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INFO ADR SUD MUNTENIA

Seminar de informare privind oportunităţile
de finanţare a ideilor de afaceri prin
„Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”

» agenţia pentru dezvoltare Regională
Sud Muntenia a demarat sesiunea de informare
privind proiectul „Start pentru afacerea
ta! – Regiunea Sud Muntenia” și activităţile
pe care le va realiza în calitate de partener,
alături de asociaţia „Patronatul Tinerilor
Întreprinzători din România” – liderul de proiect.

Luni, 12 martie, la Pitești a avut loc primul seminar de informare în cadrul căruia au fost prezentate detalii despre cursurile de formare antreprenorială ce vor fi organizate la nivelul celor șapte judeţe ale regiunii noastre, precum și despre oportunitatea oferită prin acest proiect de a accesa fiwww.adrmuntenia.ro

nanţare nerambursabilă în valoare de maxim 40 de
mii de euro pentru a înfiinţa noi afaceri în domeniul
non-agricol din mediul urban al regiunii Sud Muntenia.
următoarele două seminarii de informare stabilite pentru această lună vor avea loc astfel:
• 14 martie, începând cu ora 11:00, la sala de
ședinţe a Consiliului judeţean teleorman;
• 24 martie, începând cu ora 10:30, la sala de
ședinţe a adR Sud Muntenia din Călărași.
Reamintim că agenţia, alături de asociaţia „Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România”,
în calitate de lider de proiect, derulează de la începutul lunii ianuarie a acestui an proiectul „Start
pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”.
(continuare în pagina 3)
http://regio.adrmuntenia.ro

info Regional Sud Muntenia

3

Buletin Informativ nr. 363 / 5 - 12 martie 2018

Nr.
crt.

Judeţul

fi selectate minimum 42 de planuri de afaceri ce
vor beneficia de ajutor de minimis.
Persoanele selectate în vederea acordării ajutorului de minimis vor participa la stagii de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de
abilităţi practice în domeniul în care vor demara
noua afacere, vor beneficia de consiliere, consultanţă, mentorat în scopul consolidării și punerii în
aplicare a planului de afaceri și vor fi sprijinite în
vederea înfiinţării afacerilor. funcţionarea și dezvoltarea afacerilor finanţate va fi monitorizată
permanent, inclusiv în perioada de sustenabilitate,
pentru a minimiza riscul de eșec al acestora, precum și pentru a asigura dezvoltarea afacerilor, nu
doar supravieţuirea pe piaţă.
detalii despre acest program, precum și despre
proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud
Muntenia” aflaţi pe website-ul agenţiei – www.adrmuntenia.ro, secţiunea Proiecte, link: https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacereata/static/1025.
Persoanele care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate și doresc să se înscrie la activităţile proiectului sunt invitate să-și depună candidaturile
cât mai curând posibil.
datele de contact ale birourilor judeţene de
recrutare de la nivelul adR Sud Muntenia sunt următoarele:

Adresă birouri judeţene de recrutare

Date de contact
expert grup ţintă

andreea ROGOZea
tel.: 0242/331.769
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

1

Călărași

adR SM - Călărași - Str. General Constantin Pantazi, nr. 7a, mun.
Călărași, jud. Călărași

2

argeș

adR SM - argeș - Piaţa Vasile Milea, nr. 1, mun. Pitești, jud. argeș

3

Giurgiu

andreea dOGaRu
adR SM - Giurgiu - B-dul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu tel.: 0725/723.804
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

4

dâmboviţa

5

ialomiţa

6

Mădălina GuRuianu
teleorman adR SM - teleorman - Str. dunării, nr. 178, mun. alexandria, jud. teleorman tel.: 0347/101.000
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

7

Prahova

adR SM - dâmboviţa - B-dul independenţei, nr. 1, mun. târgoviște,
jud. dâmboviţa

Larisa PetRe
tel.: 0746/054.405
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

Mirabela anCHidin
tel.: 0345/100.018; 0722/111.744
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

florina RăȘCanu
adR SM - ialomiţa - Piaţa Revoluţiei, nr. 1, mun. Slobozia, jud. ialomiţa tel.: 0725/723.805
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

adR SM - Prahova - Str. Republicii, nr. 2-4, mun. Ploiești, jud. Prahova

www.adrmuntenia.ro

andrei duRan
tel.: 0723/905.612
e-mail: programe@adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
Prin proiect va fi organizat un program de formare antreprenorială pentru persoanele fizice care intenţionează să înfiinţeze o afacere non-agricolă în zona urbană și au reședinţa sau domiciliul
în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia.
noul program de formare vizează susţinerea
dezvoltării spiritului antreprenorial la nivelul regiunii noastre, prin îmbunătăţirea competenţelor
antreprenoriale pentru un număr de minimum 336
de persoane: 236 de șomeri și persoane inactive și
100 de angajaţi (inclusiv persoane care desfășoară
o activitate independentă).
toţi membrii grupului ţintă vor beneficia de
instruire antreprenorială, devenind astfel capabili
să întocmească planuri de afaceri. În total vor fi
derulate 14 cursuri de dobândire a competenţelor
antreprenoriale (câte 2 cursuri în cadrul fiecărui
judeţ al regiunii Sud Muntenia), ce vor avea în medie 24 de participanţi/stagiu de curs). Competenţele dobândite de aceștia vor fi certificate anC,
iar la finalul fiecărei instruiri va fi organizat câte
un concurs cu premii în bani.
Motivaţia principală o va reprezenta însă posibilitatea accesării ajutorului de minimis (în valoare
de maxim 40.000 de euro), care le va permite punerea în practică a ideii de afacere. În acest sens,
va fi lansată minim o competiţie în urma căreia vor
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a fost revizuită una dintre condiţiile specifice
din contractul de finanţare aplicabil apelului POR/14/2/1/
(P.i. 2.1.a – Microîntreprinderi) – aPeL ÎnCHiS, în
ceea ce privește prelungirea perioadei de implementare a proiectelor.
Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, axa
prioritară 2, Prioritatea de investiţii 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin
încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv
prin incubatoare de afaceri”, (2.1.a – Microîntre-

prinderi) a fost modificat prin Ordinul ministrului
dezvoltării regionale și administraţiei publice nr.
2362/06.03.2018.
Modificarea vizează perioada de implementare a proiectului de după semnarea contractului, ce
poate fi extinsă cu maxim dublul perioadei iniţiale,
dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023.
Ghidul actualizat, împreună cu Ordinul nr. 2362/
06.03.2018 pot fi consultate pe website-ul agenţiei
dedicat exclusiv implementării POR - https://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea Program > axe > axa 2 –
link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-2/static/1197.

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
la data de 12 martie 2018

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

A fost actualizat Ghidul specific
pentru Prioritatea de investiţii 2.1 A –
Microîntreprinderi

4

info Regional Sud Muntenia

5

Buletin Informativ nr. 363 / 5 - 12 martie 2018

agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin direcţia dezvoltare și Comunicare, a editat Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
pentru luna martie 2018. Scopul editării acestei publicaţii este de a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea
Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite investiţii. astfel, în acest document sunt prezentate
oportunităţile de finanţare din programele operaţionale și schemele de grant, ce se derulează în prezent în România, precum și oportunităţile din Programul naţional pentru dezvoltare Rurală 2014 –
2020, inteRReG V-a și uRBaCt iii. Publicaţia electronică poate fi accesată pe site-ul agenţiei, www.adrmuntenia.ro, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1076/CSf-Martie-2018.pdf.

Rovana Plumb: Studiile de fezabilitate pentru construirea
a trei spitale regionale vor fi finalizate în octombrie

» Studiile de fezabilitate pentru
construirea a trei spirale regionale la
Craiova, iași și Cluj-napoca vor fi
finalizate în octombrie, a declarat,
săptămâna trecută, Rovana Plumb,
ministrul fondurilor europene.

„150 milioane de euro sunt alocaţi din fondurile europene, structurale şi de investiţii pentru
trei spitale regionale şi 150 milioane de euro vin
de la bugetul de stat. Există o asistenţă tehnică
asigurată de Banca Europeană de Investiţii pentru
finalizarea acestor spitale şi transmiterea aplicaţiei către Comisia Europeană. La sfârşitul lunii octombrie, studiile de fezabilitate pentru cele trei
spirale vor fi finalizate”, a spus Plumb. totodată,
ministrul a afirmat că „în decembrie vom fi în măsură să transmitem către Comisia Europeană aplicaţiile. Noi avem de cheltuit aceşti bani până în
2023. Se prevede o extensie de trei ani faţă de exerciţiul financiar anterior, care a avut doar doi ani”,
a mai arătat ministrul fondurilor europene.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: agerpres.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
active pentru luna martie 2018
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Repere istorice teleormănene:
Tezaurul medieval din străvechea aşezare Viişoara

Comuna Viișoara este situată în sudul ţării, la
21 km de orașul Zimnicea, cea mai sudică localitate din România, și la 32 km de municipiul alexandria,
reședinţa judeţului teleorman.
Locul este încărcat de istorie, aici descoperindu-se dovezi ale civilizaţiilor străvechi: telluri și tumuli, precum și ceramică din prima epocă a fierului.
tot aici s-a descoperit un tezaur format din 280
de monede grecești, emise de Macedonia Prima.
un alt tezaur, medieval, alcătuit din 257 de monede emise de Polonia, imperiul Otoman și imperiul
Romano-German este o mărturie a faptului că aici
exista o intensă circulaţie monetară.
Localnicii susţin că la mică distanţă de vatra
satului a avut loc o confruntare a lui Vlad țepeș cu
turcii, o astfel de confruntare având și Mihai Viteazul, căci Viișoara era la hotarul țării Românești cu
imperiul Otoman.
Localitatea apare pentru prima dată în documente la 16 iulie 1538, în timpul domniei lui Radu
Paisie (1535-1545). Voievodul îi confirmă spătarului
drăghici și fratelui acestuia, marele vistier udriște,
mai multe sate, părţi de sate și ţigani, printre acele sate numărându-se și Viișoara.
Într-un hrisov al lui Mihnea turcitul, voievodul
www.adrmuntenia.ro

țării Românești, dat în 17 mai 1589, acesta dă celui
de-al doilea postelnic, nica, și soţiei acestuia, Maria,
dreptul asupra satelor aflate de la gura Călmăţuiului- Viișoara și ducna (Lisa de astăzi).
În anul 1594, Mihai Viteazul amintește de satul
Viișoara, care este dat mănăstirii Cotlumuz, „cu vama şi tot venitul”.
un zapis din anul 1633 îl amintește pe Oprea,
pârcălabul de Viișoara, ca unul dintre martorii vânzării unei moșii.
un document din 15 august 1763, scris la Giurgiu,
spune despre jalba locuitorilor din Viișoara, cu privire la încasarea dijmei.
de-a lungul timpului, satul nu a avut aceeași denumire și nici vatra satului nu a fost aceeași.
În anul 1788 satul se numea Siliștea, fiind situat
aproape de valea cu aceeași denumire. din cauza epidemiei de ciumă din 1812, din timpul domniei lui Caragea, supravieţuitorii se mută în lunca Călmăţuiului, în zona numită „coturi”, localitatea având denumirea Cotărani, apoi se mută la nord, la „Mizinele”.
În 1820, cele 30 de familii care au supravieţuit
ciumei se mută pe vatra actuală, a cărei suprafaţă
era plantată la acea vreme cu viţă-de-vie.
Sursa: ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Argeş

Proiect de 164 de milioane de euro
pentru apă şi canalizare în Argeş

bleme pe care noi le avem la Piteşti: pierderile din
reţele, reţelele vechi ce trebuie înlocuite sau reabilitate etc.. Au apărut cartiere noi în Piteşti, iar
nevoile sunt pe măsură, proprietarii având nevoie
de infrastructură solidă. Este un proiect foarte important pentru Piteşti, fiind vorba de peste 60 de
milioane de euro şi este pentru generaţiile viitoare. (...) Investiţia reprezintă 15% din bugetul
nostru pe 20 de ani. Îi rugăm pe toţi să pună umărul alături de noi la acest proiect, pentru că de el
va beneficia aproape tot oraşul”, a declarat primarul Piteștiului, Cornel ionică. edilul a făcut apel
și la cetăţeni să înţeleagă că vor fi lucrări pe străzi
și speră ca acestea să se încheie înainte de venirea
iernii următoare.
Principalele rezultate urmărite prin promovarea investiţiilor în domeniul apei și apei uzate vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate
și calitatea apei destinate consumului uman.
Ponderea importantă din acest proiect o au lucrările aferente municipiului Pitești, valoarea acestora fiind de 63.463.481 de euro pentru reţelele de
alimentare și de canalizare și 12.009.494 de euro pentru modernizarea Staţiei de epurare Pitești.
Sursa: curier.ro

Reabilitarea centrului pietonal
al municipiului Călăraşi şi modernizarea străzii Bucureşti
şi prelungirii Bucureşti au intrat în linie dreaptă!
Călăraşi

În data de 6 martie, autorităţile publice locale
au luat câteva decizii importante cu privire la unele soluţii ce erau necesare în cadrul documentaţiilor de avizare a Lucrărilor de intervenţii ( daLi) ce
stau la baza aplicaţiilor ce se vor depune în cadrul
liniei de finanţare 4.1 a programului Regio 20142020, destinată dezvoltării urbane.
ambele proiecte vizează îmbunătăţirea mobilităţii urbane: primul în zona centrului vechi al municipiului, prin crearea unui share space și a unei
promenade între străzile Sloboziei și dobrogei,
www.adrmuntenia.ro

care va însemna, pe scurt, revitalizarea întregului
centru al municipiului Călărași; al doilea proiect vizează îmbunătăţirea sistemului rutier și încurajarea folosirii transportului în comun pe strada București - prelungirea București.
aceste aplicaţii vor fi depuse spre evaluare în
perioada mai - iunie a anului 2018, ele fiind primele din pachetul de proiecte pregătit de Primăria Municipiului Călărași, finanţabile prin fonduri europene nerambursabile.
Sursa: actualitateacalarasi.ro
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

Spătămâna trecută, la Pitești, a avut loc seminarul de deschidere a sesiunii de prezentare a studiului de fezabilitate din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş, în perioada 2014 - 2020’’, implementat de S.C. apă Canal 2000 S.a. Pitești. Proiectul este finanţat din fondul de Coeziune, prin
Programul Operaţional infrastructură Mare (POiM),
în cadrul axei prioritare 3, Obiectivul specific 3.2
„Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzat eurbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei”. iniţial, valoarea proiectului a fost de 103 milioane de
euro, iar în urma realizării studiului de fezabilitate, s-a ajuns la valoarea de 164 milioane de euro.
Lucrările se vor desfășura în Pitești, Bascov, Moșoaia, Poiana Lacului, topoloveni, Costești, Buzoești,
Stolnici, Ștefănești, Bradu, Căteasca și albota.
Proiectul cuprinde 14 contracte: 7 contracte
de execuţie, în valoare totală de 90 milioane de
euro, 4 contracte de proiectare și execuţie, în valoare totală de 62 milioane de euro, un contract
de servicii, în valoare de peste 10 milioane de euro
și un contract de furnizare, în valoare de 1,5 milioane de euro.
„Acest proiect rezolvă în mare parte marile pro-

7
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Proiecte ambiţioase
de modernizare a comunei Răzvad
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Dâmboviţa

vad este o investiţie în valoare de 15.000.000 de lei
și prevede realizarea a 17 km de reţea de canalizare, adică un număr de 800 de gospodării beneficiare. un alt proiect vizează reabilitarea și modernizarea Școlii Valea Voievozilor, cu o valoare de 1,6
milioane de lei. Cel de-al treilea proiect important
pentru comunitatea din Răzvad are în vedere extinderea reţelei de apă în Gorgota, cu finanţare obţinută prin PndL 2, în valoare de 4 milioane de lei.
alte două proiecte ce vor fi implementate în
comuna Răzvad sunt realizate prin GaL și au ca rezultate construirea unui pod în satul Gorgota și extinderea și modernizarea Centrului de zi pentru copii.
În ceea ce privește sistemul educaţional, comuna
Răzvad va implementa un proiect finanţat cu fonduri
nerambursabile prin Programul Operaţional Regional
pentru reabilitarea și modernizarea Școlii Răzvad.
Sursa: ziardambovita.ro

Proiecte de eficientizare energetică
a unităţilor de învăţământ şi a clădirilor rezidenţiale
din Giurgiu, depuse pe POR 2014 - 2020
Giurgiu

Vești bune pentru proiectele de eficientizare
energetică a unităţilor de învăţământ depuse de municipalitate linia de finanţare 3.1.B din Programul
Operaţional Regional 2014-2020! acestea au trecut
de etapa verificării administrative și vor intra în
etapa de evaluare tehnică și financiară.
Cele opt proiecte depuse însumând aproape 4,3
milioane de euro vizează două licee, trei școli gimnaziale și trei grădiniţe din municipiu, după cum urmează: Liceul teoretic „Tudor Vianu” (600.000 de
euro), Colegiul tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu” Corp C1 (550.000 de euro), Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” (430.000 de euro), Școala Gimnazială nr. 5 (400.000 de euro), Școala Gimnazială „Academician Marin Voiculescu” (850.000 de euro), Grădiniţa cu Program Prelungit „Căsuţa Fermecată” Grădiniţa nr. 4 (450.000 de uero), Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” - Corp C2
(140.000 de euro) și Grădiniţa cu Program normal
www.adrmuntenia.ro

nr. 9 (850.000 de euro).
„La ultima întâlnire ce a avut loc la sediul Guvernului, între primarii municipiilor reşedinţă de judeţ, directorii de la Agenţiile pentru dezvoltare regională şi doamna ministru al Fondurilor Europene,
s-a luat în calcul ca banii ce au rămas nefolosiţi pe
Axa 3.1.A, pentru anveloparea clădirilor rezidenţiale, să fie realocaţi către Axa 3.1.B – eficientizare energetică a unităţilor de învăţământ şi Axa
3.1.C – creşterea eficienţei iluminatului public. Prin
urmare, orice proiect ce se va depune şi pe iluminat,
şi pe unităţi de învăţământ, şi a trecut de faza de
evaluare, va avea finanţare asigurată pentru implementare. Avem deci certitudinea că aproape 4
milioane de euro vor putea fi atraşi în municipiul
Giurgiu pentru eficientizarea energetică a acestor
şcoli”, a precizat, într-o recentă conferinţă de presă, primarul nicolae Barbu.
(continuare în pagina 9)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Printre priorităţile comunei dâmboviţene Răzvad, cele mai importante obiective ale autorităţilor publice locale vizează: gospodărirea eficientă
a localităţii, folosirea judicioasă a bugetului, bunăstarea cetăţenilor, prin dezvoltarea infrastructurii,
atragerea de fonduri europene nerambursabile, în
vederea realizării obiectivelor prevăzute în „Strategia de Dezvoltare Locală”, atragerea de investitori, modernizarea drumurilor, precum și eficientizarea serviciilor primăriei.
În anul 2018, imediat ce primăvara se va instala, multe proiecte sunt gata de demarare. astfel,
cu fonduri de la bugetul local se vor continua asfaltările începute în octombrie 2017 și modernizarea
iluminatului public în satele Gorgota și Răzvad.
de asemenea, prin PndL 2 vor începe trei proiecte foarte importante. Proiectul de canalizare privind Valea Voievozilor, dar și o extindere în satul Răz-
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Sursa: primariagiurgiu.ro
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(continuare din pagina 8)
Printre lucrările de reabilitare termică de care vor
putea beneficia clădirile celor opt unităţi de învăţământ în urma aprobării finanţării se numără izolarea
termică a faţadei, repararea acoperișului tip terasă,
a sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, izolarea termică a planșeului peste subsol,
unde este cazul, reabilitarea termică a sistemului de încălzire, precum și modernizarea instalaţiei de iluminat.
tot la capitolul eficientizare energetică, dar pe
axa 3.1.a – Clădiri rezidenţiale, municipalitatea a depus la sfârșitul lunii februarie patru proiecte pentru
reabilitarea termică a 36 de blocuri, în valoare totală
de 4,7 milioane de euro. acestea se află acum în etapa de verificare administrativă. Blocurile incluse în
cele patru proiecte sunt următoarele:
1. Lucrări de intervenţii pentru creșterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, Municipiul
Giurgiu, ansamblul 3 (7 blocuri - 299 de apartamente
din blocurile 36/853 Bd. București; 43/853, a2 - Bd.
daciei; C3, C8, C17, 310 turn - 1 decembrie 1918);
2. Lucrări de intervenţii pentru creșterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, Municipiul
Giurgiu, ansamblul 4 (9 blocuri - 254 de apartamente
din blocurile B1/1S, 17/613 - Bd. București, B1 turn, B2
turn, 200a, 200B, 101,102,103 - Str. tineretului);
3. Lucrări de intervenţii pentru creșterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, Municipiul
Giurgiu, ansamblul 5 (10 blocuri - 300 de apartamente
din blocurile 106, 214, e200Cf, f240Cf, K240Cf,
G240Cf, L240Cf, j240Cf, P3, P7 - Str. tineretului)
4. Reabilitarea termică a 10 blocuri de locuinţe
din Municipiul Giurgiu Zona Centru și alexandriei (10
blocuri - 321 de apartamente din blocurile 1/1B, 3/1B str. nicolae Gogol, MuV3, 32 Piaţă - str. Vlad țepeș, 32
Port, 45 - Str. episcopiei, 5 - str. Mareșal foch, a8, B2, G aleea alexandriei).
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Ialomiţa

Cea de-a IX-a
ediţie a Târgului Apicol,
la Slobozia

În perioada 9 – 11 martie, la Slobozia s-a derulat târgul apicol. La cea de-a iX-a ediţie a târgului au luat parte societăţi comerciale cu profil apicol din toată ţara, care au prezentat o gamă largă de echipamente, utilaje, materiale apicole, dar
și miere, polen, propolis și alte produse de foarte bună calitate.
În zilele de sâmbătă și dumnică, apicultorii
au fost invitaţi să participe la simpozioanele pe
teme apicole, organizate în data cu această ocazie. dintre subiectele de discuţii abordate în cadrul acestui eveniment s-au purtat dezbateri importante pe tema „Reglementări naţionale şi europene privind producţia mierii – condiţii de calitate şi siguranţă alimentară”, precum și privind
„Programul naţional apicol 2017-2019” și oportunităţile de finanţare active prin PndR în domeniul apiculturii.
În ultima zi a simpozionului a fost prezentat
un film documentar privind tehnicile apicole
pentru creșterea producţiilor de miere.
Sursa: obiectiv.net

http://regio.adrmuntenia.ro
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Prahova

» Președintele Consiliului judeţean
Prahova, Bogdan toader, a semnat, luni,
5 martie, în prezenţa domnului ministru
al dezvoltării Regionale și administraţiei
Publice, Paul Stănescu, și a secretarului
de stat, adrian Gâdea, contractele de
finanţare pentru două obiective de
infrastructură rutieră, ce vor fi realizate
în cadrul Programului naţional de
dezvoltare Locală - PndL, investiţii a
căror valoare cumulată este de aproape
47 de milioane de lei.

Primul proiect, „Reabilitare DJ 102I, Valea Doftanei; km 35+100 – km 37 + 620”, vizează reabilitarea drumului judeţean 102 i, pe o porţiune de 2,4
km, care este improprie desfășurării traficului rutier în condiţii normale de circulaţie, cu structură
rutieră alcătuită dintr-o pietruire degradată și cu
foarte multe denivelări.
Cel de-al doilea proiect, „Pasaj denivelat peste DN 1 (centura de vest) la intersecţia cu DL 101 I
şi strada Buda”, urmărește îmbunătăţirea circulaţiei în partea de nord-vest a municipiului Ploiești,
respectiv la intersecţia dn1 (Centura de Vest Ploiești) cu dj 101i. eliminarea acestui punct conflictual se va realiza prin construirea unui pasaj denivelat cu o lungime de 138 m, între strada Buda și dj
101i, ce va supratraversa dn1 – e60 (Centura est).

Semnarea celor două contracte de finanţare va
contribui la atingerea unuia dintre principalele obiective ale administraţiei judeţene în privinţa infrastructurii rutiere, respectiv asigurarea unei mai
bune interconectări la nivel regional.
Sursa: facebook.com/ConsiliulJudeteanPrahova

RMN şi computer tomograf
la Spitalul judeţean din Alexandria

Teleorman

Spitalul judeţean de urgenţă alexandria va
fi dotat cu un Computer tomograf, un aparat de
Rezonanţă Magnetică și un sistem informatic
PaCS.
Semnarea contractelor pentru achiziţia a 14
echipamente Computer tomograf (Ct), 24 de aparate de Rezonanţă Magnetică (RMn) și 21 de siswww.adrmuntenia.ro

teme informatice PaCS, pentru 33 de spitale din capitală și din ţară, unităţi medicale care nu au în prezent aceste dotări, a avut loc la începutul acestui an.
Potrivit președintelui Consiliului judeţean teleorman, dănuţ Cristescu, acestea ar urma să fie
funcţionale începând cu luna aprilie.
Sursa: teleorman24.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Noi investiţii de reabilitare
a infrastructurii rutiere din Prahova,
finanţate prin PNDL
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REVISTA PRESEI
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7a,
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul judeţean
argeș, sediul Consiliului judeţean argeș: Piaţa
Vasile Milea, nr. 1, et. iii, cam. 117, mun. Pitești,
jud. argeș; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul judeţean
dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
dâmboviţa: Piaţa tricolorului, nr. 1, et. iV, cam.
90, 100 și 101, mun. târgoviște, jud. dâmboviţa
Tel./fax / 0345/100.018,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul judeţean
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 judeţean
ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. iV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. ialomiţa
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul judeţean
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
newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către
agenţie și de către Ministerul dezvoltării Regionale, administraţiei Publice
și fondurilor europene, în vederea promovării
Programului Operaţional Regional.
Pe lângă aceste noutăţi, se dorește informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale Reţelei de informare
ReGiO Sud Muntenia și despre cele mai importante evenimente
organizate de acestea în judeţele regiunii.

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / adR Sud Muntenia, Biroul judeţean
teleorman, sediul Consiliului judeţean
teleorman: Str. dunării, nr. 178, parter,
mun. alexandria, jud. teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro
Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud.
Călărași, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN director adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra POPA, Andreea PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 13 martie 2018
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia și activităţile pe care
dumneavoastră le desfășuraţi. dacă sunteţi interesaţi
să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm
să ne transmiteţi un scurt material de informare
(maxim 1.500 de caractere cu tot cu spaţii), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediţie
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 agenţiei
(http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit
electronic săptămânal tuturor membrilor Reţelei de
informare ReGiO Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor
judeţene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltării Regionale, administraţiei
Publice și fondurilor europene, reprezentanţilor mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor
dedicate (portalurilor de știri economice), precum
și publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,
fax: 0242/313.167.

