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Caravana de promovare a oportunităţilor de finanţare
pentru dezvoltarea serviciilor sociale prin POR

Săptămâna trecută, ADR Sud Muntenia a orga-
nizat o nouă caravană de promovare a oportuni -
tăților de finanțare din Programul Operațional Re-
gional. Această sesiune de informare a avut ca scop
promovarea Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infras-
tructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de in -
vestiții 8.1 „Investiţiile în infrastructurile sanitare
şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel na -
ţional, regional şi local, reducând inegalităţile în
ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând
incluziunea socială, prin îmbunătăţirea accesului
la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum
şi trecerea de la serviciile instituţionale la servi-
ciile prestate de colectivităţile locale”, Obiectivul
Specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu ser -
vicii sociale” pentru Grupul vulnerabil: Persoane
cu dizabilităţi şi pentru Grupul vulnerabil: Copii.

Astfel, în data de 13 iunie a avut loc un semi-
nar de informare pentru solicitanții eligibili din
județul Prahova, care pot obține fonduri nerambur -
sabile fie pentru restructurarea Centrului de Re-
cuperare şi Reabilitare neuropsihiatrică pentru Per -
soane Adulte cu Handicap Călineşti, prin înființa-
rea de centre de zi şi locuințe protejate la nivelul
uAT floreşti (prin Prioritatea de investiții 8.1/8.3
B), fie pentru centrele de plasament selectate de
AnPDCA, în vederea închiderii şi a continuării pro-
cesului de dezinstituționalizare pentru copii, şi a -

nume Centrul de Plasament Plopeni, Complexul de
Servicii Comunitare „Sf. Andrei” Ploieşti, Comple-
xul de Servicii Comunitare „Sf. Maria” vălenii de
Munte şi Centrul de Plasament Sinaia (prin Priori-
tatea de investiții 8.1/8.3 C).

Cel de-al doilea eveniment a avut loc în data
de 14 iunie, la Piteşti, unde au fost prezentate ti-
purile de activități ce pot fi realizate de potențialii
beneficiari pentru a obține fonduri nerambursabile
în cadrul Priorității de investiții 8.1, Obiectivul spe -
cific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu ser-
vicii sociale” pentru Grupul vulnerabil: Persoane
cu dizabilităţi.

Solicitanții eligibili de la nivelul județului Ar -
geş pentru această linie de finanțare pot fi: Direc -
ția generală de asistență socială şi protecția copi-
lului sau parteneriate între DGASPC şi unități ad-
ministrativ-teritoriale şi/sau OnG-uri din Argeş, cu
activitate în domeniul protecției şi promovării drep -
turilor persoanelor cu dizabilități, acreditate ca fur -
nizori de servicii sociale şi/sau unități de cult acre-
ditate ca furnizori de servicii sociale.

În Argeş ar putea fi restructurate Centrul de
Îngrijire şi Asistență Piteşti şi Centrul de Integrare
prin Terapie Ocupațională Tigveni, prin înființarea
de centre de zi şi locuințe protejate la nivelul uAT-
urilor Băbana, Bârseştii de jos şi Băileşti – uAT Tig-
veni, precum şi Ciofrângeni.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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ClusterFY: Prima întâlnire a grupului local
de stakeholderi, la Târgovişte

Marți, 20 iunie, începând cu ora 11:00, ADR Sud Mun-
tenia, în calitate de partener, organizează, la Târgovişte,
prima întâlnire a actorilor interesați de revizuirea politi-
cilor de clustere, în cadrul proiectului ClusterFY.

Proiectul ClusterFY este finanțat prin INTERREG
Europe, care vizează în actuala perioadă de progra -
mare îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor
şi programelor de dezvoltare regională, în principal
a programelor din cadrul obiectivului privind inves -
tițiile pentru creştere economică şi a locurilor de
muncă prin promovarea schimbului de experiență
între diverşi actori naționali şi regionali.

Proiectul este implementat de un consorțiu for mat
din opt parteneri din Suedia, Olanda, Polonia, Slovacia,
Grecia, Spania şi România, al cărui Coordo nator este
Agenția pentru Știință, Inovare şi Tehno logie (MITA) din

vilnius, Lituania. Activitățile proiec tului au început în
luna ianuarie 2017 şi se vor imple menta pe durata a cinci
ani, finalizându-se la sfâr şitul anului 2021.

