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Delegație a Republicii Moldova - 
vizită de studiu în regiunea Sud Muntenia

În data de 3 iunie, ADR Sud Muntenia a 
primit, la sediul central din Călărași, 

vizita delegației din Republica Moldova, 
delegație ce a reunit specialiști intere sați 
de implementarea proiectelor cu 
finanțare europeană. 

În deschiderea evenimentului, Liviu Gabriel Mu -
șat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, le-a adresat oaspeților un cuvânt de 
bun venit: „Suntem onorați să vă avem alături de noi 
și ne‐ar face o mare bucurie, dacă, în aceste zile am 
identifica o serie de proiecte internaționale în care să 
cooperăm, așa cum o facem cu Agenția de Dezvoltare 
Sud de la Cimișlia, cu care avem încheiat un protocol 
instituțional”. În acest context, directorul ADR Sud Mun -
tenia a realizat o prezentare a regiunii Sud Muntenia, 
a domeniului de activitate al Agenției, modalitatea de 
funcționare a acesteia, programele de finanțare ne-
rambursabilă pe care le gestionează în calitate de Or-
ganism Intermediar la nivel regional, precum și despre 
contribuția pe care ADR Sud Muntenia a avut-o în sti-

mularea dezvoltării socio-economice durabile a regiunii 
Sud Muntenia, prin elaborarea și implementarea de 
documente programatice. 

Totodată, cu această ocazie, delegația Republicii 
Moldova a aflat detalii despre măsurile întreprinse de 
Agenție pentru atragerea de in vestiții, precum și pentru 
promovarea potențialului eco nomic al regiunii Sud 
Muntenia atât pe plan intern, cât și extern. Un alt aspect 
prezentat în cadrul vizitei de lu cru a avut în vedere im-
plementarea Programului Ope rațional Regional, dar 
și rezultatele programului Regio în exercițiul financiar 
anterior. 

Victor Bufteac, consultant al Agenției Internațio -
nale a Germaniei (GIZ), coordonatorul delegației mol-
dovene a precizat: „Vă mulțumim pentru că ați acceptat 
această vizită de lucru și suntem onorați pentru fap tul 
că putem colabora, că putem învăța de la dumneavoas ‐
tră. Suntem deschiși la a învăța lucruri noi și utile, vrem 
să învățăm foarte mult cum să asigurăm o calitate cât 
mai înaltă a proiectelor pe care le desfășurăm.”  

(continuare în pagina 3) 
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(continuare din pagina 2) 
Prin acest eveniment, participanții, manageri de 

proiect din cadrul autorităților publice centrale și lo-
cale, responsabili pentru achizițiile publice, reprezen -
tanți ai GIZ, și-au manifestat interesul pentru domeniul 
achizițiilor publice și al managementului contractelor 
privind implementarea proiectelor de infrastructură 
ale Uniunii Europene în România. Astfel, în cadrul ac -
ti vităților realizate s-a avut în vedere o înțelegere cât 
mai clară a cadrului juridic privind achizițiile publice și 
ges tionarea contractelor cu finanțare europeană, cu -
noașterea celor mai recente tehnologii și soluții privind 
eficiența energetică a clădirilor și a sistemelor de ali-
mentare cu apă și canalizare, familiarizarea cu bunele 
practici privind implementarea proiectelor de infras-
tructură, monitorizarea procesului de achiziții publice 
sau întreținerea clădirilor renovate sau a sistemelor 
de apă și canalizare realizate. 

Activitățile proiectului s-au derulat în perioada 
2-7 iunie, incluzând și vizite la proiectele implementate 
cu finanțare Regio, atât în cadrul programării anteri -
oa re, cât și în cadrul celei actuale. În acest sens, au fost 
evidențiate rezultatele implementării proiectelor pri-
vind eficientizarea energetică a clădirilor publice și re -
zidențiale din județele Giurgiu și Prahova, proiecte ce 
au generat beneficii pentru comunitățile locale prin scă -
derea consumului de energie primară și a cheltuielilor 
aferente, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de se -
ră, precum și valorificarea resurselor regenerabile de 
energie. De asemenea, vizita a inclus o serie de obiec-
tive cu impact asupra atractivității regiunii precum: 
Mănăstirea Comana, Muzeul Ceasului „Nicolae Sima‐
che” și Muzeul Memorial „B.P. Hașdeu”, obiective res-

taurate cu sprijin financiar european. 
Totodată, au fost avute în vedere proiectele ce au 

avut ca obiectiv alimentarea cu apă și sistemul de cana -
lizare, precum și managementul deșeurilor solide, fi -
nanțate în cadrul altor programe operaționale.  

Această vizită de studiu găzduită de ADR Sud Mun -
tenia s-a realizat în cadrul proiectului GIZ „Moderni‐
zarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” 
ce are ca obiectiv principal îmbunătățirea condițiilor-
cadru pentru o implementare orientată către cetățeni 
a politicii de dezvoltare regională în sectoarele priori-
tare de prestare a serviciilor publice locale.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi -
nan țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat 
implementării Programului în regiunea Sud - Mun-
tenia, regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Fonduri Regio de peste 9,7 milioane de lei 
pentru dotarea Ambulatoriului din cadrul 

Spitalului Orășenesc Sinaia
În data de 6 iunie, Liviu Gabriel Mușat, directorul 

Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
alături de Vlad-Gheorghe Oprea, primarul orașului Sinaia, 
a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Dez‐
voltarea infrastructurii de sănătate – dotare Ambula‐
toriu Spitalul Orășenesc Sinaia”. 

Primăria Orașului Sinaia, în calitate de beneficiar 
de fonduri europene, a accesat finanțare nerambursabilă 
prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), 
în cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de 
sănătate și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 „Investiții 
în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând 
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și pro‐
movând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului 
la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și tre ‐
cerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 
colectivitățile locale”, Obiectivul specific 8.1 „Creșterea 
accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor 
de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izo‐
late”, Operațiunea A – „Ambulatorii”. 

