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Opt noi contracte Regio semnate în județul Prahova,
cu o valoare totală de 260.473.842,11 lei
În data de 11 martie, în prezența viceprim-ministrului Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, Liviu Gabriel Mușat directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
alături de Bogdan Toader, președintele Consiliului Județean Prahova, Silviu-Călin Negraru, primarul orașului
Mizil, Dragoș Niță, primarul orașului Plopeni și Viorel
Călin, director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova (DGASPC),
a semnat opt contracte de ﬁnanțare cu o valoare ce
însumează 236.169.029,81 lei, pentru proiecte de investiții privind dezvoltarea infrastructurii rutiere, educaționale de sănătate și sociale prahovene.
Consiliul Județean Prahova, în calitate de beneﬁciar,
va realiza investiții de 219.579.242,65 lei pentru interco-
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nectarea la rețelele de transport județene, cu acces la
rețeaua TEN-T, prin proiectele: „Modernizarea și reabili‐
tarea drumurilor județene identiﬁcate în Prioritatea 1 a
regiunii Sud Muntenia – traseul regional 2 – tronsonul
Prahova – DJ720 (KM.15+500‐KM 30+000)” și „Moder‐
nizarea și reabilitarea drumurilor județene identiﬁcate în
Prioritatea 1 a regiunii Sud Muntenia – traseul regional
3‐ tronsonul Prahova: DJ 102K, DJ 100C”. Cele două aplicații au primit ﬁnanțare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, (POR), în cadrul Axei prioritare 6 „Îmbu‐
nătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”,
Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regio‐
nale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la
infrastructura TEN – T, inclusiv a nodurilor multimodale”.
(continuare în pagina 3)
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Pentru reabilitarea și modernizarea Drumului Județean 720 vor ﬁ alocate fonduri a căror valoare totală
este de 66.416.825, 65 lei, din care peste 55 de milioane de lei reprezintă contribuția din Fondul European
pentru Dezvoltare Regională (FEDR), aproximativ 8,5 milioane de lei este alocarea din bugetul de stat, în timp
ce peste 1,3 milioane de lei constituie coﬁnanțarea beneﬁciarului. Proiectul are o perioadă de implementare
de 66 de luni (1 ianuarie 2017-30 septembrie 2022),
44 de luni de la semnarea contractului de ﬁnanțare, și
a fost depus în parteneriat cu primăriile comunelor Filipeștii de Pădure și Florești.
Cererea de ﬁnanțare privind modernizarea și reabilitarea drumurilor județene DJ 102K și DJ 100C are
o valoare totală de 153.162.417 lei, din care alocarea
din FEDR este de aproape 130 de milioane de lei, contribuția bugetului de stat se ridică la aproximativ 20 de
milioane de lei, în timp ce coﬁnanțarea beneﬁciarului
este de peste 3 milioane de lei. Perioada de implementare a proiectului este de 67 de luni (31 ianuarie 2019 –
30 octombrie 2022), 44 de luni de la semnarea contractului de ﬁnanțare.
Totodată, administrația județeană prahoveană va
investi 18.566. 621 de lei pentru extinderea, reabilitarea și recompartimentarea și dotarea Unității de primiri
urgențe, din cadrul Spitalului Județean de Urgență, proiect ﬁnanțat din POR, în cadrul Axei prioritare 8 „Dezvol‐
tarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de
investiții 8.1 „Investiții în infrastructurile sanitare și so‐
ciale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, re‐
gional și local, reducând inegalitățile în ceea ce priveș‐
te starea de sănătate și promovând incluziunea socială
prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, cul‐
turale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile
instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul Speciﬁc 8.2 „Îmbunătățirea calității și a eﬁcienței
îngrijirii spitalicești de urgență”, Operațiunea B-Unități
de primiri urgențe. Proiectul „Extindere, reabilitare, mo‐
dernizare și recompartimentare Unitate de primiri ur‐
gențe a Spitalului Județean de Urgență Ploiești” beneﬁciază de o alocare din FEDR de peste 4,7 milioane de
lei, de peste 1,9 milioane de lei din bugetul de stat, coﬁnanțarea asigurată de Consiliul Județean Prahova ﬁind
de aproape 137 de mii de lei, proiectul având o perioadă de implementare de 50 de luni (16 iunie 2016 –
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Liviu Mușat, directorul ADR Sud Muntenia (stânga), alături de Bogdan Toader,
președintele Consiliului Județean Prahova