O etapă importantă din cadrul procesului de im-
plementare a proiectului este crearea unui grup de
actori relevanți pentru politica adresată, interesați de
revizuirea politicii privind clusterele din România, care
se va materializa în cadrul acestui prim eveniment de
prezentare a ClusterFY. Astfel, prin aceasta, se va asi-
gura faptul că procesul de învățare nu se va limita doar
la nivelul partene rilor de proiect, ci se va disemina că-
tre toate nive lu rile de guvernare implicate în definirea
respectivei politici publice. ClusterFY vizează revizui-
rea de politici cu impact asupra dezvoltării econo-
mice, prin stimularea cooperării la nivelul entităților
din cadrul Qvadruplu Helix.

Clusterul Start Inovare – Colaborare pentru facilitarea transferului tehnologic
şi de know-how pentru dezvoltarea de soluţii inovative

Miercuri, 21 iunie, la Bucureşti va avea loc evenimen -
tul de lansare a clusterului Start Inovare, denumit „Smart
Infrastructure Workshop”. Evenimentul se va desfăşura
la sediul Institutului de Studii şi Proiectări Energetice din
b-dul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, începând cu ora 9:30.

Asociația Start Inovare a fost înființată în 2016 şi
funcționează ca o structură de tip cluster de inovare.
Alături de ADR Sud Muntenia, din clusterul Start Inovare
fac parte companii de renume mondial (General Electric,
Kapsch), leaderi pe piață locală (Iridex, ISPE), univer si -
tăți, companii private de R&D, asociații etc., care împreu -
nă au capacitatea tehnologică de know-how şi financiară
de a genera soluții inovative cu aplicabilitate imediată.
Clusterul Start Inovareeste rezultatul unui proces de co-
laborare între entități provenind din zone diverse ale e -
conomiei, care s-au reunit cu scopul de a facilita transfe -
rul tehnologic, pe scară largă, a celor mai avansate teh-
nologii menite să rezolve probleme din agricultură, me-
diu, energie, IT etc..

În cadrul evenimentului de lansare se vor purta
discuții grupate pe subiecte ce vor acoperi cele patru
sec toare de interes vizate de asociație - agricultură, me-
diu, energie şi IT -, la care vor participa reprezentanți
atât din zona guvernamentală, cât şi din zona privată. În

urma acestor discuții în paneluri vor fi prezentate Gu-
vernului preocupările şi tendințele de dezvoltare iden-
tificate de participanți. În acest sens, membrii clusterului
îşi propun ca astfel, pornind de la recomandările con-
cretizate în cadrul workshop-urilor, să structureze viitoa-
rele acțiuni ce vor fi implementate de asociație. Clusterul
are ca obiectiv pe termen lung să contribuie la moder-
nizarea României în profunzime, pe multiple paliere eco-
nomice, prin creşterea adaptabilității economice la pro-
vocările acestei perioade, prin dezvoltarea şi transfera-
rea în economie a unor soluții tehnologice inovative de
ultimă generație. Pe termen scurt, membrii asociației îşi
doresc să devină parteneri ai segmentului guvernamen-
tal, atât prin proiecte, cât şi în cadrul consultărilor publi -
ce organizate pe diverse inițiative/propuneri legislative.

În acest sens, ADR Sud Muntenia, în calitate de mem -
bru al clusterului Start Inovare, vă invită să luați parte la
evenimentul de lansare din data de 21 iunie, în cadrul că -
ruia, împreună cu entități din mediul privat şi public, putem
contribui la creşterea competitivității economice, prin ino -
vare şi transferarea cunoştințelor în practica economică,
ce se află într-un proces continuu de schimbare, adap-
tarea permanentă la provocările societății moderne fiind
imperioasă pentru dezvoltarea societății româneşti.

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


4Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 328 / 12 - 18 iunie 2017

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

IN
FO

 PO
R 2014 - 2020

Marți, 13 iunie, s-a publicat Ghidul specific
a ferent Axei prioritare „Îmbunătăţirea infras-
tructurii educaţionale”, Prioritatea de investiții
10.1 „Investiţiile în educaţie, şi formare, inclu-
siv în formare profesională, pentru dobândirea
de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii
prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi
formare”, Obiectivul specific 10.2 „Creşterea
gradului de participare la învăţământul profesio-
nal şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii”.

Eventualele observații şi propuneri pot fi trans -
mise la adresa e-mail: regio@mdrap.ro până în
data de 28 iunie a.c..

Ghidul poate fi consultat pe website-ul Agen -
ției – http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR
2014-2020 > Program > Axe > Axa 10, link:
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-
2020/s1287/axa-10--infrastructura-de-educa-
tie/.

Ghidul solicitantului pentru
Axa prioritară 10, P.I. 10.1,

Obiectiv specific 10.2 -
Învăţământ profesional

şi tehnic,
în consultare publică În data de 13 iunie s-a publicat, spre consul -

tare publică, Ghidul solicitantului - Condiții speci -
fice de accesare a fondurilor în cadrul Axei priori -
tare 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conserva -
rea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimo -
niului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 „Con-
servarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea
patrimoniului natural şi cultural” - apel de pro-
iecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei
uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, în
ceea ce priveşte Aria prioritară 3 a SuERD „Pro-
movarea culturii şi turismului, a contactelor di-
recte între oameni”. Eventualele observații şi pro-
puneri pot fi trans mise la adresa de e-mail: re-
gio@mdrap.ro, până în data de 27 iunie (10 zile
calendaristice).

Ghidul poate fi consultat pe website-ul Agenției –
http://regio.adrmuntenia.ro, secțiu nea POR 2014-2020
> Program > Axe > Axa 5, link: http://regio.adr -
muntenia.ro/por_2014-2020/s1282/axa-5--me-
diu-urban--patrimoniu-cultural/.

Ghidul solicitantului aferent
Priorităţii de investiţii 5.1

pentru dezvoltarea
patrimoniului natural şi cultural -

SUERD, în consultare publică

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1287/axa-10--infrastructura-de-educatie/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1287/axa-10--infrastructura-de-educatie/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1287/axa-10--infrastructura-de-educatie/
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1282/axa-5--mediu-urban--patrimoniu-cultural/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1282/axa-5--mediu-urban--patrimoniu-cultural/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1282/axa-5--mediu-urban--patrimoniu-cultural/


Luni, 12 iunie, s-a lansat, spre con-
sultare publică, Ghidul solicitantului.
Condiții specifice de accesare a fondu-
rilor în cadrul Axei prioritare 5 „Îmbu-
nătăţirea mediului urban şi conserva-
rea, protecţia şi valorificarea durabilă
a patrimoniului cultural”, Prioritatea
de investiții 5.2 „Realizarea de acţiuni
destinate îmbunătăţirii mediului ur-
ban, revitalizării oraşelor, regenerării
şi decontaminării terenurilor industria -
le dezafectate (inclusiv a zonelor de
reconversie), reducerii poluării aerului
şi promovării măsurilor de reducere a
zgomotului”, apelul dedicat sprijinirii
Strategiei uniunii Europene pentru Re-
giunea Dunării (SuERD).

Obiectivul specific al acestei axe îl
reprezintă reconversia şi refuncționa li -

zarea terenurilor şi suprafețelor degra-
date, vacante sau neutilizate din oraşe -
le mici şi mijlocii de pe teritoriul celor
12 județe riverane Dunării.

La nivelul regiunii Sud Muntenia, zo -
na eligibilă este reprezentată de jude -
țele Teleorman, Giurgiu, Călăraşi şi Ia -
lo mița.

Ghidul este destinat potențialilor so -
licitanți, versiunea finală urmând să fie
publicată la finalizarea procesului de
consultare publică.

valoarea totală a unui proiect poate
fi de minimum 100.000 de euro şi de
ma ximum 5 milioane de euro (echiva-
lentul în lei la cursul de schimb Info-
rEuro valabil la data lansării apelului
de proiecte).

nu se va răspunde punctual la solici-

tările transmise de către potențialii
solicitanți care implică analize privind
încadrarea în prevederile ghidului spe-
cific, mai exact privind respectarea cri-
terilor de conformitate/ eligibilitate.
AM POR va realiza respectivele verifi-
cări numai pentru solicitanții de
finanțare, ulterior deschiderii apelului
de proiecte.

Eventualele observații şi propuneri pot
fi transmise la adresa: regio@mdrap.ro,
până în data de 27 iunie, ora 17:00.

Ghidul, împreună cu anexele revizui -
te pot fi consultate pe website-ul Agen -
ției – http://regio.adrmuntenia.ro,
secțiunea POR 2014-2020 > Program >
Axe > Axa 5, link: http://regio.adrmun-
tenia.ro/por_2014-2020/s1282/axa-5-
-mediu-urban--patrimoniu-cultural/.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,

în data de 16 iunie 2017
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 04.05.2017,
ora 12.00 36,85 460 477,130 404,765 324,115 49 45,304 39,800 32,470 411 168,257 173,33%

2 2.2 POR/102/2/2 30.08.2017,
ora 12.00 27,22 95 551,452 444,548 292,172 0 0,000 0,000 0,000 95 124,287 235,08%

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 5 261,814 3,59%

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

04.10.2017,
ora 10.00 45,71 2 7,396 5,755 5,639 0 0,000 0,000 0,000 2 208,712 2,70%

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 27 175,928 187,75%

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 64,655 44,91%

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 64,655 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 2 571,161 58,70%

6 6.1 POR 2016/6/6.1/2 13.07.2017,
15.00 125,09 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 571,161 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 69,951 71,67%

7 7.1 POR/2017/7/7.1/2 21.10.2017,
ora 12:00 15,32 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 69,951 0,00%

8 8.1 P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 29.08.2017,
ora 12.00 4,22 1 3,567 3,657 3,495 0 0,000 0,000 0,000 1 19,269 18,14%

8 8.1 P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 31.12.2017,
ora 24.00

16,65 -
național 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 - 0,00%

8 8.1 P.O.R.2017/8/8.1/
8.3/C

03.01.2018,
ora 12.00

73,41 -
național 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 - 0,00%

• Curs Inforeuro iunie 2017: 4,5660 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

Consultare publică pentru Ghidul solicitantului aferent
Priorităţii de investiţii 5.2 „Realizarea de acţiuni destinate

îmbunătăţirii mediului urban” – SUERD

http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1282/axa-5--mediu-urban--patrimoniu-cultural/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1282/axa-5--mediu-urban--patrimoniu-cultural/
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1282/axa-5--mediu-urban--patrimoniu-cultural/
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Încep înscrierile în programul EMPRETEC 2017
Ministerul pentru Mediul de Afaceri,»

Comerț şi Antreprenoriat anunță lansarea
aplicației de înscriere în cadrul
programului unCTAD/EMPRETEC România
pentru sprijinirea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii, începând
cu data de 20 iunie, ora 10:00. 

Obiectivele programului sunt: susținerea dez-
voltării întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de
noi locuri de muncă, creşterea numărului de între-
prinderi mici şi mijlocii capabile să facă față com-
petiției şi forțelor concurențiale în condițiile glo-
balizării piețelor. 

Programul îşi propune: 
identificarea întreprinzătorilor de succes; •
dezvoltarea competențelor personale antre-•

prenoriale şi a capacității manageriale; 
dezvoltarea comportamentului antreprenorial,•

cu scopul creării de noi afaceri cu caracter inovativ;
dezvoltarea metodelor moderne de afaceri, pre -•

cum şi generarea de idei noi de afaceri şi de produ -
se noi; 

mobilizarea resurselor antreprenoriale româ-•
neşti şi întărirea dinamismului antreprenorial al în-
treprinderilor mici şi mijlocii din România; 

încurajarea schimbului de experiență şi a dez-•
voltării relațiilor pe plan local, dar şi la nivel inter -
național;

dezvoltarea capacității întreprinderilor mici•
şi mijlocii de a elabora şi implementa strategii de
afaceri competitive; 

sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii pen -•
tru extinderea piețelor de desfacere şi creşterea ex -
porturilor; 

dezvoltarea contactelor şi rețelelor de afaceri•
în afara României şi inițierea de cooperări trans-
frontaliere. 

Pentru anul 2017, MMACA continuă integrarea
programului EMPRETEC în structura instituțională
de sprijin a sectorului întreprinderilor mici şi mij-
locii pentru dezvoltarea antreprenoriatului din Ro-
mânia. 

În cadrul acestui program, OTIMMC sunt aron-
date Centrelor EMPRETEC astfel: 

Centrul Regional EMPRETEC Transilvania: OTIMMC•
Cluj; 

Centrul Regional EMPRETEC Sud-Est: OTIMMC•
Constanța. 

Centrul Regional EMPRETEC Oltenia-Banat:•
OTIMMC Craiova;. 

Centrul Regional EMPRETEC Moldova: OTIMMC•
Iaşi. 

OTIMMC vor asigura organizarea şi desfăşura-•
rea workshop-urilor astfel: 

propun împreună cu trainerii locațiile de desfă -•
şurare a workshop-urilor, astfel încât acestea să res -
pecte standardele de calitate impuse de unCTAD; 

pregătesc şi organizează împreună cu trainerii•
interviurile participanților; 

mențin legătura şi comunică cu trainerii şi par -•
ticipanții în vederea bunei organizări şi desfăşurări
ale workshop-urilor. 

OTIMMC responsabile de desfăşurarea celor 4
workshop-uri vor comunica MMACA locațiile şi pe-
rioada de desfăşurare a acestora pentru a fi publi-
cate pe site-ul www.aippimm.ro. 

Înregistrarea formularelor de participare la
workshop-urile organizate în cadrul primului stadiu
al programului se face online pe site-ul www.aip-
pimm.ro. Se consideră că, prin înscrierea la pro-
gram, aplicantul este de acord cu furnizarea în fa-
voarea MMACA a anumitor date cu caracter perso-
nal (de exemplu: CnP, adresa de domiciliu etc.),
date care vor fi securizate în cadrul Registrului
unic Electronic al Programului. 

Bugetul alocat programului pentru anul buge-
tar 2017 aprobat prin Legea bugetului de Stat pe
anul 2017 nr. 6/2017 este de 504.000 de lei. 

Prin implementarea programului în anul 2017
se estimează acordarea de ajutor unui număr de
minimum 100 de beneficiari, persoane fizice. 

(continuare în pagina 7)

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Statul ar putea
să preia acţiunile IMM,
pe care le împrumută
cu fonduri europene

Statul ar putea să devină ac -
ționar la IMM-urile care accesea -
ză fondurile europene şi nu mai
pot derula proiectele, dacă Gu-
vernul va aproba un memorandum
în acest sens, conform declara -
țiilor Rovanei Plumb, fostului mi -
nistru delegat pentru fonduri eu -
ropene. 

„Analizăm să introducem un
nou instrument financiar în spri -
jinul mediului de afaceri, în spe -
cial pentru IMM-uri. Se numeşte
micromezanin şi este aplicat în
Germania. Facem acest lucru fi-
indcă dorim să venim cu soluţii
pentru mediul de afaceri, astfel
încât firmele să reziste. Micro-
mezanin, că instrument structu -
ral pe fonduri europene, pe Fon -
dul Social European (FSE), înseam -
nă că statul poate face o credi-
tare de până la 50.000 de euro,
pe o perioadă de până la cinci
ani pentru un IMM. Dacă în aceas -
tă perioadă de cinci ani nu se poa -
te restitui de către societate cre -

ditul, el se transformă în aport
la capitalul social. Statul român
va deveni astfel acţionar la fir -
ma respectivă, deoarece fondu-
rile sunt nerambursabile pentru
statul membru”, a precizat Ro-
vana Plumb. 

De exemplu, dacă o persoa -
nă are o întreprindere de econo -
mie socială şi doreşte să o extin -
dă pentru că a primit finanțare
în 2007 - 2013, poate lua un cre-
dit cu dobândă subvenționată,
finanțată din fSE, iar la finaliza -
rea creditului, dacă nu îl poate
rambursa, intermediarul finan-
ciar, adică statul, poate intra în
acționariat, conform declara ții -
lor reprezentanților Ministerului
Dezvoltării Regionale, Adminis-
trației Publice şi fondurilor Euro -
pene. 

Instrumentul se va derula prin
intermediari financiari selectați
din piață, fie bănci, fie instituții
financiare nonbancare.

Sursa: finantare.ro

(continuare din pagina 6)
Pentru realizarea programu-

lui se alocă de la bugetul de stat
pentru anul 2017 suma de 504.000
de lei, împărțită în mod egal celor
4 OTIMMC organizatoare: Cluj, Con -
stanța, Craiova, Iaşi, care înche -
ie parteneriate cu instituții publi -
ce şi/sau private, contractează ser -
viciile specifice organizării work -
shop-urilor de pregătire antrepre -
norială unCTAD/EMPRETEC, asigură
publicarea pe site-ul aippimm.ro a lo-
cațiilor şi perioadelor de desfăşu -
rare a acestora şi asigură cheltuie -
lile de organizare şi promovare a
workshop-urilor, precum şi onora -
riile trainerilor pentru susținerea
celor 4 workshop-uri. Onorariile
trainerilor nu vor depăşi suma de
42.000 de lei/workshop. 

Pot beneficia de prevederile
programului persoanele fizice ca re
îndeplinesc cumulativ, la data de-
punerii formularului de înscrie re în
program prevăzut în anexa nr. 1, ur-
mătoarele criterii de eligibilitate:

sunt cetățeni români sau cetă-•
țeni străini vorbitori de limba română;

au studii medii sau superi oa re•
definitivate cu diplomă de Bacalau-
reat/Licență sau adeverin ță care să
ateste finalizarea studiilor;

se înscriu la activitățile pre-•
văzute în program, prin comple-
tarea formularului de înscriere; 

participă pentru prima dată•
la un atelier EMPRETEC; 

declară pe propria răspundere•
că vor participa continuu la toate
activitățile workshop-ului pe peri -
oada tuturor celor 9 zile de curs sub
sancțiunea interzicerii aplicării la
programele naționale derulate de
către MMACA o perioadă de 3 ani;

prezintă adeverință că sunt•
apți din punct de vedere medical
pentru efort.

Sursa: finantare.ro

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


Cheile Zănoagei sunt situate»
în Masivul Bucegi, pe valea Ialomiței,
pe raza localității Moroeni, se mai numesc
şi Rezervația a III-a a Bucegilor. 

Cheile Zănoagei din comuna dâmbovițeană Mo -
roeni se întind pe o suprafață de un kilometru, iar
înălțimea pereților calcaroşi se ridică până la 200
de metri. Cheile se caracterizează printr-un relief
calcaros puternic erodat. 

Aici apa Ialomiței sare peste mai multe praguri
stâncoase, astfel că dă naştere mai multor casca de.
Datorită frumuseții peisagistice şi nu numai, aici a
fost creată Rezervația naturală Muntele şi Cheile
Zănoagei, cu o suprafață de aproximativ 150 de hec -
tare. Rezervația adăposteşte o „insulă” populată cu
arbori şi numeroase specii de plante rare, printre
care se numără şi Anchusa Burellieri, Astragallus De -
pressus, Carduun Candicans sau Pinus Cembra. 

Sursa: locuridinromania.ro
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Cheile Zănoagei din comuna Moroeni,
judeţul Dâmboviţa

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


În data de 14 iunie, Consiliul județean»
Argeş a anunțat că au fost depuse proiecte
importante pentru accesarea de fonduri
europene nerambursabile prin Programul
Operațional Regional, în vederea reabilitării
unor monumente reprezentative pentru
această zonă a țării, unele dintre ele fiind
puncte de interes pentru turismul național.

Cele şapte proiecte depuse în cadrul Priorității de
investiții 5.1 „Conservarea, protecţia, promovarea şi

dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”aferente
Axei prioritare 5 din POR 2014 – 2020 sunt următoarele: 

Reabilitarea Bisericii „Sfântul Gheorghe”•
Piteşti - 7,8 milioane de lei;

Reabilitare Mânăstirea Aninoasa - 18 milioane de lei;•
Palatul Episcopal Curtea de Argeş - 2,2 mi-•

lioane de lei;
Muzeul județean Argeş - 21,4 milioane de lei;•
Mânăstirea negru vodă - 20 milioanede  lei;•
Galeria de Artă - 20 milioane de lei;•
Cetatea Poienari - 10 milioane de lei.•

Sursa: argesplus.ro
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Principalele monumente arhitectonice
argeşene vor fi reabilitate cu bani europeni!

Argeş

Cea mai reprezentativă clădire a județului Că -
lăraşi, Palatul Prefecturii, construită în 1897, zace
de ani buni în paragină. În 2008 a fost redeschisă
aripa de sud, după ce au fost executate lucrări de
consolidare care au avut în vedere punerea în si-
guranță a clădirii, asigurarea utilităților care con-
diționează funcționarea instituției şi îmbunătăți-
rea condițiilor de lucru cu cetățenii. Prin acest pro-
iect s-a realizat o serie de lucrări, ce au vizat: rea-
bilitarea rețelelor exterioare de apă şi canalizare,
a rețelelor termice exterioare, lucrări de consoli-
dare a structurii de rezistență, lucrări de arhitec-
tură şi de restaurare, precum şi reabilitarea insta-
lațiilor sanitare, termice şi electrice. valoarea to-
tală a proiectului a fost de 2,97 milioane de lei,
fonduri ce au fost alocate prin HG nr. 337/2008,
prin care s-a asigurat finanțarea asistenței tehnice
şi executarea lucrărilor de restaurare şi consoli-
dare a clădirii. 

Recent, după demersurile făcute de Consiliul
județean, s-a reuşit semnarea unui protocol prin
care Instituția prefectului a trecut clădirea în ad-
ministrarea temporară a Cj pe durata desfăşurării
lucrărilor de consolidare şi reabilitare.

Sursa: obiectiv-online.ro

Consiliul Judeţean Călăraşi
caută soluţii de finanţare

pentru reabilitarea Palatului Prefecturii

Călăraşi

http://argesplus.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.obiectiv-online.ro
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La începutul săptămânii trecute, Cj Dâmbovița
a primit de la Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice şi fondurilor Europene suma
de 214.285 de lei şi a semnat un contract pentru
pentru elaborarea a 10 Planuri urbanistice Generale
(PuG-uri), în asociere cu 10 comune. De aces te fon-
duri vor beneficia următoarele localități: Bărbulețu,
Comişani, Cornățelu, Dobra, Ocnița, Raciu, Slobozia
Moară, Șotânga, Tărtăşeşti şi văleni Dâmbovița.

„Contractul este în valoare de 214.285 de lei pen-
tru elaborarea şi actualizarea PUG ale localităţilor:
Bărbuleţu, Comişani, Cornăţelu, Dobra, Oc niţa, Raciu,
Slobozia Moară, Şotânga, Tărtăşeşti şi Văleni Dâmbo-
viţa. Vom deconta aceste sume, s-a primit finanţarea.
Sigur, mai avem astfel de proiecte în derulare şi vom
face solicitare şi pentru celelalte, în măsura în care
aceste lucruri au fina litate şi se concretizează.”, a
anunțat preşedintele Cj, Alexandru Oprea.

Sursa: ziardambovita.ro

Peste 210 mii de lei
de la Ministerul dezvoltării, pentru realizarea
de Planuri Urbanistice Generale în Dâmboviţa

Dâmboviţa

Pe lângă cele aproximativ 4 milioane»
de euro primite în avans la Portul verde şi de
Înaltă Performanță - stadiul II - construcția,
proiect european la care se lucrează intens,
au mai intrat în contul Municipalității Giurgiu
peste 200.000 de euro.

Suma va fi folosită pentru demararea licitației
proiectării ce stă la baza construirii portului de
ambarcațiuni.

Proiectul transfrontalier „Dezvoltarea fluviu-
lui Dunărea pentru o mai bună conectivitate a Eu-
roregiunii Ruse - Giurgiu cu coridorul Pan-Euro-
pean de transport nr. 7”, câştigat de Primăria Giur-
giu, are ca obiectiv amenajarea unui sector al Cana -
lului Sfântul Gheorghe în scopul îmbunătățirii conec -

tivității în Euroregiunea Ruse - Giurgiu. Bugetul to-
tal eligibil depăşeste 7 milioane de euro şi are o du -
rată de implementare de 30 de luni.

Concret, proiectul vizează amenajarea unui sec -
tor al Canalului Sfântul Gheorghe în apropierea legă -
turii sale naturale cu fluviul Dunărea, în scopul îm bu -
nătățirii conectivității Euroregiunii Ruse - Giur giu cu co -
ridorul de transport fluvial. Amenajarea se va realiza
pe malul Canalului Sfântul Gheorghe, pe Aleea Plan -
telor, vizavi de sediul Administrației Domeniului Public
şi Privat Giurgiu şi conține următoarele obiecte: cheu;
platformă portuară; rampă de ridicare ambarcațiuni;
clădire administrativă şi împrejmuire; zonă reparații
nave; platformă de andocare; apuntamente; drumuri,
parcări şi spații verzi; amenajare peisagistică.

Sursa: primariagiurgiu.ro

Proiectul portului de ambarcaţiuni
de la Giurgiu, în plin proces

de implementare

Giurgiu

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

http://primariagiurgiu.ro
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Luni, 12 iunie, la Centrul Cultural»
unesco „Ionel Perlea” s-a desfăşurat cea
de-a Iv-a ediție a concursului „Micul
Antreprenor”. La eveniment au participat
50 de elevi din liceele din Slobozia.
Aceştia au prezentat proiecte economice
şi idei de afaceri menite să dinamizeze
viața socială şi economică a municipiului
reşedință de județ. valoarea premiilor a
fost de 4.000 de lei, iar cele 9 echipe
înscrise în concurs au avut şansa de a
prezenta sponsorilor proiectele realizate.

Lansat în urmă cu 4 ani de către Consiliul ju de -
țean al Elevilor, concursul „Micul Antreprenor” îşi
propunea să atragă elevii din liceele ialomițene
într-o competiție deschisă pentru cea mai creativă
afacere. nivelul de participare a crescut an de an,
iar luni, 21 iunie, la startul acestei competiții anua -
le s-au înscris 9 echipe. Cei 50 de elevi au propus
juriului afaceri inovatoare sau investiții îndrăzne -
țe, menite să dezvolte spiritul antreprenorial, dar
şi să satisfacă nevoile tinerei generații. 

Ideile cu care adolescenții au încântat juriul au
oscilat între simplitate şi îndrăzneală extremă. Cel
mai vesel grup a fost cel al elevelor clasei a X-a A de
la Liceul Pedagogic. Ele au propus un Candy Bar, lo -

calizat pe Calea victoriei în Bucureşti, care să o -
fere copiilor fantezii dulci. Cătărea Alexandra, li-
dera echipajului, susține că ideea este o reinterpre -
tare a cofetăriei tradiționale: „Ceea ce oferim noi
este unic. De la reţete, la maniera de prezentare.
Într-o zi veţi intra în Candy Bar-ul nostru pentru că
ispita unui dulce nu dispare, indiferent de vârstă...”.
La fel de convins de produsul vândut s-a dovedit a
fi Marian Cloşcă, elev al Colegiului național „Mihai
Viteazul”. Echipa sa a inventat un dispozitiv care
permite scufundarea pe termen lung, datorită uti-
lizării dioxidului de carbon din respirație: „Pero -
xidul reacţionează cu dioxidul de carbon din respi -
ra ţie şi rezultă oxigen... Azotul se va combina cu oxi -
genul rămas şi va permite respirarea sub apă pe ter -
men lung... Principiul este utilizat pentru submarine,
însă nu a fost folosit niciodată de această manieră. E
o idee nouă!”. Premiul cel mare, în valoare de 1.000
de lei, a fost câştigat de o echipă al Liceului de Arte.
Aceasta a prezentat juriului macheta unui hotel inde -
pendent energetic, care poate vinde curentul electric
produs prin intermediul panourilor solare. „Este sin -
gurul hotel de pe planetă independent energetic!
Nimeni nu s-a mai gândit la asta. Şi deja avem in-
vestitori...”, a declarat Bănică Bogdan, confirmat de
către colegii săi de la a IX-a D drept manager al aces -
tui hotel unic, pe care l-au botezat „Forest”.

Sursa: independentonline.ro

Proiecte economice şi idei de afaceri,
la cea de-a IV-a ediţie a concursului

„Micul Antreprenor”

Ialomiţa

foto arhivă

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.independentonline.ro
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Alexandria intră
în reţeaua de biciclete electrice

Teleorman

În perioada februarie 2016 - februarie 2018,
Patronatul Local al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
(PLIMM) Calafat, în parteneriat cu Agenția pentru
Dezvoltare Regională şi Centrul de Afaceri (ARDBC)
vidin (partener lider), Camera de Comerț şi Indus-
trie (CCI) vidin şi Asociația Română pentru Indus-
trie Electronică şi Software – filiala Oltenia deru-
lează proiectul „Reţeaua de biciclete electrice”,
proiect finanțat în cadrul programului Interreg v-A
România - Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară nr. 1
„O regiune bine conectată”, Obiectiv specific nr.
1.1 „Îmbunătăţirea planificării, dezvoltării şi co-
ordonării sistemelor de transport transfrontaliere
pentru conexiuni mai bune la reţeaua de transport
TEN-T”.

Proiectul are drept obiectiv crearea unei re-
țele pentru biciclete electrice în întreaga zonă
transfrontalieră România - Bulgaria, în scopul de a
realiza o mobilitate individuală îmbunătățită a
transportului durabil.

În cadrul proiectului sunt prevăzute o serie de
tururi promoționale pe biciclete electrice, ce se
vor desfăşura în aria transfrontalieră România -
Bulgaria, unul din aceste tururi având loc în perioada
17 - 18 iunie, ruta aleasă fiind dezvoltată pe teri-

toriul a două județe, Giurgiu şi Teleorman, urmând
traseul Giurgiu – Comana – Alexandria – Tr. Măgurele –
Zimnicea - Giurgiu.

Municipiului Alexandria, partener şi operator
de stații de biciclete, i-au fost alocate cinci bici-
clete electrice şi o stație de încărcare, precum şi
acest tur de promovare a municipiului Alexandria
şi a județului Teleorman.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

AE3R Ploieşti - Prahova,
la Târgul Internaţional RoEnergy South-East

Europe 2017
În perioada 21 - 23 iunie, Agenția pentru Efi -

ciență Energetică şi Energii Regenerabile „AE3R
Ploieşti - Prahova” va participa cu un stand la Târ-
gul Internațional de Eficiență Energetică şi Energii
Regenerabile RoEnergy South-East Europe Bucu-
reşti 2017, care se va desfăşura la Bucureşti, Rec-
toratul universității Politehnice Bucureşti (uPB),
B-dul Splaiul Independenței, nr. 313. 

Târgul RoEnergy, care reuneşte anual vizita-
tori din toate județele țării, îşi continuă seria ma-
nifestărilor cu ediția a 6-a, de această dată în ca-
pitala României. AE3R va participa, pe lângă expo-

ziție, la o serie de manifestări conexe, cum ar fi
conferințe, mese rotunde, workshopuri etc.. 

Participarea AE3R la acest prestigios târg are
drept scop diseminarea activităților agenției din
domeniul energiei regenerabile şi a eficienței ener -
getice, crearea unui liant între autoritățile publice
şi principalii actori şi factori de decizie din dome-
niu, apropierea publicului larg către acest domeniu
şi deprinderea unor bune practici în vederea eco-
nomiei de energie, promovarea eficienței energe-
tice şi a utilizării surselor alternative de energie.

Sursa: observatorulph.ro

Prahova

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.ziarulteleormanul.ro
http://www.observatorulph.ro
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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 / 19 iunie 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.
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