de studenți de la Facultatea de Științe Eco-
nomice și Facultatea de Ingineria Petrolului și a 
Gazelor. 

Concursul de proiecte se derulează în cadrul 
proiectului „SAS-UPG – Motor de dezvoltare a com -
petențelor antreprenoriale ale tinerilor SMART”, fi -
nanțat de Consiliul național pentru Finanțarea În -
vă țământului Superior, Fondul de Dezvoltare Insti -
tuțională. Acest proiect are drept scop dezvoltarea 
capacității viitorilor antreprenori de a elabora pla-
nuri de afaceri viabile în vederea pregătirii dinami -
ce pentru piața muncii. Astfel, participanții își pot 

dezvolta competențe în sfera antreprenoriatului 
prin intermediul SAS-urilor ce funcționează la nive -
lul învățământului superior, contribuind la sustena -
bilitatea proiectelor viitoare, derulate de SAS-urile 
universitare. 

Sursa: prahovabusiness.ro
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UPG Ploiești – competenţe antreprenoriale 
pentru viitor!

Prahova

Excelenţă în voluntariat 
la ISU Teleorman

Teleorman

http://ziarulmara.ro
http://prahovabusiness.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.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 / 12 decembrie 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
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