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Sa constituit Comitetul Regional pentru elaborarea
Planului de Dezvoltare Regională 2021 – 2027!

Î

n datat de 7 noiembrie, la sediul
central al Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia a fost
organizată ședința de constituire a
Comitetului Regional pentru elaborarea
Planului de Dezvoltare Regională (PDR)
2021 – 2027. Comitetul Regional de
Planiﬁcare Sud Muntenia (CRP) este o
structură cu rol consultativ în elaborarea
și avizarea Planului de Dezvoltare
Regională Sud Muntenia.
În cadrul întâlnirii, Liviu Gabriel Mușat, directorul
Agenției, a salutat prezența actorilor ce au un rol impor
tant în dezvoltarea regională, apreciind că „evenimentul
ce marchează constituirea Comitetului Regional de Pla‐
niﬁcare Sud Muntenia este deosebit de important în
contextul pregătirii viitoarei perioade de programare,
ce va marca tranziția de la o regiune în care, prin actua‐
lul exercițiu ﬁnanciar, a crescută competitivitatea eco‐

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

nomică și au fost îmbunătățite condițiile de viață ale co‐
munităților, către o regiune inteligentă, ecologică, co‐
nectată, socială și mai aproape de cetățeni!”.
Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților pu
blice, ai instituțiilor și ai organizațiilor cu rol cheie în dezvol
tarea regională. De asemenea, au fost reprezentate mediile
academic și de afaceri, precum și societatea civilă. În acest
context, a fost prezentată analiza socioeconomică elaborată
în vederea fundamentării strategiei de dezvoltare regională
a PDR Sud Muntenia, precum și concluziile acesteia referi
toare la provocările majore identiﬁcate la nivel regional.
Nu în ultimul rând, informarea a avut în vedere obiectivele
și direcțiile ce vor sta la baza viitorului exercițiu ﬁnanciar.
Odată cu constituirea Comitetului Regional de Pla
niﬁcare Sud Muntenia, pe baza propunerilor venite din
rândul participanților, a fost aprobat și Regulamentul
de Organizare și Funcționare a Comitetului Regional pen
tru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională 2021 –
2027 al regiunii Sud Muntenia.
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Finanțare Regio pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea
Ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Pucioasa

V

ineri, 8 noiembrie, la sediul central al
Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, Mariana Vișan, director
adjunct Organism Intermediar POR, și
ConstantinEmilian Ana, primarul orașului
Pucioasa au semnat contractul de
ﬁnanțare pentru proiectul „Reabilitarea,
modernizarea și dotarea Ambulatoriului
integrat al Spitalului Orășenesc Pucioasa”.
Aplicația este ﬁnanțată din Regio (Programul Opera
țional Regional 20142020), prin Axa prioritară 8 – „Dez‐
voltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de
investiții 8.1 „Investiții 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 îmbunătă‐
țirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere,
precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile
prestate de comunități”, Obiectivul speciﬁc 8.1 Creșterea
accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor
de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate,
Operațiunea A Ambulatorii.
Beneﬁciarul ﬁnanțării nerambursabile, administra
ția orașului Pucioasa, prin această inițiativă își propune să
crească gradul de accesibilitate a populației la serviciile
medicale furnizate de Ambulatoriul integrat din cadrul
Spitalului Orășenesc Pucioasa. Astfel, ﬁnanțarea lucrărilor
de reabilitare și modernizare, precum și dotarea secției
cu echipamente performante vor avea ca rezultate asi
gurarea unui spațiu adecvat desfășurării activităților me
dicale, reducerea numărului de redirecționări ale pacien
ților către alte centre medicale, precum și scăderea timpului
necesar pentru diagnosticare și tratament. De asemenea,
personalul medical va beneﬁcia de aparatura medical ne
cesară furnizării unor servicii medicale de calitate.
Pentru consolidarea serviciilor medicale ale Ambu

regio.adrmuntenia.ro
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latoriului integrat, investițiile se ridică la o valoare totală
de 10.698.181,73 lei. Din această sumă, peste 7,4 milioane
de lei reprezintă alocarea Fondului European de Dezvoltare
Regională, contribuția din bugetul de stat este de aproape
două milioane de lei, în timp ce coﬁnanțarea eligibilă a
beneﬁciarului depășește valoarea de 213 mii de lei. Pe
rioada de implementare a proiectului este de 62 de luni,
până la 31 iulie 2023.
În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înregistrat
1.176 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SU
ERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de
peste opt miliarde de lei. La nivelul județului Dâmbovița,
au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 218 aplicații,
având o valoare solicitată de peste 1,6 miliarde de lei.
Dintre acestea, prin cele 16 cereri de ﬁnanțare înregistrate
la nivelul Axei prioritare 8, sunt solicitate fonduri în valoare
de peste 67 de milioane de lei.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnan
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Prima întâlnire
a Grupului de Parteneriat Local Călărași!
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Mun
tenia va organiza marți, 12 Noiembrie, începând cu
ora 11:00, prima întâlnire a Grupului de Parteneriat
Local Călărași pentru elaborarea Planului de dezvoltare
regională 2021 – 2027.
La evenimentul ce se va desfășura la sediul central
al Agenției sunt așteptați să participe membrii Grupului
de Parteneriat Local: reprezentanții autorităților pu

blice locale și regionale, ai mediului de afaceri, ai me
diul academic și de cercetare, precum și reprezentanții
societății civile.
În cadrul întrunirii vor ﬁ dezbătute caracteristicile
viitoarei perioade de programare 2021 – 2027, precum
și schița analizei socioeconomice din cadrul Planului
de dezvoltare regională 2021  2027 al regiunii Sud
Muntenia.
Sediul ADR Sud Muntenia

www.adrmuntenia.ro
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

Catalogul surselor de ﬁnanțare nerambursabilă
active pentru luna noiembrie 2019
Agenția pentru Dezvol
tare Regională Sud Muntenia,
prin Direcția Dezvoltare și Co
municare, a publicat Catalogul
surselor de ﬁnanțare neram
bursabilă pentru luna noiem
brie 2019!
Scopul editării acestei pu
blicații este de a veni în spriji
nul potențialilor beneﬁciari de
fonduri nerambursabile din re
giunea Sud Muntenia care do
resc să realizeze diferite investi
ții. Astfel, în acest document
sunt prezentate oportunitățile
de ﬁnanțare din programele
operaționale și schemele de
grant, ce se derulează în pre
zent în România, precum și
oportunitățile din Programul
National pentru Dezvoltare
Rurală 2014 – 2020, INTER
REG VA și URBACT III.
Publicația electronică poa
te ﬁ accesată pe siteul Agen
ției, www.adrmuntenia.ro, în
secțiunea Bibliotecă > Docu
mente utile > Catalogul surse
lor de ﬁnanțare, link:
https://www.adrmuntenia.ro/
download_ﬁle/newsletter/44
9/csfnoiembrie2019.pdf.

Sursă foto: trellis.co

Noi oportunități
pentru startupuri tech
europene!
Startupurile tech europene pot accesa ﬁnanțări
în cadrul unui fond de investiții în valoare de peste
190 de milioane de euro. Fondul, Acton Fund V, este
focalizat pe modele de business bazate pe tehnologie
și startupuri în etapa de creștere. Astfel, 75% din va
loarea fondurilor sunt alocate startupurilor din Ger
mania și restul Europei, iar pentru cele din America
de Nord – 25%.
Sursa: startupcafe.ro
www.adrmuntenia.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA
Sursă foto: i.ytimg.com

Lacul Învârtita – un spațiu argeșean unic
prin frumusețe!

C

www.adrmuntenia.ro

Sursă foto: infopensiuni.ro

onsacrate ca spații ale reveriei de
poeții din toate timpurile, lacurile,
oaze de liniște și relaxare, constituie
puncte de atracție din ce în ce mai
căutate de turiști. Un astfel de spațiu
este și lacul Învârtita, cunoscut și sub
numele de Nucșoara, unic în spațiul
argeșean, important ca obiectiv turistic
în regiunea Sud Muntenia.
Lacul Învârtita (Nucșoara) este cunoscut ca ﬁind
cel mai mare lac carstic din România, format pe gips.
Situat la o altitudine de 780 de metri în regiunea mus
celelor subcarpatice dintre râurile Brădetu și Doamnei,
pe raza comunei Nucșoara, lacul a fost declarat mo
nument al naturii și este inclus în arealul rezervației
naturale MăguraNucșoara.
Ca obiectiv turistic, lacul este atractiv nu doar prin
frumusețea peisajului cel înconjoară, ci și prin raritate,
căci, potrivit specialiștilor, lacurile formate pe gips nu
constituie un fenomen des întâlnit. Ca atare, pentru mo
mentele prețioase de relaxare în care puteți să pescuiți
sau să vă plimbați cu barca, puteți da curs invitației noas
tre de a face un popas pe meleaguri argeșene!
Sursa: dozadebine.ro
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Sursă foto: codewiﬁgratuit.fr

ARGEȘ

Acces gratuit
la internet
în comuna
Budeasa!
Locuitorii din comuna argeșeană Budeasa vor be
neﬁcia, din luna decembrie, de 17 puncte de conectare
gratuită la internet, prin WiFi. Pentru realizarea acestui
obiectiv, administrația locală a accesat ﬁnanțare eu
ropeană.
Astfel, aparatura necesară realizării conexiunii
(routere, cabluri, accesorii) în cele 17 puncte de con
ectare, precum și instalarea acesteia, sunt gratuite,
sarcina asigurării unei conexiuni active către aceste
puncte, pe baza unui contract încheiat cu un operator
de telecomunicații, revenind administrației locale.
Sursa: ziarulargesul.ro

Elevii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”
la ultimul eveniment pilot
din cadrul proiectului transfrontalier „Young Volunteer”
CĂLĂRAȘI

E

chipa de voluntari a proiectului „Yong
Volunteer” formată din elevi ai Liceului
Teoretic „Mihai Eminescu”, Călărași și ai
Liceului „Vasil Levski” au realizat la
Glavinitsa, Bulgaria, ultimul eveniment
pilot aferent proiectului transfrontalier.
Astfel, pe parcursul a trei zile, pentru cei 160 de vo
luntari români și bulgari sau desfășurat interesante
activități de educație nonformală. Cu sprijinul invitaților
speciali, reprezentanți ai Asociației Internaționale de Au
toapărare, Pază Personală și Securitate au fost realizate
cursuri interactive privind prevenția și răspunsul rapid
în caz de pericole iminente, precum și autoapărarea în
situații extreme. Prin aceste acțiuni instructiveducative
este vizată o creșterea a gradului de conștientizare a
unor pericole iminente, precum și însușirea unui stil de
viață care îi va ajuta pe tineri să depășească diferite
situații de urgență. De asemenea, campania de volun
tariat a adus în primplan activități de ecologizare în
zona limitrofă Liceului „Vasil Levski”.
Sursa : radiovocescampi.ro
www.adrmuntenia.ro
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Sursă foto: globaltech.com.ro

Proiecte
pentru zonele
defavorizate din
municipiul Târgoviște!

DÂMBOVIțA

GIURGIU

Străzi reabilitate, locuințe sociale, creșe și grădinițe,
servicii tip „școală după școală” sau „a doua șansă”,
spații de joacă pentru copii sunt doar câteva dintre
obiectivele administrației locale pentru zonele defavo
rizate din municipiul Târgoviște. Astfel, în cadrul con
ferinței de presă organizate la începutul lunii noiembrie,
au fost lansate apeluri de proiecte în cadrul unei ﬁnanțări
europene în valoare de șapte milioane de euro, accesată
de Grupul de Acțiune Locală „Târgoviștea Egalității de
Șanse”, în cadrul Programului Operațional Capital Uman
20142020, Axa prioritară 5 – „Dezvoltare locală plasată
sub responsabilitatea comunității”. Lucrările de execuție
la numeroasele obiective pe care autoritățile locale le
au în vedere vor debuta în cursul anului viitor.
Sursa: targovistenews.ro

IALOMIțA

Municipiul Giurgiu
își eﬁcientizează
iluminatul public!
De curând, administrația municipiului Giurgiu a
inițiat un proiect prin care își propune să treacă la ilu
minatul verde. Astfel, până la sfârșitul acestui an, pe
stâlpii situați pe șoseaua București, pe tronsonul Kau
ﬂand – Parc Alei, vor ﬁ montate 260 de lămpi tip led.
Proiectul este ﬁnanțat din bugetul local și se ridică la o
valoare de 40.000 de euro.
Sursa: primariagiurgiu.ro

Servicii medicale îmbunătățite,
prin dotarea spitalelor din Ialomița!

www.adrmuntenia.ro

Sursă foto: cdn.expressdebanat.ro

Unități spitalicești din patru orașe ialomițene pri
mesc fonduri de la ministerul de resort în valoare de
8,6 milioane de lei, pentru dotarea cu echipamente
medicale performante. Ca urmare a acestei ﬁnanțări, Spi
talul Județean de Urgență Slobozia, Spitalul Municipal
„Anghel Saligny”, Fetești, Spitalul Municipal Urziceni
și Spitalul Orășenesc țăndărei vor crește calitatea ser
viciilor medicale pe care le furnizează pacienților. Po
trivit reprezentanților unităților medicale, o parte din
aceste fonduri au ajuns deja în teritoriu. Astfel, Spita
lului Municipal „Anghel Saligny” a achiziționat un aparat
de radiologie de ultimă generație care generează emisii
radioactive scăzute, în timp ce Spitalul Municipal din Urzi
ceni a dotat cu echipamente Secția anatomie patologică.
Sursa: independentonline.ro
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PRAHOVA

Programul județean
destinat turnării
covoarelor asfaltice
și îmbrăcăminții
bituminoase ușoare
a fost ﬁnalizat!

TELEORMAN

Parteneriat strategic
pentru combaterea
violenței
și a discriminării!
Elevi și cadre didactice ale Colegiului Național
„Alexandru Ioan Cuza” din Alexandria vor beneﬁcia
de soluții pentru combaterea violenței, discriminării
și a bullyngului, printrun proiect de parteneriat stra
tegic ﬁnanțat de Comisia Europeană, în cadrul Progra
mului Erasmus+. Proiectul „Stop Violence and Discrimi‐
nation este coordonat de Istituto Coprensivo Statale
Ignattita din Bagheria, Italia, și antrenează, ca par‐
tenere, următoarele instituții: St. St. Cyril and Meto‐
dius” Comprehensive School Velingrad (Bulgaria ),
Szkola Podstawowa nr. 1 im Stanislawa Staszica w Chod
ziezy (Polonia), School/Institute/Educational Centre
General education, Adana (Turcia), precum și Colegiul
Național „Alexendru Ioan Cuza” din Alexandria.
Prin activitățile propuse în cadrul proiectului, se
dorește găsirea unor soluții privind combaterea vio
lenței, a discriminării și a bullyngului în școală, reali
zarea unei strategii eﬁciente privind prevenirea aces
tor fenomene nocive, promovarea unor valori precum
toleranță, respect și compasiune, încurajarea comu
nicării interpersonale, precum și valoriﬁcarea unor
contexte interculturale care să faciliteze integrarea
elevilor din grupurile vulnerabile.
Sursa: ziarulmara.ro

Condițiile optime de traﬁc și de siguranță rutie
ră, elemente ce facilitează mobilitatea și conectivi
tatea, sunt aspectele pe care administrația județului
Prahova lea avut în vedere prin ﬁnalizarea progra
mului județean de covoare asfaltice și îmbrăcăminte
bituminoasă. Inițiativa destinată dezvoltării infras
tructurii rutiere și menținerii acesteia în condiții via
bile, aduce beneﬁcii nu doar locuitorilor din județ, ci
tuturor celor care tranzitează zona, asigurând toto
dată premisele unei dezvoltări economice armonioa
se. Astfel, prin implementarea proiectului, aproxima
tiv 97 de km de drumuri aﬂate în administrarea
Consiliului Județean Prahova au fost modernizate,
ﬁind incluse porțiuni din toate zonele județului. Prin
tre sectoarele de drum județean reabilitate se regă
sesc DJ 140 StrejnicuTârgșoru Nou (2,5 Km) și DJ
234 Salcia (1,4 Km), care se aﬂau întrun stadiu avan
sat de degradare și care au fost modernizate integral.
Totodată, și drumul județean DJ 102 H, Mizil  Satu
Nou și limita cu județul Buzău, utilizat de multe per
soane care fac naveta, a fost reabilitat, pe această
porțiune ﬁind turnați 5 km de covor asfaltic.
Sursa: FB – Consiliul Județean Prahova
www.adrmuntenia.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,
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

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.

Biroul Județean GIURGIU

EDITOR

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

Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia,

Biroul Județean IALOMIȚA

Direcția Dezvoltare și Comunicare,
Serviciul Comunicare
• Daniela TRAIAN director adjunct,
• Cristina RADU șef Serviciu Comunicare,
• Mihaela FELEA,
• Mădălina CILIBEANU,
• Alexandra POPA,
• Andreea PLOEȘTEANU,
• Șerban GEORGESCU,
• Florentin GEORGESCU,
• Mircea MARINACHE,
• Ionuț POPA
Email comunicare@adrmuntenia.ro,
Website www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării 11 noiembrie 2019
Se distribuie gratuit

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./fax 0347/101.000,
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

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 newsletterului. Materialele de informare vor
ﬁ transmise la adresa de email comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletterul va ﬁ publicat pe siteul 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 massmedia de la nivelul regiunii Sud Muntenia și siteurilor 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.

