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În perioada 13 - 15 martie,»
reprezentanții ADR Sud Muntenia,
împreună cu vicepreşedintele Asociației
Start Inovare au participat la întâlnirea de
lansare a proiectului ClusterFY, organizată
de Agenția pentru Ştiință, Inovare şi
Tehnologie din Vilnius (Lituania), în calitate
de lider de proiect. 

Proiectul „ClusterFY – Fostering Clusters’ Interre -
gional Collaboration and Integration into Internatio -
nal Value Chains” este finanțat în cadrul celui de-al
doilea apel al programului Interreg Europe şi se de -
rulează în perioada 1 martie 2017 – 28 februarie 2022.

ADR Sud Muntenia este partener în cadrul con -
sorțiului alături de Agenția pentru Ştiință, Inovare
şi Tehnologie (Lituania), Asociația Alianța Provin-
ciilor nordice (Olanda), Municipalitatea din Hudik-
svall (Suedia), Agenția pentru Dezvoltarea Între-
prinderilor (Polonia), universitatea din Castilia (La
Mancha – Spania), Agenția de Inovare şi energie (Slo -
vacia) şi Centrul pentru Cercetare şi Tehnologie He -
llias (Grecia). 

La cea dintâi întâlnire a comitetului de moni-
torizare a proiectului s-au purtat discuții despre
managementul proiectului, rolul şi responsabi li -
tățile fiecărui partener, contribuția la succesul pro -
iectului şi, totodată, au avut loc dezbateri pentru
stabilirea strategiei de comunicare ClusterFY.

Cu această ocazie, liderul de proiect a realizat
workshop-ul interregional „Empowering and ex-
ploiting Key Enabling Technologies, other cross-
cutting technologies to enhance cluster collabora-
tion (at all levels: national, regional and interna-
tional)”, în cadrul căruia au fost prezentate poli-
ticile pentru clustere ale statelor implicate în pro-
iect, precum şi două bune practici pentru interna-
ționalizarea clusterelor din Danemarca şi Lituania.

De asemenea au fost organizate vizite de lucru
la companii şi institute de cercetare de renume din
Lituania, pentru a prezenta exemple de bună prac-
tică în domenii variate, precum: industrie farma-
ceutică, eficiență energetică, IT şi software etc.. 

Bugetul proiectului este de 1.818.325 de euro,

din care bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia este de 174.320 de euro. 

Obiectivul proiectului constă în îmbunătățirea
instrumentelor de politică regională/ națională, pen -
tru accelerarea procesului de inovare a IMM-urilor,
cu ajutorul unei abordări de specializare inteligen -
tă, stimularea dezvoltării cooperării interregionale
a clusterelor, prin sprijinirea IMM-urilor pentru a ac -
cesa lanțurile valorice globale şi a se angaja în co-
operare pe termen lung cu parteneri strategici din
europa şi nu numai.

Proiectul se va implementa în două etape, aşa
cum este prevăzut în manualul programului. Prima
etapă are o durată de trei ani, timp în care se rea-
lizează schimbul celor mai bune practici între fac-
torii de decizie politică de nivel național/regional
pentru clustere, precum şi între instituțiile respon-
sabile pentru punerea în aplicare a politicii de clus-
ter, facilitarea clusterelor. La finalizarea primei eta -
pe de implementare, partenerii trebuie să reali-
zeze un plan de acțiune, care va fi monitorizat pe
parcursul celei de-a doua etape şi care va prevede
în principal măsuri de îmbunătățire a instrumen-
telor de politică în domeniul clusterelor.
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S-a modificat Ghidul solicitantului
pentru Prioritatea de investiţii 2.2

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administra -
ți ei Publice şi fondurilor europene a publicat, în
data de 14 martie, varianta revizuită a Ghidului
solicitantului - Condiții specifice de accesare a fon-
durilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/102/2/2,
Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții 2.2 „Spri-
jinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate
de producţie şi dezvoltarea serviciilor”.

Revizuirea a vizat corelarea cu modificările
aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPfe
nr. 286/15.02.2017, publicat în data de 23.02.2017),
în ceea ce priveşte:

modelul standard orientativ al contractului de•
finanțare;

termenul aferent depunerii unui extras de car -•
te funciară cu înscrierea definitivă a dreptului de
proprietate, în etapa precontractuală.

În cadrul Anexei 1.5.a - Macheta Analiza şi pre-
viziunea financiară, la foaia de lucru „1B - Contul
de profit şi pierdere” – linia 6 „Cifra de afaceri
netă” şi linia 18 „Venituri din exploatare – total”
a fost corectată formula prin diminuarea reduce-
rilor comerciale acordate; iar la foaia de lucru „1C
- Analiza financiară extinsă” – linia 20 „Capital
propriu”, a fost corectată referința la Bilanțul con-

tabil. Totodată se include excepția depunerii cere -
rii de finanțare, prin împuternicit special, în cazul
în care reprezentantul legal al solicitantului este un
cetățean străin nerezident.

