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Fonduri Regio pentru reabilitarea, modernizarea, 
extinderea și echiparea Grădiniței Nr. 1 

din BolintinVale
Vineri, 12 iulie, Mariana Vișan, 

director adjunct Organism 
Intermediar POR, și Daniel Trăistaru, 
primarul orașului BolintinVale, au 
semnat contractul de finanțare destinat 
îmbunătățirii infrastructurii educaționale 
prin proiectul „Reabilitare, modernizare, 
extindere și echipare Grădinița Nr. 1, 
Bolintin‐Vale”. 

Cererea de finanțare a fost depusă în cadrul Pro
gramului Operațional Regional 20142020, Axa priori
tară 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, 
Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație 
și formare, inclusiv în formare profesională, pentru do‐
bândirea de competențe și învățare pe tot parcursul 
vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 
formare”, Obiectiv specific 10.1 „Creșterea gradului 
de participare la nivelul educației timpurii și învăță ‐
mântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc cres ‐
cut de părăsire timpurie a sistemului”, apel dedicat în 
vățământului antepreșcolar și preșcolar, Operațiunea A. 

Prin acest proiect, administrația locală șia propus 
să crească gradul de participare la învățământul pre 
școlar, în special în rândul copiilor cu risc crescut de pă 
răsire timpurie a sistemului. Pentru atingerea acestui 
obiectiv va fi îmbunătățită calitatea infrastructurii edu 
caționale, realizânduse lucrări de reabilitare, moderni 
zare și extindere a corpurilor existente, asigurânduse 
pe această cale un mediu adecvat desfășurării proce
sului didactic. Prin dotarea și echiparea corespunzătoa 
re a spațiilor, va crește calitatea actului educativ desfă 
șurat de cadrele didactice în beneficiul preșcolarilor. 

Având o perioadă de implementare de 73 de luni, 
începând cu 19 august 2015, proiectul vizează investiții 

a căror valoare totală se ridică la 4.922.516,18 lei. Din 
aceștia, peste 3,9 milioane de lei constituie contribuția 
din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 
peste 600 de mii de lei reprezintă alocarea din bugetul 
de stat, în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare 
eligibilă de peste 93 de mii de lei. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înre
gistrat 1.170 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse 
pe SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambur 
sabile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului 
Giurgiu, au fost depuse de către solicitanții de fonduri 
Regio 119 aplicații, având o valoare solicitată de apro
ximativ 800 de milioane de lei. Dintre acestea, prin ce 
le 10 proiecte aferente Axei prioritare 10 se solicită 
fonduri de peste 66 de milioane de lei.

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

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

https://regio.adrmuntenia.ro
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Fonduri Regio destinate construirii 
unei grădinițe cu program prelungit 
în comuna Berceni, județul Prahova

În data de 12 iulie, Mariana Vișan, 
director adjunct Organism Intermediar 

POR în cadrul Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia, a semnat, 
alături de Cosmina Ramona Pandele, 
primarul comunei Berceni, contractul de 
finanțare pentru proiectul „Construire 
grădiniță Sp+P+1E cu program prelungit”. 

Primăria Comunei Berceni a accesat finanțare ne
rambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regio 
nal 20142020), în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbună ‐
tățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de 
investiții 10.1 – „Investițiile în educație și formare, in‐
clusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dez‐
voltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiec 
tiv specific 10.1 „Creșterea gradului de participa re la 
nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, 
în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpu ‐
rie a sistemului”, apel dedicat învățământului antepre 
școlar și preșcolar, Operațiunea A. 

Prin această aplicație, administrația locală șia pro 
pus să creeze o infrastructură destinată educației tim
purii prin care să asigure un proces educațional la stan 
darde europene și o creștere a participării populației șco lare 
la procesul educațional. De asemenea, prin dotarea in 
stituției nou construite vor fi create premisele dezvol
tării timpurii a copiilor, avânduse în vedere deprinderea 
abilităților sociale și a capacității de integrare socială. 

Cu o perioadă de implementare de 60 de luni, în 
cepând cu 25 august 2016, proiectul vizează investiții a 
căror valoare totală se ridică la 4.287.049,43 lei. Din 
a ceștia, peste 820 de mii de lei constituie contribuția 
din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, a 

proximativ 126 de mii de lei constituie contribuția din 
bugetul de stat, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 
fiind de peste 19 mii de lei. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia au fost depu 
se 1.170 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SUERD), 
prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de 
peste 7,8 miliarde de lei. Dintre acestea, 303 aplicații, 
cu o valoare solicitată de peste 1,9 miliarde de lei, au 
fost depuse de solicitanții din județul Prahova. La nive 
lul Axei 10 sunt depuse spre finanțare 23 de proiecte 
prin care sunt solicitate fonduri cu o valoare de peste 
170 de milioane de lei.

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

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

https://regio.adrmuntenia.ro


Info Regional Sud Muntenia #425 
9 • 15 iulie 2019

PROGRAMUL OPERAțIONAL REGIONAL 
20142020

regio.adrmuntenia.ro 
facebook.com/adrsudmuntenia 4

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

Modernizarea Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 5 
din orașul Mizil, prin fonduri Regio 

de peste 6,2 milioane de lei
Vineri, 12 iulie, Mariana Vișan, 

director adjunct Organism 
Intermediar POR, și primarul orașului 
Mizil, Călin Silviu Negraru, au semnat la 
sediul din Călărași al Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
contractul de finanțare aferent 
proiectului „Reabilitarea, modernizarea, 
extinderea și dotarea Grădiniței cu 
Program Prelungit Nr. 5, oraș Mizil” 
destinat îmbunătățirii calității educației 
timpurii. 

Primăria Orașului Mizil, beneficiază de finanțare prin 
Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (Regio), 
în cadrul Axei prioritare 10 „Îmbunătățirea infrastructu ‐
rii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 „Inves tiții ‐
le în educație și formare, inclusiv în formare profesiona ‐
lă, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de edu ‐
cație și formare”, Obiectiv specific 10.1 „Creșterea gra ‐
dului de participare la nivelul educației timpurii și învă ‐
țământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc cres cut 
de părăsire timpurie a sistemului”, apel dedicat în văță 
mântului antepreșcolar și preșcolar, Operațiunea A. 

Pentru îmbunătățirea accesului la educația pre șco 
lară, autoritățile locale vor derula în 52 de luni, în perioa 
da 1 februarie 2018 – 31 mai 2022, investiții a căror va 
loare totală este de 6.262.174,42 lei. Din această sumă, 
peste 4,5 milioane de lei este alocarea din Fondul Eu
ropean pentru Dezvoltare Regională, aproximativ 690 
de mii de lei provin din bugetul de stat, cofinanțarea 
eligibilă a beneficiarului vând o valoare de peste 100 de 
mii de lei. Astfel, prin reabilitarea și modernizarea clă
dirii existente, prin noile spații create ca urmare a lucră 

rilor de extindere, precum și prin achiziționarea de mo 
bilier nou și de echipamente didactice, vor fi create 
pre misele furnizării unor servicii educaționale la stan
darde europene, de care vor beneficia preșcolarii din 
orașul Mizil. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia au fost de
puse 1.170 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate 
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursa
bile de peste 7,8 miliarde de lei. Dintre acestea, 303 
aplicații, cu o valoare solicitată de peste 1,9 miliarde 
de lei, au fost depuse de solicitanții din județul Pra
hova. La nivelul Axei 10 sunt depuse spre finanțare 23 
de proiecte prin care sunt solicitate fonduri cu o va
loare de peste 170 de milioane de lei.

