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EVENIMENTE

Întâlniri de lucru
privind dezvoltarea urbană durabilă

Î

n luna ianuarie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a reluat seria întâlnirilor
bilaterale de lucru destinate autorităților municipale, potențiali beneﬁciari de ﬁnanțare
nerambursabilă în cadrul Axei prioritare 4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”.
Evenimentele organizate în municipiile Slobozia
și Pitești au avut ca scop prezentarea stadiului în care
se aﬂă cererile de ﬁnanțare pregătite de reprezentanții
municipalităților, privind dezvoltarea urbană durabilă,
clariﬁcarea unor aspecte, precum și identiﬁcarea soluțiilor optime pentru urgentarea depunerii proiectelor,
în contextul în care Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) a prelungit termenul de depunere a aplicațiilor pentru toate
prioritățile de investiții aferente Axei prioritare 4, până
la sfârșitul lunii martie.
Ca urmare a acestei măsuri, aplicațiile ce vor ﬁ
depuse în conformitate cu prevederile ghidurilor speciﬁce, vor avea un grad ridicat de maturitate a documentației tehnico-economice (proiecte tehnice întocmite
și recepționate de solicitant), fapt ce conduce la implementarea mai eﬁcientă a proiectelor.
Totodată, reprezentanții Agenției au făcut informări cu privire la gradul de absorbție a fondurilor nerambursabile prin oportunitățile de ﬁnanțare deschise
la nivelul POR, cu precădere prin Axa prioritară 4. Din
totalul de 1.117 cereri de ﬁnanțare înregistrate de ADR
Sud Muntenia până la această dată, prin care se solicită fonduri nerambursabile de peste 7 miliarde de lei,
34 de proiecte vizează dezvoltarea urbană durabilă, ridicându-se la o valoare totală de peste 960 de milioane de lei
În cadrul Programului Operațional Regional (POR),
Axa prioritară 4, destinată dezvoltării centrelor urbane,
are alocat aproape un sfert din bugetul POR, sprijinul
ﬁnanciar ﬁind condiționat de existența unor strategii
integrate de dezvoltare urbană elaborate la nivelul
orașului și zonei funcționale înconjurătoare. Prin această axă prioritară, regiunea Sud-Muntenia dispune de
fonduri nerambursabile de peste 200 milioane de euro,
distribuite astfel: pentru mobilitatea urbană (P. I. 4.1)
– 163,33 milioane de euro, pentru revitalizarea urbană
(P.I. 4.2) – 18,15 milioane de euro, pentru regenerarea
comunităților defavorizate (P.I. 4.3) – 8,53 milioane de
euro, pentru educație (P.I. 4.4 și P.I. 4.5) – 11,09 milioane de euro.
Prin intermediul întâlnirilor organizate de experții
Serviciului Dezvoltare Urbană din cadrul ADR Sud Munwww.adrmuntenia.ro

tenia, s-a realizat și se realizează un intens proces de
susținere a solicitanților, precum și a beneﬁciarilor de
fonduri Regio în vederea atingerii ratei optime de absorbție a fondurilor nerambursabile care să conducă
la o dezvoltare urbană durabilă.
În cadrul acestor întâlniri, reprezentanții municipiilor reședință de județ din Sud Muntenia au fost informați cu privire la oportunitățile de ﬁnanțare deschise
în cadrul Axei prioritare 4, având posibilitatea să discute și să negocieze alocarea ﬁnanciară, încă din august 2017 pentru ﬁecare obiectiv speciﬁc, în funcție
de domeniile pe care intenționează să le dezvolte cu
prioritate, cu condiția ca ﬁecare municipiu participant
să mențină alocări ﬁnanciare pentru minimum două
obiective speciﬁce, din care, obligatoriu, pentru Obiectivul Speciﬁc 4.1.
În urma acestei negocieri, a fost semnat un protocol cu noile alocări ﬁnanciare stabilite de municipiile
reședință de județ.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru POR 2014 - 2020 și are responsabilități
delegate pentru implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnanțare
din POR puteți obține contactând experții Serviciului
Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708,
fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.
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Cursul de competențe antreprenoriale
în domeniul economiei sociale a ajuns la ﬁnal!
În perioada 26-27 ianuarie, au avut loc ultimele
două sesiuni de instruire ale cursului de competențe antreprenoriale, organizat de Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, în cadrul proiectului SENSES.
În ultimele două zile de instruire, cursanții au studiat elementele de bază ale marketingului, și anume:
apariția și dezvoltarea marketingului, segmentarea
pieței, poziționarea pe piață, publicul țintă, funcțiile
marketingului, strategiile de piață, precum și importanța și rolul politicii de promovare, noțiuni introductive de proprietate intelectuală, achizițiile publice și
drepturile de proprietate intelectuală.
Cursul a avut și o parte practică în cadrul căruia
s-au efectuat studii de caz privind instrumentele de
dezvoltare a afacerii online, crearea identității vizuale
și s-au deﬁnitivat ultimele capitole ale planului de afaceri pe care îl vor prezenta în vederea obținerii certiﬁcatului ce atestă formarea în domeniul competențelor
antreprenoriale. Pe 6 februarie, cei 20 de cursanți vor
participa la sesiunea de evaluare a cunoștințelor dobândite, printr-o probă teoretică și una practică, în
urma căruia vor absolvi cursul și vor obține certiﬁcatul
de competențe antreprenoriale.
Cursul de competențe antreprenoriale a fost organizat în cadrul proiectului SENSES, implementat de
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în
calitate de partener. Cursul a fost structurat pe 5 module de instruire, respectiv: marketing, vânzări, management, planiﬁcare ﬁnanciară și proprietate intelectuală.
Grupul țintă al cursului s-au înscris atât reprezentanți
ai întreprinderilor sociale care doresc să își îmbunătățească abilitățile antreprenoriale cât și persoane interesate să înﬁințeze o structură de economie socială.
Proiectul SENSES este ﬁnanțat în cadrul primului
apel de proiecte al Programului Transnațional Dunărea
și are ca obiectiv principal crearea unei rețele transnaționale de întreprinderi sociale, întreprinderi responsabile social, investitori ﬁnanciari 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
www.adrmuntenia.ro

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.