Restul condițiilor şi pre vederilor din Ghidul
specific rămân neschimbate.

Ghidul, împreună cu anexele revizuite pot fi con -
sultate pe website-ul Agenției – http://regio.adrmun-
tenia.ro, secțiunea POR 2014-2020 > Program > Axe
> Axa 2 – IMM, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_ -
2014-2020/s1279/axa-2--imm/.

S-a revizuit Ghidul solicitantului
pentru Prioritatea de investiţii 2.1

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administra -
ției Publice şi fondurilor europene, în calitate de
Autoritate de Management pentru POR, a publicat
în data de 20 martie, o nouă revizuire a Ghidului
solicitan tului - Condiții specifice de accesare a fondu -
rilor încadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A,
Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții 2.1 „Pro-
movarea spiritului antreprenorial, în special prin
facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi
prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclu -
siv prin incubatoare de afaceri”.

Revizuirea documentului a vizat corelarea cu
modificările aduse Ghidului general POR (prin Or-
dinul MDRAPfe nr. 286/15.02.2017), în ceea ce pri -
veşte modelul standard orientativ al contractului

de finanțare, precum şi termenul aferent depune-
rii unui extras de carte funciară cu înscrierea de-
finitivă a dreptului de proprietate, în etapa pre-
contractuală.

Restul condițiilor şi prevederilor din Ghidul
specific rămân neschimbate.

Data limită până când mai pot fi depuse pro-
iecte în cadrul Priorității de investiții 2.1 este 27
aprilie a.c., ora 12:00!

Ghidul, împreună cu anexele revizuite pot fi
consultate pe website-ul Agenției – http://regio.adr -
muntenia.ro, secțiunea POR 2014-2020 > Program
> Axe > Axa 2 – IMM, link: http://regio.adrmunte-
nia.ro/por_2014-2020/s1279/axa-2--imm/, pre-
cum şi pe site-ul programului - www.inforegio.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1279/axa-2--imm/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1279/axa-2--imm/
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1279/axa-2--imm/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1279/axa-2--imm/
http://www.inforegio.ro


4Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 315 / 13 - 19 martie 2017

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

IN
FO

 PO
R 2014 - 2020

S-a lansat un nou apel de proiecte
pentru Prioritatea de investiţii 5.2

MDRAPfe, în calitate de Autoritate de Mana-
gement pentru POR, anunță lansarea unui nou apel
de proiecte pentru Prioritatea de investiții 5.2 „Rea -
lizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului
urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi deconta -
minării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv
a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului
şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului”.

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanța -
re în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2
este 15 aprilie – 15 octombrie 2017, ora 12:00.

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută
o perioadă de o lună de la data deschiderii apelu-
rilor, astfel încât depunerea proiectelor se va face
începând cu data de 15 aprilie.

Precizăm că finanțarea proiectelor se va face res -

pectând principiul competitivității, în ordinea puncta -
jului obținut, doar după parcurgerea tuturor etape-
lor de selecție din primul apel POR 2016/5/5.2/1 şi
în limita sumelor ce rămân disponibile. Proiecte le de -
puse în cadrul apelurilor nr. POR 2017/5/5.2/2/BI,aferent
regiunii BI, şi POR 2017/5/5.2/2/7 Regiuni, aferent ce -
lor 7 regiuni de dezvoltare, se vor finan ța numai dacă
proiectele depuse în primul apel nu utilizează in-
tegral alocarea precizată în ghidul specific apelu-
lui.

Ghidul, împreună cu anexele revizuite pot fi
consultate pe website-ul Agenției – http://regio.adrmun -
tenia.ro, secțiunea POR 2014-2020 > Program > Axe
> Axa 5, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_ -
2014-2020/s1282/axa-5--mediu-urban--patrimo-
niu-cultural/.

Instrucţiunea AM POR nr. 30, privind facturarea separată a sumelor
aferente actelor adiţionale la contractele de achiziţie publică
Autoritatea de Management pentru Programul

Operațional Regional a emis Instrucțiunea nr.
30/14.03.2017, privind facturarea separată a su-
melor aferente actelor adiționale la contractele
de achiziție publică.

Beneficiarii se vor asigura că, în cazurile în ca -
re există un act adițional la contractele de achi zi -
ție publică, sumele aferente acestui act adițional
fie se facturează separat pentru cheltuielile efec-
tuate aferente contractului de bază, respectiv ac-
tului adițional, fie sunt indicate pe un rând separat
în cadrul aceleiaşi facturi respectivele cheltuieli pen -
tru lucrări/ servicii/ produse.

Pentru cheltuielile efectuate până la data pre-
zentei instrucțiuni, beneficiarii vor ataşa la factu-
rile ce conțin cheltuieli aferente atât contractului
de bază, cât şi la cele aferente actului adițional, o
notă explicativă care va conține defalcarea men -
țio nată mai sus.

