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EVENIMENTE

ADR Sud Muntenia la Cel de-al șaptelea forum anual
al Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea
Dunării și la workshopul tematic „Activități
de capitalizare” pentru regiunea Dunării
» În perioada 16 -19 octombrie au
avut loc la Sofia, Bulgaria, Cel de-al
șaptelea Forum Anual al Strategiei Uniunii
Europene pentru regiunea Dunării, precum
și workshopul tematic organizat în cadrul
Polului 1 al „Programului Transnaţional
Dunărea – activităţi de capitalizare”.
Cel de-al șaptelea forum anual al Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării - organizat în
comun de Bulgaria, în calitate de președinte SUERD, și de Comisia Europeană – a avut drept principal obiectiv dezvoltarea turismului ca o condiție prealabilă pentru creșterea economică și coeziune teritorială în regiunea Dunării. Astfel, forumul anual
a acoperit subiecte de o importanță deosebită privind conservarea patrimoniului cultural și istoric,
noile tehnologii, digitalizarea în sectorul turismului, menținerea siguranței și a securității în turism,
conectivitate la transport și mobilitate. Au fost abordate, de asemenea, aspecte cu privire la sinergia și coerența strategiilor macroregionale pentru
atingerea obiectivelor comune ale UE și pentru menwww.adrmuntenia.ro

ținerea acestora după 2020. În plus, au fost programate două sesiuni tematice paralele privind
mobilitatea și siguranța turismului durabil în spații
publice, precum și o expoziție în aer liber.
În cadrul workshopului cu tema „Activităţi de
capitalizare” aferent Polului 1 - „Ecosistem inovativ pentru IMM-uri”, al „Programului Transnaţional
Dunărea”, Prioritatea 8 SUERD - „Competitivitatea” s-au prezentat proiecte de succes, rezultatele
obținute pe parcursul implementarii lor, principalele provocări, precum și felul în care acestea au
fost depășite.
La cele două evenimente au participat: coordonatorii Polului 1 - Steinbeis-Europa- Zentrum,
Germania și Facultatea de Informatică din Novo
Mestro, Slovenia, coordonatorul Polului 2 - Centrul
de Inovare Socială, Germania, coordonatorul Polului 3 – IFKA, Ungaria, coordonatorii Axelor Prioritare 7 și 8 SUERD - Ministerul Educației, Științei,
Cercetării și Sportului al Republicii Slovace și Ministerul Economiei, Muncii și Locuințelor Germania,
precum și un reprezentant al Programului Transnațional Dunărea.
(continuare în pagina 3)
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 2)
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de lider al proiectului Danube S3
Cluster, a fost reprezentată prin Daniela Camelia
Traian, director Seviciul Comunicare și Dezvoltare
Urbană și de Gilda Lidia Niculescu.
Obiectivul principal al proiectului Danube S3
Cluster este de a stimula ecosistemul antreprenorial bazat pe inovare în zona Dunării, prin elaborarea politicilor de cluster în contextul RIS 3, precum și prin îmbunătățirea cunoștințelor și a abilităților de management al inovării și promovarea
cooperării transnaționale a clusterelor în industria
agroalimentară.
Perioada de implementare a proiectului Danube S3 Cluster este 1 iulie 2018 – 30 iunie 2021, iar
bugetul total al acestuia este de peste 1,7 milioane
de euro, din care bugetul ADR Sud Muntenia este de
aproximativ 190.000 de euro. Contribuția Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în proiect este de 2%, adică aproximativ 3.800 de euro.
Consorțiul proiectului este format din 15 parteneri și 5 parteneri strategici asociați. Partenerii
sunt: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia – lider de proiect, STEINBEIS – Germania,
Pannon Business Association – Ungaria, Universitatea din Maribor – Slovenia, CRIMM – România, EKOSUSTAV – Managementul deșeurilor SRL – Croația,
Bioeconomy Cluster – Slovacia; IFKA Instituție de
drept public non-profit pentru dezvoltarea indus-
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triei - Ungaria, Centru de Sprijin pentru IMM-uri –
Bulgaria, INMA - România, ITC - Clusterul de Inovare Tehnologică Murska Sobota – Slovenia, Facultatea de Științe Tehnice – Serbia, Asociația de Dezvoltare NERDA – Bosnia și Herțegovina, Rețeaua de
Transfer Tehnologic – Moldova, Institutul de Probleme de Piață și Cercetare Economică și Ecologică –
Ucraina. Parteneri Strategici Asociați ai proiectului
sunt Ministerul Economiei – România, Academia de
Științe din Moldova, Fundația - GREENLINE Western
Balkans Cluster - Bosnia și Herțegovina, Universitatea Tehnică din Ucraina – „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institut”, Ucraina și Ministerul Economiei,
Antreprenoriatului și Comerțului – Croația.

http://regio.adrmuntenia.ro
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INFO ADR SUD MUNTENIA

Mariana VIȘAN
• 17 ani de activitate în
cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 19 octombrie, Mariana VIȘAN,
Director adjunct Organism Intermediar POR,
împlinește 17 ani de activitate în cadrul
ADR Sud Muntenia!
Cu această ocazie, dorim să o felicităm
și să-i mulțumim pentru profesionalismul
și responsabilitatea dovedite de-a lungul
activității desfășurate în cadrul Agenției!
La Mulți Ani cu realizări pe toate planurile!

» Miercuri, 17 octombrie, Comisia
Europeană a aprobat modificarea
Programului Operațional Regional 2014-220
(POR 2014 -2020) pentru România, prin
modificările aduse avându-se în vedere
simplificarea acestuia, precum și adaptarea
re măsură fondurile pe care le are alocate. Acestea
la contextul socio-economic actual.
Astfel, Programul Operațional „Iniţiativa pentru IMM-uri” devine Axa prioritară 15 „Iniţiativa
pentru IMM-uri” în cadrul Programului Operațional
Regional ce va beneficia de o realocare de peste 150
milioane de euro, răspunzând cererii tot mai crescute de instrumente financiare garantate de pe piață
și contribuind la creșterea competitivității IMM-urilor din România. De asemenea, Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale” va
beneficia de o realocare de 72,5 milioane de euro
pentru a finanța achiziția de ambulanțe și de echipamente medicale. Aceste investiții vor asigura pe
viitor o mai bună gestionare a urgențelor medicale,
permițând în același timp accesul egal al populației
la servicii de asistență medicală și de prim-ajutor.
„Schimbările pe care le-am aprobat vin tocmai
ca răspuns la nevoia de a ne adapta la realităţile curente și vor ajuta România să utilizeze într-o mai mawww.adrmuntenia.ro

vor avea un efect benefic în special pentru mediul de
afaceri, dar vor sprijini și proiecte ce vizează îmbunătăţirea infrastructurii medicale din întreaga ţară”, a declarat comisarul european pentru politică
regională Corina Crețu.
În perioada 2014 – 2020, România beneficiază
de un sprijin financiar din partea UE de peste 22 miliarde de euro prin politica de coeziune, din care 6,86
miliarde de euro sunt alocate pentru Programul
Operațional Regional.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare prin Regio
puteți obține accesând site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional 2014-2020
în regiunea Sud-Muntenia: regio.adrmuntenia.ro
ori site-ul AM POR, www.inforegio.ro.
Sursa: ec.europa.eu
http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

Comisia Europeană a aprobat modificarea
Programului Operaţional Regional pentru România!
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În data de 22 octombrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a lansat
în scopul consultării publice Ghidului solicitantului –
Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul
Axei prioritare 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții
2.2 - „Sprijinirea creării și extinderea capacităţilor
avansate de producţie și dezvoltarea serviciilor”.
Se pot transmite observații și propuneri la a-

dresa de email: info@mdrap.ro, până la data de 23
noiembrie 2018.
Detalii privind forma ghidului propusă consultării publice puteți obține accesând site-ul dedicat
implementării Programului Operațional Regional în
regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro,
secțiunea Program > Axe > Axa 2, link: https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-2/static/1197
sau pe site-ul AM POR: www.inforegio.ro.

Au fost modificate ghidurile
solicitantului pentru apelurile
de proiecte nefinalizate
privind infrastructura rutieră

S-a modificat
Ghidul solicitantului
privind apelul de proiecte
dedicat ambulatoriilor!

Miercuri, 17 octombrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 20142020 din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice a modificat Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în
cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6
PROIECTE NEFINALIZATE, apel pentru regiunile mai
putin dezvoltate, Apel National, și Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr.POR 2018/6/6.1/5 PROIECTE NEFINALIZATE, apel pentru Regiunile Nord Est,
Sud Est, Sud Muntenia și Vest, din cadrul Axei prioritare 6 – „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de
importanţă regională”, Prioritatea de investiții 6.1 –
„Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea
nodurilor secundare și terţiare la infrastructura TENT, inclusiv a nodurilor multimodale”. Astfel, Modelul
B - Declarația de eligibilitate (la momentul contractării) a fost înlocuit cu o formă modificată adaptată
la specificul proiectelor de infrastructură rutieră. Detaliile privind modificările aprobate, precum și forma
consolidată a ghidurilor, se regăsesc pe site-ul dedicat
implementării POR 2014-2020 în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe >
Axa6,link:https://regio.adrmuntenia.ro/axa-6/static/1201,
sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.

Vineri, 19 octombrie, Autoritatea de Management
pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR,
Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 –„Investiţii în
infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la
dezvoltarea la nivel naţional, regional și local, reducând
inegalităţile în ceea ce privește starea de sănătate și
promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi”, Obiectivul specific 8.1
„Creșterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea A – Ambulatorii.
Principala modificare constă în prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finanțare până la data de 21 decembrie, ora 12:00. Detalii privind modificările aprobate, precum și forma consolidată a ghidului, puteți afla accesând site-ul dedicat implementării
Programului Operațional Regional în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe >
Axa 8, link: https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa8/static/1203 sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POR 2014 - 2020

S-a lansat spre consultare publică
Ghidul solicitantului privind
un nou apel de proiecte dedicat IMM-urilor!
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INFO POR 2014 - 2020

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
la data de 23 octombrie 2018
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OPORTUNITĂȚI

Peste 170 de milioane de euro
pentru promovarea
produselor agroalimentare din UE în întreaga lume!
Comisia Europeană va aloca 172,5 milioane de
euro din bugetul agricol pentru promovarea internațională a produselor agroalimentare provenite
din Uniunea Europeană. Astfel, vor fi derulate 79 de
campanii de promovare a producătorilor din sectorul agroalimentar, a calității produselor acestora,
atât pe piețele din cadrul UE, cât și în cadrul unor
noi piețe de desfacere.
În acest sens, comisarul pentru agricultură și
dezvoltare rurală, Phil Hogan, a declarat: „Europa
este cunoscută în întreaga lume pentru produsele
sale alimentare de bună calitate și pentru patrimowww.adrmuntenia.ro

niul său culinar. Producătorii din UE pot conta pe
susţinerea Comisiei Europene pentru promovarea,
în Europa și în lume, a acestor produse de înaltă calitate. Am călătorit personal în mai multe ţări din
lume, cum ar fi China, Japonia, Mexic sau Columbia,
ca să deschidem noi pieţe pentru produsele noastre.
Am constatat că există un mare potenţial.”
Mai multe detalii despre această inițiativă puteți afla accesând următorul link: https://ec.europa.eu/romania/news/20181018_finantare_promovare_pr
oduse_agroalimentare_europene_in_lume_ro.
Sursa: ec.europa.eu
http://regio.adrmuntenia.ro
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INFO TURISM SUD MUNTENIA

O bijuterie arhitectonică Conacul Bellu din Urlaţi
» Aflat în topul preferințelor turistice
indiferent de anotimp, în special pentru
stațiunile montane, Prahova se poate mândri
cu frumuseți arhitecturale inegalabile, mai
mult sau mai puțin cunoscute, răspândite
prin satele și orașele din județ.
Una dintre aceste frumuseți este Domeniul
Bellu din Urlați care a apartinut celebrului colectionar de arta Alexandru Bellu (1850-1921), recunoscut în epocă drept un reputat artist-fotograf, numismat și om de cultură.
Domeniul - aflat la aproximativ 80 de kilometri
de București, pe dealurile cu vii din zona Urlați, într-o
frumoasă poieniță - cuprindea „Casa Mare”, conacul propriu-zis, o cuhnie, (bucătărie) o biserică,
„Casa Mică” - actualul conac și ansamblul de porți
de la intrare. Conacul se completează cu o cramă boierească cu piese cioplite în piatră (linuri, călcătoare) din secolele al II-lea și al III-lea și alte utilaje și
vase pentru producerea vinului din cele mai vechi
timpuri și până azi. Singurul edificiu care a rezistat
de-a lungul timpului este clădirea mică a fostului
conac, o casă albă, cu stâlpi din lemn negru în care
funcționează Muzeul Memorial „Alexandru Bellu”,
unul dintre puținele care păstrează mobilierul și
aranjamentele originale, alături de colecții de opere de artă, timbre, fotografii, straie românești și străine sau ceasuri, într-o împletire fascinantă de influențe occidentale și orientale, toate spunând povestea uneia dintre cele mai bogate familii nobile
care a trăit vreodată în România. Restul clădirilor
care făceau parte din complex sunt acum doar ruine, dar chiar și acestea amintesc de fastul și bogăția de altădată.
Astfel, în muzeu se poate admira un patrimoniu mixt de artă plastică și decorativă, etnografie coloane și capiteluri, chenare de uși și ferestre sculptate în piatră, cărți rare în ediții de lux, faianță, valoroase litografii realizate de Carol Papp de Szathmary, arta orientală și extrem-orientală (vase și
stampe japoneze, vase de aramă, mobilier), icoane
și arme din secolele XVIII-XIX. Notabilă este și colecția de tablouri: Portret de bărbat de Pavel Dincovici,
țăranca de Eugen Maximovici, Bătrân cerșetor de
www.adrmuntenia.ro

Theodor Aman.
În anul 1926, familia Bellu a donat Academiei Romane întregul complex de cladiri aflat la Urlați, iar
în 1953 acesta a intrat în patrimoniul muzeal. În timp,
restaurarea clădirii s-a realizat după planurile și fotografiile boierului cu origini macedonene Alexandru Bellu, ultima fiind realizată în 2010.
Sursa: adevarul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Argeș

Centru de afaceri în Pitești
INFO JUDEȚE

» Proiectul prin care Primăria Municipiului
Pitești și - a propus să promoveze spiritul
antreprenorial prin înființarea unui nou centru
de afaceri cu ajutorul fondurilor europene, a
ajuns în faza de evaluare tehnică și financiară.
Centru de afaceri va avea drept sectoare de activitate cercetarea - dezvoltarea în diverse domenii –
IT, infrastructură, comunicații, iar sediul acestuia va
fi pe bulevardul Frații Golești, în clădirea care a aparținut furnizorului de energie electrică CEZ, donată
Primăriei Municipiului Pitești. Proiectul este estimat la o valoare de peste 16 milioane de lei și este
finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 –
2020, în cadrul Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea
de investiții 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial,
în special prin facilitarea exploatării economice a
ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
Sursa: epitesti.ro

Călărași

Manifestare dedicată
Zilelor Erasmus

» În această lună, Primăria Municipiului
Călărași a fost gazda manifestărilor
dedicate Zilelor Erasmus, eveniment ce a
reunit reprezentanți ai unităților școlare cu
performanțe în derularea acestui tip de
proiecte educaționale.
Erasmus Days este la a doua ediție și are ca scop
promovarea către publicul din cele peste 229 de țări
implicate în program, fie în calitate de participante, fie în calitate de partenere, a valorilor și a principiilor europene, precum și a beneficiilor rezultate din proiectele finanțate prin Programul Erasmus+,
în exercițiul financiar 2014 – 2020.
Astfel, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Călărași, elevii și cadrele didactice din Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Colegiul Național „Barbu Știrbei”, precum și din Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” au prezentat exemple de bune practici din
proiectele implementate: „Profesori inovatori penwww.adrmuntenia.ro

tru o Școală Europeană”, desfășurat de Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, „Developing skills in Android applications and programming e-commerce
platforms”, derulat de Colegiul Național „Barbu Știrbei” și proiectul „Move yourself – do it yourself”,
implementat de Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”.
Inițiatorul evenimentului, inspectorul școlar responsabil de proiecte educaționale, profesor doctor Nicolae Micescu, a precizat: „Pe 12 și 13 octombrie se
sărbătoresc Zilele Erasmus. Acestea sunt marcate în
toată Europa și se încearcă să se promoveze cât mai mult
programul Erasmus, un program care a adus și aduce în
contact tinerii, profesorii, alte persoane din alte categorii sociale, îi aduc împreună în diferite acţiuni din Europa. Școlile pe care le-am invitat astăzi (n.r. vineri,
12 octombrie) sunt cele care au derulat sau derulează
proiecte Erasmus. Sunt școli premiante din acest punct
de vedere și ne bucurăm că putem să împărtășim
experienţa acestora, care deja derulează proiecte”.
Sursa: observatorcl.info
http://regio.adrmuntenia.ro
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Proiect de șapte milioane de euro
pentru incluziunea socială la Târgoviște

Dâmboviţa

Astfel, în cadrul conferinței de presă organizate ad-hoc, reprezentanții autorităților locale târgoviștene, alături de managerul GAL-ului au subliniat
că prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
și prin Programul Operațional Capital Uman 2014 –
2020 se vor finanța acivități ce au ca obiectiv principal incluziunea socială a comunităților defavorizate din Târgoviște. Dacă prin POCU se vor avea în
vedere programele de pregătire profesională, prin
programul Regio se vor realiza investițiile privind infrastructura.
Printre activitățile centrate pe incluziunea socială a comunităților defavorizate din Târgoviște finanțate prin cele două programe se numără: reabilitarea infrastructurii stradale din Cartierul Pre-

INFO JUDEȚE

» În data de 17 octombrie s-a semnat
contractul de finanțare în valoare de
șapte milioane de euro în cadrul
„Strategiei de dezvoltare locală a UAT
Târgoviște” pentru proiectul depus de
Grupul de Acțiune Locală „Târgoviștea
Egalităţii de Șanse”.

peleac; crearea/modernizarea de locuri de joacă
în Prepeleac, pe Strada I.F. lorescu și în Microraionul IX; program de educare în vederea păstrării curățeniei; construcția/modernizarea a trei creșe și
grădinițe, reabilitarea centrului social pentru persoane vârstnice situat pe Strada Petru Cercel, programe de ucenicie și formare profesională, furnizare de servicii medicale, campanie de combatere
a discriminării la nivelul școlilor, instituțiilor publice și la locurile de muncă.
Sursa: targovistelive.ro

Proiectul „Intervenții integrate
pentru ocuparea forței de muncă în regiunea
de cooperare transfrontalieră Giurgiu - Ruse” – la final!
Giurgiu

» În cadrul conferinței de presă
organizate în data de 17 octombrie,
directorul filialei Crucea Roșie Giurgiu a
realizat un bilanț al proiectului „Intervenţii
integrate pentru ocuparea forţei de muncă
în regiunea de cooperare transfrontalieră
Giurgiu - Ruse” realizat în cadrul Programului
INTERREG V România – Bulgaria.
Astfel, 250 de persoane din România și Bulgaria au beneficiat de cursuri de calificare și inițiere
pentru încurajarea ocupării forței de muncă în zowww.adrmuntenia.ro

na transfrontalieră prin acest proiect inițiat de Filiala Crucea Roșie Giurgiu, în calitate de lider de proiect, și de Universitatea Anghel Kancev din Ruse și Academia de Științe din Sofia, în calitate de parteneri.
Prezent la conferință, vicepreședintele Crucii
Roșii Române, Victor Boiangiu, a subliniat că astfel
de proiecte demonstrează că „România și Bulgaria
au ţeluri comune, depistează probleme de actualitate și colaborează eficient în dezvoltarea regiunilor transfrontaliere”, transmițând totodată felicitări în numele președintelui organizației, Custodele Coroanei României, Principesa Margareta.
Sursa: stirigiurgiu.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Ialomiţa

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic
spre Constanţa prin realizarea
unui sens giratoriu în Slobozia

În data de 17 octombrie, s-a semnat protocolul de colaborare între Primăria Municipiului Slobozia și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) prin Direcția Regională de
Drumuri și Poduri (DRDP) Constanța, în vederea
realizării obiectivului „Sistematizarea geometrică
a tronsonului de drum DN 2A km 65+950- km 66+
300, deschis traficului internaţional E60, a intersecţiei DN 2A km 66+ 050 cu DN 21 km 89+690 și a intersecţiei DN 2A km 66+115 cu DN21 km 89+600 și
cu b-dul Matei Basarab”.
Pentru realizarea sensului giratoriu destinat fluidizării traficului, administratorii de drumuri – DRDP
Constanța pentru DN 2A, pe tronsonul cuprins cuprins între km 65+950 și km 66+300, și UAT Municipiul Slobozia pentru DN21 , pe tronsonul cuprins
între km 87+850 și km 90+750, și pentru b-dul M. Basarab au obligația să pună la dispoziție suprafețele
www.adrmuntenia.ro

de teren necesare.
Astfel, UAT Slobozia va emite toate avizele necesare, va executa studiile geotehnice pe amplasamentele celor două intersecții și va asigura iluminatul public, circulația pietonală, racordul arterelor rutiere aflate în administrarea proprie, iar CNAIR
prin DRDP Constanța trebuie să elaboreze documentațiile tehnice, să obțină avizul din partea Poliției
Rutiere, să execute lucrările de sistematizare geometrică pe tronsoanele amintite și să întocmească
Managementul de trafic pentru perioada de execuție. Totodată, asigurarea semnalizării rutiere verticale și orizontale, mentenanța soluțiilor de sistematizare geometrică propuse prin proiect și a semnalizării rutiere, precum și realizarea Auditului de
Siguranță Rutieră, sunt asigurate tot de către DRDP
Constanța.
Sursa: obiectiv.net
http://regio.adrmuntenia.ro
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Prahova

Proiecte de modernizare a amblatoriilor
prin fonduri europene

Prin proiectul privitor la Ambulatoriul din cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești se are
în vedere reabilitarea spațiilor existente în corpul
C1 prin recompartimentare, refacerea finisajelor interioare, a instalațiilor existente, precum și anveloparea termică a corpului de clădire menționat.
Extinderea va viza amenajarea în curtea interioară
a unei săli de așteptare cu fișier, birou de programare și evidență a pacienților, bugetul necesar ridicându-se la aproximativ 11 milioane de lei.
În prezent, în cadrul Ambulatoriului Integrat
al Spitalului Județean de Urgență Ploiești își desfășoară activitatea 15 cabinete medicale, în timp fiind
efectuate doar reparații curente, activitatea medicală desfășurându-se în spații subdimensionate ce
nu corespund cerințelor actuale privind asigurarea
fluxurilor de pacienți și de personal: pacienții staționează în așteptare în spații înguste, îngreunând

Teleorman

INFO JUDEȚE

» Consiliul Județean Prahova
a aprobat documentația corespunzătoare
realizării lucrărilor de extindere și
modernizare a ambulatoriilor din două
unități medicale cu ajutorul fondurilor
europene; este vorba despre Spitalul
Județean de Urgență Ploiești și despre
Spitalul de Obstretică – Ginecologie.

circulația din incintă, iar accesul în clădire se face
pe o scară abruptă ce are nevoie atât de reabilitare, cât și de adaptare pentru persoanele greu deplasabile.
În cazul Ambulatoriului din cadrul Spitalului de
Obstretică Ginecologie Ploiești se urmărește extinderea și recompartimentarea Corpului B – în care
funcționează Ambulatoriul – refacerea instalațiilor
interioare și reabilitarea termică a clădirii. În această situație, estimarea financiară este de 6,7 milioane de lei.
Sursa: ziarulprahova.ro

Lucrări de consolidare
la situl arheologic Cetatea Turnu!

În data de 16 octombrie, Primăria Municipiului
Turnu Măgurele a semnat contractul pentru asigurarea serviciului de supraveghere a lucrărilor de dirigenție de șantier pentru derularea proiectului „Podurile timpului, o abordare integrată pentru îmbunătăţirea utilizării durabile a patrimoniului cultural în zona transfrontalieră Nikopole-Turnu Măgurele”, finanțat prin Programul INTERREG V-A România – Bulgaria 2014- 2020.
În cadrul acestui proiect, se vor realiza servicii
de proiectare și asistență tehnică, precum și execuwww.adrmuntenia.ro

tarea de lucrări de amenajare, consolidare, conservare și restaurare a sitului arheologic Cetatea Turnu,
Etapa 1. Pentru aceste servicii, a fost alocată suma
totală de peste 90 de miliarde de lei vechi, fonduri
nerambursabile.
Astfel, în vederea realizării acestui proiect,
Primăria Municipiului Turnu-Măgurele, în calitate de
partener, a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice contractul de cofinanțare nr. 32900/14.03.2017.
Sursa: ziarulmara.ro
http://regio.adrmuntenia.ro

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAȘI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean ARGEȘ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Argeș, sediul Consiliului Județean Argeș: Piața
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești,
jud. Argeș; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Dâmbovița, sediul Consiliului Județean
Dâmbovița: Piața Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.
90, 100 și 101, mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița
Tel./fax / 0345/100.018,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean IALOMIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Ialomița, Piața Revoluției, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomița
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam.
626/627, mun. Ploiești, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
Newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către
Agenție și de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
în vederea promovării
Programului Operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale Rețelei de Informare
REGIO Sud Muntenia și despre cele mai importante evenimente
organizate de acestea în județele regiunii.

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Teleorman, sediul Consiliului Județean
Teleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. Teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro
Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud.
Călărași, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro
Editor / Direcţia Dezvoltare și Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN director adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu
Comunicare, Mihaela FELEA, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra POPA, Andreea PLOEȘTEANU,
Șerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 23 octombrie 2018
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care
dumneavoastră le desfășurați. Dacă sunteți interesați
să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm
să ne transmiteți un scurt material de informare
(maxim 1.500 de caractere cu tot cu spații), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție
a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa
de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletter-ul va fi publicat pe site-ul Agenției
(http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit
electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor
județene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și Fondurilor Europene, reprezentanților mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor
dedicate (portalurilor de știri economice), precum
și publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,
fax: 0242/313.167.