5 iulie 2021).
De asemenea, administrațiile locale prahovene sunt
ﬁnanțate din POR, în cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea
tranziției către o economie cu emisii scăzute de car‐
bon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eﬁcienței
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a uti‐
lizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile
publice inclusiv în clădirile publice și în sectorul locu‐
ințelor”, Operațiunea B „Clădiri publice”, în vederea implementării proiectelor: „Creșterea eﬁcienței energeti‐
ce a corpului C 5 al Liceului Teoretic Grigore Tocilescu”,
Mizil, „Reabilitare termică și energetică la clădirea Școa‐
la Gimnazială Carol I”, Plopeni și „Creșterea eﬁcienței ener‐
getice a clădirilor publice din orașul Azuga – Spitalul de
Ortopedie și Traumatologie Azuga”.
Pentru creșterea eﬁcienței energetice a corpului
de clădire C 5, Primăria Orașului Mizil, în calitate de beneﬁciar, va realiza investiții în valoare de 3.022.899,22
lei, din care peste 1,4 milioane de lei este alocarea FEDR,
peste 215 mii de lei este alocarea din bugetul de stat,
aproape 33 de mii de lei ﬁind coﬁnanțarea beneﬁciarului. Astfel, cu sprijin european, vor ﬁ realizate investiții ce
vor diminua costurile de funcționare și de întreținere
a clădirii, vor scădea emisiile de gaze cu efect de seră,
îmbunătățind totodată condițiile de confort interior ce
vor asigura un climat optim de desfășurare a programului școlar pentru elevii și cadrele didactice din Liceul
Teoretic „Grigore Tocilescu”. Proiectul are o perioadă
de implementare de 40 de luni (1 iulie 2017 – 31 octombrie 2020).
(continuare în pagina 4)
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Vizând îmbunătățirea eﬁcienței energetice a Școlii
Gimnaziale „Carol I”, Primăria Orașului Plopeni va investi 4.547.318,08 lei. Din aceștia, aproape 3,5 milioane de lei este contribuția din FEDR, peste 235 de mii de
lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, iar coﬁnanțarea beneﬁciarului este de peste 82 de mii de lei. Proiectul are o perioadă de implementare de 31 de luni
(februarie 2017 – august 2019) și prin intermediul lui,
se vor realiza lucrări de reabilitare a clădirii școlii, a instalațiilor termice, electrice, sanitare și de ventilație, investițiile realizate ducând la scăderea facturilor la energie
cu 50%. Astfel, elevii și cadrele didactice vor beneﬁcia de
un mediu propice procesului instructiv-educativ.
Primăria Orașului Azuga va realiza investiții de
5.738.191,30 lei pentru îmbunătățirea eﬁcienței energetice a clădirii Spitalului de Ortopedie și Traumatologie Azuga, precum și pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, investiții ce vor avea ca rezultat atât
scăderea facturii energetice, cât și consumul anual de
energie din surse primare regenerabile și neregenerabile. În acest context, alocarea FEDR este de peste 4,6
milioane de lei, aproape 713 mii de lei provin din bugetul de stat, iar coﬁnanțarea beneﬁciarului este de peste
109 mii de lei. Proiectul are o perioadă de implementare de 37 de luni (1 iulie 2017-31 iulie 2020).
De asemenea, DGASPC Prahova, în parteneriat cu
Consiliul Județean Prahova, urmărește dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viață independentă
și integrarea în comunitate a persoanelor adulte cu
dizabilități prin aplicațiile „Înﬁințarea Complexului de
Locuințe Protejate Călinești, județul Prahova: ansamblu
de două locuințe protejate + 1 centru de zi” și „În‐
ﬁințarea Complexului de Locuințe Protejate Călinești, ju‐
dețul Prahova: ansamblu de trei locuințe protejate + 1
centru de zi”. Pentru realizarea acestui obiectiv, DGASPC
Prahova, în calitate de lider de proiect, a accesat fonduri europene prin intermediul POR, Axa prioritară 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 promovând
incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la ser‐
viciile sociale, culturale și de recreere, precum și trece‐
rea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de
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colectivitățile locale”, Obiectivul speciﬁc 8.3 – „Creș‐
terea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: Persoane cu dizabilități. Cele două proiecte au
o perioadă de implementare de 37 de luni, 1 august 201731 august 2020.
Pe de o parte, pentru înﬁințarea a două locuințe
cu o capacitate de 10 locuri ﬁecare și a unui centru de
zi, vor ﬁ investiți 3.839.784,05 lei, din care peste 1,9
milioane de lei este contribuția FEDR, aproximativ 300
de mii de lei reprezintă contribuția de la bugetul de stat,
iar peste 46 de mii de lei constituie contribuția beneﬁciarului.
Pe de altă parte, pentru înﬁințarea celor trei locuințe cu aceeași capacitate și a unui centru de zi, investițiile au o valoare totală de 5.179.784,81 lei. Dintre
aceștia peste 2,8 milioane de lei reprezintă contribuția
FEDR, aproape 440 de mii de lei este alocarea din bugetul de stat, beneﬁciarul având o contribuție de peste
67 de mii de lei.
În prezent, în regiunea Sud Muntenia au fost depuse 1.122 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SUERD),
prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de
peste 7 miliarde de lei. Dintre acestea, 297 de aplicații,
cu o valoare eligibilă de aproximativ 1,8 miliarde de
lei, au fost depuse de solicitanții din județul Prahova.
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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Fonduri Regio pentru ﬁnanțarea
învățământului obligatoriu, regenerării urbane
și asistenței sociale din județul Dâmbovița
Vineri, 8 martie, în prezența ministrului fondurilor europene, Rovana Plumb, la sediul Primăriei Municipiului Târgoviște, Liviu Gabriel Mușat,
directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a semnat
alături de Daniel Cristian Stan, primarul municipiului Târgoviște, Constantin Ana, primarul orașului Pucioasa
și Grigore Gheorghe, primarul orașului Găești, patru contracte de ﬁnanțare ce vor ﬁ implementate în județul Dâmbovița.
Proiectele ce au primit ﬁnanțare europeană din Programul Operațional Regional sunt:
„Îmbunătățirea infrastructurii
educaționale prin extinderea, reabili‐
Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene, Cristian Stan, primarul municipiului Târgoviște
tarea, modernizarea și echiparea Șco‐ și Liviu Mușat, directorul ADR Sud Muntenia
lii Gimnaziale Matei Basarab din Târ‐
goviște”, depus în cadrul Axei prioritare 10 „Îmbunătățirea a căror valoare totală eligibilă este de 22.223.977,79
infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții lei, din care aproape 19 milioane de lei reprezintă
10.1 „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în for‐ ﬁnanțare nerambursabilă din Fondul European pentru
mare profesională, pentru dobândirea de competențe Dezvoltare Regională, aproximativ 2,9 milioane de lei
și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea in‐ este contribuția de la bugetul de stat, iar peste 440
frastructurilor de educație și formare”, Obiectiv speciﬁc de mii de lei constituie coﬁnanțarea beneﬁciarului.
10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul Proiectul are o perioadă de implementare de 63 de