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

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

https://regio.adrmuntenia.ro
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Fonduri Regio pentru înființarea unui centru de zi 
destinat persoanelor vârstnice, în comuna Valea Mare

În data de 9 iulie a fost semnat 
contractul de fi nanțare pentru pro
iectul „Înființare centru de zi pentru 
persoanele vârstnice”, care va fi rea
lizat cu fonduri nerambursabile prin 
Regio (Programul Operațional Regio
nal 2014 – 2020), Axa prioritară 8 
„Dezvoltarea infrastructurii de sănă‐
tate și sociale”, Prioritatea de in vestiții 
8.1 „Investițiile în infrastructurile sa‐
nitare și sociale ca re contribuie la dez‐
voltarea la nivel național, regional și 
local, reducând inegalitățile în ceea ce 
pri vește starea de sănătate și promovând incluziunea so ‐
cială prin îmbu nătățirea accesului la serviciile sociale, 
culturale și de recreere, precum și trecerea de la servi‐
ciile instituțio nale la serviciile prestate de colectivitățile lo ‐
cale”, Obiectiv specific 8.3 „Creșterea gradului de aco pe rire 
cu servicii sociale, Grup vulnerabil Persoane vârstnice”. 

Prin această aplicație, administrația din Valea Ma 
re își propune să înființeze un centru de zi pentru per
soanele vârstnice, realizând intervenții de reabilitare, 
extindere și modernizare asupra unei clădiri existente. 
Astfel, prin adaptarea clădirii la cerințele activităților 
prevăzute prin proiect, prin dotarea spațiului în mod 
corespunzător activităților sociale, precum și prin ame
najarea spațiului verde al amplasamentului, persoanele 
vârstnice vor beneficia de un centru social fără com 
po nență rezidențială în cadrul căruia vor fi furnizate ser 
vicii sociale la standarde înalte de competență menite 
a crește gradul de integrare socială a acestora. 

Cererea de finanțare depusă de Primăria Comunei 
Valea Mare, în calitate de solicitant, are o valoare to 
tală de 2.487.863,76 lei, din care peste 1,7 milioane de 
lei reprezintă fonduri nerambursabile FEDR, aproxima 
tiv 691 de mii de lei sunt fonduri din bugetul de stat, co 

finanțarea eligibilă a beneficiarului fiind în valoare de 
peste 49 de mii de lei. Proiectul urmează a fi implemen 
tat în 62 de luni, începând cu 1 mai 2017 (01.05.2017 – 
30.06.2022). 

Până la această dată, în regiunea Sud Muntenia 
au fost depuse 1.170 de proiecte (inclusiv aplicațiile de 
dicate SUERD), prin care sunt solicitate fonduri ne
rambursabile de peste 7,8 miliarde de lei. Dintre aces
tea, 216 aplicații, cu o valoare solicitată de peste 1,8 
miliarde de lei, au fost elaborate de solicitanții din ju 
dețul Dâmbovița. Astfel, în cadrul Axei prioritare 8, Prio 
ritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3  Persoa 
ne vârstnice, au fost înregistrate 12 aplicații cu o va loare 
solicitată de peste 29 de milioane de lei.

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

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

Sursă foto: cam
indebatranicolentina.ro

https://regio.adrmuntenia.ro
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Sau modificat criteriile de eligibilitate 
pentru ghidurile specifice aferente 
priorităților de investiții 5.1 și 7.1!

Autoritatea de Management pentru Programul 
Operațional Regional 20142020, (AMPOR) din cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Pu
blice a modificat, prin ordinul de ministru cu numărul 
2110, din 09. 07. 2019, o serie de criterii de eligibilitate pen 
tru următoarele apeluri de proiecte: POR2016/5/5.1/1, 
POR 2016/7/7.1/1, POR 2017/7/7.1/2, POR 2017/5/5.1 
/SUERD și POR 2017/7/7.1/SUERD. 

Ordinul de ministru poate fi consultat pe siteul 
dedicat implementării Programului Operațional Regio
nal în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, 
secțiunea Program > Axa 5, accesând următorul link: 
https://regio.adrmuntenia.ro/axa5/static/1200, 
secțiunea Program > Axa 7, accesând ur mătorul link: 
https://regio.adrmuntenia.ro/axa7/static/1202 sau pe site
ul ministerului www.inforegio.ro.

Sa modificat Ghidul specific pentru apelul de proiecte din cadrul PI 
3.1 A – Clădiri rezidențiale / Sisteme fotovoltaice

În data de 9 iulie, Autoritatea de 
Management pentru Programul 

Operațional Regional (AMPOR) 2014 – 
2020 din cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice a 
modificat Ghidul solicitantului aferent 
apelului de proiecte POR/2019/3/3.1/A/ 
„SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7Regiuni, 
Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 
3.1, Operațiunea A  Clădiri re zi dențiale / 
Sisteme fotovoltaice, apel dedicat 
Adminis trației Fondului pentru Mediu (AFM). 

Completările aduse se referă la cheltuielile sala
riale aferente membrilor echipei de management a pro 
iectului (secțiunea 4.3.1, punctul D). Astfel, numărul de 
persoane care pot fi nominalizate în echipa de proiect 
poate fi mai mare de 15 persoane, fără a depăși însă 15 
norme întregi de muncă / lună/ regiune pentru care se 
solicită rambursarea cheltuielilor salariale. 

Versiunea finală a Ghidului solicitantului și Ordinul 
de ministru pot fi consultate pe siteul dedicat imple

mentării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmun
tenia.ro, secțiunea Program > Axa 3, accesând urmă
torul link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa3/static/1198 
sau pe siteul ministerului www.inforegio.ro.

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

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

https://regio.adrmuntenia.ro/axa-5/static/1200
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-7/static/1202
http://www.inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198
http://www.inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro


Info Regional Sud Muntenia #425 
9 • 15 iulie 2019

PROGRAMUL OPERAțIONAL REGIONAL 
20142020

regio.adrmuntenia.ro 
facebook.com/adrsudmuntenia 7

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

Situația proiectelor POR în data de 16 iulie 2019
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Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă 
active pentru luna iulie 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte
nia, prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a publicat 
Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă pentru 
luna iunie 2019! 

Scopul editării acestei publicații este de a veni în 
sprijinul potențialilor beneficiari de fonduri nerambur
sabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să rea
lizeze diferite investiții. Astfel, în acest document sunt 
prezentate oportunitățile de finanțare din programele 

operaționale și schemele de grant, ce se derulează în 
prezent în România, precum și oportunitățile din Pro
gramul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, 
INTERREG VA și URBACT III. 

Publicația electronică poate fi accesată pe siteul 
Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Bibliotecă > 
Documente utile > Catalogul surselor de finanțare, link: 
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/docu
ment/1152/csfiulie2019.pdf.

http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1152/csf-iulie-2019.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1152/csf-iulie-2019.pdf
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POCA – va lansa patru apeluri de proiecte

Autoritatea de Management pentru 
Programul Operațional Capacitate 

Administrativă (AMPOCA) a publicat în 
data de 11 iulie calendarul orientativ 
aferent lansărilor de proiecte pentru 
anul în curs. Potrivit acestui calendar, 
ghidul privind „Sprijinul pentru 
consolida rea sistemului de achiziții 
publice centralizate”, obiectiv specific 
1.4, destinat autorităților administrației 
publice centrale este în consultare 
publică din luna iunie, aloca rea bugetară 
având o valoare de 50 de milioane de lei. 

Același document publicat de AMPOCA, arată că 
sunt în pregătire patru apeluri ce urmează să fie lansa 
te în lunile iulie, septembrie și noiembrie. Astfel, ghidul 
„Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității au ‐

torităților și instituțiilor administrației publice centrale” 
(obiectiv specific 1.1), având o alocare în valoare de 200 de 
milioane de lei, apel necompetitiv, va fi lansat în lu na iulie. 

În luna septembrie, pentru două apeluri compe
titive de proiecte (obiectiv specific 2.1) se vor lansa 
ghidurile „Fundamentarea deciziilor, planificare stra‐
tegică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nive ‐
lul administrației publice” (valoarea alocată este de 250 
de milioane de lei), precum și „Sprijinul pentru sus ‐
ținerea și promovarea dezvoltării la nivel local”, cu un 
buget prevăzut de 71,5 milioane de lei.  

Ghidul „Sprijin pentru creșterea transparenței la 
nivelul autorităților publice centrale”, aferent obiecti
vului specific 2.2, având o alocare de peste 40 de mi
lioane de lei va fi lansat în luna noiembrie. Apelul de 
proiecte va fi necompetitiv.  

Sursa: fonduri‐structurale.ro

GAL Danubius Ialomița – 
Brăila – apel de selecție 

de proiecte 
pentru Măsura M10/6B

În perioada 24.06.2019 – 31.07.2019, 
GAL Danu bius IalomițaBrăila a lan
sat apelul de selecție de proiecte 
aferent Măsurii M10/6B „Proteja‐
rea patrimoniului cultural în terito‐
riul GAL Danubius Ialomița‐Brăila”, 
Sesiunea1/2019. Apelul are o aloca 
re financiară de pes te 260 de mii de 
euro. Până în prezent au fost depu 
se două aplicații.  

Sursa: guraialomitei.com

http://fonduri-structurale.ro
http://guraialomitei.com
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Roșiorii de Vede  acțiuni de promovare 
a siturilor de patrimoniu prin instrumente TIC

Administrațiile locale din Gorna Oryahovitsa, Bulgaria, și Roșiorii de Vede, România, 
implementează, în conformitate cu acordul de finanțare, activitățile din cadrul proiectului 

ROBG419 „Abordare inovatoare pentru promovarea patrimoniului cultural și natural în 
regiunea transfrontalieră”, finanțat prin Programul Interreg VA România  Bulgaria. Astfel, au 
fost desfășurate demersurile pentru implementarea aplicației 3D Show Mapping în cele două 
municipalități, în luna mai fiind realizate primele proiecții 3D din Gorna Oryahovitsa, urmând ca 
proiecțiile 3D din Roșiorii de Vede să se desfășoare în perioada iulieaugust.  

Proiectul „Abordare inovatoare a promovării pa‐
trimoniului cultural și natural în regiunea transfronta‐
lieră” are în vedere accesarea durabilă a siturilor de 
patrimoniu cultural din regiunea transfrontalieră, cres
cânduse numărul turiștilor prin intermediul instru
mentelor inovatoare ale tehnologiilor informației și 
comunicațiilor. Beneficiile generate prin implementa
rea acestui proiect constau în îmbunătățirea calității și 
a valorii pe piață a produselor turistice și vânzarea cu 

succes a pachetelor turistice diversificate, specifice re 
giu nii, contribuind astfel la dezvoltarea socioeconomi 
că durabilă a regiunii transfrontaliere.  

Programul Interreg VA RomâniaBulgaria 2014
2020 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fon
dul European de Dezvoltare Regională și are scopul de 
a dezvolta zona de graniță între cele două țări prin finan 
țarea proiectelor comune pentru dezvoltarea regională. 

Sursa: ziarulmara.ro

Sursă foto: w
ikim

edia.org

http://ziarulmara.ro
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Poftiți pe Valea Doftanei!
Mai puțin cunoscută, și, deci, mai puțin explorată decât Valea Prahovei, Valea Doftanei 

încântă prin frumusețea și sălbăticia naturii, dar mai ales prin calitatea mediului puțin 
expus surselor de poluare. Și dacă pașii vă poartă în această direcție a județului Prahova, comuna 
Valea Doftanei își întâmpină turiștii nu doar cu posibilități avantajoase de cazare, ci și cu 
obiective turistice care pot da vacanței unicitate.  

Situată în partea de nord a județului, între văile 
Prahova și Teleajen, zona se bucură de un relief mon
tan, accentuat mai ales în partea de nord. Localitatea 
este traversată în lung de râul Doftana ce izvorăște 
din munții Gârbovei, puritatea acestei ape, precum și 
a afluenților săi, fiind unanim apreciată. Protejată din 
punct de vedere climatic de brâul muntos ce o încon
joară, larg deschisă și însorită, zona se bucură de o tem 
peratură moderată în orice anotimp.  

Explorăm atracțiile zonei începând cu lacul Pălti
noasa. Întins pe o suprafață de trei kilometri, acesta 
oferă o priveliște încântătoare, malurile lui beneficiind 
de condiții de camping. În apropierea lacului, râul Dof
tana completează priveliștea spectaculoasă prin cheile 
sale ce se desfășoară pe o lungime de aproximativ 300 
de metri, un adevărat fenomen carstic, având forma 
unui tunel, cu pereți aproape verticali. Periplul con
tinuă cu Rezervația Glodeasa, una dintre puținele pă
duri virgine ale României, care atrage printro remar
cabilă diversitate peisagistică: păduri, pajiști alpine și 
subalpine, stânci calcaroase împodobite de vegetație, 
ape dulci și chei. Speciile rare, ocrotite prin lege, sunt 
un motiv în plus de a vizita aceste locuri. 

Fiind întrun spațiu mioritic, ocupația de bază a 
localnicilor este păstoritul, în zonă desfășurânduși 

activitatea 25 de stâne. La acest capitol, comuna Valea 
Doftanei este renumită printrun fel de cașcaval numit 
cașcavea, în cinstea căruia există până și un festival 
anual, la care participa chiar turiști străini. Muzeul de 
Etnografie și Folcor care găzduiește o colecție inedita 
de obiecte realizate de meșteșugarii din zona este o 
sursă importantă despre valorile culturale al locului. 
Aici se pot admira vase de lut, ștergare brodate, orna
mente gravate în lemn, tratate sau lucrate în relief. 

Valea Doftanei oferă multe posibilități de relaxare. 
Turiștii pot călări pe drumuri de munte, pana la Posada, 
pot vizita casa memorială Nicolae Grigorescu și Castelul 
Iuliei Hașdeu, în Campina, pot admira peisajele din 
depresiunea TesilaTrăisteni.  

Sursa: valeadoftanei.ro

     Vedere sit Cheile Doftanei

Sursă foto: adem
ed.eu

Sursă foto: yozi.ro

http://valeadoftanei.ro


În perioada iulieaugust, la Muzeul „Dunării de 
Jos” Călărași sunt programate activități educative în 
cadrul „Școlii de vară”, proiect început în cursul anu
lui trecut prin Programul de Pedagogie Muzeală. 

Acest program are în vederea atingerea unor 
obiective majore vizând înțelegerea necesității de a 
proteja, de a conserva și de a valorifica patrimoniul 
muzeal, cunoașterea și înțelegerea obiceiurilor, tra 
dițiilor și meșteșugurilor locale, precum și stimularea 
curiozității pentru investigarea acestora. 

Astfel, în această perioadă, Secția arheologie le 
propune celor care doresc să se înscrie ateliere prac
tice ce presupun activități de conservare preventivă, 
modelare lut și desen. De asemenea, Secția de et
nografie își așteaptă participanții cu lecții practice de 
împletit, răsucit fire de bumbac, cusături pe etamină, 
precum și ateliere de pictură și desen.  

Mai multe detalii privind programul și organiza 
rea activităților se pot obține la sediul instituției. 

Sursa: observatorcl.info

www.adrmuntenia.ro 12 regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #425 
9 • 15 iulie 2019

INFO 
JUDEțE

Inițiative pentru noi parcuri 
în Lunca Argeșului

Administrația municipiului Pitești a demarat proce 
durile legale privind desfășurarea proiectului ceși propune 
amenajarea a două noi parcuri, în continuarea parcului 
amenajat pe malul Argeșului. În acest sens, reprezen tan ții 
primăriei au depus la Administrația Fondului de Mediu 
documentația necesară obținerii acordului de mediu.  

„Parcul Lunca Argeșului 2” și „Parcul Lunca Arge ‐
șului 3” vor fi realizate cu fonduri europene, în cadrul 
acestora urmând a fi amenajate locuri de joacă pentru 

copii, zone de picnic, precum și alte tipuri de facilități 
disponibile în prezent în Parcul Lunca Argeșului.  

Inaugurat în anul 2013, Parcul Lunca Argeșului 
este unul dintre cele mai mari parcuri naturale ame
najate cu fonduri europene din România. Parcul se în
tinde pe 24 de hectare și este o continuare a Centurii 
Verzi a orașului Pitești, începută cu Parcul Ștrand, apoi 
legată cu zona Tudor Vladimirescu. 

Sursa: ziarulargesul.ro

ARGEȘ

Muzeul 
„Dunării de Jos” 

vă așteaptă 
la Școala de vară!