Prin acest proiect ce are ca obiectiv creșterea acce -
sului la serviciile de îngrijire medicală primară a persoa-
nelor rezidente sau nerezidente din orașul Sinaia, ad mi -
nistrația orașului va moderniza opt secții de specia litate, 
precum și Laboratorul de analize medicale din cadrul Am -
bulatoriului, prin dotarea cu aparatură medicală specifi -
că. Astfel, vor fi achiziționate echipamente cu un nivel înalt 
de performanță care, asociate experienței medicilor în 
domeniu, vor conduce la furnizarea unor servicii medica -
le de înaltă calitate, accesibile atât populației orașului, cât 
și turiștilor. 

Din cele 9.705. 783,39 lei, la cât se ridică valoarea to -
tală a proiectului, aproximativ 6,8 milioane de lei repre-

zintă fondurile nerambursabile alocate din Fondul Euro -
pean pentru Dezvoltare Regională (FEDR), peste 2,7 mili -
oane de lei este contribuția din bugetul de stat, aproape 
194 de mii de lei reprezentând cofinanțarea eligibilă a be -
neficiarului. Implementarea proiectului va avea o durată 
de 49 de luni, începând cu 30 iunie 2016. 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
a înregistrat până în prezent 1.165 de proiecte (inclusiv 
aplicațiile din cadrul SUERD), prin care sunt solicitate 
fonduri nerambursabile în valoare de peste 7,8 miliarde 
de lei. Dintre acestea, 302 de aplicații, cu o valoare solici -
tată de peste 1,9 miliarde de lei, provin din județul Pra ho -
va, în cadrul Axei prioritare 8 fiind înregistrate 18 apli cații 
prin care se solicită fonduri de peste 112 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi -
nan țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat 
implementării Programului în regiunea Sud - Mun-
tenia, regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Investiții de aproape 25 de milioane de lei 
pentru eficientizarea energetică a clădirilor 

din municipiul Ploiești
Joi, 6 iunie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 

și Adrian-Florin Dobre, primarul municipiului Ploiești, au semnat cinci contracte de finanțare în 
valoare de peste 24 de milioane de lei, pentru creșterea eficienței energetice a patru loturi de 
clădiri rezidențiale, precum și a Grădiniței cu Program Prelungit „Sfântul Mucenic Mina”. 

Primăria Municipiului Ploiești a accesat fonduri 
europene prin Regio (Programul Operațional Regional 
2014-2020), în cadrul Axei prioritare 3 - „Sprijinirea 
tranziției către o economie cu emisii scăzute de car‐
bon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței 
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a uti‐
lizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
locuințelor”, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, res-
pectiv Operațiunea B – Clădiri publice. 

Aceste aplicații au ca obiectiv reducerea emisiilor 
de carbon prin creșterea eficienței termoenergetice a 
14 clădiri rezidențiale, precum și a Grădiniței cu Pro-
gram Prelungit „Sfântul Mucenic Mina” aflate pe raza 
municipiului. În vederea atingerii acestui deziderat, 
vor fi realizate lucrări de reabilitare termică, de imple-
mentare a unui sistem de iluminat eficient prin utili-
zarea panourilor fotovoltaice ca surse de energie re-
generabilă. 

(continuare în pagina 6) 
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(continuare din pagina 5) 
Prin implementarea proiecte-

lor, se vor înregistra scăderi conside-
rabile în ceea ce privește emisia ga-
zelor cu efect de seră, consumul anu al 
de energie primară, totodată 537 de 
gospodării și infrastructura aferentă 
instituției de învățământ preșcolar 
primind o clasificare mai bună din 
punct de vedere energetic. 

Pentru „Eficientizare energetică 
blocuri în municipiul Ploiești – lot 1” 
investițiile au o valoare totală de 
2.598.246,04 lei din care peste 1,2 
milioane de lei provin din Fondul Eu-
ropean pentru Dezvoltare Regională 
(FEDR), aproape 226 de mii de lei reprezintă contri -
buția de la bugetul de stat, iar peste un milion de lei 
constituie cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. Pro-
iectul are o perioadă de implementare de 42 de luni, 
începând cu 1 ianuarie 2014. 

Proiectul privind „Eficientizare energetică blocuri 
în municipiul Ploiești – lot 2” necesită o alocare în va-
loare totală de 9.421.358,16 lei, din care peste 4,6 
milioane de lei reprezintă contribuția FEDR, aproape 
823 de mii de lei provin din bugetul național, aproxi-
mativ 3,6 milioane de lei fiind contribuția eligibilă a 
beneficiarului. Perioada de implementare prevăzută 
pentru acest demers este de 43 de luni, începând 1 
martie 2017. 

Prin demersul ce are ca obiectiv reabilitarea ter-
mică a celui de-al treilea lot de blocuri, proiect ce are 
o perioadă de implementare de 43 de luni, din 1 martie 
2017, sunt preconizate investiții în valoare totală de 
3.897.037,02 lei. Din această sumă, peste 1,9 milioane 
de lei provin din FEDR, peste 336 de mii de lei repre-
zintă alocarea din bugetul de stat, cofinanțarea eligibilă 
a beneficiarului ridicându-se la aproximativ 1,5 mi-
lioane de lei. 

Aplicația destinată celui de-al patrulea lot de blocuri 
estimează o valoare totală a fondurilor de 4.743.469,15 
lei, din care contribuția din FEDR depășește două mi-
lioane de lei, aproximativ 382 de mii de lei provin din 
bugetul de stat, în timp ce beneficiarul asigură o 
cofinanțare eligibilă în valoare de aproape 1,7 milioane 

de lei. Implementarea proiectului se realizează în pe-
rioada 1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2020. 