educației timpurii și învățământului obligatoriu, în spe‐ luni (19 octombrie 2016 – 31 decembrie 2021). Astfel,
cial pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a după ﬁnalizarea lucrărilor ce vor îmbunătăți infrastrucsistemului”, apel dedicat învățământului obligatoriu, tura educațională, aproape 800 de persoane implicate
Operațiunea B. Obiectivul general al proiectului este în procesul educativ vor beneﬁcia de un corp nou de clăcreșterea gradului de participare la nivelul educației dire, de spații reabilitate și dotate în vederea creșterii
în învățământul obligatoriu, Primăria Municipiului calității actului educativ.
Târgoviște, în calitate de beneﬁciar, a atrăgând fonduri
(continuare în pagina 6)
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Cu o infrastructură optimizată ce asigură atractivitatea actului educațional, se va înregistra o scădere
a numărului elevilor care părăsesc timpuriu școala, fapt
ce va avea efecte pozitive asupra învățământului profesional și a celui terțiar.
„Creare grădină publică pentru agrement și recre‐
ere pe strada Avram Iancu, oraș Pucioasa”, depus în cadrul Axei prioritare 5 „Îmbunătățirea mediului urban și
conservarea, protecția și valoriﬁcarea durabilă a patri‐
moniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.2 „Realizarea
de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revi‐
talizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor
industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie),
reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de re‐
ducere a zgomotului”. Proiectul are o durată de implementare de 54 de luni (3 martie 2017 – 31 august 2020)
și o valoare eligibilă de 618.262,29 lei. Din aceștia, peste
500 de mii de lei reprezintă fonduri nerambursabile
ﬁnanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDR), aproximativ 80 de mii de lei este alocarea din
bugetul de stat, în timp ce peste 12 mii de lei constituie
coﬁnanțarea eligibilă a beneﬁciarului. În cadrul proiectului
vor ﬁ realizate lucrări de creare/reabilitare a aproximativ
1.400 mp de spații deschise, ce vor constitui grădina publică,
spațiu pentru agrement și recreere, de care vor beneﬁcia
atât locuitorii orașului, cât și potențialii turiști.
„Amenajare zonă de agrement și petrecere a timpului
liber prin reconversia și refuncționalizarea terenului din
Lunca Râului Ialomița, orașul Pucioasa, județul Dâmbovița”,
depus în cadrul Axei prioritare 5 „Îmbunătățirea mediului
urban și conservarea, protecția și valoriﬁcarea durabilă a
patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.2 „Reali‐
zarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban,
revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor
industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie),
reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de redu‐
cere a zgomotului”. Proiectul are o perioadă de implementare de 60 de luni (4 aprilie2017 – 31 martie 2022), a
atras fonduri nerambursabile în valoare de 12.048.151,57
milioane de lei, din care peste 10 milioane de lei reprezintă contribuția FEDR, aproape 1,6 milioane de lei provin
de la bugetul de stat, iar peste 240 de mii de lei constituie
coﬁnanțarea beneﬁciarului. Prin această inițiativă va ﬁ
creată o zonă de agrement de peste 20 de mii de metri
pătrați, în cadrul căreia va ﬁ amenajat un spațiu verde de
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aproximativ 3.900 de metri pătrați. Totodată vor ﬁ executate lucrări de modernizare a unei străzi pe o suprafață de
aproape 3.500 de metri pătrați.
„Reabilitare, modernizare și extindere Centrul de
zi Găești”, depus în cadrul 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 promovând incluziunea
socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale,
culturale și de recreere, precum și trecerea de la servi‐
ciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile
locale”, Obiectiv speciﬁc 8.3 „Creșterea gradului de
acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil Persoane
vârstnice”. Cererea de ﬁnanțare, depusă de Primăria
Orașului Găești, județul Dâmbovița, în calitate de solicitant, are o valoare totală de 3.075.163,99 lei, din care 1.771.617,44 lei reprezintă fonduri nerambursabile
FEDR, 270.953,22 lei sunt fonduri din bugetul de stat,
coﬁnanțarea eligibilă a beneﬁciarului ﬁind în valoare
de 41.685,13 lei. Proiectul, ce urmează a ﬁ implementat
în 37 de luni (10.05.2017 – 30.05.2020), are drept scop
creșterea capacității de acces la serviciile sociale, ca
urmare a reabilitării, modernizării și extinderii centrului
de zi existent. Creat pentru socializare, recreere, întâmpinarea nevoilor de comunicare, prevenirea autoizolării și a autoexcluderii, obiectivul vizat prin proiect
va asigura condiții de calitate, în scopul prevenirii marginalizării și al reintegrării sociale, a unui grup de 90 de
persoane vârstnice singure, aﬂate în diﬁcultate.
Până la această dată, în regiunea Sud Muntenia
au fost depuse 1.122 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7 miliarde de lei. Dintre acestea, 216
aplicații, cu o valoare solicitată de peste 1,8 miliarde de
lei, au fost depuse de solicitanții din județul Dâmbovița.
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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Fonduri Regio pentru reabilitarea termică
a infrastructurii de învățământ din municipiul Giurgiu
În data de 11 martie, Mariana
Vișan, director adjunct Organism Intermediar POR, și Nicolae Barbu, primarul municipiului Giurgiu, au semnat contractele de ﬁnanțare pentru
proiectele: „Eﬁcientizare energetică
Grădinița cu Program Prelungit Dum‐
brava minunată” – corp C 2 din muni‐
cipiul Giurgiu” și „Eﬁcientizare energe‐
tică Școala Gimnazială Mihai Eminescu
din municipiul Giurgiu”. Aplicațiile
vor ﬁ ﬁnanțate din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în cadrul Axei prioritare 3- „Sprijinirea tran‐
ziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”,
Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eﬁcienței ener‐
getice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile pu‐
blice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințe‐
lor”, Operațiunea B – Clădiri publice.
Administrația municipală giurgiuveană, în calitate
de beneﬁciar, va realiza investiții ce vor diminua costurile de funcționare și de întreținere a celor două unități de
învățământ, îmbunătățind totodată condițiile de confort
interior pentru elevii și cadrele didactice care-și vor desfășura activitățile educative într-un climat adecvat.
Prin aplicația ce vizează creșterea eﬁcienței energetice a Grădiniței cu Program Prelungit „Dumbrava minu‐
nată”, se vor realiza investiții în valoare totală de 627.830,94
lei din care peste 530.000 de lei sunt alocați din Fondul
European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), peste
81 de mii de lei reprezintă contribuția din bugetul de
stat, iar 12.500 de lei constituie contribuția beneﬁciarului.
Proiectul are o perioadă de implementare de 40 de luni
(1 octombrie 2016 – 28 ianuarie 2020).
Cu o perioadă de implementare de 41 de luni, (1

