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Fonduri Regio pentru reducerea emisiilor de carbon
în municipiul Călărași

L

iviu Gabriel Mușat, directorul Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, și Daniel Ștefan Drăgulin,
primarul municipiului Călărași, au
semnat astăzi, 2 decembrie, în sala de
ședințe a Primăriei Municipiului Călărași,
contractul de ﬁnanțare pentru proiectul
„Reducerea emisiilor de carbon în
municipiul Călărași prin modernizarea
infrastructurii căilor de rulare a
transportului public local”.
Aplicația depusă de administrația locală beneﬁcia
ză de ﬁnanțare prin Regio (Programul Operațional Re
gional 20142020), în cadrul Axei prioritare 4 – „Spri‐
jinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții
4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de
dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în spe‐
cial pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilită‐
ții urbane multimodale durabile și a măsurilor de adap‐
tare relevante pentru atenuare”, Obiectiv speciﬁc 4.1 –
„Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință
de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate
urbană durabilă”.
Proiectul autorităților locale are în vedere moder
nizarea principalelor artere rutiere ce deservesc trans
portul public, îmbunătăținduse astfel siguranța depla
sărilor pentru toți participanții la traﬁc. În acest context,
investițiile preconizate vizează creșterea atractivității
transportului public și a accesului cetățenilor la zonele
de interes, precum și crearea unei infrastructuri speci
ﬁce deplasărilor cu bicicleta în cadrul principalelor ar
tere ale municipiului Călărași. Prin implementarea pro
iectului, călărășenii vor beneﬁcia de un mediu de calitate,
prin scăderea gazelor cu efect de seră, de condiții op
time de transport în comun, prin modernizarea prin
cipalelor artere și a stațiilor de transport aferente, pre
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cum și de posibilitatea de a valoriﬁca mijloace nepoluante
de deplasare.
Având un termen de implementare de 66 de luni,
în perioada 1 decembrie 2016 – 31 mai 2022, proiectul are
un buget a cărui valoare totală se ridică la 43.419.721,02
lei. Din aceștia, peste 36 de milioane de lei constituie con
tribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regio
nală, peste 5,6 milioane de lei reprezintă alocarea din
bugetul de stat, în timp ce beneﬁciarul asigură o coﬁ
nanțare eligibilă de aproape 870 de mii de lei
În prezent, din cele 1.178 de proiecte (inclusiv apli
cațiile depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene pri
vind regiunea Dunării (SUERD) înregistrate la nivelul re
giunii Sud Muntenia, prin care sunt solicitate fonduri
nerambursabile de peste 8 miliarde de lei, 74 de cereri
de ﬁnanțare, cu o valoare solicitată de peste 1,4 mi
liarde de lei, au fost depuse de cele șapte municipii re
ședință de județ din regiunea noastră, în cadrul Axei prio
ritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. Dintre
acestea, 17 aplicații, cu o valoare solicitată de peste 232
de milioane de lei, au fost depuse de Primăria Munici
piului Călărași.
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Fonduri Regio pentru modernizarea
Școlii Gimnaziale Nr. 1 Dragoș Vodă
În data de 2 decembrie, Mariana Vișan, director
adjunct Organism Intermediar POR, și RaduAurel Ion,
primarul comunei Dragoș Vodă, au semnat la sediul
din Călărași al Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia contractul de ﬁnanțare aferent aplicației
„Reabilitare, modernizare, extindere (prin desﬁințare
corpuri C1, C4), dotare Școala Gimnazială Nr. 1 Dragoș
Vodă, comuna Dragoș Vodă, județul Călărași”.
Proiectul, ﬁnanțat din Programul Operațional Re
gional 20142020, a fost depus în cadrul Axei prioritare
10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prio
ritatea de investiții 10.1  „Investițiile în educație, și
formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobân‐
direa de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin
dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”,
Obiectiv speciﬁc 10.1 „Creșterea gradului de participa‐
re la nivelul educației timpurii și învățământului obliga‐
toriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire
timpurie a sistemului”, apel dedicat învățământului
obligatoriu, Operațiunea B.
Pentru a asigura o educație atractivă și de calitate,
în vederea reducerii abandonului școlar în rândul ele
vilor din comună, administrația locală, în calitate de
beneﬁciar, va realiza lucrări de reabilitare, modernizare
și dotare a 15 săli de clasă din cadrul Școlii Gimnaziale
Nr. 1 Dragoș Vodă, precum și de extindere a sălii de sport,
intervenție necesară pentru buna desfășurare a orelor
de educație ﬁzică. Astfel, după ﬁnalizarea lucrărilor ce
vor îmbunătăți infrastructura educațională, persoanele
implicate în procesul educativ, elevi și cadre didactice,
vor beneﬁcia de o infrastructură optimizată ce va asi
gura premisele unei educații de calitate.
Cererea de ﬁnanțare are o valoare totală de 10.368.536,94
lei, din care peste 8,6 milioane de lei reprezintă ﬁnan
țare nerambursabilă din Fondul European pentru Dez
voltare Regională, aproximativ 1,3 milioane de lei este
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contribuția de la bugetul de stat, în timp ce beneﬁciarul
asigură o coﬁnanțare de peste 200 de mii de lei. Peri
oada de implementare a proiectului este de 69 de luni,
începând cu septembrie 2016.
În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înregis
trat 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse pe
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursa
bile de peste 8 miliarde de lei. La nivelul județului Că
lărași, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 119
aplicații, având o valoare solicitată de aproximativ 800
de milioane de lei. Dintre acestea, prin cele 10 proiecte
aferente Axei prioritare 10 se solicită fonduri de peste
50 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.