„Eficientizarea energetică: Grădinița cu Program 
Prelungit Sfântul Mucenic Mina” este un proiect cu o 
valoare totală de 4.286.791,61 lei, din care aproape 
3,6 milioane de lei reprezintă valoarea nerambursabilă 
alocată din FEDR, aproximativ 550 de mii de lei con-
stituie contribuția bugetului de stat, beneficiarul asi-
gurând o cofinanțare eligibilă de peste 84 de mii de 
lei. Pentru implementarea acestui proiect este estimată 
o perioadă de 38 de luni, începând cu 1 februarie 2017. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înre-
gistrat 1.165 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse 
pe SUERD), prin care sunt solicitate fonduri neram-
bursabile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul 
județului Prahova, au fost depuse de solicitanții de 
fonduri Regio 302 aplicații, având o valoare solicitată 
de peste 1,9 miliarde de lei. Dintre acestea, prin cele 
37 de proiecte depuse în cadrul Axei prioritare 3 sunt 
solicitate fonduri de aproape 237 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi -
nan țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat 
implementării Programului în regiunea Sud - Mun-
tenia, regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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S-a modificat Anexa 13.1.3.a din Ghidul solicitantului 
pentru apelurile de proiecte POR/2018/13/13.1/1/7 

REGIUNI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD
În data de 5 iunie, Autoritatea de Management 

pentru Programul Operațional Regional din cadrul Mi-
nisterului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
a modificat Anexa 13.1.3.a „Grila de analiză a con for ‐
mității și calității studiului de fezabilitate/documentației 
de avizare a lucrărilor de intervenții (după caz), în baza 
HG nr. 28/2008” din cadrul Ghidul solicitantului aferent ape -
lurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 
REGIUNI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD. 

Prin modificarea operată se corectează o eroare 

de punctare din Anexa 13.1.3.a „Grila de analiză a con ‐
formității și calității studiului de fezabilitate / documen ‐
tației de avizare a lucrărilor de intervenții (după caz), în 
baza HG nr. 28/2008.” 

Documentul modificat poate fi consultat pe site-ul 
dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 13, 
accesând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-
13/static/1470 sau pe site-ul Autorității de Management 
pentru Programul Operațional Regional, inforegio.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi -
nan țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat 
implementării Programului în regiunea Sud - Mun-
tenia, regio.adrmuntenia.ro.

S-a modificat Ghidul solicitantului 
pentru apelul de proiecte POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020 din cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat, astăzi, 5 iunie, prin 

ordin de ministru, Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte cu numărul 
POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile 
reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. 

Principalele modificări au în vedere: 
actualizarea secțiunii „Complementaritatea acti ‐•

vi tă ților și caracterul integrat al cererilor de finanțare” 
din subcapitolul 1.4 „Activitățile sprijinite în cadrul 
Obiectivului specific 4.1” și a Anexei 4.1.5 – „Clauze 
contractuale specifice pentru O.S.4.1”; 

corectarea unei erori de punctare din Anexa 4.1.3.a •
„Grila de analiză a conformității și calității studiului de 
fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții (după caz), în baza HG nr. 28/2008”. 

Forma consolidată a ghidului precum și Ordinul de 
Ministru pot fi consultate pe site-ul dedicat implemen -
tării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmunte-

nia.ro, secțiunea Program > Axa 4, accesând următorul 
link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199 
sau pe site-ul Autorității de Management pentru Pro-
gramul Operațional Regional, www.inforegio.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-13/static/1470
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-13/static/1470
http://www.inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199
http://www.inforegio.ro
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ADR Sud Muntenia a publicat machetele editabile 
ale afișului/panoului A2 pentru proiectele ce au 

contribuția publică totală mai mică de 500.000 de euro
Pentru a veni în ajutorul beneficiarilor de fonduri 

Regio ale căror proiecte implementate în regiunea de 
dezvoltare Sud Muntenia au contribuția publică totală 
(i.e. FEDR + buget de stat) mai mică de 500.000 de 
euro, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia a publicat pe site-ul dedicat implementării Pro-
gramului Operațional Regional 2014-2020 în regiunea 
de dezvoltare Sud-Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, ma -
cheta editabilă în Microsoft PowerPoint a afișu lui/ pa-
noului în format A2 (420 x 594 mm), în ambele orien-
tări - portrait (420 x 594 mm) și landscape (594 x 420 mm). 

Cele două variante ale machetei editabile a afi -
șului A2 pot fi descărcate de pe site-ul regio.adrmun-

tenia.ro, din pagina Program > Identitate vizuală, ca-
pitolul Machete pentru materiale de informare și pu ‐
blicitate, titlul Afiș A2, link: https://regio.adrmuntenia.ro/iden -
titate-vizuala/static/1208#afis-a2.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi -
nan țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat 
implementării Programului în regiunea Sud - Mun-
tenia, regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/identitate-vizuala/static/1208#afis-a2
https://regio.adrmuntenia.ro/identitate-vizuala/static/1208#afis-a2
https://regio.adrmuntenia.ro
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Campania de conștientizare privind economia socială 
și beneficiile acesteia în cadrul proiectului SENSES

ADR Sud Muntenia va demara 
luna aceasta o campanie de conștien -
tizare cu privire la economia socială și 
beneficiile acesteia. Campania este par -
te a Planului Regional de Acțiune ela-
borat în cadrul proiectului SENSES. 

Proiectul SENSES, pe care ADR Sud 
Muntenia îl implementează în calita -
te de partener, are ca obiectiv îmbună -
tățirea condițiilor cadru ale întreprin-
derilor sociale din Regiunea Dunării. 
În acest sens, partenerii proiectului au 
elaborat Strategia Întreprinderilor So ‐
ciale pentru Regiunea Dunării. Stra-
tegia va fi integrată în Strategia ac‐
tualizată a Uniunii Europene pentru 
Regiunea Dunării pentru următoarea 
perioadă de progra mare (2021-2027) 
și va defini viitorul sectorului întreprin -
derilor sociale din regiunea Dunării. 

ADR Sud Muntenia a elaborat 
un Plan de Acțiune Regional, parte 
componentă a strategiei, ale cărui 
prio rități și obiective vor fi implementate până la fina-
lizarea proiectului.  

Secțiunile principale ale Planului regional de acțiu ne: 

1. Instruire antreprenori sociali & Acțiuni de 
mentoring și coaching 

un curs de instruire dedicat antreprenorilor sociali; •
2 evenimente de tip Pitching – invitați antrepre-•

nori sociali și companii tradiționale. 

2. Campanie de conștientizare și promovare 
a Economiei Sociale on line – website și 
Social Media ADRSM 

Prezentare întreprinderi sociale din Regiunea Sud Muntenia; •
Bune practici și studii de caz; •
Rapoarte elaborate în cadrul proiectului privind •

antreprenoriatul social; 
Documente utile pentru antreprenorii sociali; •
Entități care sprijină Economia Socială; •
Oportunități de finanțare; •
Strategia pentru îmbunătățirea ecosistemului în-•

treprinderilor sociale. 
În perioada următoare, ADR Sud Muntenia va pro -

mova întreprinderile sociale care au participat la eve-
nimentele organizate în cadrul proiectului, fiind con-
siderate modele de bună practică. De asemenea, va 
ac tualiza secțiunea dedicată proiectului pe site-ul ADR 
Sud Muntenia cu documentele elaborate în cadrul 
proiectului, precum: Analiza națională a stadiului Eco‐
nomiei Sociale, bune practici, studiul de caz și interviul 
realizat cu reprezentantul unei întreprinderi sociale și Stra ‐
tegia Întreprinderilor Sociale pentru Regiunea Dunării.

Proiect cofinanțat cu fonduri de la Uniunea Europeană (FEDR și IPA) 
www.interreg-danube.eu/senses

http://www.interreg-danube.eu/senses
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ADR Sud Muntenia, 
la Conferința Finală a proiectului SENSES

În perioada 5 - 7 iunie, reprezentanții ADR Sud Mun-
tenia, împreună cu Simion ZANFIR, Directorul general al 
Camerei de Comerț Industrie și Agricultură Argeș, în calitate 
de partener strategic asociat, au participat la Conferința 
Finala a proiectului SENSES, or ga nizată la Budapesta, în 
Ungaria, de către liderul de proiect IFKA  - Instituție de 
drept public, non-profit, pentru dez voltarea industriei. 

În data de 5 iunie a.c a avut loc întâlnirea Comi-
tetului de Coordonare al proiectului, în cadrul căreia 
au fost discutate aspecte referitoare 
la implementarea proiectului, precum 
și evenimentele ce urmează a fi orga-
nizate de către parteneri până la 
sfârșitul perioadei de implementare 
a proiectului, luna iunie 2019.  

La Conferința finală, ce a avut loc 
în data de 6 iunie a.c., au participat 
reprezentanți ai autorităților publice locale și naționale 
din Ungaria, Marius-Valentin Niculae, ofițer de proiect 
în cadrul Secretariatului Comun al Programului 
Transnațional Dunărea, factori de decizie politică din 
țările partenere, întreprinderi sociale și companii care 
desfășoară activități de Responsabilitate Socială Cor-
poratistă. În prima parte a evenimentului a avut loc o 
dezbatere referitoare la necesi tatea elaborării și dez-

voltării Strategiei întreprinderilor sociale pentru regiu‐
nea Dunării din punctul de vedere al factorilor de de-
cizie politică din țări precum: Slovacia, Croația, Belgia, 
România, Ungaria, Serbia și Austria. Ul terior, a avut loc 
un eveniment de pitching, în cadrul că ruia 11 întreprin-
deri sociale din țările partenere și-au prezentat aface-
rea în fața unui juriu internațional, format din membri 
ale unor entități care susțin economia socială. În a 
treia zi a evenimentului au avut loc vizite de studiu la 

două întreprinderi sociale din Bu-
dapesta.  

Proiectul SENSES este imple-
mentat de un consor țiu format din 
17 parteneri, din 10 state din aria 
eligibilă a Programului Transnațional 
Dunărea (Cehia, Slovenia, Ungaria, 
Slovacia, Austria, Croația, Serbia, 

Belgia, Moldova și România). Bugetul total al proiec-
tului este de 1.530.777,50 euro, iar bugetul ADR Sud 
Muntenia este de 132.097,62 euro, contribuția proprie 
fiind de 2.641,96 euro. Perioada de implementare a 
proiectului este 1 ianuarie 2017 - 30 iunie 2019. 

Mai multe detalii cu privire la proiectul SENSES 
puteți afla accesând: https://www.adrmuntenia.ro/pro -
iectul-senses/static/945.

Proiect cofinanțat cu fonduri de la Uniunea Europeană (FEDR și IPA) 
www.interreg-danube.eu/senses

Un pitch sau un discurs scurt de business 
este o cuvântare de aproximativ 30 
secunde - 3 minute, în genere, aparent 
spontană, prin care o persoană își poate 
promova competențele sau serviciile ce le 
poate oferi, sau afacerea, precum și 
valoarea adaugată, pe care o poate oferi 
prin intermediul acestora.

https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-senses/static/945
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-senses/static/945
http://www.interreg-danube.eu/senses
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Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă 
active pentru luna iunie 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte-
nia, prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a publicat 
Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă pentru 
luna iunie 2019! 

Scopul editării acestei publicații este de a veni în 
sprijinul potențialilor beneficiari de fonduri nerambur-
sabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să rea-
lizeze diferite investiții. Astfel, în acest document sunt 
prezentate oportunitățile de finanțare din programele 

operaționale și schemele de grant, ce se derulează în 
prezent în România, precum și oportunitățile din Pro-
gramul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, 
INTERREG V-A și URBACT III. 

Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul 
Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Bibliotecă > 
Documente utile > Catalogul surselor de finanțare, link: 
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/docu-
ment/1150/csf-iunie-2019.pdf.

http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1150/csf-iunie-2019.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1150/csf-iunie-2019.pdf


În data de 3 iunie a fost lansat cel de-al doilea 
apel al proiectului pilot i‐Portunus finanțat de Comisia 
Europeană, proiect destinat finanțării mobilității eu-
ropene a artiștilor. Prin cele trei apeluri planificate, be -
neficiind de un buget global de un milion de euro, pro iec -
tul va sprijini aproximativ 500 de artiști să-și îm bu nă tățească 
colaborările, să creeze, călătorind totodată în altă țară, 
între 15 și 85 de zile. i‐Portunus are în vedere artele spec -
tacolului și artele vizuale, fiind deschis persoane lor ca -
re locuiesc în țările implicate în programul Creative Eu‐
rope. 