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

octombrie 2016 – 25 februarie 2020), proiectul destinat eﬁcientizării energetice a Școlii Gimnaziale „Mihai
Eminescu” are o valoare totală 1.930.466,93 lei, din care alocarea din FEDR depășește 1,5 milioane de lei, ﬁnanțarea de la bugetul de stat este de peste 240 de
mii de lei, iar contribuția beneﬁciarului ajungând la aproape 37 de mii de lei.
Până la acest moment, la nivelul regiunii Sud Muntenia au fost depuse 1.122 de proiecte (inclusiv aplicațiile din cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile în valoare de peste 7 miliarde de
lei. Dintre acestea, 115 aplicații, cu o valoare eligibilă de
peste 900 de milioane de lei, provin din județul Giurgiu.
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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Evenimentul regional „Focus grup de descoperire
antreprenorială” dedicat dezvoltării industriei auto,
industriei și cercetării de înaltă tehnologie
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
cu sprijinul Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei
Europene a organizat în data de 6 martie 2019, la Pitești,
evenimentul regional „Focus grup de descoperire antreprenorială” dedicat dezvoltării industriei auto și a industriei și
cercetării de înaltă tehnologie. Prin acest evenimentul, premieră la nivel național, ADR Sud Muntenia a demarat procesul de planiﬁcare strategică pentru perioada 2021 – 2027,
prin declanșarea procesului de descoperire antreprenorială,
acțiunea reunind reprezentanți ai mediului privat, ai mediului
de cercetare, ai administrației publice locale și ai societății civile.
Beneﬁciind de expertiza și de susținerea profesioniștilor
din cadrul JRC, sesiunea plenară și activitățile pe grupuri tematice au avut ca ﬁnalitate identiﬁcarea principalelor provocări din domeniul industriei auto, al industriei și cercetării
de înaltă tehnologie, precum și a eventualelor soluții care
se pot materializa în proiecte ﬁnanțabile din fonduri europene sau naționale. Astfel, în cadrul focus grupurilor au fost
vizate următoarele aspecte:
• automobile inteligente și sigure, componente și echipamente pentru industria auto;
• metode și tehnologii avansate de producție;
• materiale avansate.
Pe această cale, ADR Sud Muntenia și-a dorit să încurajeze noi căi de dezvoltare economică sustenabilă, prin care să determine antreprenorii, inovatorii, creatorii, susținătorii
locali și regionali să descopere provocări antreprenoriale actuale și să dezvolte idei de proiecte inedite, ce vor putea ﬁ
ﬁnanțate ﬁe din fonduri naționale, ﬁe din fonduri europene.
În organizarea acestui eveniment, ADR Sud Muntenia
a beneﬁciat de expertiză din partea reprezentanților JRC, prin
Petra SZÁVICS, director executiv InnoStrat Consulting SRL,
Cluj Napoca, ce a susținut prezentarea proiectului „Sprijin
oferit implementării RIS3 în România”, precum și prezentarea