Eveniment de Pitching,
organizat de ADR Sud Muntenia
în cadrul Proiectului SENSES!
Pe 6 februarie 2019, începând cu ora 11.30,
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
organizează la sediul Camerei de Comerț, Industrie
și Agricultură Argeș, un eveniment de Pitching la care sunt invitați să participe antreprenori sociali, membrii ai mediului de afaceri și entități care sprijină
antreprenoriatul social.
Antreprenorii sociali își vor prezenta afacerea
în fața unui juriu format din experți în domeniul afacerilor și al economiei sociale care le vor evalua activitatea și să le împărtășiți din experiența de business.
Evenimentul are ca scop stabilirea de relații de colaborare între companiile CSR (care întreprind activități de responsabilitate socială) și întreprinderi
sociale, de tip: schimb de experiență, instruire, mentorat sau bune practici.
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A fost modiﬁcat ghidul solicitantului
pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon
în municipiile reședință de județ

V

ineri, 1 februarie, Ministerul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
(MDRAP) a emis ordinul de modiﬁcare a Ghidului solicitantului - Condiții speciﬁce de
accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul
speciﬁc 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate
pe planurile de mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru
fonduri europene nr. 3729/21.07.2017, cu modiﬁcările ulterioare.
Modiﬁcările vizează:
• Includerea unor prevederi privind taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile privind achiziția și modernizarea mijloacelor de transport public;
• Includerea posibilității de actualizare a informațiilor publicate în conformitate cu art. 7, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007;
• Introducerea posibilității de transmitere a cererii
de ﬁnanțare în sistemul MySMIS sub semnătura electronică extinsă a unei persoane împuternicite de către
reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat și introducerea Modelului Certiﬁcarea aplicației;
• Introducerea Modelului de Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
• Solicitarea unei Declarații a reprezentantului legal
al solicitantului prin care să se certiﬁce conformitatea
cererii de ﬁnanțare cu ﬁșele de proiect selectate și 2019.rar, sau pe site-ul Autorității de Management
prioritizate de Autoritatea Urbană;
pentru Programul Operațional Regional, www.inforegio.ro.
• Completarea unor prevederi legislative.
Forma consolidată a Ghidului solicitantului- ConADR Sud Muntenia este Organism Intermediții speciﬁce de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelu- diar pentru Regio și are responsabilități delegate
lui de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 este publicată pentru implementarea acestui program.
pe site-ul dedicat implementării Programului OperaMai multe detalii despre posibilitățile de ﬁțional Regional în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmun- nanțare prin Programul Operațional Regional 2014 –
tenia.ro, secțiunea Program > Axa 4, titlul Ghid 4.1 - 2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat
Apelul 1, link: https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/downimplementării Programului în regiunea Sud - Munload_ﬁle/article/894/Ghid-4-1-Corrigendum-4-febr- tenia, regio.adrmuntenia.ro.

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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Sursă foto mediad.publicbroadcasting.net

Fonduri Regio pentru 68 de autobuze electrice

M

unicipiul Slobozia este unul dintre beneﬁciarii achiziției ﬁnanțate din Programul
Operațional Regional 2014 – 2020, prin care Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice (MDRAP) distribuie 68 de autobuze electrice în cinci orașe, după cum
urmează: Brăila, Constanța, Focșani, Lugoj și Slobozia. Astfel, pentru orașul ialomițean vor ﬁ
achiziționate 7 autobuze, 2 stații de încărcare rapida și 7 stații de încărcare lentă.
Conform informării existente pe pagina de facebook a MDRAP valoarea contractului prin care vor ﬁ
achiziționate autobuzele, este estimată la peste 153
de milioane de lei, ﬁind vorba de a treia licitație organizată de minister pentru vehiculele electrice destinate transportului în comun. Autobuzele trebuie să
aibă o lungime de zece metri, să ﬁe operabile în
condiții de șes, de tip solo (nearticulate), cu podea integral coborâtă, să ﬁe înzestrate cu facilități pentru accesul nelimitat al persoanelor cu mobilitate redusa,
fără etaj. Durata de funcționare a acestora trebuie sa
ﬁe de minimum 15 ani, din care durata de utilizare fără
reparație generală, de minim opt ani. De asemenea,
durata de utilizare a bateriilor electrice va ﬁ de minim
cinci ani.
Contractul este împărțit în cinci loturi, câte unul

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

pentru ﬁecare oraș, și mai prevede, de asemenea, și
achiziția a 68 de stații de încărcare lenta și a 18 de stații
de încărcare rapidă. Pentru Slobozia Termenul limită
până la care companiile interesate pot depune oferte
este 5 martie 2019, potrivit anunțului publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.
Sursa: facebook MDRAP
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate
pentru implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnanțare prin Programul Operațional Regional 2014 –
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat
implementării Programului în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro.
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S-a lansat cel de-al doilea apel
pentru proiecte privind grupul vulnerabil „copii”
Autoritatea de Management pentru Programul
Operațional Regional (POR) a lansat apelul cu numărul
2 pentru grupul vulnerabil „copii” în cadrul Obiectivului Speciﬁc (OS) 8.3 C, la nivel național. Depunerea cererilor de ﬁnanțare se face utilizând sistemul electronic
- aplicația MY SMIS.
Prin Ordinul nr. 992/01.02.2019 a fost aprobat Ghi‐
dul Solicitantului – Condiții speciﬁce de accesare a fon‐
durilor în cadrul apelurilor de proiecte pentru
P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C, Grup vulnerabil: „copii”, din ca‐
drul Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de
sănătate și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1‐Investițiile
în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la
dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și pro‐
movând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesu‐
lui la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum
și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile pres‐
tate de colectivitățile locale”, Obiectivul Speciﬁc 8.3 –
„Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”.
Documentul conține informații referitoare la speciﬁcitatea proiectelor, modalitatea de completare și de
depunere a cererii de ﬁnanțare, condiții de eligibili-