Instrucțiunea poate fi consultată pe website-
ul nostru: http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea
POR 2014 – 2020 > Instrucțiuni, link: http://re -
gio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiu-
nea30.pdf.
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A fost aprobată versiunea finală a Ghidului
specific aferent Priorităţii de investiţii 5.2 –

apel dedicat zonei ITI Delta Dunării
Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Con -

diții specifice de accesare a fondurilor în cadrul
Apelului de proiecte nr. POR 2017/5/5.2/ITI/1, Axa
prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban şi con-
servarea, protecția şi valorificarea durabilă a pa-
trimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2
„Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii me-
diului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi
decontaminării terenurilor industriale dezafectate
(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii po-
luării aerului şi promovării măsurilor de reducere
a zgomotului” a fost aprobată, în data de 13 mar-
tie, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale,
administrației publice şi fondurilor europene şi a
ministrului delegat pentru fonduri europene şi este
publicată în site-ul programului, www.inforegio.ro.

Ghidul Solicitantului aferent Priorității de in -
vestiții 5.2 conține informațiile specifice Axei prio-
ritare 5 a POR 2014-2020 necesare, în vederea des-
chiderii apelurilor de proiecte POR 2017/5/5.2/1/ITI,
despre specificitatea proiectelor, modalitatea de
completare şi de depunere a cererii de finanțare,
condiții de eligibilitate, o descriere a etapelor de

verificare, evaluare, selecție, contractare a pro-
iectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de
completare a cererii de finanțare de către soli ci -
tanți. Depunerea cererilor de finanțare se face uti-
lizând sistemul integrat de management - aplicația
MySMIS.

Astfel, începând cu data de 14 martie s-a des-
chis apelul nr. POR 2017/5/5.2/ITI/1, ce se va în-
cheia în data de 14 noiembrie 2017. Pentru pregă-
tirea proiectelor este prevăzută o perioadă de
două luni de la data deschiderii apelului, astfel în-
cât depunerea proiectelor se va face începând cu
data de 14 mai 2017.

Precizăm că finanțarea proiectelor se va face
respectând ordinea punctajului obținut doar după
parcurgerea tuturor etapelor de selecție, în limita
sumelor disponibile.

În utilizarea Ghidului specific, prevederile
sale se vor completa, acolo unde este cazul, cu
prevederile Ghidului general al POR 2014-2020, in-
titulat „Ghidul solicitantului – Condiţii generale de
accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 – 2020”.

Sursa: inforegio.ro
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Autoritatea de Management pentru Programul
Operațional Regional (POR) a publicat în data de 13
martie, spre consultare publică, Ghidul Solicitantu -
lui. Condiții specifice de accesare a fondurilor în ca -
drul Axei prioritare 2 – „Îmbunătăţirea competiti-
vităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Priorita-
tea de investiții 2.2 „Sprijinirea creării şi extinderea
capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea
serviciilor” - 2.2 ITI IMM, apel dedicat Investițiilor
Teritoriale Integrate Delta Dunării. eventualele
observații şi propuneri pot fi transmise la adresa:
regio@mdrap.ro, până în data de 23 martie 2017.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl
reprezintă îmbunătățirea competitivității econo-
mice, prin creşterea productivității muncii în IMM-
uri în sectoarele competitive identificate în Stra-
tegia națională pentru Competitivitate. 

Prioritatea de investiții 2.2 va sprijini dezvoltarea

IMM-urilor pentru îmbunătățirea capa ci tă ți lor avansate
de dezvoltare a produselor şi a serviciilor, în vederea
creşterii competitivității economiilor regionale şi națio -
nale. În acest sens, se au în vedere IMM-urile care sunt
interesate de găsirea unui model optim de creştere, atât
în sensul trecerii în altă categorie de dimensiune, cât şi
în sensul dezvoltării activității desfăşurate, în scopul
creşterii dimensiunii pieței adresate (piața locală să de-
vină regională, națională sau internațională). Valoarea
finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200
de mii de euro şi maximum un milion de euro, echivalent
în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării
apelului de proiec te. Aceste plafoane se aplică întregii
valori a finan țării nerambursabile, constând atât din aju-
tor de stat, cât şi, dacă este cazul, din ajutor de minimis.

Sunt eligibile numai proiectele implementate
în zona Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării.

Sursa: inforegio.ro
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Ghidul solicitantului pentru POR 2.2, privind
dezvoltarea întreprinderilor micişi mijlocii,

în zona ITI Delta Dunării

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

în data de 17 martie 2016
ReGIuneA SuD MunTenIA PROIeCTe DePuSe PROIeCTe ReSPInSe eVALuA Re

Axă

Priori -
tate

de in -
ves tiții

Apel
Data

închidere
apel

Alocare
regională

apel
- mil. euro -

nr. pro -
iec te

de pu se

Valoare
totală

- mil. Lei -

Valoare
eligibilă

- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

nr. pro -
iec te

res  pin -
se

Valoare
totală

- mil. Lei -

Valoare
eligibilă

- mil. Lei -

Valoare
solicitată
- mil. Lei -

nr. pro -
iec te în
se lec ție

Alocare
regională

apel
- mil. Lei -

Procent
acoperire
alocare

regionalăl

2 2.1 POR/2016/2/2.1/A/1 27.01.2017,
ora 12.00 36,85 311 330,563 277,560 220,052 42 37,955 33,179 26,868 269 166,300 116,17%

2 2.2 POR/102/2/2 23.08.2017,
ora 12.00 27,22 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,00 0,000 0 122,841 0,00%

3 3.1 POR/2016/3/3.1/A/1 16.11.2016,
ora 10.00 57,34 7 32,104 30,762 18,457 2 15,528 15,098 9,059 5 258,770 3,63%

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

28.08.2016,
ora 10.00 45,71 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 206,285 0,00%

5 5.1 POR/2016/5/5.1/1 25.11.2016,
ora 12.00 38,53 41 438,483 434,469 425,712 14 99,256 97,387 95,401 27 173,882 189,96%

5 5.2 POR/2016/5/5.2/1 25.11.2016,
ora 12.00 14,16 5 34,490 33,790 33,114 1 4,204 4,160 4,077 4 63,903 45,44%

5 5.2 POR/2016/5/5.2/2 15.10.2017,
ora 12.00 14,16 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 63,903 0,00%

6 6.1 POR/2016/6/6.1/1 16.11.2016,
ora 12.00 125,09 3 473,786 471,929 462,280 1 130,105 129,722 127,022 2 564,519 59,39%

6 6.1 POR 2016/6/6.1/2 06.07.2017,
15.00 125,09 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 564,519 0,00%

7 7.1 POR/2016/7/7.1/1 05.12.2016,
ora 17.00 15,32 6 83,727 82,039 80,433 3 31,556 30,879 30,296 3 69,138 72,52%

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

29.08.2017,
ora 12.00 4,22 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 19,044 0,00%

• Curs Inforeuro martie 2017: 4,5129 lei
• Valoare totală este formată din cofinanțare ue (feDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile

(CBCHe), precum şi cheltuielile neeligibile ale proiectului.
• Valoarea eligibilă este formată din cofinanțare ue (feDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile

eligibile (CBCHe).
• Valoarea solicitată este formată din cofinanțare ue (feDR) şi cofinanțarea de la bugetul de stat (BS).
• Alocare apel este suma solicitată confom Ghidului solicitantului calculată în lei la cursul Inforeuro din luna raportării.

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis

Apel închis

http://www.inforegio.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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MDRAPFE: „Programele de finanţare avansează rapid.
Avem 5.100 de proiecte depuse pe PNDL şi 5 apeluri de

proiecte lansate pe POR doar în acest an”
„Prioritatea numărul 1 sunt fondurile euro-

pene şi programele de dezvoltare. Pentru Progra-
mul Naţional de Dezvoltare Locală au fost depuse
5.100 de proiecte, în valoare totală de 28 de mi-
liarde de lei. După 17 martie vom şti numărul total
al proiectelor depuse”, a declarat viceprim-minis-
trul Sevil Shhaideh, la Iaşi. 

Conform viceprim-ministrului, toate investiții -
le începute în perioada 2009 - 2012 au primit finan -
țare prin program, pentru a putea fi finalizate, prio -
ritare fiind proiectele de dezvoltare şi moderniza -
re locală. Având în vedere valoarea cererilor de fi-
nanțare prin PnDL, etapa a II-a, dacă suma pro iec -
telor depuse va depăşi valoarea alocată, pentru repar -
tizarea fondurilor vor fi aplicate criteriile din legis la -
ția ce reglementează programul (HG nr. 624/2015). 

Declarațiile au fost făcute în contextul întâl-
nirii pe care ministrul dezvoltării a avut-o marți,
14 martie, cu reprezentanți ai autorităților publice
locale din județ. Întâlnirea între nivelul central şi
local al administrației publice a fost una construc-
tivă, în care s-au conturat soluții pentru proble-
mele semnalate. 

„Şi pe programele europene am avansat. De

la începutul anului până astăzi am lansat în con-
sultare 5 ghiduri specifice pe POR şi 4 apeluri de
proiecte, am făcut o modificare la Ghidul general
şi mai avem în pregătire alte lansări. Ținta este ca
în acest an să deschidem apeluri de proiecte pe toa -
te axele programelor operaţionale. Indiferent de
stadiul în care am preluat domeniul, avansăm cât
de rapid se poate cu programele europene, pe care
le gestionăm în calitate de Autoritate de Manage-
ment”, a adăugat ministrul Shhaideh. 

O altă noutate pe zona de fonduri europene o
reprezintă aprobarea, de către Comisia europea -
nă, a primului sumar de proiect mare de infrastruc -
tură finanțat prin Programul Operațional România –
ucraina 2014 - 2020. este vorba despre un proiect
destinat să ducă la o mai mare siguranță a popu-
lației şi a nivelului de securitate transfrontalieră,
prin îmbunătățirea instruirii comune şi a acțiunilor
de cooperare în managementul situațiilor de ur-
gență. Până la sfârşitul anului 2017, documentația
integrală va fi transmisă Ce spre aprobare, urmând
ca implementarea proiectului să fie demarată în
prima parte a anului 2018. 

