Info Regional
Sud Muntenia

#

442

11 • 19 noiembrie 2019

Sursă foto: Consiliul Județean Argeș

Grupul pentru parteneriat local Argeș a dat startul
PAGINA 2
viitoarei perioade de programare!
INFO POR

ARGEȘ

ADR Sud Muntenia – eveniment
de prezentare a stadiului
implementării Regio în județul
Dâmbovița ................................... 3
Sa semnat primul contract de
ﬁnanțare aferent Axei prioritare
13 din Sud Muntenia! ................. 5
Situația proiectelor POR în data
de 20 noiembrie 2019 .................. 7

Telescop astronomic performant, la Muzeul Județean Argeș .......... 11

ADR SUD MUNTENIA

IALOMIțA

ADR Sud Muntenia – informare
privind oportunitățile de ﬁnanțare
destinate dezvoltării
infrastructurii educaționale ........ 8

Investiții în infrastructură și sport prin ADI Ialomița! ....................... 12

TURISM

Călătorie în spațiu și timp: Cetatea
Cazacilor, Teleorman ................. 10
adrsudmuntenia
www.adrmuntenia.ro

CĂLĂRAȘI

Încep lucrările la Piața Mare din Călărași! ........................................ 11
DÂMBOVIțA

Investiții pentru viitorul copiilor, în Bărbulețu .................................. 11
GIURGIU

Laborator de informatică modern pentru Școala Gimnazială din
Malu Spart ........................................................................................ 11

PRAHOVA

Inițiativă de restaurare a Casei Memoriale Paul Constantinescu .... 12
TELEORMAN

Lucrări de modernizare a Grădinița cu Program Prelungit
„Ion Creangă”, Alexandria ................................................................ 12

ADRSudMuntenia

ADRSudMuntenia
regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #442

PROGRAMUL OPERAțIONAL REGIONAL
20142020

11 • 19 noiembrie 2019

Grupul pentru parteneriat local Argeș a dat startul
viitoarei perioade de programare!

I

nițiativele ADR Sud Muntenia privind
elaborarea Planului de dezvoltare regională
20212027, derulate în vederea pregătirii
viitorului exercițiu ﬁnanciar, au adus astăzi,
18 noiembrie, în primplan județul Argeș.
Astfel, în prezența președintelui Consiliului Jude
țean Argeș, Constantin Dan Manu, și a directorului
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
Liviu Gabriel Mușat, a avut loc prima întâlnire consulta
tivă a Grupului pentru parteneriat local Argeș. În acest
context, directorul ADR Sud Muntenia a prezentat stadiul
implementării Programului Operațional Regional 2014
2020 (Regio) la nivelul regiunii, subliniind totodată fap
tul că: „la nivelul Agenției se desfășoară o activitate
deosebit de intensă. Pe de o parte, avem în vedere eva‐
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luarea, monitorizarea proiectelor depuse, respectiv în
curs de implementare, astfel încât Regio să dezvolte
durabil și inteligent comunitățile locale. Pe de altă par‐
te, trebuie să ne concentrăm și asupra viitoarei peri‐
oade de programare; în acest sens, întâlnirile destinate
grupurilor pentru parteneriatul local sunt pași siguri
spre o regiune inteligentă, ecologică, conectată, socială
și mai aproape de cetățeni!”.
Evenimentul desfășurat în sala de ședințe a Con
siliului Județean Argeș a reunit reprezentanți ai auto
rităților publice, ai mediului academic și de cercetare,
ai mediului privat, precum și ai societății civile care,
prin implicarea în procesul consultativ, au pus bazele
unui dialog constructiv privind viitorul regiunii în cadrul
noii perioade de programare.
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ADR Sud Muntenia – eveniment de prezentare
a stadiului implementării Regio în județul Dâmbovița

Î

n data de 19 noiembrie, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a
organizat la sediul Consiliului Județean
Dâmbovița conferința de presă destinată
prezentării stadiului de implementare a
Programului Operațional Regional 2014
2020 (Regio) în regiunea Sud Muntenia și
în județul gazdă.
În cadrul evenimentului, Liviu Gabriel Mușat, di
rectorul Agenției, în prezența președintelui Consiliului
Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea și a reprezen
tanților administrației publice, a evidențiat beneﬁciile
pe care implementarea programului le aduce la nivelul
comunităților locale și regionale. Astfel, conceput pen
tru a răspunde nevoilor de dezvoltare pe care aceste
comunități le au, Regio ﬁnanțează investiții vizând dez
voltarea durabilă a turismului, utilizarea eﬁcientă a re
surselor, transport eﬁcient și durabil, valoriﬁcarea du
rabilă a patrimoniului cultural și dezvoltarea urbană durabilă,
un domeniu deosebit de important și de complex. „Dacă
prin actuala perioadă de programare am reușit să
creștem competitivitatea economică și să îmbunătățim
condițiile de viață ale comunităților, în viitoarea peri‐
oadă de programare, avem în vedere o regiune inteli‐
gentă, ecologică, conectată, socială și mai aproape de
cetățeni” a subliniat directorul ADR Sud Muntenia.
Situația implementării Regio la nivelul regiunii de
dezvoltare Sud Muntenia evidențiază că, până în pre
zent, au fost înregistrate 1.176 de proiecte (inclusiv apli
cațiile depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene pen
tru Regiunea Dunării), prin care sunt solicitate ﬁnanțări,
din Fondul European de Dezvoltare Regională și de la
bugetul de stat, în valoare de peste 8 miliarde de lei.
Dintre acestea, 631 de aplicații au fost contractate,
accesând fonduri de peste 4,6 miliarde de lei. În acest
context, din cele 218 proiecte depuse de aplicanții din
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județul Dâmbovița, ce solicită ﬁnanțare nerambursa
bilă de peste 1,6 miliarde de lei, pentru 120 de cereri
de ﬁnanțare au fost semnate contractele aferente, cu
o valoare solicitată de 658.126.473,93 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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Seminar de informare privind îmbunătățirea
accesibilității serviciilor de sănătate și sociale,
prin centrele comunitare integrate
Luni, 18 noiembrie, în sala de ședințe a Consiliului
Județean Argeș, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia a organizat seminarul de informare privind pro
movarea oportunităților de ﬁnanțare existente în cadrul
Programului Operațional Regional 2014 – 2020 (Regio),
pentru proiectele destinate dezvoltării serviciilor de
asistență medicală comunitară. Astfel, tematica abordată
a vizat Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii de să‐
nătate și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investițiile
în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dez‐
voltarea la nivel național, regional și local, reducând
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și pro‐
movând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului
la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și tre‐
cerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de
colectivitățile locale”, Obiectiv speciﬁc 8.1.B – Centre co‐
munitare integrate.
Participanților, reprezentanți ai direcțiilor generale
de asistență socială și protecția copilului și ai autorităților
administrației publice, li sau comunicat aspecte relevante
cu privire la criteriile de eligibilitate și la condițiile de ac
cesare a fondurilor Regio pentru implementarea proiec
telor de investiții destinate dezvoltării serviciilor de
asistență medicală comunitară. Proiectele au scopul de a
identiﬁca problemele medicosociale, de a îmbunătăți in
dicatorii stării de sănătate și ai nivelului de trai al populației,
prin acțiuni de prevenție și intervenție specializată, precum
și prin creșterea accesului la servicii medicosociale de
calitate, sporind totodată gradul de incluziune socială a
persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile din punct
de vedere economic, social sau al stării de sănătate.
Pentru acest apel necompetitiv de proiecte, regiunea
Sud Muntenia are un buget de peste trei milioane de eu
ro, proiectele putânduse încadra între valorile eligibile de
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minimum 10 mii de euro, respectiv de maximum 100 de
mii de euro.
Beneﬁciarii eligibili ai acestui apel de proiecte se re
găsesc pe lista celor 139 comunități cu tip de marginalizare
peste medie și severă, supuse intervențiilor de tip soft
privind serviciile comunitare integrate (Anexa 14 a Ghidului
solicitantului). În acest context, la nivelul regiunii noastre
pot depune cereri de ﬁnanțare 20 de centre aferente
județelor Argeș (5), Călărași (3), Dâmbovița (2), Giurgiu
(2) Ialomița (3), Prahova (2) și Teleorman (3).
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
promovează oportunitățile de ﬁnanțare prin Regio și de
susținere a solicitanților de fonduri nerambursabile, astfel
încât la nivelul regiunii Sud – Muntenia să se realizeze o
rată optimă de absorbție a fondurilor europene destinate
dezvoltării regionale durabile.
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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Sa semnat primul contract de ﬁnanțare
aferent Axei prioritare 13 din Sud Muntenia!

Î

n data de 12 noiembrie, Mariana
Vișan, director adjunct Organism
Intermediar POR, alături de Gheorghe
Bădăran, viceprimarul orașului Sinaia, a
semnat, la sediul central al Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, primul contract de ﬁnanțare
din regiunea Sud Muntenia depus spre
ﬁnanțare în cadrul Axei prioritare 13.
Pentru proiectul „Centru Multifuncțional Educa‐
țional – Recreațional ZINO – Educație de la A la Z”, Pri
măria Orașului Sinaia beneﬁciază de ﬁnanțare neram
bursabilă prin Programul Operațional Regional 20142020
(Regio), în cadrul Axei prioritare 13 – „Sprijinirea rege‐
nerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b
 „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea ﬁzică, economi‐
că și socială a comunităților defavorizate din regiunile ur‐
bane și rurale”, Obiectivul speciﬁc 13.1 „Îmbunătăți‐
rea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din
România”.
Prin înﬁințarea centrului multifuncțional, adminis
trația orașului Sinaia își propune să contribuie la creș
terea incluziunii sociale pentru grupurile defavorizate,
precum și la diminuarea sărăciei, prin facilitarea acce
sului nediscriminatoriu al populației la servicii publice
educaționalrecreative. Astfel, vor ﬁ ﬁnanțate lucrări ce
vizează reabilitarea și extinderea unei clădiri ce va do
bândi funcțiunea de centru multifuncțional educațio
nalrecreativ, precum și revitalizarea și îmbunătățirea
vecinătăților acestui ediﬁciu, generânduse astfel un
spațiu modern, stimulativ și incluziv. De asemenea, vor
ﬁ achiziționate echipamente tehnice de ultimă gene
rație, astfel încât serviciile educative furnizate să atingă
standarde înalte de eﬁciență și calitate. Nu în ultimul
rând, persoanele cu dizabilități vor beneﬁcia de zone pie
tonale adecvate, pentru a li se facilita accesul în incintă.
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Lucrările de amenajare a centrului multifuncțional au
un buget estimat la o valoare totală de 22.454.779,95
lei, din care peste 19 milioane de lei sunt alocate din
Fondul European de Dezvoltare Regională, contribuția
din bugetul de stat depășește 2,9 milioane de lei, iar
coﬁnanțarea eligibilă a beneﬁciarului este de aproape
450 de mii de lei. Proiectul va ﬁ implementat în 64 de
luni, începând cu 1 iulie 2017.
În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înre
gistrat 1.176 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în
cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri neram
bursabile de peste opt miliarde de lei. La nivelul județu
lui Prahova, au fost depuse de solicitanții de fonduri
Regio 304 aplicații, având o valoare solicitată de peste
două miliarde de lei. Dintre acestea, prin cele 11 proiec
te înregistrate la nivelul Axei prioritare 13, sunt solicitate
fonduri în valoare de peste 158 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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Sprijin ﬁnanciar Regio pentru înﬁințarea
centrului social „Centru S – loc de bine”

M

arți, 12 noiembrie, Mariana Vișan,
director adjunct Organism
Intermediar POR, și Gheorghe Bădăran,
viceprimarul orașului Sinaia, au semnat
la sediul din Călărași al Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia
contractul de ﬁnanțare aferent
proiectului „Centru S – loc de bine”.
Pentru creșterea gradului de acoperire cu servicii
sociale, Primăria Orașului Sinaia a accesat ﬁnanțare ne
rambursabilă prin Programul Operațional Regional
20142020 (Regio), în cadrul Axei prioritare 8 – „Dez‐
voltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Priori
tatea de investiții 8.1 „Investițiile în infrastructurile sa‐
nitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel
național, regional și local, reducând inegalitățile în
ceea ce privește starea de sănătate și promovând in‐
cluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la ser‐
viciile sociale, culturale și de recreere, precum și tre‐
cerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate
de colectivitățile locale”, Obiectivul speciﬁc 8.3 – „Creș‐
terea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vul
nerabil: persoane vârstnice.
Astfel, prin înﬁințarea centrului social „Centru S ‐
loc de bine”, administrația locală își propune o îmbu
nătățire a calității vieții celor 75 de beneﬁciari din ca
tegoria persoanelor vârstnice și stimularea activităților
de socializare destinate acestora. De asemenea, ex
tinderea, modernizarea și dotarea centrului social fără
componență rezidențială creează condiții optime de
lucru pentru angajații centrului social.
Implementarea proiectului se realizează în 53 de
luni, începând cu 1 septembrie 2018, și necesită inves
tiții în valoare totală de 5.163.477,70 lei, din care pes
te trei milioane de lei reprezintă alocarea din Fondul
European de Dezvoltare Regională, contribuția din bu
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getul de stat depășește 1,2 milioane de lei, coﬁnanța
rea eligibilă a beneﬁciarului ﬁind mai mare de 88 de
mii de lei.
În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înregis
trat 1.176 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în ca
drul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambur
sabile de peste opt miliarde de lei. La nivelul județului
Prahova, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio
304 aplicații, având o valoare solicitată de peste două
miliarde de lei. Dintre acestea, prin cele 19 proiecte
înregistrate la nivelul Axei prioritare 8, sunt solicitate
fonduri în valoare de peste 116 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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Situația proiectelor POR în data de 20 noiembrie 2019
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ADR SUD MUNTENIA

ADR Sud Muntenia – informare
privind oportunitățile de ﬁnanțare destinate
dezvoltării infrastructurii educaționale
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte
nia a răspuns inițiativei Inspectoratului Școlar Județean
Călărași de a încuraja instituțiile de învățământ preuni
versitar să se dezvolte prin accesarea fondurilor europene.
Astfel, în data de 15 noiembrie, Ionuț Popa, expert
în cadrul Serviciului comunicare, a prezentat oportuni
tățile de ﬁnanțare Regio pe care administrațiile locale,
alături de unitățile școlare, le pot valoriﬁca pentru a
crește calitatea infrastructurii educaționale și, implicit,
a actului educațional.
Evenimentul a avut loc la Colegiul Agricol „Sandu
Aldea” din Călărași și a reunit, pe lângă directorii institu
țiilor de învățământ preuniversitar, reprezentanți ai Poli
ției Municipiului Călărași, ai Direcția de Investigații a In
fracțiunilor de Criminalistică și Terorism (DIICOT), Călărași
și ai Organismului Intermediar Sud Muntenia pentru
Programul Operațional Capital Uman (OI POCU).

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.

Aurelian MOROIANU
• 10 ani de activitate în cadrul
ADR Sud Muntenia!

Mădălina CILIBEANU
• 10 ani de activitate în cadrul
ADR Sud Muntenia!

În data de 15 noiembrie, colegul nostru Aurelian
MOROIANU, expert Serviciul Monitorizare proiecte
POR, a aniversat 10 ani de activitate în cadrul Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Pe această cale, îl felicităm șii mulțumim pen
tru profesionalismul și pentru sprijinul acordat be
neﬁciarilor din județul Ialomița în implementarea
proiectelor derulate cu fonduri Regio!
La Mulți Ani cu împliniri pe toate planurile!

În data de 17 noiembrie, colega noastră Mă
dălina CILIBEANU, expert Serviciul Comunicare, a
împlinit 10 ani de activitate în cadrul Agenției pen
tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Cu această ocazie, îți mulțumim pentru cole
gialitate și pentru profesionalismul manifestat în
întreaga activitate desfășurată în Agenție!
La Mulți Ani cu multe realizări!

www.adrmuntenia.ro
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

Oportunități de dezvoltare
pentru startupuri IT europene!

S

Sursă foto: moldova24.info

tartupurile IT europene vor putea
accesa ﬁnanțări de capital de risc
prin intermediul fondului suedez
Northzone IX, în valoare de 500
de milioane de dolari.
Astfel, pot primi fonduri startupuri din Europa
care se adresează atât consumatorilor, cât și compa
niilor. Fondul va acorda ﬁnanțări de serie A și B, în prin
cipal, dar și runde de investiții seed, în mod selectiv, con
form Private Equity News.
Vor ﬁ ﬁnanțate startupuri early stage care înde
plinesc următoarele condiții:
• remodelează lumea prin soluții creative la pro
bleme reale;
• au echipe talentate și echilibrate;
• au fondatori cu aptitudini, tenacitate și ambiție;
• au capacitatea să se dezvolte la scară și săși transfor
me viziunea în afacere;
• pot să se extindă pe piețele globale.
Sursa: startupcafe.ro

Fonduri suplimentare
pentru cultivatorii de tomate

www.adrmuntenia.ro

Sursă foto: paradisverde.ro

Programul „Tomate în spații protejate” beneﬁ
ciază de o suplimentare a bugetului de aproape 60 de
milioane de lei, astfel încât numărul beneﬁciarilor de
ﬁnanțare nerambursabilă să crească. Demersul inițiat
de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale propune
modiﬁcarea actualei scheme de minimis care ar urma
să crească de la maximum 233.190.000 lei, la maxi
mum 292.925.517,8 lei.
Astfel, prin suplimentarea sumei se va putea asi
gura susținerea ﬁnanciară a tuturor solicitanților eligi
bili din cadrul schemei (inclusiv pentru ciclul II de pro
ducție), pentru ca programul să ﬁe aplicat în mod unitar
și nediscriminatoriu.
Pentru al doilea ciclul de producție, care se înche
ie la data de 20 decembrie 2019, se estimează un nu
măr de 6.538 de beneﬁciari.
Programul de sprijin pentru tomate cultivate în
spații protejate încurajează fermierii să cultive legu
mele în perioadele de extrasezon, contribuind astfel
la asigurarea necesarul de consum intern, din produc
ția autohtonă.
Sursa: ﬁnantare.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA
Sursă foto: infopensiuni.ro

Călătorie în spațiu și timp:
Cetatea Cazacilor, Teleorman

R

ecunoscut pentru atracțiile turistice
generate de prezența ﬂuviului
Dunărea, județul Teleorman se remarcă,
de asemenea, prin importante vestigii
istorice printre care se aﬂă și una dintre
cele mai vechi cetăți getotracice din
țară, atestată documentar în secolul al II
lea D.H., dar care, în fapt, datează din
secolul al IVlea Î.H.
În vecinătatea municipiului Roșiorii de Vede, la doi
kilometri distanță, se pot observa ruinele unei imense
fortiﬁcații de pământ. Având o incintă circulară neregu
lată, ocupând o suprafață de peste 53 de mii de metri
pătrați, obiectivul este cunoscut drept Cetatea Cazacilor.
Învederatele ruine reprezintă, pentru pasionații de
istorie, o curiozitate ce poate depăși cadrul limitativ al
științei, devenind un obiectiv turistic din ce în ce mai
frecventat, cu atât mai mult cu cât istoria cuvintelor po
tențează interesul asupra locului, concentrândui devenirea.
Astfel, potrivit surselor, Cetatea Cazacilor se aﬂă
pe vatra străvechiului Russenart, astăzi municipiul Ro
șiorii de Vede, ﬁind o urmă inestimabilă a cetății geto
tracice Artina sau Arcina.
Prima atestare documentară a așezării datează din
secolul al IIlea, întrunul dintre documentele lui Ptole
meu vorbinduse despre „orașul perelor” (Pirus), ele
mentul în jurul căruia gravitează evoluția ulterioară a
toponimului. În timp, odată cu statornicirea slavilor, mai
www.adrmuntenia.ro