tate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de veriﬁcare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii
de ﬁnanțare de către solicitanți.
Pentru pregătirea proiectelor a fost prevăzută o
perioadă de aproximativ o lună de la data publicării
Ghidului speciﬁc 8.3 C, iar apelul va ﬁ deschis în vederea depunerii cererilor de ﬁnanțare o perioadă de
patru luni, începând cu 1 martie 2019, ora 12:00 până
în data de 1 iulie 2019, ora 12:00.
Acesta este de tip necompetitiv, pe principiul
„primul venit, primul servit”, bazat pe lista centrelor
de plasament ce urmează să ﬁe închise, elaborată de
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), în cadrul proiectului SIPOCA 2.
Ghidul pentru apelul 2 al Obiectivului speciﬁc 8.3.C
poate ﬁ descărcat de pe site-ul dedicat implementării POR
în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro,
secțiunea Program > Axa 8, titlul Grup vulnerabil copii, link:
https://regio.adrmuntenia.ro/download_ﬁle/article/1266/
ghid-8-3-C-apel-2.rar, sau de pe site-ul Autorității de Management pentru POR, www.inforegio.ro.

A fost aprobată prelungirea apelului de proiecte
pentru infrastructura de inovare și transfer tehnologic
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, Autoritatea de Management pentru Programul
Operațional Regional (POR) prin Ordinul nr. 998/04.02.2019
a aprobat prelungirea apelului de proiecte nr. POR/2018/
1/1.1.A./1, Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1,
Operațiunea A – „Infrastructura de inovare și transfer
tehnologic”. Astfel, se prelungește perioada de depunere a proiectelor cu două luni, respectiv până în data

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

de 20 aprilie 2019, ora 12.00. Ordinul pentru prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru infrastructura de inovare și transfer tehnologic poate ﬁ descărcat
de pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud
Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program >
Axa 1, titlul 1.1.A ‐ Entitățile de inovare și transfer teh‐
nologic (ITT), link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_ﬁle/article/1268/Ordin-nr-998-din-04-02-2019.
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Situația proiectelor POR 2014-2020 în data de 4 februarie 2019
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

Oportunități de ﬁnanțare ale educației incluzive
pentru copii și tineri în situații de risc
Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) –
Operator de Program pentru Programul „Dezvoltare
locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romi‐
lor” a lansat apelul de proiecte „Educația incluzivă
pentru copii și tineri cu situații de risc”.
Programul ﬁnanțat din EEA Grants și Norway Grants
are un buget de aproape 8,6 milioane de euro, termenul limită de depunere a aplicațiilor ﬁind 4 aprilie 2019.
Prin acest apel de proiecte se are în vedere creșterea gradului de incluziune socială a copiilor și a tinerilor din România, ﬁnanțându-se proiecte ce asigură
accesul acestora la o educație de calitate, echitabilă și
incluzivă, în funcție de nevoile ﬁecăruia.

Apel de proiecte
în cadrul
programului
„Europa pentru
cetățeni”
Comisia Europeană prin intermediul Agenției Executive pentru
Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA),
cu sediul la Bruxelles, a lansat apelul
de propuneri de proiecte aferentă
programului „Europa pentru cetățeni”.
Apelul este deschis până la 1
septembrie 2019 și are un buget estimat la 17,2 milioane de lei, având
ca obiective generale contribuția la
înțelegerea de către cetățenii Uniunii Europene a istoriei și a Diversității UE, precum și promovarea
cetățeniei europene și îmbunătățirea condițiilor de participare civică și
democratică la nivelul UE.
Detalii privind obiectivele speciﬁce ale programului, componentele cererii de ﬁnanțare, precum și
criteriile de eligibilitate se pot aﬂa
accesând link-ul următor: http://www.ﬁnantare.ro/cerere-de-propuneri-deproiecte-2019-programul-europa-p
entru-cetateni.html.
Sursa: ﬁnanțare.ro
www.adrmuntenia.ro

Astfel, entitățile publice și organizațiile neguvernamentale pot depune proiecte dezvoltate la nivel regional (cel puțin două județe din aceeași regiune de
dezvoltare), multiregional (cel puțin două județe din
regiuni de dezvoltare diferite) sau național adresate
copiilor și tinerilor cu vârste între 3 și 24 de ani, aﬂați
ﬁe în situații de abandon școlar, ﬁe având cerințe
educaționale speciale.
Mai multe detalii se pot aﬂa accesând link-ul următor: http://www.ﬁnantare.ro/apel-de-proiecte-educatie-incluziva-pentru-copii-si-tineri-in-situatii-de-risc.
html.
Sursa: ﬁnantare.ro

Al treilea apel de propuneri de proiecte
în cadrul Programului Transnațional Dunărea
În data de 28 ianuarie 2019 a
fost lansat cel de-al treilea apel de
propuneri de proiecte pentru Programul Transnațional Dunărea, deschis până pe 8 martie, ora 14.00,
având alocat un buget de aproximativ 60 de milioane de euro, fonduri FEDR, IPA și ENI.
Apelul se desfășoară în două
etape; în prima etapă se va depune Expresia de interes, iar în a doua
etapă se va depune aplicația completă pentru propunerile selectate
în cadrul primei etape. Expresia de
interes se poate completa folosind
sistemul electronic eMS disponibil
pe site-ul programului: http://www.interreg-danube.eu.
Prin Programul Transnațional
Dunărea sunt ﬁnanțate proiecte
care urmăresc îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale, implementate în cadrul
unui parteneriat transnațional extins.
Pot primi ﬁnanțare proiectele
depuse de autoritățile locale, regionale sau naționale, de organismele
de drept public, Grupările Europe-
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ne de Cooperare Teritoriala (GECT),
organizațiile internaționale și organismele private, inclusiv IMM-uri.
Aria eligibilă a programului
este constituită din 14 state: Austria, Bulgaria, Cehia, Croația, Germania (landurile Baden Württemberg
si Bavaria), Ungaria, România, Slovenia, Slovacia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Serbia, Moldova
și Ucraina (oblasturile Chernivetska, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska, Odessa).
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
(MDRAP) deține rolul de Autoritate Națională/Punct Național de
Contact al Programului. Autoritatea de Management este stabilită
în cadrul Ministerul Economiei
Naționale din Ungaria, iar Secretariatul Comun, de asemenea, la Budapesta. Auditul Programului va ﬁ
realizat de Direcția Generală pentru Auditul Fondurilor Europene
din Ungaria, iar atribuțiile de certiﬁcare vor ﬁ îndeplinite de către
Trezoreria de Stat a Ungariei.
Sursa: ﬁnanțare.ro
regio.adrmuntenia.ro
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S-a lansat cursul
„Managementul Bioeconomiei, Inovării și Guvernanței”

Lansarea oﬁcială a Academiei Dunărene a Inovării Macroregionale, 9 octombrie 2018

În urma concluziilor și recomandărilor Forumului
Național al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
(SUERD), precum și drept urmare a inițiativei de internaționalizare educațională și de business- Academia
Dunăreană a Inovării Macroregionale, un consorțiu extins format din Cluj IT Cluster, Asociația Comunitățile
Locale Riverane Dunării (CLDR, membră CoDCR și Catedra Internațională Onoriﬁcă „Jean Bart” în sprijinul
Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD),
proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europei în
parteneriat cu Academia Română prin Centrul de Biodiversitate „Acad. David Davidescu” au decis constituirea Hub-ului Macroregional Dunărean la Constanța,
în data de 1 februarie 2019. De menționat, în acest
context, este faptul că deja Cluj IT Cluster grupează
principalele forțe ale inovării din spațiul academic și
de afaceri din Transilvania și orchestrează, de asemenea, cooperarea transnațională cu alte 30 de clustere
din zona balcanică a Mării Negre și a Regiunii Baltice.
Scopul central este de a coagula energiile plecând
de la oportunitățile pe care le deschide digitalizarea
transformațională pentru dezvoltarea și promovarea
competitivității în domenii-cheie precum: agricultură,
turism, prezervarea biodiversității, buna guvernanță
etc. La eveniment printre participanți se numără
reprezentanți din partea următoarelor instituții: Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Craiova, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
Universitatea Spiru Haret, Fundația Acțiunea Ecologică
Română, Agenția URBASOFIA ș.a..
www.adrmuntenia.ro

Cu aceeași ocazie, drept un exemplu de bune
practici și promovare concretă a formării expertizei în
România a celor care sunt deja implicați sau vor dori
să se implice în cele mai diverse domenii ale inovării
macroregionale, la evenimentul găzduit de Universitatea Maritimă din Constanța va ﬁ prezentat și promovat cursul de tip post-universitar online „Managementul
Bioeconomiei, Inovării și Guvernanței”, aﬂat deja la a
patra serie (perioada februarie – mai 2019) și care furnizează un ghidaj practic, pas cu pas, pentru cei care
vor să realizeze o carieră în domeniul programelor și
proiectelor transnaționale în plan macroregional, cât
și să-și perfecționeze experiența necesară pentru a activa în cadrul Hub-ului Macroregional Dunărean, care
va ﬁxa, cu acel prilej, și proiectele mari în care membrii
săi fondatori se vor implica. Abordarea tematică este
inspirată, în bună măsură, de modelul dezvoltat de
Universitatea Dunăreană din Krems (Austria), la recomandarea Coordonatorului SUERD din cadrul EU Science
Hub- Comisia Europeană. Pentru mai multe informații,
cei interesați pot consulta site-ul http://ciosuerd.houseofeurope.ro/managementul-bioeconomiei-inovariiguvernantei/.
Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de
Presă AGERPRES, TVH, Opinia Națională, Juridice.ro.
Parteneri Media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro,
Comunicații Mobile, CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, PRwave.ro, BrandInfo.ro,
SmartFinancial.ro, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, „Bu‐
letin Dunărean”.
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Alege prioritățile orașului tău!

B

anca Mondială în parteneriat cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România
(FZMAUR) și cu sprijinul autorităților publice subnaționale a identiﬁcat o serie de proiecte cu impact
metropolitan pentru București și cele 40 de reședințe de județ din România. Cetățenii și actorii locali sunt
invitați să se implice în ierarhizarea acestor proiecte cu impact metropolitan pentru București și cele 40 de
reședințe de județ din România, prin accesarea chestionarului de la link-ul următor:
https://kwiksurvey.com/s/E7k9AFsk. Această activitate își propune identiﬁcarea proiectelor metropolitane
cele mai importante pentru comunitatea locală. Activitatea face parte din campania „Alege prioritățile
orașului tău” desfășurată în perioada 18 ianuarie- 22 martie 2019. În acest interval locuitorii din regiunea Sud
Muntenia își pot exprima opțiunea pentru proiectele propuse de municipiile reședință de județ.

Prioritățile zonei urbane Pitești
• Finalizarea căii ferate Pitești - Râmnicu Vâlcea;
• Construcția Autostrăzii A1 Pitești - Râmnicu Vâl• Reabilitarea și modernizarea rețelei de distri- cea – Sibiu;
buție a energiei termice;
• Construcția Drumului Expres „Oltenia” (Pitești • Construcția unui nou pod peste râul Argeș;
Craiova);
• Modernizarea căii ferate București – Pitești;
• Construcția Sălii Polivalente;
• Drumul TransRegio „Cozia” (Pitești - Râmnicu
• Modernizarea Stadionului „Nicolae Dobrin”;
Vâlcea - Racovița);
• Construcția Centurii de Vest a Municipiului Pitești.

Prioritățile zonei urbane Călărași
• Creșterea mobilității transfrontaliere prin îmbunătățirea/modernizarea și dezvoltarea rețelei de
transport interne, precum și a centurilor ocolitoare
ale Municipiului Călărași;
• Înﬁințarea/dezvoltarea portului industrial Călărași;
• Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii căilor de rulare destinate transportului public de călători în Municipiul Călărași;
• Înﬁințarea nodului intermodal și a portului comercial în zona Chiciu, Județul Călărași Drumul TransRegio „Ister” (Călărași - Brăila);
• Consolidarea malului stâng al Brațului Borcea în

zona Municipiului Călărași, în vederea prevenirii distrugerilor provocate de inundații;
• Dezvoltarea structurii pentru afaceri a Județului
Călărași prin înﬁințarea unui parc logistic în Municipiul Călărași, Strada Independenței (fosta UM);
• Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre (sector Călărași - Brăila);
• Podul peste Dunăre în zona transfrontalieră
Călărași (România) - Silistra (Bulgaria);
• Dezvoltarea turistică a Brațului Borcea - înﬁințarea portului turistic pentru ambarcațiuni de agrement în Municipiul Călărași.
(continuare în pagina 9)

www.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 8)

Prioritățile zonei urbane Târgoviște
• Drumul Expres Ploiești- Târgoviște- Găești (Muntenia
Expres), inclusiv Varianta de Ocolire Târgoviște (Varianta
de Ocolire/ Inelul 2 Târgoviște) și modernizarea unor noi
artere de acces/ieșire în Varianta de Ocolire;
• „Esplanada Ialomița”: amenajarea hidrotehnică a albiei
Râului Ialomița între podul Sotanga și Complexul turistic de
natație cu proﬁl de splai circulabil și canal pentru agrement
nautic cu un pod nou în aval și amenajare albii aﬂuenți;
• Dezvoltarea centrului de servicii pentru afaceri
Târgoviște Business Park și a parcului industrial-energetic
Târgoviște Industrial Park;
• Reabilitarea Gării Târgoviște, a spațiilor de parcare și
a stațiilor de transport auto local și județean;
• Realizarea unor platforme de tip Park&Ride și Bike&

Ride în zonele periferice ale Municipiului și conectarea
acestora la mijloacele de transport în comun;
• Construcția unui nou stadion municipal;
• Reabilitarea obiectivelor culturale monument
„Șanțul și Valul Cetății” și a fostei „Școli de cavalerie”
(UM Gară);
• Planul integrat de dezvoltare urbană în Municipiul
Târgoviște pentru cartierele MIX și MIV;
• Modernizarea și dezvoltarea integrată a transportului pe cale ferată de interconectare cu zonele metropolitane București-Ilfov și Ploiești;
• Dezvoltarea infrastructurii pentru turism: accese,
spații de primire, vizitare și servicii culturale-turistice și de
agrement în zona Complexului Muzeal Curtea Domnescă.

Prioritățile zonei urbane Giurgiu
• Drumul EuroTrans „Vlăsia” (București- Giurgiu);
nalul Sfântu Gheorghe;
• Investiții în infrastructură culturală: 1) Reabilitare,
• Reabilitarea, extinderea și dotarea Corpului Spitalului
modernizare și dotare teatrul Tudor Vianu - Giurgiu; 2) Nou C1+C2 (SJU);
Reabilitare, modernizare și dotare muzeul județean Teo• Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre
hari Antonescu; 3) Valoriﬁcarea turistică a Mănăstirii Co- (sector Pristol – Călărași);
mana – II;
• Reabilitarea și modernizarea Portului Giurgiu;
• Reabilitarea DJ 601- Bolintin Vale- limita Județului Te• Electriﬁcarea căii ferate Chiajna – Giurgiu;
leorman;
• Varianta de ocolire Giurgiu;
• Înﬁințarea unui port de agrement la Giurgiu, pe ca• Amenajarea Insulei Mocănașu în scop turistic.

Prioritățile zonei urbane Slobozia
• Drum TransRegio „Ister” (Călărași-Brăila);
• Reabilitarea/modernizarea a 200 de km de drum județean;
• Construcția Sălii Polivalente Slobozia;
• Varianta de ocolire Slobozia;
• Reintroducerea în circuitul transportului aerian a Aeroportului de la Alexeni;
• Construcția unui pasaj subteran la Drajna – intersecția DN21 – calea ferată 7. București- Constanța pentru
asigurarea ﬂuidizării traﬁcului;
• Construcția podului peste Râul Ialomița pentru asigurarea conexiunii centrului administrativ al Municipiului
Slobozia prin Bulevardul Chimiei către DJ201 spre Ciulnița
și spre Autostrada A2 București-Constanța.
• Construcția unui pasaj suprateran la intersecția
DN2A-DN2C – Bulevardul Matei Basarab pentru asigurarea ﬂuidizării traﬁcului;

• Modernizarea drumului comunal între Slobozia și
Amara, ca variantă alternativă a îmbunătățirii conectivității;
• Modernizarea infrastructurii rutiere în zona de nord
pentru susținerea de trasee de transport public în comun:
Strada Viilor – Strada Ianache – Șoseaua Nordului – Strada
Cloșca Strada Gării.
(continuare în pagina 10)

www.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 9)

Prioritățile zonei urbane Ploiești
• Modernizarea Gării Ploiești Vest;
• Investiții în infrastructura de sănătate: 1) Extinderea Spitalului de Urgență; 2) Extinderea și modernizarea Spitalului de Pediatrie; 3) Modernizarea Spitalului
Municipal Nr. 1 - Schuller (clădiri și echipamente);
• Asigurarea accesibilității în zona industrială
Ploiești Sud, a campusului universitar, prin realizarea
pasajului rutier peste calea ferată Gara de Sud;
• Modernizarea/reabilitarea rețelelor termice primare și secundare în zonele cu avarii mari;

• Energia din deșeuri și linia de producere SRF- construire unitate de valoriﬁcare energetică a deșeurilor;
• Construcția Drumului Expres Ploiești- Târgoviște
- Găești (Muntenia Expres);
• Creșterea accesibilității în partea de Est a Municipiului Ploiești către Coridorul pan-european TEN-IX
prin realizarea pasajului rutier peste cale ferată, în
partea de Sud-Est a Municipiului;
• Construcția Autostrăzii A3 (Ploiești - Comarnic);
• Lărgirea la 4 benzi a DN 72 și pasaj peste cale ferată.

Prioritățile zonei urbane Alexandria
• Realizarea stației de tratare a deșeurilor solide
și valoriﬁcarea acestora în energie (electrică, termică
și biodiesel) și amenajarea platformei supraterane închise cu acces limitat pentru deșeuri menajere în
centrele urbane ale Județului Teleorman;
• Construcția Drumului Expres București- Alexandria - Craiova (Valahia Expres);
• Amenajarea unei parcări subterane în zona centrală;
• Modernizarea Stadionului Municipal;
• Construcția variantei ocolitoare și podului peste

râul Vedea între DJ504 și DN51;
• Construirea corpului nou de clădire pentru secțiile Oncologie, Dermatologie, Boli infecțioase Vedea
și recuperarea și dotarea acestora la Spitalul Județean
de Urgență Alexandria;
• Realizarea subtraversării căii ferate în zona Peco
Alexandria;
• Amenajarea unui parc industrial;
• Reconﬁgurarea traﬁcului rutier și pietonal în zona centrală a Municipiului Alexandria - pasaj rutier.

Agenda teritorială 2020
și Agenda urbană a Uniunii Europene
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a organizat pe 30 și 31 ianuarie 2019, primele reuniuni ale grupurilor de lucru pentru revizuirea
Agendei Teritoriale 2020 și pregătirea tehnică a Agendei
Urbane a Uniunii Europene/ EU Urban Agenda, din cadrul
Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.
Grupul de lucru pentru revizuirea Agendei Teritoriale
2020 a fost constituit în cadrul Președinției Bulgare la Consiliul UE, cu scopul de a asigura continuarea activităților
de revizuire a Agendei Teritoriale 2020, începute în anul
2018. În acord cu prioritățile asumate de România, pe durata PRESRO 2019 vor ﬁ preluate și dezvoltate rezultatele
președințiilor anterioare, pentru corelarea Agendei Teritoriale 2020 cu alte inițiative europene sau internaționale
și atingerea unor perspective comune.
Reuniunea Grupului pentru Pregătirea Tehnică a
Agendei Urbane a urmărit susținerea procesului de
www.adrmuntenia.ro

elaborare și implementare a Agendei Urbane a Uniunii
Europene. Discuțiile din cadrul întâlnirii au avut în vedere identiﬁcarea propunerilor de îmbunătățire a procesului de implementare a Agendei Urbane, de
continuare a acesteia și de susținere a activităților parteneriatelor.
Faptul că UATPG a avut loc după întâlnirea privind
procesul de revizuire a Agendei Teritoriale trebuie privit în perspectiva necesității ca regiunile și orașele să
își dezvolte capacitatea de a colabora în domeniile de
politică legate de viitorul cetățenilor europeni. În
același timp, modelul parteneriatului promovat prin
Agenda Urbană a Uniunii Europene reprezintă o oportunitate pentru consolidarea coeziunii Europei prin
promovarea colaborării dintre autorități locale, guverne naționale și instituții europene.
Sursa: mdrap.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA
Sursă foto infoghidromania.com

Bușteni – Poarta Bucegilor

O

rașul Bușteni, stațiune balneoclimaterică și de odihnă, este o atracție turistică, oferind
condiții optime de petrecere a concediilor sau a vacanțelor în orice anotimp și cum o nouă
vacanță se apropie, invitația pentru a explora zona turistică a fost lansată...
Aﬂat la o altitudine de 880 de metri, orașul își datorează supranumele de „Poarta Bucegilor” grație
poziției sale privilegiate, de aici deschizându-se numeroase trasee turistice: Bușteni – Cabana Piatra Arsă,
Bușteni – Babele, Bușteni – Cabana Alpin – Pichetul
Roșu, Bușteni – Cascada Urlătoarea, Bușteni – Cabana
Gura Dihamului. De asemenea, stațiunea face legătura
cu Platoul Bucegilor prin cel mai lung traseu de telecabină din țară.
Înconjurat de munții Caraiman și Coștila, străbătut de apele râului Prahova, Bușteni - vechi centru al
turismului și al alpinismului romanesc - reprezintă cel
mai important punct de plecare în drumețiile și ascensiunile alpine din Masivul Bucegi. Din Bușteni pot ﬁ admirate frumusețile Munților Bucegii: masivele Piatra
Arsă, Jepii Mari și Jepii Mici, Caraimanul, în vârful căruia străjuiește monumentul înălțat în cinstea eroilor
căzuți în Primul Război Mondial și Vârful Coștila supranumit „paradisul alpiniștilor".

Obiective turistice Bușteni
• Babele - culme muntoasă în partea central-norwww.adrmuntenia.ro

dică a masivului Bucegi, între Valea Jepilor, la E, și
Valea Sugarilor, la V la o altitudine de 2.292 m (vf. Baba
Mare); important obiectiv turistic de la care se poate
pleca spre Vf. Omul- 2.505 m, spre izvoarele și Peștera
Ialomiței, Crucea de pe Masivul Caraiman, cabanele
Piatra Arsa și Vârful cu Dor;
• Sﬁnxul - stâncă uriașă, singuratică, în Munții Bucegi, formată din conglomerate, datorită acțiunii îndelungate a factorilor meteo precum vanturi, ploi, zăpezi,
îngheț, dezgheț; privită din lateral stânca are înfățișarea unui cap uriaș de om, de unde și ipoteze conform cărora Sﬁnxul ar ﬁ o stâncă megalitică;
• Crucea Eroilor - de pe Caraiman a fost ridicată în
perioada 1926-1928 și este închinată eroilor căzuți în
Primul Război Mondial;
• Cascada Urlătoarea - superbă cădere de apă naturală;
• Pârtia Kalinderu - una dintre cele mai moderne
din țară, destinată agrementului, concursurilor și competițiilor sportive, are o lungime de 1.500 de metri, cu
o panta medie de 37 % și o lățime de 40 de metri.
Sursa: infoghidromania.com
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Proiect internațional
la Colegiul Național Carol I - Câmpulung