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

în detaliu a metodologiei de organizare a „Focus grupurilor
de descoperire antreprenorială”, cu accent pe conceptul de
Specializare inteligentă și inovare, și prin Malgorzata RUDNICKA, din partea Consiliului de administrație al regiunii Mazovia, Polonia, care a susținut prezentarea implementării RIS3
și organizarea „Focus grupurilor de descoperire antrepreno‐
rială” în Polonia.
De asemenea, acest focus grup organizat de ADR Sud
Muntenia a beneﬁciat și de sprijinul Clusterului Automotive
Aragon (CAAR), Spania, prin José Ramón SIERRA, care a susținut prezentări pe tema dezvoltărilor tehnologice ale clusterelor din domeniul automobilelor inteligente și sigure, dar
și despre proiectele de inovare cu privire la conceptul de Industrie 4.0, ca exemplu de conștientizare a ultimelor dezvoltări tehnologice în domeniu.
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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Situația proiectelor POR în data de 13 martie 2019
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Sediul ADR Sud Muntenia

Concurs pentru ocuparea unui post
de asistent registrator în cadrul compartimentului
Asistență Managerială și Secretariat
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează în data de 28 martie 2019 concurs
pentru ocuparea unui post de asistent registrator
principal, în cadrul Compartimentului Asistență Managerială și Secretariat, la sediul central din municipiul Călărași, str. General Constantin Pantazi, nr. 7 A.
Contractul individual de muncă va ﬁ pe durată determinată de 12 luni din momentul angajării.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
• candidatul să aibă studii superioare, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentul acesteia;
• experiență de cel puțin 1 an în activități de asistență managerială și/sau secretariat sau instruire formală
în domeniul biroticii și secretariatului;
• capacitate excelentă de exprimare, verbală și în
scris, în limba română;
• cunoștințe foarte bune de operare pe calculator;
• capacitate de relaționare interumană;
• memorie dezvoltată, judecată rapidă, capacitate
de deducție logică;
• rezistență la sarcini repetitive;
• disponibilitate la lucrul peste program;
• rezistență la oboseală și solicitări intelectuale.
Cerințe suplimentare:
www.adrmuntenia.ro

• disponibilitate pentru deplasări ocazionale în Regiune.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul central al ADR Sud-Muntenia până la data de 27.03.2019,
ora 12.00.
Concursul se va desfășura în data de 28.03.2019
la sediul central al ADR Sud-Muntenia din Călărași, str.
Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, începând
cu ora 10.00.
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Informații suplimentare se pot obține la sediul
ADR Sud-Muntenia, str. Gen. Constantin Pantazi, nr.
7A, Călărași, tel. 0242/331.769. Persoane de contact:
Dinu Camelia – șef compartiment asistență managerială și secretariat, e-mail: secretariat@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana – șef birou resurse umane /
e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul
prezentului anunț, bibliograﬁa, precum și documentele necesare înscrierii la concurs pot ﬁ consultate și
pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (sectiunea Biblioteca - Documente utile),
link: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_ﬁle/document/1139/concurs-asistent-registrator-2019.rar.
regio.adrmuntenia.ro
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Activitatea Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, apreciată în mediul online

P

agina de prezentare a Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, facebook.com/adrsudmuntenia,
a ajuns la 4.000 de aprecieri pentru care
vă mulțumim!
Lansată în august 2011, pagina de prezentare pe
Facebook a Agenției a devenit în timp unul din principalele mijloace de comunicare cu potențialii beneﬁciari
de fonduri Regio sau cu oamenii și organizațiile interesate de fondurile europene.
Astăzi prezența noastră pe Facebook înregistrează
www.adrmuntenia.ro

4.012 aprecieri cu un număr aproape similar de urmăritori, având un impact al postărilor de peste 10.000 de
vizualizări săptămânal.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnanțare
din Regio 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
sau web: www.adrmuntenia.ro / regio.adrmuntenia.ro.
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Catalogul surselor de ﬁnanțare nerambursabilă
active pentru luna martie 2019
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a publicat
Catalogul surselor de ﬁnanțare nerambursabilă pentru
luna martie 2019!
Scopul editării acestei publicații este de a veni în
sprijinul potențialilor beneﬁciari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite investiții. Astfel, în acest document sunt
prezentate oportunitățile de ﬁnanțare din programele
www.adrmuntenia.ro

operaționale și schemele de grant, ce se derulează în
prezent în România, precum și oportunitățile din Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020,
INTERREG V-A și URBACT III.
Publicația electronică poate ﬁ accesată pe site-ul
Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Bibliotecă >
Documente utile > Catalogul surselor de ﬁnanțare, link:
https://www.adrmuntenia.ro/download_ﬁle/document/1138/csf-martie-2019.pdf.
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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 14)

www.adrmuntenia.ro
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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 15)
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(continuare din pagina 14)

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.

Sursă foto swecourbaninsight.com
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Cascada Văii Rele din Nucșoara, Argeș
Călătoria noastră continuă prin regiunea Sud Muntenia, îngăduindu-ne, de această dată, un popas în comuna Nucșoara unde „se ascunde” una dintre cele
mai frumoase cascade din țară: Cascada Văii Rele. Dacă
ﬁecare localitate este individualizată printr-o caracteristică anume – așezare geograﬁcă, speciﬁc economic
sau tradiții culturale, cei care au vizitat comuna Nucșoara au rămas profund impresionați atât de frumusețile sale naturale, cât și de trecutul său istoric. Legendele locului arată că primul locuitor refugiat în vremuri
de primejdie dinspre sud, s-a așezat în punctul căruia
i se zice „Sub Nuci” sau „Sub Naca”, de unde ar proveni
denumirea satului și, ulterior, a comunei.
Situată în depresiunea Nucșoarei, comuna aﬂată la
cota de 879 de metri este cea mai nordică și ultima comună de pe valea Râului Doamnei, din județul Argeș, ﬁind
străjuită la nord-vest de Culmea Măgura și de Vârful Strungii care au o înălțime de aproximativ 1000 de metri. În
vest se întinde coama dealului Gruiu, acoperit de pășuni
întinse și pomi fructiferi, iar spre est dealurile- Neagului și
Dealuri, acoperite cu păduri întinse de fag și de brad.
Despre Cascada Văii Rele, se spune că este una
dintre cele mai spectaculoase căderi de apă din Româwww.adrmuntenia.ro

nia, iar traseul până la ea - străbătând munții Făgăraș
către Curmătura Maliței și apoi spre Valea Rea - este
de o frumusețe aparte.
Cascada, componentă a Golului Alpin Valea Rea Zarna. Acesta este unul dintre cele mai importante obiective turistice din Muntenia, o rezervație naturală
de tip mixt, declarată arie protejată de interes național
în anul 2004. Acest gol alpin se întinde pe o suprafață
de 6.480 de hectare și cuprinde un relief variat cu
lacuri glaciare, văi, izvoare, chei, abrupturi stâncoase,
pajiști, pășuni. Pârâul Valea Rea izvorăște din Munții Făgărașului, din căldarea glaciară de sub Vârful Moldoveanu, unde se aﬂă și un lac glaciar de formă triunghiulară, la altitudinea de 2.156 m.
Poziția comunei Nucșoara face posibil accesul
spre numeroase alte obiective turistice, fapt ce-i evidențiază valoarea strategică din punct de vedere turistic; astfel se cei interesați de această zonă au acces spre
Vârful Moldoveanu, Cascada Capra, Mânăstirea Corbii
de Piatră, Ansamblul Curților Boierești de la Domnești,
Stațiunea Balneoclimaterică Brădetu și multe alte locații interesante.
Sursa: universulargesean.ro
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Noi parcuri Lunca Argeșului!

Administrația locală din Pitești a aprobat
documentația aferentă înﬁințării de două noi
parcuri „Lunca Argeșului” prin proiecte cu ﬁnanțare europeană. În noile parcuri, se are în
vedere o amenajare inedită a spațiilor verzi,
urmărindu-se realizarea unor zone distincte,
după tipul și proﬁlul de peisaj. Astfel, vor ﬁ organizate suprafețe gazonate dispuse de-a lungul albiei râului Argeș și în peluzele aferente
zonei în care vor ﬁ amplasate și obiecte de arhitectură, zone ﬂoricole și erbacee, dispuse la
intersecția dintre pistele de biciclete și aleile
pietonale, la limita de proprietate și în zona
parcajelor, (având rol de ﬁltrare și protecție
prin atenuarea efectelor poluării fonice), plantație de aliniament, de-a lungul aleilor pietonale principale și zona de gard viu amplasat la
limita locurilor de joacă.
În amenajarea spațiului, specialiștii au
ținut cont de ritmul de creștere a arborilor și
arbuștilor, alegându-se specii cu ritmuri diferite
de creștere. În cele două parcuri ce vor avea o
suprafață de 30 de hectare, vor ﬁ plantați peste
1.970 de arbori și arbuști.
Sursa: ziarulargesul.ro

CĂLĂRAȘI

Amenajări peisagistice,
începând cu luna martie

La începutul lunii martie a avut loc, la Călărași,
ședința tehnică privind debutul lucrărilor aferente proiectului „Amenajare peisagistică bulevardul Nicolae
Titulescu”. Evenimentul a reunit factorii implicați în
buna desfășurare a proiectului precum: delegați ai
administrației locale călărășene, reprezentanți ai proiectantului, ai constructorului, ai dirigintelui de șantier,
ai furnizorilor de utilități și telecomunicații.
Proiectul de amenajare se ridică la o valoare de
6.230.128,19 de lei, fără TVA, iar termenul de execuție
a lucrărilor este de 24 de luni. Astfel, modernizarea și
amenajarea bulevardului Nicolae Titulescu între străzile
Cornișei și Locomotivei presupun intervenții complexe
ce au în vedere partea carosabilă, parcările, trotuarele,
zonele verzi, intersecțiile cu străzile laterale, scurgerile
de ape, relocarea instalației de iluminat și montare de
mobilier stradal.
Sursa: observatorcl.info
www.adrmuntenia.ro
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Universitatea Valahia a inaugurat
laboratorul Echipamente și instalații electrice!

DÂMBOVIȚA

Marți, 5 martie, Facultatea de Inginerie Electrică,
Electronică și Tehnologia Informației, din cadrul Universității „Valahia”, Târgoviște a inaugurat laboratorul
Echipamente și instalații electrice, dezvoltat cu sprijin
privat asigurat de un ﬁnanțator considerat promotor
al transformării digitale a managementului energiei și
automatizărilor în locuințe, clădiri, centre de date, infrastructură și diferite industrii. În cadrul evenimentului, reprezentanții companiei ﬁnanțatoare au prezentat
conceptul de conectivitate EcoStruxure și sistemul centralizat de monitorizare și control + SCADA, iar reprezentanții Universității „Valahia”, sistemul de distribuție
pentru dulapul Prisma.
Laboratorul permite efectuarea lucrărilor cu echipamente de joasă tensiune (întreruptoare Masterpact,

GIURGIU

Compact, contactoare) și de medie tensiune (întreruptor cu SF6). Aceste echipamente au rolul de a informa
utilizatorul asupra stării aparatelor și a instalației și de
a proteja utilizatorul împotriva atingerii directe (contact
direct și indirect). Instalația prezentată poate ﬁ utilizată
pentru alimentare cu energie electrică a consumatorilor (hale de producție, microîntreprinderi, spații comerciale, clădiri rezidențiale, centre de date, etc.). Astfel, pot ﬁ regăsite echipamente destinate automatizării
și controlului clădirilor (clădiri inteligente- arhitectura
EcoStruxture, managementul clădirilor în sisteme mari –
aeroporturi, centre comerciale mari – cu o amprentă
mare la sol), automatizării și controlului industrial (alimentarea halelor de producție).
Sursa: targovistenews.ro

Proiecte europene în implementarea
municipalității giurgiuvene

Administrația din municipiul
Giurgiu va implementa în cursul cestui an proiecte cu ﬁnanțare europeană a căror valoare depășește
suma de 30 de milioane de euro.
Dintre acestea se menționează: Portul Trimodal, conectarea la rețeaua
TEN-T, conectivitatea România-Bulgaria prin intermediul Programului
INTERREG România-Bulgaria, proiectul de reabilitare a sediului Primăriei Municipiului Giurgiu, reabilitarea șoselelor București și Prieteniei,
a străzii 1 Decembrie 1918 și a unei
părți din strada Mihai Viteazul, proiectul de reabilitare a Cetății Giurgiu.
Totodată, au mai fost depuse
proiecte care vor obține ﬁnanțare
prin Programul Operațional Regional
2014 – 2020, pentru reabilitarea termică a unor blocuri
de locuințe, precum și a unor unități școlare. Dintre
acestea, la începutul lunii martie, administrația locală
a semnat contracte de ﬁnanțare în valoare totală de
peste 2,6 milioane de euro pentru creșterea eﬁcienței
energetice a șase unități școlare, proiecte depuse în
cardul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o
www.adrmuntenia.ro

economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de
investiții 3.1 „Sprijinirea eﬁcienței energetice, a gestio‐
nării inteligente a energiei și a utilizării energiei din
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv
în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”,
Operațiunea B – Clădiri publice.
Sursa: administratie.ro
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Proiecte de investiții
pentru Spitalul Orășenesc Țăndărei