CĂLĂRAȘI Comuna dâmbovițeană Aninoasa, a fost gazda 
evenimentului de prezentare a mijloacelor tehnice 
ce urmează a fi folosite pentru colectarea selectivă 
a deșeurilor în județul Dâmbovița, program intrat în 
vigoare cu 1 iulie. În contextul transpunerii normelor 
europene, precum și a obligațiilor prevăzute prin 
OUG 74/2018, pentru completarea Legii nr. 211/2011 
privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 pri
vind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 
deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Guvern 
nr. 196/2005, privind fondul de mediu, firmele se
lectate, împreună cu partenerii contractuali, Consiliul 
Județean Dâmbovița, Asociația de Dezvoltare Inter
comunitară „Management Integrat al Deșeurilor în 
Județul Dâmbovița” și autoritățile publice locale au 
adoptat un plan de măsuri menit să ducă la creșterea 
gradului de colectare selectivă a deșeurilor. 

De asemenea, au fost stabilite mijloacele de in
formare a opiniei publice în legătură cu acest pro
gram. Astfel, vor fi realizate pliante, afișe, spoturi au 
dio și video astfel încât campania de conștientizare 
a populației să fie eficientă.  

Colectarea deșeurilor municipale și asimilabile 
pe două fracții – umedă și uscată (reciclabilă) va re
flecta efortul de aliniere la un climat propice creșterii 
gradului de confort al locuitorilor din județul Dâm 
bovița.  

Sursa: dambovitanews.ro

Inițiative 
pentru 

colectarea selectivă 
a deșeurilor

DÂMBOVIțA

http://observatorcl.info
http://ziarulargesul.ro
http://dambovitanews.ro
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Seminar de informare privind 
proiectul european destinat promovării turismului  

„Bărcile dragon”
În data de 4 iulie, reprezentanții administrației 

municipale din Giurgiu au luat parte la seminarul or
ganizat de Patronatul Local al Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii din Calafat în cadrul proiectului „Bărcile dra‐
gon” ce a accesat finanțare prin Programul Interreg V
A RomâniaBulgaria 20142020. Aplicația, realizată în 
parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională și 
Centrul de Afaceri, Vidin și Asociația Consult Group, 
Vidin, are o perioadă de implementare de 18 luni. 

Prin această inițiativă, se dorește crearea și promo 
varea unui produs turistic reprezentativ, valorificând 
potențialul fluviului Dunărea, precum și oportunitățile 
oferite de patrimoniul cultural și istoric al zonei trans
frontaliere. Astfel, în cadrul proiectului vor fi organizate 
seminarii, festivaluri, maratoane, evenimente menite 
să apropie oamenii de natură, să promoveze noul pro
dus turistic „Bărcile dragon”, atrăgând totodată un nu 
măr mai mare de turiști.  

Sursa: primariagiurgiu.ro

Finanțare pentru șase proiecte 
ale autorităților locale ialomițene

În data de 8 iulie, la Consiliul Județean Ialomița a 
avut loc conferința de presă în cadrul căreia au fost 
semnate contractele de finanțare din cadrul Programu 
lui Județean de Dezvoltare Locală 2019, prin Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, pentru șase 
proiecte ce au ca obiectiv realizarea unor investiții de 
infrastructură în diverse domenii.  

Astfel, în comuna Jilavele, reprezentanții adminis 
trației au în vedere amenajarea unui loc de joacă. 
Aplicația are o valoare totală de peste 249 de mii de 
lei. Și în satul Snagov se dorește amenajarea unui loc 
de joacă, Primăria Comunei Dridu depunând în acest 
sens o cerere de finanțare ce depășește ca valoare su ma 
de 300 de mii de lei. De asemenea, în orașul țăndărei, 
autoritățile își propun să realizeze un sistem de supra
veghere video printrun proiect în valoare totală de 
peste 381 de mii de lei. Primăriile din comunele Giur
geni și Movila intenționează să modernizeze și să exe
cute trotuare prin proiecte a căror valoare totală este 
de peste 250 de mii de lei, (Giurgeni), respectiv de pes 

te 577 de mii de lei (Movila). Nu în ultimul rând, ad 
ministrația comunei Sudiți are ca obiectiv înființarea u 
nui teren de sport multifuncțional în valoare de aproa 
pe 250 de mii de lei.  

Cele șase proiecte au o valoare totală de 2.043.925,39 
lei, din care contribuția autorităților locale se de peste 
743 de mii de lei, autoritatea finanțatoare, Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, asigurând suma 
de 1,3 milioane de lei. 

Sursa: realitatea‐ialomiteana.blogspot.com

IALOMIțA

GIURGIU

http://primariagiurgiu.ro
http://realitatea-ialomiteana.blogspot.ro
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Administrația județului Prahova a obținut 
finanțare europeană pentru proiectul 

„Simplificare administrativă și optimizarea 
serviciilor pentru cetățeni în județul Prahova” 
depus în cadrul Programului Operațional 
Capacitate Administrativă 20142020. Proiectul 
are ca obiectiv reducerea birocrației și a timpului 
pe care locuitorii județului îl alocă pentru 
gestionarea relațiilor cu instituțiile publice.  

Prin implementarea acestui demers, cetățenii vor 
beneficia de simplificarea considerabilă a procedurilor 
de eliberare a documentelor pe care le solicită din 
partea diferitelor direcții din cadrul Consiliului Județean 
Prahova, în timp ce modul de lucru al angajaților 
instituției se va îmbunătăți, întrucât prin arhiva elec
tronică pe care o vor avea la dispoziție le va fi ușurat 
accesul la documentele aflate în lucru. 

Sursa: glasulploiestean.ro

Consiliul Județean Prahova – 
demers pentru reducerea birocrației

PRAHOVA

La începutul lunii iulie, Compania Națională de 
Căi Ferate SA a informat că va realiza investiții din fon
duri nerambursabile pentru modernizarea a 47 de gări 
printre care se află și stațiile feroviare din Alexandria, 
Roșiorii de Vede și Videle, actualmente fiind lansate 
licitațiile în vederea elaborării studiilor de fezabilitate.  

Prin elaborarea acestor studii de fezabilitate se 
are în vedere asigurarea unor servicii de calitate întrun 
spațiu modern, adaptat cerințelor pieței și nevoilor că 
lătorilor, cu accent deosebit pe modernizarea și repa
rarea clădirilor, inclusiv facilități pentru persoanele cu 
mobilitate redusă, precum și înălțarea peroanelor în 
conformitate cu standardele actuale. De asemenea, 
se dorește modernizarea copertinelor, a liniilor din sta 
ții a pasajelor și a pasarelelor, asigurânduse astfel ac
cesul la peroanele intermediare. Nu în ultimul rând, 
printre intervențiile preconizate, sunt vizate și insta 
lațiile electrice, sanitare și termice, precum și asigura
rea elementelor de siguranță în stații, prin realizarea u 
nor rampe speciale destinate persoanelor cu diza bilități.  

Proiectul „Modernizarea a 47 de stații de cale fe‐
rată” este finanțat prin Programul Operațional Infras
tructură Mare, costurile estimate pentru elaborarea stu 
diilor de fezabilitate fiind de 13,6 milioane de lei, fără TVA. 

Sursa: ziarulmara.ro

Fonduri nerambursabile 
pentru modernizarea gărilor CFR din Alexandria, 

Roșiorii de Vede și Videle

TELEORMAN

http://glasulploiestean.ro
http://ziarulmara.ro
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Newsletterul „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.
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Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

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

Biroul Județean GIURGIU 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Giurgiu, 
Bdul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 
Tel./fax 0246/215.271, Email giurgiu@adrmuntenia.ro 

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

Biroul Județean PRAHOVA 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Prahova, 
Bdul Republicii, nr. 24, et. VI, cam. 626/627, mun. 
Ploiești, cod 100066, jud. Prahova, Tel./fax 
0244/595.594, Email prahova@adrmuntenia.ro 

Biroul Județean TELEORMAN 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6, 
mun. Alexandria, jud. Teleorman, 
Tel. 0247/311.201, int. 358; Fax 0247/312.494, 
Email teleorman@adrmuntenia.ro 

Organismul Intermediar POS CCE 
Adresă Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, 
cod 910001, Tel./fax 0342100.160, 
Email oi.poscce@adrmuntenia.ro

Date de contact 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia


