
Noi puncte de lucru pentru ISU Teleorman ..................... 11

Info Regional 
Sud Muntenia 

14 • 20 ianuarie 2019

#
401

www.adrmuntenia.ro regio.adrmuntenia.ro

adrsudmuntenia ADRSudMuntenia ADRSudMuntenia

TELEORMAN

Condiții mai bune de transport pentru navetiștii din Ploieștii ... 11PRAHOVA

Peste 200.000 de lei pentru terenul de fotbal 
din comuna Jilavele ............................................................................... 10
IALOMIțA

„Alege prioritățile orașului tău!” – campanie de identificare 
a proiectelor importante pentru comunitatea giurgiuveană .................. 9
GIURGIU

Investiții în reabilitarea infrastructurii educaționale, 
la Târgoviște ................................................................................................. 9
DÂMBOVIțA

Peste 700.000 de lei pentru locuri de joacă în Curtea de Argeș ... 8ARGEȘ

ISU „Barbu Știrbei” Călărași antrenat într-un nou 
proiect transfrontalier ............................................................................. 8
CĂLĂRAȘI

  
Situația proiectelor 
POR 2014-2020 ...................... 3 

 
Primele sesiuni de instruire ale 
cursului de competențe 
antreprenoriale în domeniul 
economiei sociale au avut loc 
în weekend! ............................ 4 

Marilena BARON • 19 ani 
de activitate în cadrul 
ADR Sud Muntenia! ............... 5 

 
Turnul Ceasornicului, 
reper al „orașului-stea” ......... 7

ADR SUD MUNTENIA

INFO POR

TURISM ÎN SUD MUNTENIA

Seminar de instruire destinat beneficiarilor de finanțare 
prin Programul Operațional Regional

PAGINA 2

https://www.facebook.com/adrsudmuntenia
https://twitter.com/ADRSudMuntenia
http://www.youtube.com/user/ADRSudMuntenia


Info Regional Sud Muntenia #401 
14 • 20 ianuarie 2019

PROGRAMUL OPERAțIONAL REGIONAL 
2014-2020

regio.adrmuntenia.ro 
facebook.com/adrsudmuntenia 2

www.inforegio.ro 
facebook.com/inforegio.ro

Seminar de instruire destinat beneficiarilor de finanțare 
prin Programul Operațional Regional

În data de 16 ianuarie, Agen -
ția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, Organism Interme-
diar al Programului Operațional Re-
gional 2014 – 2020 (POR), a or ga nizat 
la sediul din Călărași, seminarul de 
instruire destinat beneficiarilor de 
fonduri europene nerambursabile. 

Participanții, reprezentanți ai 
administrației publice, precum și ai 
mediului de afaceri, au fost instruiți 
cu privire la: întocmirea materiale-
lor de publicitate în conformitate 
cu Manualul de identitate vizuală, 
elaborarea cererilor de rambursare 
și efectuarea de achiziții, în baza in -
strucțiunilor și a ordonanțelor de ur -
gență emi se de Autoritatea de 
Ma na gement pentru Pro gramul O pe -
ra țional Regional 2014 – 2020, precum 
și la măsu rile aferente procesului de monitorizare a proiectelor. 

Evenimentul a reunit beneficiari de fonduri Regio 
care au depus cereri de finanțare în cadrul diferitelor 
axe prioritare aferente POR. În acest context, cei pre -
zenți au putut clarifica aspecte vizând implementarea 
proiectelor ce au ca obiectiv: îmbunătățirea compe ti -
tivității întreprinderilor mici și mijlocii (Axa prioritară 
2), tranziția către o economie cu emisii scăzute de car-
bon (Axa prioritară 3), îmbunătățirea mediului urban 
și conservarea protecția și valorificarea durabilă a pa-
trimoniului cultural (Axa prioritară 5), îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională (Axa 
prioritară 6), dezvoltarea infrastructurii de sănătate și 
sociale (Axa prioritară 8), precum și îmbunătățirea in-
frastructurii educaționale (Axa prioritară 10). 

Prin organizarea acestui seminar de instruire, ADR 

Sud Muntenia continuă procesul de susținere a benefi cia -
rilor de fonduri europene prin informarea lor constan -
tă, astfel încât proiectele de investiții depuse de aceș tia 
să determine creșterea competitivității economice și 
îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților lo-
cale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de 
afaceri, a infrastructurii și a serviciilor.