precis a bulgarilor, dea lungul ﬂuviului Dunărea, denu
mirea latină a cuvântului pară (pirus) a fost adaptată lim
bii slavone, devenind „grusi” (pere), formă preluată și
de populația locală pentru care, în urma adaptării lin
gvistice, cuvântul devine „rusi”. Apariția populației de
origine germană determină o nouă modiﬁcare fonetică
a cuvântului ce va circula sub forma „russen” (pere).
Cea dea doua atestare documentară a munici
piului Roșiorii de Vede este consemnată în anul 1385,
când orașul apare cu denumirea Russenart, suﬁxul
„art” adăugat cuvântului datorânduse străvechii cetăți
Artina, preluată și întărită de romani cu scopul de a
apăra orașul dezvoltat în continuarea ei, între dealurile
molcome ale râului Vedea.
Cetatea Cazacilor este înscrisă în lista națională a
monumentelor istorice. Aici, istoria mai recentă con
semnează că notabilitățile locale au ieșit în întâmpi
narea Majestății Sale Regele Carol I, care, în iarna din
tre anii 18771878, revenind de pe frontul din Bulgaria,
a poposit în Roșiorii de Vede pentru o zi și o noapte.
Și pentru că orice spațiu străvechi este înconjurat
de legendele lui, nici acesta nu duce lipsă de ale sale ...
Localnicii susțin că Cetatea Cazacilor nu este un loc obiș
nuit, prin faptul că acolo își face simțită prezența spi
ritele celor care au dispărut în urma conﬂictelor. Dar
alte legende, mai credibile, ne sugerează că aici găsim
cele mai bune pere (doar de aici vine numele orașului) ...
Sursa: wikimapia.org
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Telescop
astronomic performant,
la Muzeul Județean
Argeș

Încep
lucrările la Piața Mare
din Călărași!

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

Centrul vechi din municipiul Călărași intră într
o nouă etapă de modernizare! Administrația locală
a semnat contractul de lucrări aferent construcției
Pieței Mari Călărași care, potrivit estimărilor, va ﬁ
gata în aproximativ un an. Astfel, vor ﬁ amenajate
spații destinate comercianților de fructe, legume,
carne, brânzeturi și ﬂori, un sector pentru vânzătorii
de păsări vii, grupuri sanitare și un birou administra
tiv. După ﬁnalizarea acestor investiții, a căror valoare
este de aproape șase milioane de lei (fără TVA), va ﬁ
reabilitat și centrul pietonal cuprins între străzile Slo
bozia și Dobrogea.
Sursa: radiovocescampi.ro

Vești bune pentru argeșenii fascinați de astro
nomie! Muzeul Județean Argeș a achiziționat un te
lescop performant prin care pot ﬁ realizate examinări
astronomice de ﬁnețe. Din luna decembrie a acestui
an, vor putea ﬁ observate nu doar luna, planetele
sau galaxiile slab luminoase, ci și soarele, deoarece
aparatul este dotat cu un ﬁltru special. Muzeul
Județean Argeș este unul dintre muzeele din țară ce
se bucură de cele mai performante dotări ce pun în
valoare aspecte ce țin de astronomie și arheologie.
Sursa: institutiilestatului.ro

Investiții
pentru viitorul copiilor,
în Bărbulețu

Laborator
de informatică
modern
pentru Școala Gimnazială
din Malu Spart

DÂMBOVIțA

GIURGIU

În comuna Bărbulețu, se derulează o intensă ac
tivitate de realizare a investițiilor destinate populației
tinere. Prin intermediul ﬁnanțării asigurate din Pro
gramul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), vor ﬁ
renovate cele două școli din localitate, în timp ce ad
ministrația locală asigură, din fonduri proprii, con
strucția unei baze sportive, cu sală de sport, teren și
vestiare. Astfel, după ﬁnalizarea lucrărilor, copii vor
beneﬁcia de un cadru modern pentru desfășurarea
orelor de curs, în mod special a celor de Educație ﬁ
zică, pentru care, în prezent, nu există un cadru adec
vat. De asemenea, de baza sportivă, ce va ﬁ dotată
corespunzător, vor putea beneﬁcia și tinerii din lo
calitate, în timpul liber.
Sursa: mditv.ro
www.adrmuntenia.ro
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Din această lună, elevii Școlii Gimnaziale din Malu
Spart își vor desfășura orele de Tehnologia informației
și comunicare (TIC) întrun laborator modern.
Odată cu dotarea acestei săli de curs, unitatea
școlară a mai primit și materiale didactice noi, materiale
care vor crește calitatea activităților instructiveduca
tive.
Dotările de care beneﬁciază elevii și cadrele di
dactice de la Școala Gimnazială din Malu Spart au fost
realizate cu sprijinul Primăriei Orașului BolintinVale.
Sursa: giurgiu‐net.ro
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INFO
JUDEțE
Sursă foto: monumenteprahova.ro

Sursă foto: atlassport.ro

Inițiativă
de restaurare a Casei
Memoriale Paul
Constantinescu

PRAHOVA

Investiții
în infrastructură și sport
prin ADI Ialomița!
IALOMIțA

Pasionații de artă și, ocazional, turiștii care tranzi
tează orașul Ploiești vor putea beneﬁcia de un spațiu
modern în care să ﬁe organizate activități culturalar
tistice. În acest sens, administrația județeană șia pro
pus să restaureze și să pună în valoare Casa Memorială
Paul Constantinescu din Ploiești (Muzeul Memorial
Paul Constantinescu). Demersul autorităților praho
vene – „Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare
a obiectivului Casa Compozitorului Paul Constantinescu,
Ploiești” – are în vedere oportunitățile de ﬁnanțare
deschise prin Programul RoCultura, în cadrul grantu
rilor SSE, proiectul având o valoare totală de peste 10
milioane de lei. Prin implementarea proiectului, Casa
Memorială Paul Constantinescu va deveni un nucleu
culturalartistic pentru toate genurile muzicii clasice (de
la operă la lied, de la balet la simfonie), înlesninduse
astfel accesul publicului larg la evenimentele artistice.
Sursa: FB – Consiliul Județean Prahova

Loc de joacă pentru copiii din Andrășești, teren
de sport multifuncțional în Coșereni, îmbunătățirea
sistemului de alimentare cu apă din comuna Buești,
un excavator (și accesoriile aferente) destinat Servi
ciului voluntar pentru situații de urgență din Traian,
precum și modernizarea drumului comunal din
Miloșești sunt obiectivele ce vor ﬁ realizate în cadrul
ultimelor cinci contracte de ﬁnanțare semnate de ad
ministrațiile locale și Asociația de Dezvoltare Inter
comunitară (ADI) Ialomița, pentru anul în curs.
Prin ADI Ialomița, autoritățile publice ialomițene
au beneﬁciat de ﬁnanțare alocată de Consiliul
Județean Ialomița în cadrul Programului județean de
dezvoltare, în vederea derulării unor investiții nece
sare comunităților locale în domeniile infrastructură,
sport, mediu sau educație.
Sursa: agendaialomiteana.ro

Lucrări de modernizare a Grădiniței
cu Program Prelungit „Ion Creangă”, Alexandria

TELEORMAN

În curând, preșcolarii înscriși la Grădinița cu Pro
gram Prelungit (GPP) „Ion Creangă” din Alexandria vor
beneﬁcia de un spațiu modernizat.
În acest sens, reprezentanții autorităților locale au
aprobat proiectul de hotărâre pentru realizarea obiec
tivului „Modernizarea, extinderea, dotarea și amenajarea
curții interioare a Grădiniței cu Program Prelungit Ion
Creangă din Alexandria”. Prin realizarea investițiilor, vor
ﬁ îmbunătățite condițiile de desfășurare a activităților
www.adrmuntenia.ro

educativerecreative proiectate de cadrele didactice
pentru copii. Proiectul a fost depus spre ﬁnanțare prin
Regio, Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile”, Prioritatea de investiții 4.4 – „Investițiile în
educație, în formare, inclusiv în formare profesională
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de
educație și formare”.
Sursa: ziarulmara.ro
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Actualitatea Prahoveană
6 noiembrie 2019

Ziarul Impact
8 noiembrie 2019

Observator de Călărași
13 noiembrie 2019

Ziarul Prahova
13 noiembrie 2019

www.adrmuntenia.ro

13

REVISTA PRESEI

regio.adrmuntenia.ro

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 20 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.