Sursa: finantare.ro

Sevil Shhaideh,
viceprim-ministrul României

De la începutul anului până
astăzi am lansat în consultare
5 ghiduri specifice pe POR şi
4 apeluri de proiecte, am făcut
o modificare la Ghidul general
şi mai avem în pregătire alte
lansări. Ținta este ca în acest
an să deschidem apeluri
de proiecte pe toa te axele
programelor operaţionale.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.finantare.ro
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Castrul roman Jidova din Câmpulung Muscel
Castrul roman jidova din»

Câmpulung Muscel este considerat
cel mai important fort de apărare
de pe Limes Transalutanus, având rolul
de a controla drumul ce trecea prin Pasul
Bran. A fost construit între anii 190 şi 211,
în timpul împăraților Commodus şi
Septimius Severus, fiind singurul castru
de piatră de pe Limes Transalutanus.

Situat în cartierul Pescăreasa, la intrarea dins-
pre sud în municipiul Câmpulung, în imediata pro-
ximitate estică a şoselei Piteşti - Câmpulung, între
aceasta şi râul Târgului, castrul mare din punctul
„Jidova” este cea mai importantă şi mai bine păs-
trată construcție militară de acest gen de pe tra-
seul Limesului Transalutanus (fiind în acelaşi timp
şi singura edificată din piatră). nu cunoaştem nu-
mele antic al castrului, însă târziu, după retrage-
rea aureliană şi după perioada marilor migrații ce
au transformat în cenuşă operele arhitecturale şi
edilitare ale antichității, în zorii evului mediu, lo-
calnicii şi călătorii pe drumul Câmpulungului, de-
opotrivă, rămân impresionați de zidurile încă so-
lide ale castrului aflat în ruină şi le atribuie fabu-
loşilor oameni înalți şi puternici care populau lu-
mea la începuturile ei - jidovii, în limbajul popular,
întâlniți în majoritatea mitologiilor europene.

Castrul de la jidova este unul dintre cele mai
bine păstrate din întreaga Dacie romană, iar cer-
cetările arheologice susținute, de la al căror înce-
put s-au împlinit 13 decenii, dublate de ample lu-
crări de restaurare şi consolidare constituie un mo-
del de consecvență şi reuşită în încercarea de a ne
apropia mai mult de monumentele antichității. 

Aici, în muzeul de sit în care a fost transfor-
mat castrul, pot fi văzute puternicul zid de incintă
din piatră, cu porțile şi turnurile adiacente, clădi-
rea ofițerilor, locuința comandantului, magazia în
care erau adăpostite proviziile pentru hrana sol-
daților, dar şi a cailor, precum şi ingeniosul sistem
de încălzire specific tehnicii romane, aşa-numitul
hypocaustum. De la „Jidova” provine şi o atestare
expresă a trupei militare din armata imperială ro-
mană ce a activat pe limesul transalutan, fiind can-
tonată în acest castru. este vorba de o trupă auxi-

liară alcătuită din luptători orginari din Commage -
na, o regiune a provinciei romane Syria: Cohors Pri -
ma flavia Commagenorum.

expoziția, deschisă în 1970, cuprinde obiecte
descoperite în cercetările arheologice de pe Limes
alutanus şi transalutanus şi cu precădere obiecte
descoperite în cercetările din Castrul jidova. Sunt
expuse obiecte din ceramică (opaițe, cărămizi şi frag -
mente de țigle cu inscripții, amfore, piese de pavi -
mentum şi mozaic, piese pentru hypocaustum), ar -
me (vârfuri de săgeți, sulițe, cuțite), accesorii de echi -
pament militar etc.. 

În incinta castrului se păstrează o parte din clă -
dirile romane (Principia - comandamentul, Prae-
torium - clădirea comandantului, clădirea ofițeri-
lor, Horreum - magazia de cereale). Pe latura de sud
a fost reconstituit un turn de curtină şi, parțial, tur -
nurile porții Praetoria (poarta principală de intra -
re), turnul semirotund din colțul de sud-vest, dar
şi celelalte turnuri ale porților Decumana, Dextra
şi Sinistra de pe laturile nord, est şi vest. 

Sursa: muzeul-judetean-arges.ro

IN
FO

 TU
RISM

 SU
D

 M
U

N
TEN

IA

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://muzeul-judetean-arges.ro


În cadrul programului Senior experts Services,
Primăria Municipiului Călăraşi implementează un
proiect prin care beneficiază de consultanță gra-
tuită privind dezvoltarea durabilă a oraşului, din
partea unui expert german.

Perioada de desfăşurare a acestei colaborări
este între 27 februarie 2016 şi 19 martie 2017. Mo-
nika Wiebush, expert german în dezvoltare durabi -
lă şi urbanist de formare, cu o experiență vastă de
lucru cu state europene, dar şi cu state mai puțin
dezvoltate precum Mongolia sau Afganistan, a spri-
jinit Primăria Municipiului Călăraşi în prioritizarea
măsurilor de dezvoltare deja propuse prin Strate-
gia de Dezvoltare economică şi Socială a Municipiu -
lui Călăraşi pentru perioada 2014 - 2020, dar şi în
dezvoltarea unor măsuri noi de abordare a proce-
sului de dezvoltare municipală şi de incluziune efi-
cientă a cartierelor mărginaşe.

Senior expert Services este o fundație germa -
nă înființată în anul 2003, având printre sponsori
federația Patronatelor Germane, federația Ger-
mană a Asociațiilor Industriale, Camera de Comerț

şi Industrie Germană, Confederația Germană a Meş -
teşugarilor.

Misiunea SeS este aceea de a mobiliza compe -
tențele experților seniori din Germania, în scopul
promovării dezvoltării economice a țărilor în curs
de dezvoltare, prin întărirea performanțelor şi
competitivității economice ale clienților bazată pe
calificarea managementului şi personalului de exe -
cuție pentru rezolvarea de probleme concrete.

Sursa: editia.ro

În cadrul unei conferințe de presă, autoritățile
locale au anunțat principalele investiții de care va be-
neficia municipiul Piteşti în viitoarea perioadă. Apro-
barea bugetului a intrat în linie dreaptă, iar investițiile
ar urma să se concretizeze în următoarele luni.

Printre investițiile importante se numără achi -
ziționarea a 25 de autobuze electrice, din toamna
acestui an, demararea construirii unei săli polivalen -
te de capacitate mare, modernizarea stadionului mu -
nicipal, precum şi aducerea la ultimele standarde
europene a piețelor din cartierele Găvana şi Trivale.

„Obiectivele de investiţii avute în vedere sunt
unele cu bani de la bugetul local – reabilitări de
străzi, reparaţii de şcoli, reabilitare reţele ter-
mice etc., unele cu fonduri europene – am depus
deja la Autoritatea de management proiectele
respective, aşa cum este cazul Planului de mobi-

litate urbană –, iar altele prevăd accesarea de fon-
duri de la bugetul de stat – modernizarea stadio-
nului `Nicolae Dobrin`, reabilitarea pieţelor Tri-
vale şi Găvana, construirea unei săli polivalente
şi a unor pasaje rutiere, reabilitarea şi extinderea
unor unităţi de învăţământ”, a declarat primarul
municipiului Piteşti.

În cifre, realizarea principalelor obiective
arată în felul următor:

modernizarea Pieței Trivale: 3,68 milioane de lei;•
modernizarea Pieței Găvana: 5,95 milioane de lei;•
Sala Polivalentă Municipală: 46 milioane de lei;•
modernizarea Stadionului „Nicolae Dobrin”:•

58 milioane de lei;
amenajarea exterioară a Casei Căsătoriilor:•

649.000 de lei.
Sursa: ziarulargesul.ro
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Investiţii importante pentru PiteştiArgeş

Colaborare
prentru dezvoltarea durabilă

a municipiului Călăraşi

Călăraşi

http://editia.ro
http://www.ziarulargesul.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Sala unirii a Cj Dâmbovița a fost gazda dez-
baterii finale asupra documentației de urbanism
„Actualizare, Reconfigurare Plan Urbanistic Zonal
Padina – Peştera şi a Regulamentului Local de Ur-
banism aferent”. Dezbaterea a avut ca scop revi-
zuirea Planului urbanistic aprobat în vederea stu-
dierii posibilității amplasării unor structuri turis-
tice diversificate corelate cu amplasamentul situ-
lui într-o zonă natural protejată. Preşedintele Cj,
Alexandru Oprea, a precizat că a făcut demersurile
necesare la Ministerul Turismului pentru ca zona
Moroeni – Padina – Peştera să fie declarată stațiune
turistică şi a punctat, totodată, care sunt intențiile
de viitor: „CJ Dâmboviţa este interesat în ceea ce

priveşte dezvoltarea acestei zone. În urma discuţii -
lor purtate cu Ministerul Turismului ne calificăm, cu
câteva adăugiri pe care trebuie să le facem, la sta-
ţiune turistică de interes local şi cred că este un
prim pas. Un al doilea pas pe care l-am făcut prin
intermediul ADI Apa Dâmboviţa, am aprobat buge -
tarea unor studii legate de ceea ce înseamnă pros-
pecţiuni, analiză, parte de exproprieri pentru a asi -
gura alimentarea cu apă şi a face captarea izvoa-
relor care sunt în zonă şi de asemnea un studiu re-
feritor la proiecţia reţelelor sau viitoarelor reţele
de utilităţi pe această zonă.”, a declarat preşedin -
tele Cj Dâmbovița, Alexandru Oprea.