În luna ianuarie, un grup de liceeni din Colegiul
Național Pedagogic „Carol I” din Câmpulung au luat
parte la proiectul internațional „Postcards with Stereo‐
types”, la invitația Fundației Olanda-România. Proiectul derula la Haga a avut printre obiective familiarizarea
tinerilor cu alte culturi, punându-se accent pe maniera
în care sunt generate stereotipurile și prejudecățile,

CĂLĂRAȘI

INFO
JUDEțE

dar și pe metodele de bază prin care discriminarea generată de acestea poate ﬁ combătută.
Programul a implicat peste 40 de tineri din Polonia,
Olanda, Scoția, Rusia și România, iar această activitate
face parte dintr-o serie lungă de schimburi de experiență
inițiate încă din anul 2001 de Fundația Olanda-România.
Sursă: jurnaluldearges.ro

8,9 milioane de lei
pentru modernizarea străzii Grivița

Autoritățile locale călărășene au semnat contractul de proiectare și execuție lucrări privind reabilitarea
și modernizarea străzii Grivița. Contractul se ridică la
o valoare de 8,9 milioane de lei, durata de proiectare
și execuție a lucrărilor ﬁind de 17 luni, din momentul
transmiterii ordinului de începere.
În cadrul proiectului au fost prevăzute: lucrări de
execuție a părții carosabile, realizarea unor parcări pe
partea stângă, amenajarea de zone verzi, precum și instalarea de semafoare în zonele cu risc de accidente.
Astfel, prin implementarea acestui proiect, se vor moderniza peste 2.500 de metri de stradă, vor ﬁ montate
201 indicatoare de circulație, vor ﬁ executate 5,74 km
de marcaje, vor ﬁ reabilitate trotuare pe o suprafață
www.adrmuntenia.ro

de peste 13.000 mp, se vor amenaja aproximativ 774
mp de spații verzi, 489 de cămine vor ﬁ aduse la cotă,
vor ﬁ realizate, de asemenea 65 de guri de scurgere,
praguri și benzi rezonatoare la 16 treceri de pietoni.
Partea carosabilă va ﬁ compusă, pe zonele unde
distanța dintre limitele de proprietate permite, din două
benzi de circulație de trei metri lățime ﬁecare și o parcare în lungul străzii prin care se creează 205 locuri de
parcare. Pe tronsonul cuprins între strada Dorobanți și
B-dul Cuza Vodă, partea carosabilă va ﬁ compusă din
trei benzi de circulație a trei metri lățime ﬁecare. De
asemenea, au fost prevăzute semafoare pentru a spori
siguranța circulației, în intersecția cu strada Eroilor.
Sursa: adevarul.ro
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Proiectul „Ora să STIM”,
a debutat la Biblioteca Raciu
Sursă foto ziardambovita.ro

În ﬁecare an,pe 1 februarie, de Ziua Internațională a Cititului Împreună, oamenii de pretutindeni citesc cu voce tare împreună și împărtășesc povești
pentru a promova cititul ca pe un drept care aparține
tuturor oamenilor. Pe 1 februarie 2019, proiectul Ora
să ȘTIM, care cuprinde 150 de biblioteci din 12 județe,
se alătură acestei mișcări internaționale și, împreună
cu zeci de bibliotecari și sute de copii, părinți, cadrele
didactice și pasionați de lectură din întreaga țară, împărtășesc curiozitate și bucurie prin intermediul cărților pentru copii. Interesul față de lectură și de subiectele
ȘTIM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică) reprezintă un dar pe care generația noastră îl poate oferi
copiilor și generațiilor următoare.
Ziua Internațională a Cititului Împreună, a fost
marcată cum se cuvine și în județul Dâmbovița, în cadrul proiectului „Ora să ȘTIM” (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică), adresat copiilor cu vârste cuprinse
între 3 și 10 ani și derulat în 20 de biblioteci din județ.
La Biblioteca Raciu, prichindeii de la Grădinița cu
program normal au sărbătorit și ei Ziua internațională
a cititului împreună. Biblioteca este un model pentru
bibliotecile din județul Dâmbovița. Clădirea, construită
din fonduri din bugetul local, oferă copiilor din localitate o gamă variată de lucrări din literatura română și
străină, dar și posibilitatea de a derula o serie de acti-

vități cultural-științiﬁce. Administrația locală a înțeles
că investiția în educația copiilor înseamnă de fapt investiția în viitorul comunității. Însă, nimic din toate
aceste lucruri minunate nu s-ar ﬁ putut realiza fără efortul și pasiunea cadrelor didactice și al bibliotecarilor.
Studiile arată că persoanele care citesc frecvent
sunt în măsură să-i înțeleagă mai bine pe ceilalți, să empatizeze cu ei și să vadă lumea și din perspectiva altora.
Sursa: ziardambovita.ro

Proiect de reabilitare
a curții interioare a Spitalului Județean de Urgență - Giurgiu
GIURGIU

www.adrmuntenia.ro
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Sursă foto jurnalgiurgiuvean.ro

Reprezentanții Consiliului Județean Giurgiu au
aprobat în cadrul primei ședințe din acest an documentația tehnico-economică privind obiectivul de
investiții „Lucrări de amenajare și modernizare curte
interioară Spitalul de Urgență Giurgiu”, în faza Proiect
tehnic și detalii de execuție. Astfel, lucrările prevăzute
în proiect au ca ﬁnalitate refacerea carosabilului existent și construirea de noi căi de acces, executarea unui
pasaj pietonal pentru transportul pacienților care sunt
în imposibilitatea de a se deplasa singuri, precum și
executarea unei căi de legătură între corpurile de clădiri din incintă. De asemenea, vor ﬁ amenajate 60 de strucțiile aﬂate în stare avansată de degradare.
locuri de parcare, spații verzi, alei pietonale, urmând
Proiectul are o durată de execuție de 24 de luni
a ﬁ ﬁnalizate atât rețeaua de iluminat public exterior, și are alocat un buget de peste 7,2 milioane de lei.
cât și cea de canalizare. Totodată, vor ﬁ demolate conSursa: stirigiurgiu.ro
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Proiectul de modernizare
a Spitalului Județen de Urgențe Slobozia
este aproape de contractare

Î

n cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița au fost aprobate 16 proiecte de
hotărâre. Printre acestea s-au numărat și aprobarea utilizării excedentului bugetului local
rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2018 și modiﬁcarea Hotărârii Consiliului
Județean Ialomița nr. 43/16.04.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizarea,
extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgențe
Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect.
Modiﬁcarea bugetului proiectului menționat vine
ca urmare a ﬁnalizării etapei de evaluare tehnică și ﬁnanciară, pentru corelarea sumelor conform aplicației
din MySMIS.
Proiectul „Modernizarea, extinderea și dotarea
Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului
Județean de Urgențe Slobozia” a fost depus în cadrul
Axei prioritare 8 a Programului Operațional Regional,
Prioritatea de investiții 8.1- Investiții în infrastructurile
sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la
nivel național, regional și local, reducând inegalitățile
www.adrmuntenia.ro

în ceea ce privește starea de sănătate și promovând
incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la ser‐
viciile sociale, culturale și de recreere, precum și tre‐
cerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate
de comunitati, Obiectivul Speciﬁc 8.2 - Îmbunătățirea
calității și a eﬁcienței îngrijirii spitalicești de urgență,
Operațiunea B - Unități de primiri urgențe.
Valoarea totală a proiectului este de 7.472.765,74
lei, din care ﬁnanțarea nerambursabilă este de
6.687.300,07 lei.
Sursa: agendaialomiteana.ro
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156 milioane lei, bani europeni
atrași de județul Prahova
pentru Sistemul de management integrat al deșeurilor

PRAHOVA

J

udețul Prahova a pus în funcțiune un sistem de management integrat al deșeurilor din România
cu ajutorul fondurilor europene, valoarea totală a investițiilor ﬁnanțate din POS Mediu și POIM
ﬁind de 156 milioane de lei. Din această sumă, 95 milioane de lei este valoarea eligibilă
nerambursabilă a Uniunii Europene.
Stația de Tratare Mecano-Biologică a Deșeurilor Biodegradabile Ploiești, cea care deservește municipiul reședință de județ, cu o populație de 185.000 de locuitori, are
o capacitate de prelucrare de 150.065 tone /an, din care
deșeuri reziduale 146.960 tone /an și 3.150 de tone/an
deșeuri verzi (deșeuri biodegradabile din grădini, parcuri
și piețe). Construirea stației de tratare mecano-biologică
de deșeurilor biodegradabile Ploiești a costat 51.221.294
lei (fără TVA).
„Este un obiectiv de interes județean, ce va ﬁ de
folos tuturor prahovenilor, ﬁe că locuiesc în mediul
rural sau urban, dar și agenților economici care își des‐
fășoară activitatea în județul nostru sau care vor să in‐

vestească aici. Administrația județeană mai are de‐
puse și alte proiecte pentru a accesa fonduri euro‐
pene“, a precizat președintele Consiliului Județean
Prahova Bogdan Toader.
Acesta este al doilea proiect ca valoare din fonduri
structurale câștigate și implementate în județ, după cel de
alimentare cu apă derulat de operatorul județean Hidro
Prahova, care s-a ridicat la 332 milioane de lei.
Impactul creat de acesta constă în reducerea cantității de deșeuri municipale depozitată și crearea premiselor pentru valoriﬁcarea deșeurilor municipale prin
coprocesare.
Sursa: phon.ro

Proiectul Drumul Memoriei –
Parcul Memorial Grivitsa și Cetatea Turnu,
într-o nouă etapă!

TELEORMAN

În luna ianuarie, autoritățile locale din Turnu Măgurele au înregistrat o nouă etapă în derularea proiectului „Drumul Memoriei: Produse turistice transfrontaliere
durabile pentru Parcul Memorial Grivitsa și Cetatea
Turnu”, prin încredințarea contractelor privind serviciile de consultanță în managementul proiectului, precum și serviciile de informare și publicitate.
Proiectul este implementat de Primăria Municipiului Turnu Măgurele și administrația orașului Pleven,
din Bulgaria, ﬁind ﬁnanțat prin programul Interreg V A
România Bulgaria și vizează transformarea și integrarea celor două obiective turistice într-o rută comună
de comemorare a istoriei militare, prin intermediul
investițiilor în infrastructura de turism și în dezvoltarea
de produse și servicii turistice integrate. Cererea de
ﬁnanțare are o valoare de aproape 1,5 milioane de
euro, din care peste 1,2 milioane de euro sunt acordate de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).
Acțiunile programate în cadrul proiectului al cărui lider
www.adrmuntenia.ro

este municipalitatea din Pleven, vizează organizarea unui
festival – „Memory Route”, un târg de turism având ca tematică istoria militară, precum și o expoziție permanentă.
Totodată vor ﬁ cartograﬁate obiectele și siturile de patrimoniu natural și cultural, va ﬁ elaborată o strategie comună de
marketing, un club comun pentru restaurări istorice militare, precum și activități de informare și promovare.
Sursa: ziarulmara.ro
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Date de contact

Agenția 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 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

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 Județean GIURGIU
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Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Giurgiu,
B-dul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
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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

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 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) 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 informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