Unul dintre obiectivele importante ale administrației din Țăndărei este modernizarea Spitalului Orășenesc Țăndărei, ediﬁciu aﬂat pe lista monumentelor
istorice. Astfel, printr-o serie de programe de ﬁnanțare,
unitatea sanitară va beneﬁcia de investiții de aproximativ 11 milioane de lei pentru construcția unui ambulatoriu, dar și a unui nou imobil în care unitatea medicală va funcționa.
Construit în 1895, funcționând de peste 120 de
ani, cea mai veche unitate medicală din județul Ialomița își dovedește importanța deservind locuitorii din
zona estică a județului. Acesta este și motivul pentru
care autoritățile locale au decis să realizeze proiecte

de modernizare care vizează clădirea spitalului. În acest
context, administrația locală a inițiat două proiecte;
primul dintre acestea, cu o valoare de aproape 9 milioane de lei, ﬁnanțare europeană, are ca obiectiv amenajarea unui ambulatoriu de specialitate, în dotarea căruia să existe aparatura de specialitate necesară unei
bune funcționări. Acest compartiment va reuni mai
multe specialități medicale, astfel încât eventualii
pacienți să nu ﬁe nevoiți să se deplaseze la alte unități
spitalicești. Prin cel de-al doilea proiect de investiții se
are în vedere construirea unui nou imobil în care unitatea medicală să funcționeze.
Sursa: independentonline.ro

AE3R Ploiești Prahova –
rapoarte termograﬁce pentru asociații de proprietari
PRAHOVA

Marți, 12 martie, specialiștii AER3R au realizat rapoartele termograﬁce aferente sistemelor de distribuție
a apei calde și a energiei termice, pentru mai multe
asociații de proprietari din municipiul Ploiești. Prin acest
proces s-a urmărit evaluarea stării termoizolațiilor, a
conductelor de încălzire și de apă caldă. Datorită
rezoluției termice înalte, camerele de termoviziune pot
vizualiza în detaliu izolațiile defecte și punțile termice,
pentru obținerea unui diagnostic complet. Monitorizawww.adrmuntenia.ro

rea acestor sisteme și instalații este necesară pentru
adoptarea măsurilor de creștere a eﬁcienței energetice
a clădirilor, în vederea reducerii pierderilor energetice.
AE3R oferă servicii de consultanță energetică în
termograﬁerea clădirilor cu titlu gratuit membrilor săi,
tehnologia cu infraroșu ﬁind ideală pentru o analiza
rapidă și eﬁcientă a pierderilor din sistemele de încălzire sau aer condiționat ale clădirilor.
Sursa: ph‐online.ro

19

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #408
6 • 12 martie 2019

TELEORMAN

INFO
JUDEȚE

Elevii de la Colegiul Național Anastasescu
vor dobândi noi competențe!

Î

n cadrul Colegiului Național Anastasescu din Roșiorii de Vede, Teleorman se implementează, în
perioada 1 septembrie 2018 – 30 septembrie 2019, proiectul de mobilitate „NEW SKILS for
NEW JOBS” ce are ca scop formarea profesională. Prin intermediul acestui proiect 32 de elevi de
la specializarea matematică – informatică vor efectua un stagiu de pregătire în domeniul
realizării site-urilor web PHP cu baze de date integrate, în companii IT din Valencia, Spania.
Proiectul primește ﬁnanțare europeană prin Programul pentru educație și formare profesională, ERASMUS+ și are un buget de 99.200 euro, gestionat sub
coordonarea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) din București.
Primul ﬂux al acestui proiect a avut loc în perioada
27 ianuarie – 17 februarie 2019 16 elevi din clasele a
XI-a, beneﬁciind de un stagiu de formare profesională
în companii comerciale cu activități în domeniul IT:
crearea de site-uri web, întreținere site-uri, web design, marketing online, soluții integrate (hardware și
software) pentru produsele informatice, dezvoltare
Web / E-commerce. Sub coordonarea tutorilor de stagiu, aceștia au studiat urmând un program de formare
de șase ore zilnic cu activități practice precum: realizarea interfețelor Web utilizând limbajul de marcare
HTML, crearea și manipularea unei baze de date folosind instrucțiuni SQL, programare orientată pe obiect
în PHP; construirea unui site de management al
conținutului prin intermediul interacțiunilor PHP folosind o bază de date MySQL, realizarea unui site de comerț electronic (magazin virtual): structura site-ului,
www.adrmuntenia.ro

paginile administrative, interfața de administrare.
În afara orelor de practică elevii s-au bucurat de
un program cultural prin care au descoperit atracțiile
turistice din Valencia și au vizitat principalele obiective
din acest oraș: Orașul Artelor și Științelor din Valencia
(Ciudad de las Artes y las Ciencias) incluzând Oceanograful și Muzeul Științelor Principe Felipe.
Cunoștințele și competențele dobândite de către
cei 16 elevi participanți au fost recunoscute și certiﬁcate prin acordarea documentului de mobilitate Europass
emis de către Colegiul Național Anastasescu și validat
de către instituțiile de primire, document recunoscut
la nivelul Uniunii Europene și o piesă valoroasă în portofoliul individual al unui absolvent de liceu.
Prin acest proiect elevii au experimentat ceea ce
înseamnă a avea un loc de muncă și de a ﬁ pe piața
muncii, viața și conduita profesională în domeniul IT,
așteptările și nevoile angajatorilor din acest domeniu,
și-au îmbunătățit perspectivele de intrare pe piața
muncii la absolvirea liceului, au o idee mai clară despre
aspirațiile și obiectivele profesionale ale viitoarei lor
cariere.
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
Tel./fax 0246/215.271, E-mail giurgiu@adrmuntenia.ro
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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.