Sursa: ziardambovita.ro

Planul Urbanistic Zonal
Padina – Peştera şi a Regulamentului Local
de Urbanism aferent, în dezbatere finală

Dâmboviţa

Consilierii locali s-au reunit joi, 16 martie,
într-o şedință extraordinară pentru aprobarea a
trei proiecte de hotărâre, printre care înființarea
Autorității urbane a Municipiului Giurgiu. În cadrul
acestui proiect, în raportul de specialitate realizat
de Direcția Programe europene este specificat fap-
tul că Autoritatea urbană a Municipiului Giurgiu,
în contextul Parlamentului european, este un ter-
men generic ce desemnează structura internă sta-
bilită în cadrul municipiilor de județ care îndepli -
neşte atribuțiile delegate de Autoritatea de Mana-
gement a POR, cu privire la selecția strategică a pro -
iectelor finanțabile prin intermediul Axei prioritare
4 a POR 2014 - 2020. 

Astfel, municipiul reşedință de județ îndepli -
neşte rolul de Organism Intermediar la nivel se-
cundar (II) în sistemul de management şi control al
POR 2014-2020. Autoritatea urbană se va constitui
la nivel de comisie şi va fi formată din trei membri,
având de preferință specializări sau experiență în
domeniul tehnic, economic, dezvoltare regională,
unul dintre membri având rol de coordonator. Rolul
acestei entități este de a prioritiza şi selecta pro-

iectele aferente SIDu (inclusiv PMuD), proiecte
finanțabile în perioada 2014 – 2020, prin interme-
diul Axei prioritare 4 a POR 2014 - 2020, pornind
de la lista de proiecte intermediare şi a fişelor de
proiecte întocmite de către structurile interne ale
Primăriei Giurgiu. 

Sursa: valahiatv.ro

S-a aprobat înfiinţarea Autorităţii Urbane
a Municipiului Giurgiu

Giurgiu

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.ziardambovita.ro

http://valahiatv.ro


Transbaiul, reţeaua de drumuri
ce va lega Prahova de Braşov
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S-a dat startul
campaniei naţionale de împădurire, la Slobozia!
Ialomiţa

Ialomița se numără printre județele cu un
mare deficit de pădure. În cadrul etapei pilot a
Programului național de educație Civică forestieră
„Tai un copac, plantezi doi”, prezența prim-minis-
trului în Ialomița a fost argumentată ca exemplu
la nivel național privind protecția mediului. „E un
semnal pe care vrem să-l dăm ca aceste tipuri de
acţiuni să continue peste tot. Oricât am încerca
să îmbunătăţim cadrul legal, fie că vorbim de ex-
tinderea radarului pădurilor, fie alte programe in-
formatice care să acopere aceste zone, nu putem
să ne punem în faţa drujbelor, a lăcomiei sau a
iresponsabilităţii anumitor cetăţeni. Singurul scut
pe care putem să-l facem este scutul dat de oa-
menii legii, dar nu numai, ci şi spiritul civic pe fie-
care dintre noi trebuie să-l avem. Iar pădurea şi
ocrotirea pădurilor ţine de ocrotirea vieţilor noas-

tre, ceea ce pentru noi este o prioritate de guver-
nare şi ţine de siguranţa naţională”, a declarat
prim-ministrul Sorin Grindeanu.

La debutul campaniei, ministrul apelor şi pă-
durilor a precizat că o preocupare actuală a minis-
terului o reprezintă inventarierea terenurilor de-
gradate şi valorificarea acestora: „Am solicitat au-
torităţilor locale inventarierea tuturor terenuri-
lor, ca să putem face demersurile necesare pentru
împădurirea acestora, creşterea suprafeţei de
fond forestier şi înfiinţarea de perdele de protec-
ţie. Există o linie de finanţare în cadrul PNDR, care
poate sprijini astfel de intervenţii”, a spus Adriana
Petcu. Pentru stoparea tăierilor ilegale se vor în-
teți controalele şi se vor face angajări suplimen-
tare la Gărzile forestiere.

Sursa: guraialomitei.com

Autoritățile județene»
au reluat discuțiile cu privire la
reabilitarea Dj 102 I, Câmpina - Valea
Doftanei - Săcele, drumul ce ar fi
o alternativă pentru Dn1
Ploieşti - Braşov.

De fapt întregul proiect include la această oră
o serie de drumuri care în prezent sunt, în cele mai
multe cazuri, forestiere sau au statut de drumuri
locale.

Pe teritoriul județului Prahova, Transbaiul,
cum mai este supranumit drumul, ar urma să tra-
verseze Valea Doftanei, Seciuri, precum şi locali -
tă țile Buşteni şi Azuga.

Bugetul estimativ în urmă cu doi ani era de
peste 30 de milioane de euro. Conform propunerii
avansate de Asociația de Dezvoltare Turistică Du-
rabilă Munții Baiului, drumul vizează tronsonul de
la km 35-100 la km 50 - 924.

