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ADR Sud Muntenia – Conferință de prezentare
a Raportului anual privind implementarea POR

J

oi, 19 decembrie, la sediul central al
Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia a avut loc evenimentul
organizat cu scopul prezentării
Raportului anual privind implementarea
Programului Operațional Regional 2014
2020 (POR).
În acest sens au fost dezbătute subiecte ce au a
dus în primplan stadiul de implementare a Programu
lui în regiunea Sud Muntenia, activitatea desfășurată
de Agenție până în prezent, precum și perspectivele
viitorului exercițiu ﬁnanciar. Astfel, a fost evidențiat mo
dul în care Programul contribuie la dezvoltarea econo
mică a comunităților locale, în acest scop Agenția de
rulând o intensă activitate atât în sprijinul solicitanților
de ﬁnanțare nerambursabilă, cât și al beneﬁciarilor.
Ca urmare a acestui demers, la nivelul regiunii Sud Mun
tenia, prin intermediul celor 1.178 de aplicații înregis
trate, sunt solicitate peste 8 miliarde de lei. Din aceste
aplicații depuse, pentru 648 au fost semnate contrac
tatele de ﬁnanțare a căror valoare solicitată depășește
4,8 miliarde de lei, unele aﬂânduse în etapa de imple
mentare, altele ﬁind în monitorizare.
În cadrul evenimentului, Liviu Gabriel Mușat, di
rectorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Mun
tenia a subliniat că activitatea intensă și responsabilă
desfășurată până la această dată, trebuie să devină o
constantă, deoarece „urmează un an important care
aduce posibilitatea ca agențiile pentru dezvoltare re‐
gională să ﬁe desemnate autorități de management
pentru viitorul Program Operațional Regional”.
Pe lângă activitățile derivate din calitatea de Orga
nism Intermediar, ADR Sud Muntenia a inițiat o intensă
campanie destinată elaborării documentelor strategice
pentru viitoarea perioadă de programare, ﬁind toto
dată partener în numeroase proiecte cu ﬁnanțare eu
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ropeană. Prin aceste proiecte, Agenția încurajează ac
cesarea unor căi noi de dezvoltare economică sustena
bilă, prin care antreprenorii, inovatorii, creatorii,
susținătorii locali și regionali sunt determinați să des
copere provocări antreprenoriale actuale și să dezvolte
idei de proiecte inedite ce vor putea ﬁ ﬁnanțate în ur
mătoarea perioadă de programare.
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 crearea unui spațiu pietonal
multifuncțional în municipiul Călărași
Joi, 19 decembrie, Liviu Gabriel Mușat, directorul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
și Daniel Ștefan Drăgulin, primarul municipiului Călă
rași, au semnat contractul de ﬁnanțare destinat proiec
tului „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Că‐
lărași prin crearea unui spațiu urban pietonal multifuncțional
în zona centrală a municipiului”.
Administrația locală beneﬁciază de ﬁnanțare ne
rambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional
20142020), în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dez‐
voltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4 e – „Pro‐
movarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de car‐
bon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele
urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimo‐
dale durabile și a măsurilor de adaptare 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”.
Pentru a reduce emisiile de carbon, autoritățile lo
cale vor crea un spațiu urban multifuncțional în centrul
administrativ al municipiului. În acest sens, se are în ve
dere realizarea unei infrastructuri care să permită de
plasările pietonale și cu bicicleta, reabilitarea urbanistică
a spațiului, în prezent degradat, precum și amenajarea
unor spații verzi care să reﬂecte diversitate și compoziție
peisagistică. Astfel, prin implementarea proiectului, lo
cuitorii municipiului Călărași vor beneﬁcia de un trans
port public funcțional, de o infrastructură ce va permite
deplasările pietonale și cu bicicleta în condiții de siguranță
și confort, de o creștere a calității vieții prin reducerea
poluării, precum și prin dezvoltarea unei zone pietonale
reprezentative, deschise interacțiunilor sociale, cu atât
mai mult cu cât spațiul de realizare a investițiilor se în
vecinează cu Parcul Central și Parcul Dumbrava.
Proiectul are un termen de implementare de 55
de luni, în perioada 1 noiembrie 2017 – 31 mai 2022,
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și un buget a cărui valoare totală este de 36.346.757,34
lei. Din aceștia, peste 30 de milioane de lei constituie
contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare
Regională, peste 4,7 milioane de lei reprezintă alocarea
din bugetul de stat, în timp ce beneﬁciarul asigură o co
ﬁnanțare eligibilă de aproape 727 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 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,
17 aplicații, cu o valoare solicitată de peste 232 de milioane
de lei, au fost depuse de Primăria Municipiului Călărași.
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 #447

PROGRAMUL OPERAțIONAL REGIONAL
20142020

17 • 19 decembrie 2019

Fonduri Regio pentru dezvoltarea durabilă
a municipiului Alexandria
Liviu Gabriel Mușat, directorul A
genției pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, și Victor Drăgușin, primarul
municipiului Alexandria, au semnat în
data de 17 decembrie două contracte
de ﬁnanțare destinate dezvoltării urbane
durabile (Axa prioritară 4).
Pentru aplicația „Amenajare peisa‐
gistică parc fosta UM în municipiul Alexandria” Primăria Mu
nicipiului Alexandria beneﬁciază de ﬁnanțare prin Regio (Pro
gramul Operațional Regional 20142020), în cadrul Priorității
de investiții 4.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii
mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și deconta‐
minării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor
de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării mă‐
surilor de reducere a zgomotului”. Demersul are în vedere
reconversia funcțională a unui teren intravilan și transformarea
lui întro zonă de agrement destinată tuturor categoriilor de
vârstă. Astfel, vor ﬁ realizate intervenții constând în amena
jarea spațiilor verzi, a aleilor pietonale și a pistelor pentru bi
ciclete. Vor ﬁ amenajate locuri de joacă, spații pentru acti
vitățile sportive, în seria dotărilor intrând, de asemenea, mobilier
urban modern și un sistem wiﬁ. Toate aceste investiții vor
crește calitatea vieții locuitorilor și atractivitatea zonei, ge
nerând totodată o îmbunătățire a imaginii municipiului Ale
xandria. Perioada de implementare a proiectului este de 41
de luni, începând cu 1 martie 2018, iar bugetul alocat aces
tuia are o valoare totală de 8.854.658,09 lei. Din aceștia,
peste 7,4 milioane de lei constituie contribuția din Fondul Eu
ropean pentru Dezvoltare Regională (FEDR), peste 1,1 mi
lioane de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, în timp ce
beneﬁciarul asigură o coﬁnanțare de aproape 176 de mii de lei.
Prin proiectul „Modernizare, extindere, dotare și ame‐
najare curte interioară la Grădinița cu Program Prelungit
Ion Creangă”, aferent Priorității de investiții 4.4 „Investițiile
în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pen‐
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tru dobândirea de competențe și învăța‐
re pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare”,
administrația locală își propune să con
ﬁgureze o infrastructură educațională mo
dernă, în conformitate cu standardele
actuale de calitate. Pe această cale, lu
crările de extindere, modernizare și ame
najare vor crea un spațiu adecvat pentru activitățile educative
desfășurate de preșcolari și cadrele didactice, în timp ce do
tările prevăzute în cadrul proiectului vor contribui la creșterea
calității actului educativ. Cu o perioadă de implementare de
40 de luni, până la 30 iunie 2021, aplicația are un buget în
valoare totală de 3.869.864,33 lei. Din această sumă, aproape
3,3 milioane de lei provin din FEDR, aproximativ 500 de mii
de lei sunt alocați din bugetul de stat, în timp ce coﬁnanțarea
beneﬁciarului depășește 81 de mii de lei.
În prezent, din cele 1.178 de proiecte, inclusiv aplicațiile
depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea
Dunării (SUERD), înregistrate la nivelul regiunii 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 miliarde de lei, au fost depuse de cele șapte mu
nicipii reședință de județ din regiunea noastră, în cadrul Axei
prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. Dintre aces
tea, 5 aplicații, având o valoare solicitată de peste 109 milioa
ne de lei, au fost depuse de Primăria Municipiului Alexandria.
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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ADR Sud Muntenia – eveniment de presă
privind stadiul Regio în regiune
Luni, 16 decembrie, la sediul din Călărași al Agen
ției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a fost
organizată conferința de presă destinată prezentării
stadiului de implementare a Programului Operațional
Regional 20142020 (Regio) în regiunea Sud Muntenia.
La nivelul regiunii noastre, până în prezent au fost în
registrate 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse
în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru 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 aces
tea, 642 de aplicații au fost contractate, accesând fon
duri de aproximativ 4,8 miliarde de lei. Pentru județul
Călărași, potențialii beneﬁciari de ﬁnanțare nerambur
sabilă au depus 116 aplicații care solicită fonduri de pes
te 991 de milioane de lei, 46 dintre acestea ﬁind ﬁ
nanțate cu peste 281 de milioane de lei.
ADR Sud Muntenia desfășoară o intensă activitate
ce se derulează pe două paliere importante. Pe de o
parte, pentru actualul exercițiu ﬁnanciar, se are în ve
dere evaluarea, și contractarea aplicațiilor depuse. De
asemenea, implementarea proiectelor, respectiv pro
cesul de monitorizare și veriﬁcare a contractelor sem
nate, se desfășoară cu aceeași intensitate, ca nivelul ab
sorbției fondurilor nerambursabile să ﬁe unul ridicat.
Pe de altă parte, au fost inițiate activități ce au ca ﬁnali
tate elaborarea documentelor strategice destinate vii
toarei perioade de programare pentru a se identiﬁca
zonele în care vor ﬁ realizate investiții, în conformitate
cu obiectivele de politică europeană, astfel încât să se
genereze un portofoliu de proiecte ce vor putea ﬁ de
puse la debutul viitorului exercițiu ﬁnanciar.
De asemenea, în cadrul conferinței de presă a
fost prezentată arhitectura noilor programe operațio
nale ce vor ﬁ ﬁnanțate din cele cinci obiective de po
litică aferente perioadei 20212027.
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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 decembrie 2019
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O, ce veste minunată! Au venit colindătorii!
Ca în ﬁecare an, în acest moment încărcat de săr
bătoare, pragul Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia a fost trecut de vestitorii Nașterii Dom
nului și ai unui An Nou mai bun.
Primiți cu bucurie, colindătorii de la Școala Gimna
zială Nr. 1 Jegălia, Centrul Social Sera și Grădinița cu Pro
gram Prelungit Rostogol, acești soli ai unei lumi mai bu
ne, au întărit în noi speranța, buna înțelegere și legătura
strânsă cu aproapele. Prin momentele emoționante pre
zentate de micuții colindători, îndrumați de cadrele di
dactice coordonatoare, a fost pusă în valoare zestrea
noastră spirituală moștenită din strămoși.
În cultura noastră, obiceiul colindatului este unul
ancestral, manifestânduse cu predilecție în timpul săr
bătorilor ce aduc în primplan ceremonialurile de ini
țiere, colindătorii împărtășind întregii comunități starea
magică a sărbătorii.
Astfel, cu magia sărbătorilor în suﬂet și cu dorința de
mai bine, vă dorim sărbători fericite alături de cei dragi!
www.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia prezentă la INNOMATCH –
Ecosisteme de inovare conectate global
Miercuri, 11 decembrie 2019 un reprezentant al
ADR Sud Muntenia a participat la INNOMATCH – eve
nimentul anual de inovare al regiunii Vest.
Ajuns în acest an la cea dea șaptea ediție, eve
nimentul a fost organizat de Agenția pentru Dezvoltare
Regională Vest, în parteneriat cu Tehimpuls  Centrul
Regional de Inovare și Transfer Tehnologic, Automoti
vest și Clusterul Regional TIC, adresânduse tuturor
celor care împărtășesc viziunea de a dezvolta un eco
sistem antreprenorial și de inovare în care companiile
să performeze.
Tematica din acest an, Ecosisteme de inovare
conectate global, a fost dezbătută cu speakeri inter
naționali și locali în cadrul a trei paneluri și anume:
1. politici orientate spre viitor;
2. proiectarea ecosistemelor de inovare;
3. antreprenoriat consecvent – curajos sau dis
ruptiv.
www.adrmuntenia.ro
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Sursă foto: termice.ro

Sa prelungit perioada de depunere a dosarelor
destinate instalării sistemelor fotovoltaice

A

dministrația Fondului pentru Mediu
(AFM) a prelungit perioada de
depunere a dosarelor de ﬁnanțare
privind instalarea de sisteme fotovoltaice
pentru gospodăriile izolate neracordate
la rețeaua de distribuție a energiei
electrice. Scopul programului îl
reprezintă creșterea eﬁcienței
energetice, îmbunătățirea calității
aerului și reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră, prin producerea de energie
electrică din surse regenerabile pentru
locuințele situate la cel puțin 2 kilometri
distanță de rețeaua națională de
distribuție a energiei electrice și prin
reducerea utilizării combustibililor
convenționali.
Programul se adresează unităților administrativ
teritoriale care se regăsesc în lista potențialilor bene
www.adrmuntenia.ro

ﬁciari pentru care se pot depune cereri de ﬁnanțare,
numărul de gospodării și sumele alocate acestora, pu
blicată pe siteul AFM.
Suma alocată sesiunii de ﬁnanțare pentru acest
an este de 230 de milioane de lei, iar ﬁnanțarea ne
rambursabilă acordată de Administrația Fondului pen
tru Mediu este în proporție de 100% din valoarea chel
tuielilor eligibile, dar nu mai mult de 25.000 de lei
inclusiv TVA, pentru ﬁecare sistem fotovoltaic care de
servește o gospodărie. Fondurile se acordă eșalonat,
în interiorul perioadei de valabilitate a contractului de
ﬁnanțare și pe măsura implementării proiectului.
În cadrul unei sesiuni de ﬁnanțare, solicitantul
poate depune o singură cerere de ﬁnanțare pentru o
parte sau pentru toate gospodăriile cuprinse în lista
potențialilor beneﬁciari publicată pe siteul AFM. Pen
tru ﬁecare gospodărie se poate obține ﬁnanțare o sin
gură dată.
Sursa: observatorcl.info
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Reuniunea Comitetului de Monitorizare URBACT

Î

n luna decembrie, a avut loc la Paris
Reuniunea Comitetului de Monitorizare
a Programului de Cooperare URBACT III.
Evenimentul a fost prezidat de Camelia Coporan, di
rector general Direcția Generală Cooperare Teritorială Eu
ropeană în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvol
tării și Administrației (MLPDA), în calitate de Președinte
desemnat al Comitetului de Monitorizare URBACT în anul
2019. Unul dintre cele mai importante puncte de pe agen
da evenimentului a fost aprobarea, de către membrii Co
mitetului de Monitorizare, a demarării procedurilor pentru
formarea Comitetului de Programare pentru viitorul pro
gram URBACT IV și a prioritizării acestui proces, sublini
induse importanța coordonării acestui program interre
gional cu programele operaționale.
Astfel, sa stabilit ca, în anul 2020, să aibă loc două Co
mitete de Programare, primul ﬁind planiﬁcat în luna mai
și având ca scop conturarea strategiei și priorităților viito
rului program. În programarea viitorului URBACT IV se va
ține cont atât de complementaritatea cu Inițiativa Euro
peană Urbană (European Urban Initiative), Agenda Urba
nă, Carta de la Leipzig, precum și de corelarea cu progra
mele operaționale cu ﬁnanțare europeană implementate
la nivel național și cu alte programe interregionale.
De asemenea, Secretariatul Comun a raportat mem
brilor Comitetului de Monitorizare stadiul de implemen
tare a Rețelelor URBACT, programul având în implemen
tare 3 tipuri de proiecte: Rețele de Planiﬁcare a Acțiunilor,
Rețele de Implementare și Rețele de Transfer, în total în
sumând 72 de proiecte, dintre care 37 au beneﬁciari din
România. Complementar acestor proiecte, URBACT are o
puternică strategie de capitalizare și comunicare, în cadrul
căreia se desfășoară o serie de acțiuni care vizează dezvol
tarea urbană sustenabilă în orașele din Europa.
Printre cele mai discutate inițiative sa numărat ac
țiunea „Vitalitatea orașelor mici din Europa”, o primă eta
pă a acestui demers ﬁind deja inițiată sub forma unui son
daj trimis tuturor statelor membre pentru a contribui la
evaluarea politicilor existente la nivel național. Se previzio
nează ca rezultatele sondajului să ghideze grupul de lucru
către posibile măsuri de sprijin, personalizate ﬁecărui stat
membru, în susținerea dezvoltării acestor orașe.
De asemenea, URBACT găzduiește evenimentul „La‐
boratoare pentru orașe” (City Labs), care se concentrează
pe principiile dezvoltării urbane integrate. Rezultatele in
clud publicații tematice, care vor contribui la reînnoirea
Cartei de la Leipzig a Președinției germane 2020 a UE, un
document cheie de politică urbană.
URBACT III este un program de cooperare interre
www.adrmuntenia.ro

gională, care are ca scop promovarea dezvoltării urbane
durabile. Misiunea URBACT este de a permite orașelor să
colaboreze și să dezvolte împreună soluții integrate pentru
provocările comune în domeniul dezvoltării urbane, prin
crearea cadrului în care orașele pot colabora, învăța unele
de la altele și contura împreună soluții și bune practici
pentru îmbunătățirea politicilor urbane.
Programul are un buget total de 96,3 milioane euro
(din care 74,3 milioane euro din Fondul European de Dez
voltare Regională) și ﬁnanțează următoarele trei tipuri de
intervenții:
• Schimb de experiență și bune practici la nivel trans
național;
• Creșterea capacității administrative;
• Capitalizarea și diseminarea rezultatelor.
• Programul URBACT III este organizat în jurul urmă
toarelor obiective principale:
• Creșterea capacității în implementarea politicilor:
îmbunătățirea capacității orașelor de a gestiona politicile
și practicile pentru dezvoltarea urbană durabilă întro ma
nieră integrată și participativă.
• Formularea politicilor: îmbunătățirea modului în
care sunt elaborate strategiile de dezvoltare urbană și pla
nurile de acțiune în orașe.
• Implementarea politicilor: îmbunătățirea implementă
rii planurilor integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă.
Consolidarea și împărtășirea cunoștințelor: creșterea
accesului profesioniștilor în domeniu și al actorilor implicați
în luarea deciziilor la toate nivelurile (UE, național, regional
și local) la cunoștințe și knowhow din cadrul URBACT pri
vind toate aspectele legate dezvoltarea urbană.
Încă din anul 2002, peste 1.000 de orașe europene
implicate în Programul URBACT au experimentat valoarea
adăugată a cooperării transnaționale, transferul de bune
practici în afara granițelor naționale, și abordarea partici
pativă în elaborarea de politici.
Sursa: mdrap.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA
Sursă foto: peles.ro

Spre Sinaia, perla Carpaților!

S

www.adrmuntenia.ro

Enescu sau Domeniul Știrbey care la rândui, ascunde
istorii interesante.
Însă cei care iubesc aventura, în acest sezon, pot
alege domeniul schiabil, una dintre cele mai populare
zone de schi din România. Acesta înglobează 22 de ki
lometri de pârtii desfășurate pe zonele Valea Dorului, Va
lea cu Brazi, Valea lui Carp, și Valea Soarelui, zone aﬂa
te între altitudinile 860 și 2000 de metri.
Vacanța se apropie cu pași repezi, iar Sinaia, sta
țiune turistică și balneoclimaterică de interes național,
își îmbie colindătorii cu bogățiile ei bine ancorate în
teluric sau bine ascunse printre nori.
Sursa: Wikipedia
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Sursă foto: romaniajournal.ro

ituat în județul Prahova, orașul Sinaia
este o atracție turistică nu doar
datorită peisajului miriﬁc ce înconjoară
zona, ci și monumentelor istorice,
adevărate bijuterii arhitecturale, în
cadrul cărora Castelul Peleș, reședința de
odinioară a Casei Regale a României
ocupă un loc privilegiat.
Astfel, un itinerar prin urbea montană, include în
mod obligatoriu Castelul Peleș, unul dintre cele mai
importante ediﬁcii istorice din România, unicat prin va
loarea sa artistică și istorică. Construcția a fost ridicată
ca reședință de vară a familiei regale, pe vremea când ora
șul Sinaia era un mic sat de munte numit Podul Neagului.
Totuși, primii locuitori care sau stabilit în pădurea
virgină de aici, aﬂată la poalele Bucegilor, au fost călu
gării de la Mănăstirea Sinaia, ctitorită între 16901695
de către marele spătar Mihai Cantacuzino, precum și
niște scutelnici care se ocupau cu paza mănăstirii și culti
varea moșiilor acesteia. În timp, orașul a luat numele mă
năstirii care a fost denumită așa după călătoria spăta
rului la Mănăstirea Sfânta Ecaterina din peninsula Sinai.
Cu siguranță, cei care preferă vacanțele urbane,
pot găsi aici numeroase oportunități de petrecere a
timpului liber, Cazinoul Sinaia, Casa Memorială George
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DN 41
protejat de o perdea
forestieră!

CĂLĂRAȘI

ARGEȘ

În comuna Chirnogi din județul Călărași a fost
ﬁnalizată plantarea unei perdele forestiere care va
asigura protecție la înzăpezire și va diminua cheltu
ielile datorate acestui fenomen.
Demersul își dovedește oportunitatea în con
textul în care, în cursul acestui an, în România sa
manifestat fenomenul de tornadă, iar seceta a durat
din luna mai până în luna noiembrie, în timp ce la
nivel mondial a fost înregistrată cea mai călduroasă
vară din istorie.
Acțiunile au fost realizate în cadrul proiectului
de împădurire „Adoptă un copac!” implementat de
Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ViitorPlus în
județele Călărași și Dolj. În această campanie au fost
implicați 700 de voluntari din companiile partenere
și din comunitățile locale, care au plantat 21.000 de
puieți în comunele Chirnogi (Călărași) și Bistreț (Dolj).
Programul „Adoptă un copac!”, inițiat de Vii
torPlus, este un demers care ajută la creșterea su
prafeței împădurite din România.
Sursa: observatorcl.info

Autostrada
Pitești – Sibiu,
ﬁnanțare record!

În topul autostrăzilor ce vor primi cele mai con
sistente ﬁnanțări în cursul anului viitor se aﬂă și Auto
strada PiteștiSibiu. Drumul de mare viteză care va tra
versa Carpații beneﬁciază de o alocare bugetară de peste
210 milioane de lei destinați construcției secțiunilor
1, 4 și 5. În prezent, există un contract semnat doar
pentru construcția secțiunii 1, lucrările pregătitoare
ﬁind deja ﬁnalizate. Celelalte două secțiuni sunt în li
citație, urmând ca în 2020 să debuteze lucrările de pro
iectare, după semnarea contractelor aferente.
Sursa: ziarulargesul.ro

Internet
gratuit prin WiFi4EU,
la Pucioasa!

Proiect
de anvergură
în comuna
Adunații Copăceni!

DÂMBOVIțA

GIURGIU

Locuitorii orașului Pucioasa vor avea acces gra
tuit la internet! Serviciul wiﬁ poate ﬁ accesat în zone
din centrul orașului și în Parcul Independenței. Echi
pamentele au fost instalate pe baza voucherului ac
cesat de administrația locală prin proiectul WiFi4EU.
Pentru zonele cu acces gratuit la internet funcționea
ză rețeaua WiFi4EU PUCIOASA disponibilă fără publi
citate și fără să colecteze date cu caracter personal.
Inițiativa WiFi4EU se adresează entităților înves
tite cu o misiune de serviciu public, în special munici
palități locale, biblioteci, centre de sănătate. UE ﬁnan
țează echipamentele și costurile de instalare (punctele
de acces la internet), iar entitatea locală plătește pen
tru conectivitate (abonamentul la internet) și întreți
nerea echipamentului.
Sursa: gazetadambovitei.ro
www.adrmuntenia.ro

Luna decembrie vine cu daruri pentru giurgiu
venii din Adunații Copăceni: a fost ﬁnalizat proiectul
ce asigură branșarea la rețeaua de gaze a localității.
Astfel, livrarea de gaze naturale va ﬁ asigurată
mai întâi pentru Primărie și instituțiile aﬂate în ad
ministrația acesteia, urmând ca din luna martie să
poată depună cereri de branșare și consumatorii cas
nici.
Proiectul sa dovedit unul de o complexitate ri
dicată, întrucât conectarea comunei la rețeaua de
gaze a presupus subtraversarea râurilor Sabar, Argeș,
a șoselei de centură a capitalei, precum și a nume
roase intersecții, pe o lungime de peste 40 de km.
Sursa: stirigiurgiu.ro
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Stație modernă de tratare a apei
pentru municipiul Slobozia!
Sursă foto: osmozainversa.ro

În municipiul Slobozia populația va beneﬁcia în
scurt timp de apă potabilă de calitate. În acest sens, re
prezentanții autorităților locale și ai URBAN SA au rea
lizat o vizită de lucru în Italia, la fabrica producătoare a
stației de tratare a apei prin tehnologia de osmoză inver
să, o metodă de ultimă generație. Astfel, au fost prezen
tate caracteristicile tehnice ale stației de tratare a apei
care, momentan, se aﬂă în testări. În cel mai scurt timp,
aceasta va ajunge la Slobozia, alături de ﬁltrele de căr
bune activ, pentru a asigura cetățenilor o apă potabilă
de calitate.
Sursa: agendaialomiteana.ro

Sursă foto: ziarulsanatatea.ro

Aparat
de înaltă performanță
pentru Spitalul
de ObstetricăGinecologie
Ploiești!
PRAHOVA

Spații verzi
pentru elevii Liceului
Teoretic Zimnicea!

TELEORMAN

Pentru viitoarele mămici care apelează la servi
ciile medicale ale specialiștilor din Ploiești, a fost a
chiziționat un ecograf de înaltă performanță. Apara
tul, cel mai modern din sistemul public de sănătate
prahovean, permite examinări în sistem 2D, 3D și chiar
4D. Astfel, poate ﬁ efectuat controlul medical atât al
femeilor însărcinate, cât și al fătului, pentru depista
rea exactă a eventualelor probleme de sănătate, ﬁe
la nivelul cordului sau al sistemelor muscular și osos.
Ecograful de ultimă generație a fost achiziționat de
spital cu fonduri de la Ministerul Sănătății și de la
Consiliul Județean.
Sursa: ph‐online.ro
www.adrmuntenia.ro

În curând, în campusul din cadrul Liceului Teo
retic Zimnicea vor ﬁ ﬁnalizate lucrările de amenajare
a spațiilor verzi. Astfel, au fost plantați tei, stejar roșu,
frasin și salcie și peste 400 de trandaﬁri. În cadrul ace
leiași campanii, în preajma unităților școlare, au fost plan
tați circa 500 de arbori, tei și stejar roșu. Investițiile au
fost realizate din bugetul local
Sursa: ziarul‐mara.ro
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editia.eu
16 decembrie 2019

www.adrmuntenia.ro

14

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
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 20 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.