3

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

Info Regional Sud Muntenia #444

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
20142020

26 noiembrie • 2 decembrie 2019

Finanțare Regio pentru îmbunătățirea serviciilor medicale
furnizate în regim ambulatoriu, din județul Argeș
Vineri, 29 noiembrie, Liviu Gabriel Mușat, directo
rul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
și Constantin Dan Manu, președintele Consiliului Jude
țean Argeș, au semnat două contracte de ﬁnanțare prin
care se are în vedere asigurarea accesului populației la
servicii medicale de calitate și diversiﬁcate, ce vor ﬁ fur
nizate în regim ambulatoriu.
Pentru cele două aplicații, administrația județea
nă beneﬁciază de ﬁnanțare nerambursabilă prin Regio
(Programul Operațional Regional 20142020), în cadrul
Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare
și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 „Investiții în in‐
frastructurile sanitare și sociale care contribuie la dez‐
voltarea la nivel național, regional și local, reducând
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și
promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea ac‐
cesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, pre‐
cum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile
prestate de comunități”, Obiectivul speciﬁc 8.1 Creșterea
accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a ce‐
lor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și
izolate, Operațiunea A  Ambulatorii.
Proiectul „Extinderea și dotarea Ambulatoriului in‐
tegrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești” are o pe
rioadă de implementare de 60 de luni, începând cu 1
iunie 2018 și se ridică la valoare totală de 13.443.259,46
lei. Din aceștia, peste 7,4 milioane de lei sunt alocați de
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aproa
pe trei milioane de lei provin din bugetul de stat, în timp
ce beneﬁciarul asigură o coﬁnanțare de peste 214 mii de lei.
Cu o perioadă de implementare de 58 de luni, pâ
nă la data de 31 martie 2023, aplicația „Extinderea, mo‐
dernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spita‐
lului de Pediatrie Pitești” valoriﬁcă o ﬁnanțare de 12.936.319,10
lei, din care peste 7,4 milioane de lei provin din FEDR,
aproximativ trei milioane de lei constituie alocarea din
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bugetul național, coﬁnanțarea beneﬁciarului ﬁind de
peste 212 mii de lei.
Prin realizarea investițiilor stabilite în cadrul celor
două proiecte, personalul medical va beneﬁcia de un spa
țiu optimizat și modern, tehnologia performantă asi
gurând o creșterea capacității de lucru și a competen
țelor profesionale. Totodată, comunitatea locală va avea
acces la servicii medicale de calitate și la o gamă diver
să de tratamente furnizate în cadrul instituției.
În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înre
gistrat 1.178 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 Argeș, solicitanții de fonduri Regio au depus 249
de aplicații, având o valoare solicitată de peste un mi
liard de lei. Dintre acestea, cele 13 cereri de ﬁnanțare
înregistrate la nivelul Axei prioritare 8 au o valoare la
solicitare de peste 70 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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Regio ﬁnanțează modernizarea Grădiniței
cu Program Normal Nr. 3, din municipiul Giurgiu
În data de 29 noiembrie, la sediul central al Agen
ției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Maria
na Vișan, director adjunct Organism Intermediar POR,
și Nicolae Barbu, primarul municipiului Giurgiu, au sem
nat contractul de ﬁnanțare pentru proiectul „Reabilita‐
rea, extinderea și dotarea Grădiniței cu Program Nor‐
mal Nr. 3 – Giurgiu”.
Pentru această aplicație sau solicitat fonduri în ca
drul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 (Re
gio), prin Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării ur‐
bane 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”, Obiectiv speciﬁc 4.4 „Creșterea
calității infrastructurii în vederea asigurării accesului
sporit la educație timpurie și sprijinirea participării pă‐
rinților pe piața forței de muncă”, Operațiunea „Creș‐
terea calității infrastructurii în vederea asigurării ac‐
cesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării
părinților pe piața forței de muncă”.
În vederea creșterii calității infrastructurii educa
ționale, la Grădinița cu Program Normal Nr. 3 vor ﬁ ﬁ
nanțate lucrări de reabilitare, extindere și echipare a
spațiilor existente. Astfel, prin reconﬁgurarea corpului
de clădire aferent instituției școlare și prin dotarea spa
țiilor cu echipamente moderne, copiii și cadrele didac
tice vor beneﬁcia de condiții optime în care își vor des
fășura activitățile educative.
Realizarea acestor investiții necesită un buget în
valoare totală de 2.656.689,17 lei, din care peste 2
milioane de lei sunt asigurate de Fondul European de
Dezvoltare Regională, bugetul național asigură o ﬁnan
țare ce depășește 328 de mii de lei, în timp ce coﬁnan
țarea beneﬁciarului se ridică la o valoare de peste 50
de mii de lei. Proiectul are o perioadă de implementare
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de 35 de luni, începând cu 13 aprilie 2018.
În prezent, din cele 1.178 de proiecte (inclusiv
aplicațiile depuse în cadrul SUERD) înregistrate în re
giunea Sud Muntenia, prin care sunt solicitate fonduri
nerambursabile de peste opt miliarde de lei, 74 de ce
reri de ﬁnanțare, cu o valoare solicitată de peste 1,4
miliarde de lei, au fost depuse de cele șapte municipii
reședință de județ din regiunea noastră, în cadrul Axei
prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”.
Dintre acestea, prin cele 11 aplicații depuse de muni
cipiul Giurgiu, sunt solicitate ﬁnanțări de peste 192
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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Situația proiectelor POR în data de 3 decembrie 2019
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La Mulți Ani România!
La Mulți Ani Români de pretutindeni!
Ca în ﬁecare an, cu ocazia Zilei Naționale a Ro
mâniei, cu solemnitatea datorată împlinirii a 101 ani
de la înfăptuirea Marii Uniri, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia a cinstit memoria eroilor care
sau jertfit pentru realizarea idealului de unire, idealul
tuturor românilor.
În acest sens, în cadrul manifestărilor oﬁciale pri
lejuite de Ziua Națională a României, reprezentanții
Agenției au depus o coroană de ﬂori la Monumentul
Eroilor din zona Orizont, simbol al profundei prețuiri
pentru sacriﬁciul eroilor români.
1 Decembrie a fost declarată Ziua Națională a
României în anul 1990, marcânduse astfel momentul
în care Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul
sau unit cu Patria Mamă, în 1918.

www.adrmuntenia.ro
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Liviu Gabriel
MUȘAT
• 20 de ani
de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia!

În data de 1 Decembrie, Liviu Gabriel MUȘAT, di
rectorul ADR Sud Muntenia, aniversează 20 de ani de
activitate neîntreruptă în cadrul Agenției.
Cu acest prilej, noi, agențienii, ne manifestăm apre
cierea pentru competența profesională dovedită în rea

lizarea obiectivelor Agenției, pentru abilitatea de a forma
și de a motiva un colectiv puternic, precum și pentru
inspirația de a transforma ﬁecare provocare întrun suc
ces!
La Mulți Ani cu sănătate și reușite pe toate planurile!

Octavian Cristian DOBRESCU
• 11 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia!
Luni, 2 decembrie, colegul nostru Octavian
Cristian DOBRESCU, șef Serviciu Achiziții publice
și asistență tehnică, a împlinit 11 ani de activi
tate în cadrul ADR Sud Muntenia!
Pe această cale, te felicităm șiți mulțumim
pentru implicarea și pentru competența mani
festate în întreaga activitate desfășurată în
Agenție!
La Mulți Ani cu împliniri!

www.adrmuntenia.ro
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Prima reuniune a grupului de stakeholderi interesați
de revizuirea politicilor privind tranziția către o economie
cu emisii scăzute de dioxid de carbon – Proiect SHREC
În data de 27.11.2019, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, în calitate de partener în pro
iectul SHREC, a organizat în Târgoviște, la sediul Consi
liului Județean Dâmbovița, prima întâlnire a grupului de
stakeholderi interesați de revizuirea politicilor privind
tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid
de carbon.
La eveniment, prin cele peste 20 de persoane pre
zente au fost reprezentate camerele de comerț, Aso
ciația Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România,
autoritățile locale, agențiile pentru protecția mediului, in
stitutele de cercetare, clusterele, precum și IMMurile.
Scopul evenimentului a fost de a face cunoscute
părților interesate activitățile proiectului, obiectivul ge
neral și obiectivele speciﬁce, rezultatele preconizate, pre
cum și de a transfera experiența de cunoaștere prile
juită de conferința de lansare a proiectului și de vizita de
studiu, desfășurate în luna octombrie, la Groningen, Olanda.
Astfel, în cadrul reuniunii au avut loc discuții pe
www.adrmuntenia.ro

tema contextului național în materie de energie rege
nerabilă și sa comparat situația României din acest
domeniu cu situația Olandei, având ca baza cele patru
exemple de bune practici prezentate și anume Energy
Academy Europe, Portul de Energie Eemshaven, Cen
trul de Expertiză în Energie – EnTranCe și Comunitățile
Energetice (Grunneger Power și Winsum Duurzaam).
Reamintim că obiectivul general al proiectului este
de a îmbunătăți politicile regionale și naționale, cu sco
pul de a crește ponderea energiei obținute din surse
regenerabile în mixul global de energie și de a încuraja
și facilita producerea și utilizarea surselor regenerabile
de către întreprinderi, comunități și gospodării care țin
tesc spre un viitor cu un consum de energie mai scăzut
în emisii de carbon.
Pentru mai multe informații puteți accesa web
siteul proiectului https://www.interregeurope.eu/shrec/
sau siteul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Mun
tenia https://adrmuntenia.ro/proiectulshrec/static/1236.
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DE FINANȚARE

Foto: intelligence.sri.ro

Fond de investiții de 3,5 miliarde de euro
pentru startupuri de tehnologie
La nivelul Uniunii Europene există intenția de a
se lansa un fond de investiții de 3,5 miliarde de euro
prin care se va ﬁnanța dezvoltarea tehnologică, pentru
a crește numărul inovațiilor, astfel încât dezvoltatorii
europeni să surclaseze actualele elite.
Fondul va încerca să reducă decalajul existent între
Europa, pe de o parte, și SUA sau China, pe de altă parte,
furnizând ﬁnanțare ﬁrmelor aﬂate în stadiu incipient în
www.adrmuntenia.ro

ceea ce privește tehnologiile profunde, precum biotehno
logia, tehnologia pentru sănătate și inteligența artiﬁcială.
Această oportunitate de ﬁnanțare va ﬁ lansată
oﬁcial în 2021 și va ﬁ condusă de Consiliul European
de Inovare, iar dimensiunea ﬁnală sar putea modiﬁca
în funcție de rezultatul discuțiilor bugetare cu statele
membre ale blocului.
Sursa: ﬁnantare.ro

10

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #444
26 noiembrie • 2 decembrie 2019

TURISM
ÎN SUD MUNTENIA
Sursă foto: nwradu.ro

Un popas pentru orice sezon:
Conacul Urlățeanu, Prahova

C

onacul Urlățeanu se aﬂă la
aproximativ 18 kilometri de municipiul
Ploiești și aparține Cramelor Halewood,
făcând parte, alături de alte crame și conace,
din circuitul turistic „Drumul Vinului”.
Doar câteva săptămâni ne despart de momentul
când sporturile de iarnă vor concentra turiștii în cele mai
ofertante stațiuni montane din țară. Până atunci, weekend
urile pot ﬁ de un farmec aparte grație târgurilor de Crăc
iun care tentează din ﬁecare oraș important al regiunii.
Momentele feerice prilejuite de un astfel de târg, capătă
plus valoare printrun discret popas la una din cramele
aﬂate pe Drumul Vinului. Reeditând un segment mai vechi
dintrun drum al vinului folosit de romani, acesta străbate
podgoriile renumite ale județului Prahova și include
popasuri la conace, curți domnești și mănăstiri, oferind
tuturor ocazia săși creeze momente memorabile.
Un astfel de popas este considerat Conacul Urlă
www.adrmuntenia.ro

țeanu, situat în vecinătatea orașului Urlați (cunoscut și
ca „orașul dintre vii”, așezare al cărei istoric se pierde în
negura vremurilor). Conacul a fost construit de boierul
Urlățeanu în anul 1922, în vârful dealului, în mijlocul
viilor cu struguri roșii unde soarele cu razele lui calde
dezmiardă strugurii pregătindui pentru cea mai degus
tată licoare. Construcția a fost introdusă în circuitul tu
ristic vitivinicol după ce, în anul 1999, Cramele Hale
wood au reușit să restaureze conacul și crama. Astfel,
turiștii au posibilitatea de a vizita o cramă funcțională
și de a regăsi atmosfera autentică a unei vechi case bo
ierești care impresionează atât prin arhitectura proprie,
cât și prin frumusețea domeniului pe care este situată.
„La Crama Urlățeanu, drumețul devine boier” și,
dornic să cunoască tainele vinului, ajungând în acest
loc plin de liniște și de lucruri care spun istorii interesan
te, aﬂă cum lucrau și cum trăiau înaintașii noștri.
Sursa: amfostacolo.ro/ visitprahova.ro
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Noul spital din Mioveni – în funcțiune!

Medicii și asistentele medicale ce deservesc Uni
tatea de primiri urgențe din cadrul noului spital din
Mioveni, construit la inițiativa autorităților locale, și
au început activitatea!
Următoarea etapă, în ceea ce privește comple
tarea organigramei acestei unități medicale, a presupus
mutarea la Mioveni a secțiilor de Pediatrie și Neona
tologie existente în Spitalul de Boli Cronice Călinești.
Transferul celor două secții sa efectuat în condițiile
în care a trebuit eliminată posibilitatea de contaminare
a instituției medicale noucreate. Pentru aceasta, în
ultima perioadă a lunii noiembrie, nașterile au fost
direcționate către Pitești. Cu data de 1 decembrie lu
crurile au intrat în normalitate, noul spital din Mioveni
oferind servicii medicale atât pentru nounăscuți, cât
și pentru viitoarele mame.
Sursa: jurnaluldearges.ro

A fost lansat proiectul transfrontalier
„Gestionarea comună a riscurilor și parteneriatul
în regiunea de frontieră Călărași – Dobrich”

CĂLĂRAȘI

La sfârșitul lunii noiembrie, în localitatea Dobrich,
Bulgaria, în cadrul conferinței organizate adhoc a fost
lansat proiectul „Gestionarea comună a riscurilor și
parteneriatul în regiunea de frontieră Călărași – Do‐
brich” realizat în parteneriat de Municipalitatea Do
brich, liderul proiectului, și Inspectoratul pentru Situații
de Urgență Călărași (ISU). Astfel, factorii implicați în
acest demers au punctat ﬁecare etapă a proiectului
aﬂat în implementare.
Prin derularea acestui proiect se dorește îmbună
tățirea cooperării transfrontaliere în regiunea Călărași
 Dobrich, printo serie de acțiuni comune care să aibă
ca rezultat diminuarea efectelor negative ale eventua
lelor dezastre naturale. În acest sens, vor ﬁ achizițio
nate echipamente care vor minimaliza timpul de re
acție în situații de urgență, vor ﬁ elaborate o strategie
și un plan de acțiune comun, în vederea gestionării di
feritelor situații de risc naturale sau antropice. De ase
menea, va ﬁ construită o rețea de parteneriat între
structurile cu atribuții în gestionarea situațiilor de ur
gență care participă la activitățile de protecție civilă.
Proiectul prevede îmbunătățirea cooperării trans
frontaliere în regiunea Dobrich – Călărași prin acțiuni
comune în cazul producerii unor dezastre naturale sau
www.adrmuntenia.ro

accidente industriale și diminuarea efectelor negative
ale acestora prin:
• efectuarea unor exerciții de simulare;
• organizarea de campanii de informare având drept
scop sensibilizarea populației celor două țări în vederea
pregătirii pentru situații de urgență;
• organizarea unui forum de discuții având ca scop
valorizarea măsurilor pentru o protecție mai bună a
populației din cele două regiuni în cazul producerii
unor situații de urgență.
Toate acestea asigură o pregătire mai bună a au
torităților competente și a populației, în vederea di
minuării efectelor negative ale dezastrelor survenite în
regiunea transfrontalieră.
Sursa: infomuntenia.ro
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Noi dotări pentru ISU Dâmbovița
Sursă foto: deltamed.ro

4 ambulanțe SMURD tip B (4x4), o tabără mobilă,
o bucătărie rulantă auto, 5 motopompe transportabile
și 5 motosuﬂante portabile sunt dotările tehnice pe
care Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Ba‐
sarab I” lea primit în ultimul semestru al anului în curs,
în vederea măsurilor destinate siguranței populației.
Astfel, cele 4 ambulanțe, cu dotările aferente, au
fost primite prin intermediul Inspectoratului General pen
tru Situații de Urgență, în cadrul Programului Operațio
nal Regional 20142020, prin proiectul „Îmbunătățirea
capacității de intervenție la urgențele medicale – re‐
giunea Sud.” Tabăra mobilă destinată persoanelor sinis
trate și bucătăria rulantă auto reprezintă achiziții prin
proiectul „Viziune 2020”, ﬁnanțat din Programul Opera
țional Infrastructură Mare 20142020. Nu în ultimul
rând, la inițiativa administrației județene, ISU Dâmbo
vița a fost dotat cu echipamente utilizate în stingerea a
incendiilor de vegetație și de pădure (5 motopompe trans
portabile și 5 motosuﬂante portabile de mare putere).
Sursa: ziaruldambovita.ro

GIURGIU

Municipiul Giurgiu
a găzduit
campania
„Orașele curate”

Siguranță
în locurile publice
din Țăndărei

IALOMIȚA

În perioada 2530 noiembrie, giurgiuvenii au re
ciclat deșeurile de echipamente electrice și electro
nice (DEEE), în cadrul campaniei „Orașe curate” de
rulate de ECOTIC, alături de Consiliul Județean Giurgiu
și de Primăria Municipiului Giurgiu. Pe această cale,
cetățenii au fost încurajați să recicleze în mod corect
astfel de echipamente, primind totodată tichete va
lorice (în funcție de greutatea aparatelor predate) sau
oportunitatea de a participa la o tombolă cu premii
atractive.
ECOTIC desfășoară această campanie în mediul
urban în parteneriat cu autoritățile publice și de me
diu locale, cu scopul de a informa locuitorii cu privire
la necesitatea colectării corecte a DEEE, punând to
todată la dispoziția cetățenilor puncte de colectare
specializate.
Sursa: giurgiupesurse.ro
www.adrmuntenia.ro

Pentru locuitorii orașului Țăndărei, autoritățile locale
au în vedere măsuri de siguranță, prin implementarea
unui sistem modern de supraveghere video. Acest proiect
preconizează o creștere a calității vieții populației, prin
asigurarea condițiilor optime de viață, respectiv securi
tatea cetățenilor din orașul Țăndărei, și crearea premiselor
de dezvoltare socioeconomică a orașului. Aplicația are o
valoare de aproximativ 300 de mii de lei și este ﬁnanțată
de Consiliul Județean Ialomița, prin intermediul Agenției
de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, în cadrul Pro
gramului Județean de Dezvoltare Locală.
Sursa: independentonline.ro
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În Sinaia vor circula
autobuze ecologice!

PRAHOVA

În orașul Sinaia, transportul public local va ﬁ asi
gurat prin autobuze hibrid. Acest demers va îmbunătăți
mobilitatea urbană și va crește calitatea vieții sinăieni
lor. Astfel, pentru realizarea acestei inițiative, adminis
trația locală a semnat contractul de achiziție a 11 au
tobuze hibrid, ﬁnanțat prin proiectul „Eco‐Bus”, în cadrul
Programului Operațional Regional 20142020.
Autovehiculele ecologice sunt dotate cu camere
video, internet wireless, sistem GPS în computerul de
bord, sistem e–ticketing și rampă pentru persoanele cu
dizabilități. De asemenea, în stațiile de autobuz vor ﬁ
montate 18 panouri cu mesaje pentru informarea în
timp real a călătorilor cu privire la timpul de sosire a
autobuzelor.
Proiectul include în lista beneﬁciilor creșterea ca
pacității de transport public, extinderea traseelor rutie
re, precum și modernizarea sistemului de transport, prin
introducerea unui sistem inteligent de management al
traﬁcului.
Sursa: phon.ro

23 de milioane de euro
pentru afacerile agricole din Teleorman

TELEORMAN

www.adrmuntenia.ro
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Sursă foto: expressdebanat.ro

Fermierii teleormăneni au atras în ultimii trei ani
fonduri nerambursabile de 23 de milioane de euro, pen
tru dezvoltarea afacerilor agricole. Potrivit Oﬁciului Jude
țean Teleorman al Agenției pentru Finanțarea Investiții
lor Rurale, au fost depuse aplicații pentru exploatațiile
agricole (submăsura 4.1), pentru procesarea și mar
ketingul produselor agricole (submăsura 4.2), pentru
instalarea tinerilor fermieri și pentru activități neagrico
le în zona rurală (submăsurile 6.1 și 6.2). De asemenea,
aplicanții au avut în vedere crearea și dezvoltarea de
activități neagricole pentru micii fermieri (submăsura
6.4), situațiile de risc generate de fenomenele climatice
nefavorabile, bolile animalelor și ale plantelor sau in
festările cu dăunători (submăsura 1.7) și, nu în ultimul rând,
implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dez
voltare locală (submăsura 19.2). Astfel, din totalul proiec
telor depuse de solicitanți din județul Teleorman, 419 au
fost declarate eligibile, suma contractată având valoarea
de 34.755.859 euro, până la această dată, efectuânduse
plăți către fermieri în valoare de 23 de milioane de euro.
Sursa: ziarulmara.ro
regio.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
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

EDITOR

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

Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia,

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

Direcția Dezvoltare și Comunicare,
Serviciul Comunicare
• Daniela TRAIAN director adjunct,
• Cristina RADU șef Serviciu Comunicare,
• Mihaela FELEA,
• Mădălina CILIBEANU,
• Șerban GEORGESCU,
• Mircea MARINACHE,
• Ionuț POPA
Email comunicare@adrmuntenia.ro,
Website www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării 3 decembrie 2019
Se distribuie gratuit

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.