Drumul va atinge altitudinea maximă pe Cul-
mea Baiului (1.834 m), urmând să traverseze Mun -

ții Baiului de la Vest la nord, paralel cu Valea Pra-
hovei. Conform proiectului, punctul de pornire pe
raza județului Prahova este în Buşteni (Poiana
ţapului), fiind paralel cu Valea Zamorei, până în
culmea urechea, apoi va trece pe sub Vârful Baiu-
lui, Vârful Cazacu şi Vârful urechea. Coborârea pe
Valea Cazacu se face pe drumul forestier Cazacu,
urmând ca acesta să facă legătura cu Valea Azugii.
De aici se face o ramificație către localitatea Valea
Doftanei.

Această legătură se va realiza printr-un drum
de versant ce va coborî prin Valea Prislop. Cobo-
rârea către Secăria se va realiza printr-un alt
drum, ce trece prin Culmea Zamora - Creasta Ba-
iului, Vârful Doamnele şi Valea florei.

Întreaga rețea de drumuri incluse în acest pro-
iect este 47,2 kilometri. De curând a avut loc o
nouă întâlnire între reprezentanții Asociației de
Dezvoltare Turistică Munții Baiului şi ai Consiliului
județean Prahova, în vederea atragerii de finan -
ța re pentru realizarea Transbaiului. 

Sursa: prahovabusiness.ro

Prahova

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.guraialomitei.com
http://www.prahovabusiness.ro
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Lucrările la podul de peste Vedea
vor fi finalizate în cel mult trei luni

Teleorman

Lucrările de reabilitare la podul de»
peste Vedea vor fi finalizate în cel mult
trei luni, iar podul va fi redat circulației în
parametri tehnici corespunzători, în
concordanță cu normativele în vigoare.

Lucrările de reabilitare a podului peste râul
Vedea, situat pe Dn 6 la intrare în municipiul Ale-
xandria, au demarat la începutul lunii august 2016,
având ca termen de finalizare două luni. Din cauza
descoperirii unor serioase avarii la structura de re-
zistență, lucrările au fost sistate după numai o
lună.

Potrivit Companiei naționale de Autostrăzi şi
Drumuri naționale din România (CnADnR), în tim-
pul execuției lucrărilor de reabilitare a podului, în
momentul în care s-a realizat decopertarea căii şi
a trotuarelor, s-au observat fisuri longitudinale ce
nu puteau fi identificate înaintea decopertării. Din
acest motiv s-a impus o serie de lucrări suplimen-
tare, ce nu au fost prevăzute inițial în contract. A
urmat o licitație pentru încredințarea lucrărilor su-
plimentare, care a fost câştigată de aceeaşi firmă.
Procesul birocratic şi vremea nefavorabilă, ce au
urmat, nu au permis reluarea lucrărilor până de
curând. 

„Starea actuală a podului nu este diferită de

starea lui atunci când ne-am apucat de lucrări. În
principiu, la orice lucrare de acest gen, respectăm
legislaţia, astfel că se face o expertiză, vine un
expert tehnic care analizează defectele, evident
pe cele pe care le poate determina prin metodele
actuale, încheie o expertiză tehnică, urmând să
se întocmească un proiect tehnic şi detalii de exe-
cuţie. Din contractul nostru a făcut parte şi partea
de proiectare, însă nu şi cea de expertizare, astfel
încât, pe baza unei expertize, noi avem o listă de
defecte pentru care am ofertat şi am şi câştigat.
În timpul execuţiei, după decopertare, au apărut
acele fisuri pe care probabil toată lumea le ştie,
ce nu puteau fi observate în stadiul de expertiză,
deci nu au putut fi ofertate. În consecinţă, acele
fisuri trebuie remediate neapărat. Podul va fi re-
parat, după terminarea lucrărilor va fi în para-
metri tehnici corespunzători, în concordanţă cu
normativele în vigoare”, a declarat şeful de lu-
crări, florin Iacob.

Acesta a dat asigurări că ultimul termen de fi-
nalizare a lucrărilor de reabilitare a podului, dat
de compania pe care o reprezintă, va fi respectat.
„Două luni şi jumătate, trei luni cu o marjă de vre -
me rea, este un termen realist. Nu putem întârzia,
pentru că pierdem bani!”, a precizat florin Iacob. 

Sursa: teleorman24.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://teleorman24.ro


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

Agenție şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice
şi fondurilor europene, în vederea promovării

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

organizate de acestea în județele regiunii.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

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

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Argeş, sediul Consiliului județean Argeş: Piața
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Piteşti,
jud. Argeş; 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 şi 101, mun. Târgovişte, 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. Ploieşti, 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, Călăraşi, jud.
Călăraşi, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN -
director adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 20 martie 2017

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția şi activitățile pe care
dumneavoastră le desfăşurați. 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) şi va fi distribuit

electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare ReGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor

județene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației

Publice şi fondurilor europene, reprezentanților mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor

dedicate (portalurilor de ştiri economice), precum
şi 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