Prezentul apel este deschis până la 24 iunie, ora 
14:00 și oferă noi caracteristici precum: mobilitate în 
grup (până la cinci persoane), mobilitate segmentată 
(până la trei călătorii de cel puțin cinci zile pentru a ajun -
ge la un nivel minim de 15 zile și până la 85 de zile) și 
sprijin suplimentar pentru artiștii cu nevoi speciale.  

Sursa: fonduri‐structurale.ro
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Active Citizens Fund a fost lansat!
La începutul lunii mai a fost lansat programul des-

tinat organizațiilor neguvernamentale Active Citizens 
Fund prin care, în perioada 2019 – 2024, cele mai re-
prezentative ONG-uri din societatea civilă beneficiază 
de un buget de 46 de milioane de euro pentru imple-
mentarea proiectelor. Astfel, până în anul 2024 vor fi 
lansate 11 apeluri de proiecte, pe șase domenii de 
asistență, după cum urmează: 

democrație, cetățenie activă, bună guvernare și •
transparență; 

drepturile omului și tratament egal prin combate rea •
tuturor formelor de discriminare pe motive de origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, sex, di za bili -
ta te, vârstă, orientare sexuală sau identitate de gen; 

justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile; •
egalitate de gen și violență bazată pe gen (GBV); •
mediu și schimbări climatice; •
dezvoltarea capacității ONG-urilor; •
În cadrul acestui program pot beneficia de asis -

tență financiară nerambursabilă: ONG-uri constituite 
în baza OG nr. 26/2000 sau Legii nr. 21/1924, Crucea 
Roșie Română și filialele acesteia cu personalitate ju-
ridică și fundațiile de tineret. 

Mai multe detalii privind aspectele important ale 
acestui program de finanțare se pot afla accesând ur-

mătorul link: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/ 
22083/s-a-lansat-active-citizens-fund-46-milioane-
euro-pentru-societatea-civila-vor-putea-fi-accesati-in-
perioada-2019-2024.  

Sursa: fonduri‐structurale.ro

i‐Portunus - apel de proiecte 
destinat mobilității europene 

a artiștilor

Întreprinderile mici și mijlocii din România, Bul-
garia și Letonia a căror activitate se desfășoară în do-
meniul cercetării și inovării, pot beneficia de fonduri 
de 20 de milioane de euro, prin intermediul Progra-
mului Horizon 2020, susținut de Uniunea Europeană 
și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvol-
tare. 

Programul oferă susținere financiară și sprijin 
consultativ pentru aproximativ 200 de companii se-
lectate. Acest program de finanțare european are în 
vedere cele trei țări deoarece acestea figurează cu 
cele mai scăzute punctaje din cadrul UE în ceea ce 
privește capacitățile de inovare și rezultatele inovării. 

Sursa: zf.ro

Oportunități 
pentru 200 de IMM-uri 

din România, 
Bulgaria și Letonia 

prin Programul 
Horizon 2020

Sursă foto: ytim
g.com

http://fonduri-structurale.ro
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/22083/s-a-lansat-active-citizens-fund-46-milioane-euro-pentru-societatea-civila-vor-putea-fi-accesati-in-perioada-2019-2024
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/22083/s-a-lansat-active-citizens-fund-46-milioane-euro-pentru-societatea-civila-vor-putea-fi-accesati-in-perioada-2019-2024
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/22083/s-a-lansat-active-citizens-fund-46-milioane-euro-pentru-societatea-civila-vor-putea-fi-accesati-in-perioada-2019-2024
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/22083/s-a-lansat-active-citizens-fund-46-milioane-euro-pentru-societatea-civila-vor-putea-fi-accesati-in-perioada-2019-2024
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/22083/s-a-lansat-active-citizens-fund-46-milioane-euro-pentru-societatea-civila-vor-putea-fi-accesati-in-perioada-2019-2024
http://fonduri-structurale.ro
http://zf.ro
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Geometrie sacră: 
triunghiul mănăstirilor rupestre argeșene

Spațiu consacrat de legenda creatorului, județul Argeș ne oferă de această dată o călătorie 
spirituală într-o lume sacră ce include ca repere mănăstirile rupestre Nămăiești, Cetățuia 

Negru Vodă și Corbii de Piatră. Astfel, dacă printr-o linie imaginară ar fi unite cele trei lăcașe de 
cult, de care legendele locului asociază figura lui Negru Vodă, s-ar obține un triunghi cu laturile 
de aproximativ 20 de Km. Pe teritoriul țării noastre există multe mănăstiri rupestre, considerate 
adevărate vetre de cultură și spiritualitate, însă doar despre acestea trei se vorbește că ar forma 
un triunghi sacru al creștinătății românești. Dincolo de această perspectivă matematică, istoria, 
legenda și religia, conturează o dimensiune mai profundă prin care se explică aura misterioasă a 
acestor locuri ale căror atestări ajung chiar până la perioada dacică. Să începem, dar călătoria, 
coborând din mit, așa cum Negru Vodă a coborât pe malurile argeșene. 

Fixat în memoria românilor printr-unul din mitu-
rile fundamentale ale culturii române (cine nu recu -
noaște astăzi versurile: „Pe Argeș în gios,/Pe un mal 
frumos/ Negru Vodă trece/ Cu tovarăși zece...”?), des-
pre legendarul Negru Vodă, se spune că în jurul anului 
1290, ar fi „coborât” din țara Făgărașului, așezându-se 
la Câmpulung Muscel, unde stabilește prima capitală a 
țării Românești. Prin originea munteană a acestui înte -
meietor se explică, probabil, numele de Muntenia, dat 
în mod tradițional unei țări a cărei formă predominantă 
de relief este șesul. Astfel, legende muscelene susțin 
că Mănăstirea Cetățuia Negru Vodă – unde sunt con-
servate urmele pașilor voievodului și ale soției sale, 

Margareta, a fost ctitorită odată cu cetatea Câmpulung 
Muscel, în secolul al XIII-lea. Potrivit tradiției locului, 
domnitorul reface o veche cetate dacică, folosită drept 
refugiu. De la această cetatea, care avea și o peșteră de 
taină, numită până astăzi „Peștera lui Negru Vodă”, ar 
proveni atât numele muntelui, cât și al satelor din apro -
piere. La poalele muntelui au fost ridicate, pe rând, trei 
biserici de zid, atestate arheologic. Însă cetatea de pe 
munte trebuia să beneficieze de un loc de rugăciune, 
în acest sens utilizându-se grotele prezente în munte, 
pe pereții cărora au fost descoperite însemne dacice 
(Cavalerul tracic) și paleocreștine (cruci stilizate). 

(continuare în pagina 11) 

Sursă foto: rom
aniajournal.ro

Mănăstirea Corbii de Piatră, județul Argeș
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(continuare din pagina 10) 
Biserica rupestră propriu-zisă e formată din două 

camere separate de un perete de stâncă: pronaos și 
naos, altarul fiind despărțit de naos printr-un zid de 
piatră și cărămidă; se mai păstrează încă urme de pic-
tură din cele trei straturi (secolul al XIV-lea, 1760,1856). 
Din altar izvorăște un fir de apă, tămăduitor între ma-
rile sărbători creștine Izvorul Tămăduirii și Adormirea 
Maicii Domnului.  

Actualmente, Mănăstirea Cetățuia Negru Vodă, 
lăcaș de cult construit pe o stâncă înaltă, la altitudinea 
de 881 de metri, pe malul stâng al râului Dâmbovița, 
între „Valea lui Coman” și „Valea Chiliilor”, adăpostește 
o obște de călugări.  

Al doilea popas spiritual ne aduce la Mănăstirea 
Corbii de Piatră, în prezent mănăstire ortodoxă de că-
lugări, așezată, conform surselor, într-o veche vatră 
as cetică românească. Lăcașul este atestat documentar 
din 1512, când monahia Magdalina, fiică și soție de bo -
ier, proprietară ereditară a moșiei de la Corbi, reîn -
ființează mănăstirea cu hramul Adormirea Maicii Dom-
nului, închinată domnitorului Neagoe Basarab, prima 
mănăstire de călugărițe din țara noastră. Însă prima 
atestare documentară nu reprezintă și data înființării 
mănăstirii. Un alt aspect notabil cu privire la acest lă -
caș ține de pictură, catalogată drept cea mai veche din 
țara Românească, datând, conform expertizei, de la 
începutul secolului al XIV-lea. Dar particularitatea care-
i conferă unicitate în spațiul românesc o reprezintă al-
tarul dublu racordat la o singură navă. Ansamblul ru-
pestru de la Corbii de Piatra constituie dovada concretă 
a existenței unor nuclee monastice de tip anahoretic 
în Tara Românească, încă înainte de organizarea bise-
ricii muntene din secolul al XIV-lea. Totodată, conform 
legendelor locale, în preajma bisericii rupestre era un 
așa-zis jertfelnic dacic, situat la baza pantei, în apro-
pierea porții actuale de acces, unde se aduceau sacri-
ficii lui Zamolxe. De asemenea, sunt presupuneri, că 
în stânga râului Doamnei, pe Plaiul de Mijloc s-ar afla 
ruinele castelului lui Voicu Corvin, tatăl nu mai puțin 
legendarului Iancu Corvin de Hunedoara, cel care a 
păstrat pentru totdeauna blazonul corbului, transfor-
mându-l într-un semn al regilor. 

Cu Mănăstirea Nămăiești se închide triunghiul 
nostru sacru. Biserica mănăstirii, săpată în stânca mun-
telui, este considerată monument istoric din secolul 
al XIV – lea, legendele locului vehiculând și în acest 
caz numele domnitorului Negru Vodă. Însă cea mai 
spectaculoasă dintre acestea rămâne povestea ctito-
rului anonim al bisericii, un cioban din partea locului 
care, făcând un popas la poalele muntelui, în apropie-

rea stâncii unde va fi săpată biserica, are un vis profetic. 
Maica Domnului i se arată îndrumându-l să sape în stân -
că, asigurându-l că va găsi o icoană într-o bisericuță de 
piatră. Trezit din vis, ciobanul a săpat timp de trei zile 
și trei nopți, până când a găsit o bisericuță de piatră, în 
formă de peșteră, cu icoane și odoare bisericești. Icoa -
na găsită de cioban se află în prezent în biserică și o re -
prezintă pe Maica Domnului cu Pruncul Iisus în brațe, 
fiind considerată una dintre cele mai vechi icoane din 
întreaga creștinătate, presupunându-se că a fost zugră -
vită de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca.  

Pe aceste locuri, icoana a fost adusa de Sfântul 
Apostol Andrei, care a propovăduit creștinismul în Do-
brogea și a plecat apoi spre Dacia Superioară, făcând 
popas lângă un templu păgân, închinat zeului Zamolxe. 
Apostolul Andrei, care crezuse ca în grota trăiește un 
slujitor al zeului, pe care-l va creștina, negăsind pe ni-
meni, s-ar fi adresat celor cu care călătorea: „Nemo est.” 
(Nu este nimeni), de unde și numele de Nămăiești. Apos -
tolul Andrei a coborât în grota și a lăsat icoana în par -
tea de nord, aproximativ pe același loc în care se află 
acum în biserica mânăstirii. 

Părăsind tărâmul legendelor și intrând în spațiul 
ipotezelor istorice, dând curs supozițiilor lui Neagu Dju -
vara, dar și ale altor istorici ce acreditează „descăleca ‐
rea” lui Negru Vodă din țara Făgărașului, județul Argeș 
poate fi privit drept punctul de formare al primului 
stat român organizat. De aici și bogăția mitologică!  

Vacanța se apropie, iar spațiile de poveste ale re-
giunii noastre își așteaptă călătorii cu legende mai 
mult decât interesante, incursiunea în acest triunghi 
legendar poate fi făcută într-o singură zi! 

Sursa: crestinortodox.ro

http://crestinortodox.ro


Marți, 4 iunie, Consiliul Județean 
Călărași a semnat contractul de 

execuție pentru două drumuri județene 
de maximă importanță prin care o serie 
de localități din județul Călărași vor fi 
conectate cu Autostrada A2 și județul 
Ialomița. 

Prin acest proiect, administrația județeană 
călărășeană a avut în vedere asfaltarea drumurilor DJ 
302 și DJ 402, având o suprafață de 63 de KM. Prin 
realizarea acestor investiții a căror valoare se ridică la 
aproximativ 90 de milioane de lei, finanțarea fiind asi-
gurată prin Regio (Programul Operațional Regional 
2014 – 2020), localitățile Curcani și Belciugatele vor fi 
conectate cu județul Ialomița. De asemenea, vor fi 
montate marcaje rutiere, vor fi realizate poduri și 
podețe, construindu-se totodată 32 de stații de auto-
buz, 4 pe DJ 302 și 28 pe DJ 402.  

Sursa: infomuntenia.ro
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Sală de sport inaugurată 
în municipiul Pitești!

Din luna iunie, Școala Gimnazială „Ion Pillat” are 
o nouă sală de sport, recepția lucrărilor la proiectul 
„Acoperire teren sport Școala Gimnazială Ion Pillat” 
având loc duminică, 9 iunie. În cadrul proiectului au 
fost efectuate lucrări a căror valoare totală s-a ridicat 
la aproape 500 de mii de lei, sala de sport realizată 
pentru elevi având o suprafață de aproximativ 563 de 
mp. În acest context, în noul an școlar elevii își vor 
desfășura orele de sport în moderna sală de sport. 

Noul edificiu din incinta prestigioasei instituții 
școlare poate fi folosit de elevi în orice anotimp, be-
neficiind de o diversitate de echipamente necesare 
activității sportive.  

Lucrarea este efectuată pe structură metalică, 
din grinzi cu închideri și învelitoare din panouri tip 
sandwich, cu tâmplărie exterioară din PVC, pardoseală 
din tartan, instalație electrică și termică. 

Iluminarea naturală a terenului este asigurată 
prin intermediul unor luminatoare amplasate în înve-
litoare. A fost prevăzută inclusiv o rampă pentru per-
soane cu dizabilități. 

Sursa: curier.ro

ARGEȘ

Drumuri județene 
în modernizare! 

CĂLĂRAȘI

Școala Gimnazială Ion Pillat, Pitești, județul Argeș

http://curier.ro
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La sfârșitul lunii mai, Universi-
tatea „Valahia” din Târgoviște, prin 
Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic a participat la 
cea de-a doua întâlnire transna țio -
nală a partenerilor implicați în pro-
iectul „ACCSESS – Active Cross‐Sec‐
toral Cooperation for Educational 
and Social Success”, finanțat prin 
Programul Erasmus+. Proiectul are 
ca obiectiv prevenirea părăsirii tim-
purii a școlii, prin îmbunătățirea ca -
lității actului pedagogic și a com -
petențelor cadrelor didactice, pre cum 
și prin crearea unui mediu pozitiv de 
învățare. 

Proiectul este derulat în perioada 1 
octombrie 2018 - 31 septembrie 2021, 
universitatea târgovișteană având 
parteneri din patru țări: Ilmiolavoro SRL – Italia, Istituto 
d’Istruzione Superiore „Crocetti‐Cerulli” – Italia, Liceul 
Teoretic „Ion Ghica” Răcari – România, Siuolaikiniu Di-
daktiku Centras / Modern – Lituania, Salcininku Jano 
Sniadeckio Gimnazija – Lituania, Psientífica – Portugalia 
și Agrupamento de Escolas Águeda Sul – Portugalia. 

În cadrul proiectului, Departamentul pentru Pre-
gătirea Personalului Didactic al Universității Valahia 
asigură expertiza necesară realizării următoarelor 
obiective specifice:  

mai bună înțelegere a dinamicii părăsirii timpurii •
a școlii;  

structurarea unui proces de monitorizare perio-•
dică pentru identificarea și susținerea elevilor cu risc 
ESL (early school leaving);  

dezvoltarea abilităților profesorilor, în mod spe-•
cial în trei domenii: monitorizare și sprijin, comunicare 
și raportare, management și predare;  

consolidarea cooperării între școli și actori ex-•
terni, în conformitate cu specificul contextelor locale;  

construirea unor comunități de învățare multi-•
profesionale și transnaționale. 

Pe agenda evenimentului organizat la Vilnius a 
figurat evidențierea principalelor rezultate ale proiec-
tului obținute până în acest moment. Astfel, au fost 
prezentate datele rezultate în urma cercetării calitative 

și cantitative, aplicate atât profesorilor cât și elevilor 
din cele patru țări partenere, cu scopul de a înțelege 
fenomenul ESL (early school leaving), avându-se în ve-
dere în mod deosebit identificarea cauzelor și a 
soluțiilor de prevenire a fenomenului menționat.  

În cadrul celei de-a doua întâlniri de lucru, au 
avut loc două work-shopuri, unul vizând definitivarea 
primului output intelectual al proiectului (Model ti-
pologic al elevului cu risc ESL – responsabil Universi-
tatea „Valahia” din Târgoviște) și altul vizând proiecta-
rea celui de-al doilea output intelectual al proiectului 
(Sistem de monitorizare și prevenție ESL – responsabil 
Ilmiolavoro SRL). 

În a doua zi a întâlnirii transnaționale s-a des fă șu -
rat o dezbatere în care au fost implicați reprezentanți 
ai Ministerului Educației, directori de școli și specialiști 
în domeniul Științelor educației și Psihologiei din Litua nia, 
pe baza principalelor rezultate ale cercetării deru late. 

În perioada următoare, se vor derula activități ca -
re vor definitiva primul output intelectual al proiectului, 
precum și acțiuni specifice dezvoltării unui sistem de 
monitorizare și prevenție ESL. 

Mai multe detalii despre Proiectul A.C.C.E.S.S. pot 
fi găsite pe pagina de facebook a acestuia: https://www.face -
book.com/ACCESS_Erasmus-2023635214391675/ 

Sursa: gazetadambovitei.ro

Universitatea „Valahia” din Târgoviște, 
la cea de-a doua întâlnire transnațională 

a proiectului ACCESS

DÂMBOVIțA

https://www.facebook.com/ACCESS_Erasmus-2023635214391675/
https://www.facebook.com/ACCESS_Erasmus-2023635214391675/
http://gazetadambovitei.ro


www.adrmuntenia.ro 18 regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #420 
4 • 9 iunie 2019

INFO 
JUDEțE

Administrația județului Ialomița a avizat favorabil 
participarea Direcției Generale de Asis tență Socială și 
Protecția Copilului Ialomița la realizarea proiectului 
„Împreună pentru bunici – reducerea numărului de 
bătrâni vulnerabili în comuna Traian, județul Ialomița, 
prin furnizarea de servicii sociale”, depus spre finanțare 
din Progra mul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

Prin acest proiect se dorește reducerea cu 161 a 
numărului de persoane ce aparțin grupurilor vulnera-
bile, prin furnizarea de servicii socia le, într-un interval 
de trei ani, oferindu-se astfel bă trânilor îngrijire la domi-
ciliu. De asemenea, aceas tă inițiativă este complemen-
tară proiectului „Împreună inovăm” care se des fășoară 

până în august 2020 cu scopul de a asigura sustenabi-
litatea centrului comunitar multifuncțional dezvoltat.  

Contextul în care proiectul va fi implementat a 
evidențiat că dintr-un număr de 284 de persoane vâr-
stnice, 161 sunt în risc de excluziune socială ca urmare 
a suferințelor cronice care reduc capacitatea de ac țiu -
ne, a singurătății sau a veniturilor extrem de reduse sau 
inexistente. Astfel, din bugetul total de 2.793.472,97 
lei, peste 2,5 milioane de lei sunt gestionați de Primăria 
Comunei Traian, în calitate de lider de parteneriat, iar 
peste 200 de mii de lei de Direcția Generală de Asis -
tență Socială și Protecția Copilului Ialomița.  

Sursa: obiectiv.net

„Împreună pentru bunici”IALOMIțA

Noi ambulanțe 
pentru Serviciul Județean de Ambulanță Giurgiu

GIURGIU

Serviciul Județean de Ambulanță Giurgiu a primit 
în dotare încă două ambulanțe tip C, din totalul de 17 
care i-au fost repartizate, alăturându-se astfel celor 
cinci livrate în decembrie. Ambulanțele sunt destinate 
urgențelor medicale de maximă prioritate și transpor-
tului medical asistat al pacientului, având în dotare 
echipamente, materiale și medicamente.  

Aceste autovehicule cu destinație medicală au 
fost achiziționate prin Programul Operațional Infras-
tructură Mare 2014-2020 (POIM), în cadrul proiectului 
„Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențele 
medicale”. 

Sursa: jurnalulgiurgiuvean.ro

http://obiectiv.net
http://jurnalulgiurgiuvean.ro
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Administrația municipiului Ploiești a semnat do-
cumentele aferente construcției unei noi unități 
preșcolare în zona de nord a orașului, în vecinătatea 
Școlii Generale „Grigore Moisil”. În prezent, a fost sem-
nat protocolul pentru predarea amplasamentul pentru 
ridicarea grădiniței, proiectul primind finanțare de la 
Ministerul Educației. Lucrările la noul obiectiv vor de-
buta odată cu vacanța elevilor, astfel încât cursurile 
desfășurate la școala aflată în vecinătate să nu fie per-
turbate, termenul de finalizare a proiectului fiind de 
12 luni. Conform acordului încheiat, Ministerul Edu -
cației va finanța cea mai mare parte a cheltuielilor, ad -
ministrației locale revenindu-i atribuțiile de a asigura 
utilitățile și de a amenaja locul de joacă. Valoarea to -
tală a proiectului este de aproximativ 1,3 milioane de 
lei, fără TVA, contribuția primăriei fiind de aproape 
326 de mii de lei.  

Sursa: actualitateaprahoveana.ro

O nouă grădiniță 
pentru municipiul Ploiești!

PRAHOVA

La sfârșitul lunii mai, Școala Gimnazială 
Nr.5 Alexandria a fost gazda celei de-a 

treia întâlniri realizate în cadrul 
proiectului Erasmus+ „Schools Coding, 
Robots Meeting” ce a reunit profesori 
din țările implicate: România, Grecia și 
Turcia. 

Întâlnirea prilejuită de implementarea proiectului 
a fost deschisă printr-un spectacol susținut de elevii 
școlii din Alexandria. De asemenea, elevii români le-
au prezentat cadrelor didactice din țările partenere 
proiectele pe care le-au realizat în Scratch, un limbaj 
vizual de programare care îi ajută pe copii să învețe 
principiile de bază ale programării, și Micro:Bit, un mic 
computer programabil care facilitează programarea 
software. 

Prin activitățile prezentate, s-a avut în vedere 
evidențierea faptului că robotica este o cale atrăgă-
toare de a preda noțiuni de matematică, informatică 
sau tehnologie deoarece stimulează creativitatea ele-
vilor, antrenând totodată gândirea critică în rezolvarea 
problemelor. 

Sursa: ziarulteleormanul.ro

Erasmus + 
„Schools Coding, Robots Meeting”

TELEORMAN

Sursă foto: gokid.ro
Sursă foto: sciencescope.uk

http://actualitateaprahoveana.ro
http://ziarulteleormanul.ro
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Newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia” 
este un material cu informații despre 
activitățile derulate de către Agenție și de 
către Ministerul Dezvoltării Regionale 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.
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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 informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

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 Județean 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 Județean 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 Județean 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 Județean 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 Județean 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 Județean TELEORMAN 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 52-54, etaj 6, 
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

Date de contact 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia