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

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

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

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

https://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Primele sesiuni de instruire ale cursului 
de competențe antreprenoriale 

în domeniul economiei sociale au avut loc în weekend!

În perioada 18 – 20 ianuarie, la Pitești, s-au desfășurat primele trei sesiuni de instruire ale 
cursului de competențe antreprenoriale, organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 

Muntenia, în cadrul proiectului SENSES.  

În primele trei zile de instruire, cursanții s-au fa-
miliarizat cu noțiunile elementare în domeniul antre-
prenoriatului social, precum: impactul social al firmei, 
viziunea și misiunea firmei, planul de afaceri și obiec-
tivele firmei. Ultimele două zile de curs vor avea loc în 
perioada 26 și 27 ianuarie.  

La curs s-au înscris atât reprezentanți ai întreprin-
derilor sociale care doresc să-și îmbunătățească abili -
tă țile antreprenoriale, cât și persoane interesate să 
înființeze o structură de economie socială. Cursul este 
structurat pe 5 module de instruire, respectiv: marke-
ting, vânzări, management, planificare financiară și 
pro prietate intelectuală. Fiecare modul implică furni-
zarea de cunoștințe teoretice și practice, metodele in-
teractive fiind cele utilizate de formatori. 

La final, par ticipanții vor susține o probă teoretică 
și una practică (prezentarea unui Plan de afaceri) în ve-
derea ob ținerii certificatului ce atestă formarea în do-
meniul competențelor antreprenoriale. 

Pentru a pune în practică noțiunile studiate la curs, ADR 
Sud Muntenia va organiza în data de 6 februarie un eve -

niment de pitching. Cursanții vor avea oportunitatea 
să-și prezinte ideea de afaceri în fața unui juriu format din 
specialiști în domeniul antreprenoriatului social, primind 
totodată feedback în vederea îmbu nătățirii activității.  

Cursul este organizat în cadrul proiectului SENSES, 
implementat de Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, în calitate de partener. Proiectul este 
finanțat în cadrul primului apel de proiecte al Progra-
mului Transnațional Dunărea și are ca obiectiv princi-
pal crearea unei rețele transnaționale de întreprinderi 
sociale, întreprinderi responsabile social, investitori fi-
nanciari în economia socială, factori de decizie, mediul 
academic, care însumează în total 600-800 membri 
din regiunea Dunării. Rolul acestora este de a promova 
în comun un model inovator de întreprindere socială, 
precum și inovarea socială în dezvoltarea economică 
durabilă a regiunii Dunării. 

Mai multe detalii despre proiectul SENSES puteți 
afla accesând site-ul ADR Sud Muntenia, la link-ul: 
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul‐senses/static/945

https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-senses/static/945
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Marilena BARON 
• 19 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
În data de 17 ianuarie, Marilena BARON, expert 

Serviciul Monitorizare proiecte POR, împlinește 19 ani 
de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia! 

Cu această ocazie, dorim să te felicităm și să-ți mul -
țumim pentru profesionalismul și pentru perseverența 
dovedite prin activitatea neîntreruptă din cadrul Agenției! 

La Mulți Ani cu realizări pe toate planurile!

ADR SUD MUNTENIA 
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 
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Cities of Tomorow #7– Communities in Focus – 
concurs de proiecte

AHK România și Econet România organizează 
concursul de proiecte ce poate contribui la dezvoltarea 
urbană sustenabilă, la implementarea de soluții inte-
ligente pentru orașe, precum și la îmbunătățirea ca -
lității vieții sau la marketingul regiunii. 

Aplicațiile pot fi depuse on-line, în scris (prefera-
bil în format PPT/PDF) până la data de 15 februarie 
2019, pe site-ul: www.citiesoftomorrow.ro, secțiunea 
PITCHES. 

În perioada 15 februarie – 1 martie vor fi evaluate 
proiectele, urmând ca primele nouă clasate să fie pre-
zentate la în cadrul conferinței Cities of Tomorow – 
Communities in Focus, în sesiunea Pitch-uri și în zona 
Marketplace. Până la data de 1 martie 2019 câști gă -
torii vor primi confirmarea calificării în etapa finală.  

Conferința Cities of Tomorow – Communities in 
Focus va avea loc în data de 26 martie, la JW Marrriott 

Bucharest Grand Hotel, și va avea ca tematică trialogul 
dintre dimensiunile relevante pentru dezvoltarea sus-
tenabilă a regiunilor: administrația publică, societatea 
civilă și mediul de afaceri, iar sesiunea de pitch-uri va 
fi element central al acestui eveniment. 

Cu această ocazie, cei nouă câștigători din cele trei 
categorii amintite anterior, vor avea la dispoziție câte 
cinci minute pentru prezentarea proiectului, juriul dis-
punând de trei minute pentru întrebări suplimentare 
pentru fiecare din ei. 

Câștigătorul va beneficia de un pachet complet 
de participare vizitator la cel mai important târg de 
real estate și investiții din Europa, Expo Real Munich 
(octombrie 2019). 

Mai multe detalii 
www.citiesoftomorrow.ro

20 de miliarde de euro 
pentru promovarea 

inteligenței artificiale 
Până la sfârșitul anului 2020, Comisia 

Europeană (CE) alocă un buget de 20 de mi-
liarde de euro pentru a promova în statele 
membre utilizarea și dezvoltarea inte li genței 
artificiale (IA). Potrivit Inițiativei pentru Com -
petitivitate (INACO), acest demers se va con-
cretiza prin intermediul unui plan european 
coordonat de acțiune. La nivelul Uniunii Eu-
ropene (UE), statele membre dezbat acest 
aspect, factori de decizie politică, oameni de 
știință, inventatori, cercetători, reprezentanți 
ai industriei, cadre didactice universitare în-
cercând să stabilească reglementările privind 
viitorul inteligenței arti ficiale în UE. În acest 
context, CE solicită fiecărui stat membru ca 
până la finalul primului semestru al anului 
curent, să-și elaboreze propriile strategii 
naționale în domeniul IA, definind explicit 
domeniile de investiții și planurile de acțiune 
proprii, să dezvolte parteneriate public-privat 
în domeniul IA. Totodată, acestea trebuie să 
contribuie la dezbaterea UE pentru crearea 
noului fond pentru IA 

Sursa: bursa.ro

Oportunități prin Programul URBACT III! 

În perioada 7 ianuarie – 17 aprilie 2019, este deschis ultimul 
apel URBACT dedicat Rețelelor de Planificare. Prin Programul UR‐
BACT III se susține formarea a maximum 23 de noi Rețele de Plani-
ficare a Acțiunii ce au ca scop sprijinirea orașelor din Europa, în 
vederea identificării de soluții pentru provocări urbane comune. 
Rețelele reunesc până la 10 parteneri din țări diferite cu scopul evi-
dent de a realiza schimburi de experiențe. Mai multe detalii puteți 
afla accesând următorul link: http://www.mdrap.ro/user- files/a -
pelURBACTRetelePlanificare.pdf. 

În data de 12 februarie, Ministerul Dezvoltării Regionale și Ad -
ministrației Publice (MDRAP) organizează o sesiune de informare 
prilejuită de lansarea ultimului apel URBACT dedicat Rețelelor de Pla -
nificare a Acțiunii la sediul MDRAP, Bd. Libertății, nr. 16, Latura Nord, sec -
tor 5, București, Sala de Consiliu. Fișa de înscriere la eveniment poate 
fi accesată la următorul link: https://goo.gl/forms/iEen9Fb5U70iV2r63, 
iar detalii despre eveniment se pot afla pe pagina MDRAP, la sec țiunea 
Dezvoltare Regională/ Programe europene 2014-2020 / Programe de 
Cooperare Teritoriala 2014-2020 / Programul de cooperare URBACT III. 

Totodată, în cadrul acestui apel, orașul Amarante (Portugalia) 
se adresează orașelor din România cu un număr maxim de 100.000 
de locuitori, în vederea stabilirii unor parteneriate pentru formarea 
Rețelei iPlace. 

Cei interesați, se pot adresa următoarelor persoane de contact: 
Ancuța Maria Cîrstea, Punct Național URBACT: ancuta.cirstea@mdrap.ro; 
Alberto Lorente Saiz, Primăria Amarante, Portugalia: alberto@crea360.es

http://www.citiesoftomorrow.ro
http://www.citiesoftomorrow.ro
http://bursa.ro
http://www.mdrap.ro/userfiles/apelURBACTRetelePlanificare.pdf
http://www.mdrap.ro/userfiles/apelURBACTRetelePlanificare.pdf
https://goo.gl/forms/iEen9Fb5U70iV2r63
mailto:ancuta.cirstea@mdrap.ro
mailto:alberto@crea360.es
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Turnul Ceasornicului, reper al „orașului‐stea”

Județul Giurgiu, situat la granița de sud 
a țării, oferă turiștilor iubitori de istorie 

posibilități plăcute și utile de petrecere a 
timpului liber, Cetatea lui Mircea cel 
Bătrân, Turnul Ceasornicului, Crucea de 
piatră sau Conacul Gavril Drugănescu, 
fiind doar câteva dintre reperele istorice 
interesante. Dintre acestea, Turnul 
Ceasornicului și Cetatea lui Mircea cel 
Bătrân aflate la o distanță ce ușor poate 
fi parcursă la pas, sunt obiectivele ce ar 
putea potența valoarea turistică a 
orașului - port la Dunăre, monumente 
din care orașul-stea ar putea renaște.  

Turnul Ceasornicarului sau Turnul cu Ceas se află 
în centrul municipiul Giurgiu, orașul proiectat înainte 
de 1900 în sistem „etoile” de către, inginerul austriac 
Morris Van Ott, după modelul Parisului, rezistând vi-
tregiilor istorice, dar mai ales planurilor de urbanizare 
socialiste, din momentul construcției (anul 1770, cu 
aproximație) și până în prezent.  

Deși orașul este situat la „porțile Orientului...”, 
turnul nu are o arhitectură turcească, ci una inspirată 
din arhitectura franceză, fiind realizat de o garnizoană 
otomană, dar după planurile unui inginer european 
și în stilul militar al epocii.  

Conform precizărilor muzeografilor de la Muzeul 
Județean „Teohari Antonescu” din Giurgiu, orașul a a -
vut două cetăți, acest turn contemporan cu fortifi ca -
țiile noi, nefiind singura construcție similară. În timp, 
fortificația veche și-a pierdut forța, pentru că nu era 
concepută pentru artileria modernă. Astfel, deși nu 
există un document care să ateste anul construcției, 
se poate spune că turnul a fost ridicat în epoca războa-
ielor ruso-austro-turce, în perioada 1770-1780. 

Realizat într-o formă diferită de cea actuală, edi-
ficiul, având cea mai mare înălțime din zonă și înclinat 
din construcție, a făcut inițial parte din sistemul de 
fortificație al orașului, fiind principalul punct de supra-
veghere asupra înaintării inamicilor. Pe lângă utilitatea 
militară, turnul a mai funcționat ca foișor de foc, „pur‐
tător de ceasornic” devenind din secolul al XIX-lea, 
odată cu ieșirea de sub dominația otomană. 

Turnuri asemănătoare au existat și în alte țări ale 
Imperiului Otoman - Bulgaria, Albania, Serbia de astăzi, 
însă majoritatea au fost distruse prin demolare chiar 
de către locuitorii orașelor, imediat după câștigarea 
războaielor de independență duse de statele respec-
tive cu Imperiul Otoman. Din acest motiv, edificiul din 

Giurgiu este o raritate în partea de sud-est a Europei. 
Restaurat de câteva ori de-a lungul războaielor 

moderne cărora le-a supraviețuit, turnul a suferit o 
serie de transformări până la Primul Război Mondial. 
Atunci, o bună parte din oraș a fost afectată de un in-
cendiu, și odată cu el, partea superioară a turnului. 

Particularitatea de construcție a turnului constă 
în planul hexagonal ce înconjoară baza în care, de-a 
lungul turnului, au funcționat diferite instituții ale sta-
tului. Cea mai recentă întrebuințare, dobândită prin 
concesionarea spațiului de la baza turnului, vizează so-
cializarea, petrecerea timpului liber. În perioada 2005-
2007, edificiul a fost consolidat, ocazie cu care cea sor nicul 
a fost înlocuit cu unul nou, cel original aflându-se la Mu -
zeul de Istorie „Teohari Antonescu” din orașul Giurgiu. 

Turnul Ceasornicului este simbolul orașului Giurgiu, 
acest monument fiind prezent și pe stema jude țului. 

Sursa: historia.ro

Sursă foto m
apio.net

http://historia.ro
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Peste 700.000 de lei 
pentru locuri de joacă în Curtea de Argeș

Autoritățile locale din Curtea de Argeș își vor concretiza, în acest an, inițiativele de refacere a 
locurilor de joacă, amenajând Terasa 1 Mai și parcul din proximitatea Centrului de Cultură și 

Arte „George Topîrceanu”. 

Astfel, la Terasa 1 Mai vor fi modernizate atât lo -
cul de joacă, cât și parcul de lângă el. În conformitate 
cu studiul de fezabilitate, terenul va fi amenajat pe o 
suprafață de peste 4700 de metri pătrați, vor fi refă-
cute aleile pietonale, montându-se totodată echipa-
mente de fitness profesionale pentru adulți, precum 
și trei foișoare cu mese și bănci. „Vom face chioșcuri în 
care să se poată juca table sau șah, profităm și de co‐
pacii care sunt acolo și care fac umbră. Vom pune 
bănci și vom schimba obiectele de la locul de joacă, 
astfel încât zona să aibă cu totul alt aspect”, a declarat 
primarul Constantin Panțurescu. Valoarea totală a in -
vestițiilor se ridică la aproape 800.000 de lei, durata 

de realizare fiind de trei luni. 
Locul de joacă situat lângă Centrul de Cultură va 

fi amenajat în lateralul clădirii, la o distanță apreciabilă 
de stradă, fiind dotat cu obiecte de calitate și cu un 
sistem de fântâni arteziene modern, a mai precizat 
edilul orașului. Suprafața destinată reorganizării este 
de aproximativ 2400 de metri pătrați, iar proiectul pro-
pune „refacerea completă a amenajării locului de 
joacă pentru copii”, cu alei pietonale, obiecte de ilu-
minat solare, bănci exterioare de-a lungul aleii pieto-
nale în zona de joacă și la fântâni. Această mo dernizare 
necesită o investiție de peste 380.000 lei.  

Sursa: interesargesean.ro

ARGEȘ

ISU „Barbu Știrbei” Călărași antrenat 
într-un nou proiect transfrontalier

Reprezentanții Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență „Barbu Știrbei” 

din județul Călărași au luat parte la 
evenimentul prin care s-a marcat 
deschiderea noului proiect transfrontalier 
„RO‐BG 481: Managementul eficient al 
situațiilor de urgență în regiunea 
transfrontalieră Călărași – Veliko Târnovo”.  

Astfel, cele șase cadre militare ce au făcut parte 
din delegația pompierilor călărășeni s-au deplasat în 
perioada 9-10 ianuarie în localitatea Pavlikeni, din re-
giunea Veliko Târnovo, Bulgaria, la sesiunea informa-
tivă ce a avut ca scop prezentarea activităților plani ficate 
ce urmează a fi derulate prin proiectul „RO‐BG 481: 
Managementul eficient al situațiilor de urgență în re‐
giunea Călărași – Veliko Târnovo”. 

În cadrul acestui proiect transfrontalier, Inspec-
toratul pentru Situații de Urgență „Barbu Știrbei”, Că -
lărași, va fi beneficiarul unor echipamente achizi ționate 
prin proiectul RO-BG 481, finanțat prin Programul de 
cooperare transfrontalieră INTERREG V-A România – 
Bulgaria, Axa prioritară 3 „O regiune sigură”, Obiectiv 
specific 3.1 „Îmbunătățirea managementului comun 
al riscurilor în zona transfrontalieră”. 

Obiectivul general al proiectului constă în îmbu -
nătățirea serviciilor profesioniste pentru situații de ur -
gență, coordonarea și reacția eficientă în caz de 
dezas tru, în zona transfrontalieră. Pentru atingerea 
acestui obiectiv va fi creată o rețea comună de parte-
neri pentru semnalarea în timp util a situațiilor de 
urgență, vor fi realizate schimburi de experiență prin 
exerciții, ce tățenii vor fi educați preventiv și, de ase-
menea, pentru ISU Călărași, vor fi achiziționate echi-
pamente în valoare de aproximativ 300.000 de euro 
constând într-un autovehicul pe șenile cu remorcă, cu 
capacitate de rulare atât pe drumuri publice, cât și în 
teren accidentat sau afectat de situații meteo pericu-
loase precum zăpezi abundente, viscol, cutremur etc.  

Sursa: realitateadincalarasi.ro

CĂLĂRAȘI

Sursă foto observatorcl.info

http://interesargesean.ro
http://realitateadincalarasi.ro
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Investiții în reabilitarea 
infrastructurii educaționale, la Târgoviște

Începutul anului 2019 a adus, pentru 
târgovișteni serioase investiții în 

infrastructura educațională, la patru 
unități de învățământ inițiindu-se faza de 
execuție a lucrărilor de extindere, 
reabilitare, modernizare și echipare, în 
timp ce pentru altă unitate de 
învățământ se construiește o bază 
sportivă modernă.  

Astfel, autoritățile municipale din Târgoviște au 
aprobat în cadrul ședinței extraordinare din data de 
18 ianuarie, opt proiecte de hotărâre ce au ca scop 
executarea unor lucrări de extindere, reabilitare, con-
solidare, recompartimentare, modernizare și echipare 
a mai multor unități de învățământ, după cum ur-

mează: Creșa nr.13 (investiție de peste șase milioane 
de lei), Creșa nr.14 (peste patru milioane de lei), 
Grădinița nr. 13 (peste trei milioane de lei) și Grădinița 
nr. 15 (peste trei milioane de lei). Cele patru proiecte 
sunt finanțate prin Programul Național de Dezvoltare 
Locală, cofinanțarea fiind asigurată de Primăria Muni-
cipiului Târgoviște. Totodată, La Colegiul Național „Con ‐
stantin Carabella” va fi construită o bază sportivă mo dernă, 
în componența căreia va intra o sală de sport foarte 
bine dotată, precum și un teren multifuncțional pentru 
practicarea sporturilor de echipă, dar și individuale – 
handbal, volei, tenis și fotbal. Investiția va fi susținută 
financiar din bugetul local, proiectul derulându-se pe 
o perioadă de un an și jumătate. 

Sursa: incomod‐media.ro

DÂMBOVIțA

„Alege prioritățile orașului tău!” – 
campanie de identificare a proiectelor importante 

pentru comunitatea giurgiuveană
În data de 18 ianuarie, Banca Mondială, în parte-

neriat cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglome-
rărilor Urbane din România (FZMAUR) a inițiat cam pania 
„Alege prioritățile orașului tău!” prin care cetățenii 
sunt implicați în stabilirea unei ierarhii a proiectelor 
strategice din comunitățile lor. 

Cu sprijinul autorităților publice județene și mu-
nicipale, cele două structuri partenere au putut iden-
tifica o serie de proiecte cu impact metropolitan pen tru 
București și cele 40 de reședințe de județ din țară. Pe 
lista municipiului Giurgiu se află 10 proiecte majore cu -
prinse în diferite strategii sau masterplanuri naționale, 
județene sau locale, după cum urmează: 

Electrificarea căii ferate Chiajna – Giurgiu, cu o va -•
loare estimativă de 210 milioane de euro. Proiectul 
este cuprins în MasterPlanul General de Transport al 
României (MPGT); 

Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre •
(sector Pristol - Călărași), în valoare estimativă de  205 
milioane de euro, cuprins în MPGT; 

Reabilitarea și modernizarea Portului Giurgiu – •
111 milioane de euro, cuprins în MPGT; 

Drumul EuroTrans „Vlăsia” (București - Giurgiu) – •
41 de milioane de euro, cuprins în MPGT; 

Varianta de Ocolire Giurgiu – 16 milioane de •
euro, cuprins în MPGT; 

Înființarea unui port de agrement la Giurgiu, pe •
canalul Sfântu Gheorghe – 15 milioane de euro, cuprins 
în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU); 

Reabilitarea DJ 601 - Bolintin Vale - limita Județului •
Teleorman – 12 milioane de  euro, cuprins în Strategia 
de Dezvoltare Socio-Economică a Județului Giurgiu; 

Investiții în infrastructură culturală: 1) Reabilitare, •
modernizare și dotare Teatrul Tudor Vianu - Giurgiu; 2) 
Reabilitare, modernizare și dotare Muzeul Județean 
Teohari Antonescu; 3) Valorificarea turistică a Mănăs-
tirii Comana – II – în valoare estimativă de 10 milioane 
de euro, cuprins în Strategia de Dezvoltare Socio-Eco-
nomică a Județului Giurgiu; 

Reabilitarea, extinderea și dotarea Corpului Spi-•
talului Nou C1+C2 (SJU) – 10 milioane de euro, HCJ; 

Amenajarea Insulei Mocănașu în scop turistic - 10 •
milioane de euro, cuprins în SIDU; 

Astfel, în perioada 18 ianuarie – 22 martie, ce -
tățenii giurgiuveni pot decide ordinea importanței aces -
tora pentru comunitate, completând chestionarul de 
la următorul link: https://kwiksurveys.com/s/E7k9AFsk. 

Sursa: primariagiurgiu.ro

GIURGIU

http://incomod-media.ro
https://kwiksurveys.com/s/E7k9AFsk
http://primariagiurgiu.ro
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Peste 200.000 de lei 
pentru terenul de fotbaldin comuna Jilavele

În comuna Jilavele a fost finalizată amenajarea unui teren de fotbal dotat cu gazon sintetic, în 
valoare de peste 200.000 de lei. Proiectul constituie prima investiție finalizată în cadrul 

Programului Județean de Dezvoltare Locală - Ialomița 2018, derulat de Consiliul Județean 
Ialomița, prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița.  

Terenul de fotbal este destinat atât elevilor ce 
studiază în unitatea școlară din comuna Jilavele, care 
până în prezent aveau la dispoziție pentru desfă șu -
rarea activităților sportive doar sala de sport, precum 
și echipei locale de fotbal. Dotarea cu nocturnă a te-
renului permite accesul tuturor celor ce doresc să facă 
sport în aer liber, chiar și în condiții de vizibilitate redusă. 

Evenimentul de inaugurare a terenului de sport 
a fost marcat printr-un meci de fotbal organizat între 
echipele de elevi ale unităților școlare din comunele 
Jilavele și Maia. 

În cadrul programului gestionat de Consiliul ju -

dețean Ialomița, derulat prin Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomița, au fost depuse 29 de pro-
iecte, dintre care 10 sunt în stadiul de contractare a su -
melor alocate de autoritățile județene. Astfel, din bu getul 
total alocat de 5.000.000 de lei, sumele contractate se 
ridică la 1,7 milioane de lei. 

Programul Județean de Dezvoltare Locală - Ialomi -
ța 2018 este prima inițiativă de sprijinire a unităților 
administrativ-teritoriale de a depune proiecte de in -
vestiții de infrastructură locală, de dimensiuni mai mici 
ca finanțare, din țară. 

Sursa: agendaialomiteana.ro

IALOMIțA

Sursă foto cicnet.ro

http://agendaialomiteana.ro
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Condiții mai bune de transport 
pentru navetiștii din Ploiești

Locuitorii din zonele limitrofe ale 
municipiului Ploiești, angajați pe raza 

orașului, pot avea condiții mai bune de 
transport prin asigurarea curselor 
dinspre și înspre Ploiești de către TCA. 

Reprezentanții Consiliului Județean au discutat cu 
edilii localităților limitrofe posibilitatea înființării ADI 
Transport care să asigure curse prin intermediul auto-
buzelor TCE, pentru locuitorii din 10 localități învecina -
te municipiului reședință de județ. Un mare avantaj în 
acest context ar fi reprezentat de biletul unic de călă-
torie pe care călătorii îl vor putea utiliza pentru a ajun -
ge în orice zonă a orașului. În prezent, navetiștii au ne voie 
de un bilet până la terminalele intermodale din Ploiești, 
iar pentru a ajunge în alte zone din oraș, de un alt bilet. 

Beneficiarii proiectului ADI Transport sunt nave -
tiștii din localitățile: Plopeni, Păulești, Bărcănești, Valea 
Călugărească, Bucov, Blejoi, Berceni, Boldești, Băicoi și 
Târgșoru Vechi, urmând ca în viitorul apropiat auto ri -
tățile județene să pună la punct toate detaliile privind 
implementarea proiectului. 

Sursa: ph‐online.ro

PRAHOVA

Noi puncte de lucru 
pentru ISU Teleorman

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență Teleorman au efectuat o serie de demersuri 
în vederea deschiderii a trei subunități ale pompierilor 
militari, la Talpa, Slobozia Mândra și Conțești, ca ur-
mare a existenței unor localități din unele zone ale 
județului unde timpul de intervenție este de peste 20 
de minute. 

Astfel, pentru punctul de lucru din localitatea 
Talpa a fost întocmit studiul de fezabilitate, documen -
tația fiind înaintată spre avizare Consiliului Tehnico-
Economic din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale 
și Administrației, valoarea investiției ridicându-se la 1,8 
milioane de euro. 

Pentru punctele de lucru din Conțești și Slobozia 
Mândra au fost inițiate lucrările de proiectare și de 
execuție cu sprijinul autorităților județene și locale, fie-
care dintre cele două proiecte având o valoare esti-
mată de aproximativ 150.000 de euro. 

De asemenea, în cursul anului trecut, a fost depu -

să o cerere de finanțare având o valoare estimată de 
peste un milion de lei, pentru creșterea performanței 
energetice a clădirii sediului ISU și a Detașamentului 
de Pompieri Alexandria. În cazul Detașamentului de 
Pompieri Zimnicea s-a luat inițiativa demolării și con-
struirii unui nou sediu, în vederea desfășurării acti vi -
tăților specifice în condiții optime. Sediul acestei uni tăți 
a fost selectat dintr-o serie de alte 97 ce urmează a fi 
construite printr-un set de proiecte implementate de 
IGSU și finanțate din fonduri alocate de Banca Mon-
dială. Totodată, privitor la situația Detașamentului de 
Pompieri Videle, a fost inițiată o hotărâre de guvern 
privind preluarea cu titlu gratuit a terenului situat în 
vecinătatea noului sediu în care vor fi relocați angajații. 
În prezent, acest sediu cedat de către OMV Petrom SA 
cu destinația clară de a fi utilizat de ISU „A.D. Ghica”, 
Teleorman. se află în administrarea Primăriei Orașului 
Videle,  

Sursa: ziarulteleormanul.ro

TELEORMAN

Sursă foto ph-online.ro

http://ph-online.ro
http://ziarulteleormanul.ro
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Argeș Știri 
9 ianuarie 2019

Ziarul Argeșul 
9 ianuarie 2019

Obiectiv de Călărași 
17 ianuarie 2019

Radio Voces Campi - Călărași 
17 ianuarie 2019
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este un material cu informații despre 
activitățile derulate de către Agenție și de 
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Administrației Publice, în vederea 
promovării Programului Operațional Regional. 
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informarea publicului țintă despre 
activitatea instituțiilor membre ale Rețelei 
de Informare REGIO Sud Muntenia și despre 
cele mai importante evenimente organizate 
de acestea în județele regiunii.
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Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

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

Biroul Județean ARGEȘ 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Argeș, 
sediul Consiliului Județean Argeș: Piața Vasile Milea, 
nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești, jud. Argeș, 
Tel./fax 0248/222.250, E-mail arges@adrmuntenia.ro 

Biroul Județean DÂMBOVIȚA 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Dâmbovița, sediul Consiliului Județean Dâmbovița: 
Piața Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam. 90, 100 și 101, mun. 
Târgoviște, jud. Dâmbovița, Tel./fax 0345/100.018, 
E-mail dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean GIURGIU 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Giurgiu, 
B-dul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax 0246/215.271, E-mail giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Județean IALOMIȚA 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Ialomița, 
Piața Revoluției, nr. 1, et. IV, cam. 55/58/59, mun. 
Slobozia, jud. Ialomița, Tel./fax 0343/101.139, 
E-mail ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean PRAHOVA 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Prahova, 
B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam. 626/627, mun.
Ploiești, cod 100066, jud. Prahova, Tel./fax
0244/595.594, E-mail prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Județean TELEORMAN 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Teleorman, 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

Date de contact 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia


