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Aproximativ 16 milioane de lei fonduri Regio,
pentru creșterea calității serviciilor medicale
furnizate în regim ambulatoriu, din județul Prahova

Î

n data de 5 februarie, Liviu Gabriel
Mușat, directorul Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
BogdanAndrei Toader, președintele
Consiliului Județean Prahova, și Florin
Constantin, primarul orașului Vălenii de
Munte, au semnat contractele de ﬁnanțare
pentru proiecte menite a crește gradul de
accesibilitate a populației la serviciile
medicale furnizate în regim ambulatoriu.

Secția de ambulatoriu integrat a Spitalului de ObstetricăGinecologie Ploiești

Astfel, prin proiectul „Extinderea, reabilitarea,
modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al
Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești”, ad
ministrația județeană, beneﬁciarul ﬁnanțării nerambur
sabile, va realiza lucrări ce vor conduce la reorganizarea
spațiului secției medicale, la scăderea numărului de

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

pacienți redirecționați spre alte unități medicale și a
timpului necesar pentru diagnosticare sau tratament.
Nu în ultimul rând, este vizată creșterea nivelului calita
tiv al serviciilor medicale furnizate în regim ambulatoriu.
(continuare în pagina 3)
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Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte

(continuare din pagina 2)
Valoarea totală a investițiilor se ridică la 7.495.361,73
lei, din care peste 5,2 milioane de lei sunt alocate din
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), pes
te două milioane de lei reprezintă contribuția din buge
tul de stat, în timp ce contribuția beneﬁciarului ajunge la
aproximativ 150 de mii de lei. Perioada de implementa
re a proiectului este de 42 de luni, începând cu 1 iunie 2018.
Aplicația „Dotarea ambulatoriului de specialita‐
te din Vălenii de Munte în vederea creșterii accesibili‐
tății serviciilor de sănătate pentru populație”, depusă
de administrația orașului Vălenii de Munte, urmărește,
pe de o parte, creșterea calității actului medical și a
numărului de beneﬁciari de servicii medicale diagnos
tice, terapeutice, de consiliere, prevenție și recuperare.
Pe de altă parte, se dorește diminuarea timpului de
așteptare pentru efectuarea investigațiilor, precum și
a numărului de internări.
Pentru consolidarea infrastructurii Ambulatoriului,
investițiile se ridică la o valoare totală de 8.197.076,69
lei. Din această sumă, peste 5,7 milioane de lei repre
zintă alocarea FEDR, contribuția din bugetul de stat
este de aproape 2,3 milioane de lei, în timp ce beneﬁ
ciarul asigură o coﬁnanțare de aproximativ 164 de mii
de lei. Proiectul are o perioadă de implementare de
18 de luni, până la 30 martie 2020.
Cele două aplicații depuse de administrațiile pra
hovene sunt ﬁnanțate din Regio (Programul Operațio
nal Regional 20142020), prin Axa prioritară 8 – „Dez‐
voltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea
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de investiții 8.1  „Investiții în infrastructurile sanitare
și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel na‐
țional, regional și local, reducând inegalitățile în ceea
ce privește starea de sănătate și promovând incluziu‐
nea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile
sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de
la serviciile instituționale la serviciile prestate de co‐
munități”, Obiectivul speciﬁc 8.1  Creșterea acce‐
sibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor
de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și
izolate, Operațiunea A  Ambulatorii.
În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înregis
trat 1.178 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 306 aplicații, având o va
loare solicitată de peste 2 miliarde de lei. Dintre acestea,
prin cele 19 cereri de ﬁnanțare 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 10 februarie 2020

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

4

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

Info Regional Sud Muntenia #452
5 • 9 februarie 2020

INFO
ADR SUD MUNTENIA

Ne mărim echipa!

A

A

genția pentru Dezvoltare Regionala
Sud Muntenia organizează
concurs pentru ocuparea a două
posturi de expert în cadrul Serviciului
comunicare, în data de 17 februarie
2020, la sediul central din municipiul
Călărași, str. gen. Constantin Pantazi,
nr.7A, jud. Călărași.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea posturilor:
• studii superioare absolvite cu diplomă de licen
ță în unul dintre următoarele domenii: științe ingine
rești sau științe economice;
• experiență de minim 2 ani în unul dintre do
meniile susmenționate;
• cunoștințe foarte bune de limba română;
• cunoștințe foarte bune de operare pe calculator;
• capacitatea de a lucra în echipă;
• capacitate de sinteză și analiză;
• excelente abilități de comunicare și prezentare;
• disponibilitate pentru deplasări în țară și în stră
inătate.
Alte cerințe:
• posesor de permis de conducere auto și dispo
nibilitate pentru deplasări în regiune.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul
central al ADR SudMuntenia din Călărași, str. Gen.
Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, până la data
de 14 februarie 2020, ora 12:00.
Concursul se va desfășura în data de 17 februa
rie 2020, la sediul central al ADR Sud Muntenia din
Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Că
lărași, începând cu ora 10:00.
Informații suplimentare se pot obține la sediul
ADR SudMuntenia str. Gen. Constantin Pantazi, nr.
7A, jud. Călărași, tel. 0242/331769.
Persoane de contact: Traian Daniela Camelia 
Director adjunct dezvoltare și comunicare/ email:
da.dezvoltare@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana  Șef
birou resurse umane/email: resurseumane@adrmun
tenia.ro.
Cuprinsul prezentului anunț, bibliograﬁa, pre
cum și documentele necesare înscrierii la concurs
pot ﬁ consultate si pe siteul ADR Sud Muntenia, la
adresa www.adrmuntenia.ro (secțiunea Biblioteca
Documente utile  Bibliograﬁi concursuri de angaja
re), link: https://www.adrmuntenia.ro/download_ﬁle/
document/1176/concursserviciulcomunicare17
012020.rar.

www.adrmuntenia.ro

genția pentru Dezvoltare
Regionala Sud Muntenia
organizează concurs pentru ocuparea a
două posturi de expert în cadrul
Serviciului dezvoltare, în data de 18
februarie 2020, la sediul central din
municipiul Călărași, str. gen. Constantin
Pantazi, nr.7A, jud. Călărași.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea posturilor:
• studii superioare absolvite cu diplomă de
licență;
• experiență de minimum 1 an în domeniul pla
niﬁcării sau în implementarea de proiecte;
• cunoștințe foarte bune de limba engleză (scris,
vorbit, citit);
• cunoștințe foarte bune de operare pe calcula
tor;
• capacitatea de a lucra în echipă;
• excelente abilități de comunicare și prezentare;
• disponibilitate pentru deplasări în țară și în stră
inătate.
Alte cerințe:
• posesor de permis de conducere auto și dispo
nibilitate pentru deplasări în țară și străinătate.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul
central al ADR SudMuntenia din Călărași, str. Gen.
Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, până la data
de 14 februarie 2020, ora 12:00.
Concursul se va desfășura în data de 18 fe
bruarie 2020, la sediul central al ADR Sud Muntenia
din Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud.
Călărași, începând cu ora 10:00.
Informații suplimentare se pot obține la sediul
ADR SudMuntenia str. Gen. Constantin Pantazi, nr.
7A, jud. Călărași, tel. 0242/331769.
Persoane de contact: Traian Daniela Camelia 
Director adjunct dezvoltare și comunicare/ email:
da.dezvoltare@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana  șef
Birou resurse umane/email: resurseumane@adrmun
tenia.ro.
Cuprinsul prezentului anunț, bibliograﬁa, pre
cum si documentele necesare înscrierii la concurs
pot ﬁ consultate si pe siteul ADR Sud Muntenia, la
adresa www.adrmuntenia.ro (secțiunea Biblioteca
Documente utile Bibliograﬁi concursuri de angajare),
link: https://www.adrmuntenia.ro/download_ﬁle/do
cument/1174/concursserviciuldezvoltareSC18
022020.rar.
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Sediul ADR Sud Muntenia

Ne mărim echipa!

A

genția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia organizează concurs pentru ocuparea
unui post de expert în cadrul serviciului dezvoltare Biroul județean Prahova (mun.
Ploiești), în data de 18 februarie, la sediul central din municipiul Călărași, str. Gen. Constantin
Pantazi, nr.7A, jud. Călărași. Contractul individual de muncă va ﬁ pe durată determinată de 12
luni din momentul angajării.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
• studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
• cunoștințe foarte bune de limba engleză(scris,
vorbit, citit);
• cunoștințe foarte bune de operare pe calculator;
• capacitatea de a lucra în echipă;
• excelente abilități de comunicare și prezentare;
• disponibilitate pentru deplasări în țară și în stră
inătate.
Alte cerințe:
• posesor de permis de conducere auto și dispo
nibilitate pentru deplasări în țară și străinătate.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul cen
tral al ADR SudMuntenia din Călărași, str. Gen. Con
stantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, până la data de
14 februarie 2020, ora 12.00.
Concursul se va desfășura în data de 18 februarie
2020, la sediul central al ADR Sud Muntenia din
www.adrmuntenia.ro

Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud.
Călărași, începând cu ora 10.00.
Informații suplimentare se pot obține la sediul
ADR SudMuntenia str. Gen. Constantin Pantazi, nr.
7A, jud. Călărași, tel. 0242/331769.
Persoane de contact: Traian Daniela Camelia 
Director adjunct dezvoltare și comunicare/ email:
da.dezvoltare@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana Șef
birou resurse umane/email: resurseumane@adrmun
tenia.ro.
Cuprinsul prezentului anunț, bibliograﬁa, pre
cum si documentele necesare înscrierii la concurs
pot ﬁ consultate si pe siteul ADR Sud Muntenia, la
adresa www.adrmuntenia.ro (secțiunea Biblioteca
Documente utile Bibliograﬁi concursuri de angajare),
link: https://adrmuntenia.ro/download_ﬁle/docu
ment/1175/concursserviciuldezvoltareBJPH1802
2020.rar.
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

Catalogul surselor de ﬁnanțare nerambursabilă
active pentru luna februarie 2020
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Mun
tenia, prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a publicat
Catalogul surselor de ﬁnanțare nerambursabilă pentru
luna februarie 2020!
Scopul editării acestei publicații este de a veni în
sprijinul potențialilor beneﬁciari de fonduri nerambur
sabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să rea
lizeze diferite investiții. Astfel, în acest document sunt
prezentate oportunitățile de ﬁnanțare din programele
www.adrmuntenia.ro

operaționale și schemele de grant, ce se derulează în
prezent în România, precum și oportunitățile din Pro
gramul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020,
INTERREG VA și URBACT III.
Publicația electronică poate ﬁ accesată pe siteul
Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Bibliotecă >
Documente utile > Catalogul surselor de ﬁnanțare, link:
https://www.adrmuntenia.ro/download_ﬁle/newslet
ter/463/csffebruarie2020.pdf.
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Sursă foto: scontentotp11.xx.fbcdn.net

Apel de proiecte destinat
antreprenoriatului cultural
private, interesate de oportunitățile
de ﬁnanțare dedicate antrepreno
riatului cultural.
Programul ROCULTURA, ﬁnan
țat prin Granturile SEE 2014 – 2021,
gestionat de UMP, are ca obiectiv
general consolidarea dezvoltării eco
nomice și sociale prin cooperare cul
turală, antreprenoriat cultural și ma
nagementul patrimoniului cultural.
Sursa: fonduri‐structurale.ro

Oportunități
de internaționalizare
a IMMurilor
inovative,
prin European
INNOWWIDE!
Prin proiectul European IN‐
NOWWIDE, a fost lansat un apel
prin care sunt ﬁnanțate studii de
fezabilitate privind internaționali
zarea IMMurilor inovative, indi
ferent de sectorul în care acestea
își desfășoară activitatea. Proiec
tele pot ﬁ depuse până la 31 mar
tie și beneﬁciază de un buget de
60.000 de euro.
Pot depune aplicații IMMuri
inovatoare, companii tinere și start
upuri care au fost înﬁințate întrun
stat membru al UE sau dintro țară
asociată programului Orizont 2020,
care sunt angajate întro activitate
economică și respectă viabilitățile
ﬁnanciare și criteriile etice speciﬁ
cate în liniile directoare INNOW‐
WIDE Call 2.
Sursa: ﬁnantare.ro
Sursă foto: pixabay

Unitatea de Management a
Proiectului (UMP) din cadrul Minis
terului Culturii va lansa în perioada
următoare cea dea doua sesiune
a apelului „Consolidarea antrepre‐
noriatului cultural și dezvoltarea
audienței și a publicului”.
În acest sens, în data de 19 fe
bruarie, la Muzeul Astra din Sibiu,
va ﬁ organizat un seminar de infor
mare destinat entităților publice și

OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

Morphosis Capital ﬁnanțează
ﬁrme mici și mijlocii!
IMMurile românești ceși des
fășoară activitatea în domenii pre
cum: bunuri de larg consum, servicii
medicale, tehnologie și servicii bu
siness to business (B2B), pot primi
ﬁnanțări cuprinse între cinci și 10 mi
lioane de euro, de la fondul de inves
tiții Morphosis Capital. Fondul inves
tește în IMMuri românești scalabile,
cu potențial mare pentru extindere
națională și internațională și EBITDA de
minimum jumătate de milion de euro.
Strategia ﬂexibilă de investiții
www.adrmuntenia.ro

a fondului permite preluarea atât
de participații minoritare, cât și ma
joritare ce pornesc de la 30% și ajung
până la 70%, în funcție de nevoile in
dividuale ale ﬁecărei afaceri.
Morphosis este susținut de Uni
unea Europeană, prin Fondul Euro
pean de Investiții (FEI) și Programul
Operațional Regional (POR), alături
de coﬁnanțatori precum Banca Tran
silvania, antreprenorii internaționali
și locali, precum și fondatorii înșiși.
Sursa: startupcafe.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Lacul Miresei

Câmpina, un oraș pe toate gusturile!

S

ituat pe Valea Prahovei întrun
adevărat amﬁteatru natural,
înconjurat de râurile Câmpinița, Doftana
și Prahova, municipiul Câmpina este
considerat una dintre zonele urbane
privilegiate din România, grație
numeroaselor posibilități de petrecere a
timpului liber.
Atestată documentar din anul 1503, Câmpina a
fost un punct strategic pentru controlul mărfurilor, fapt
ce a determinat o dezvoltare rapidă a așezării. Dea lun
gul timpului, evoluția comunității a fost impulsionată de
contexte precum exploatarea țițeiului, de amenajarea
băilor minerale, în jurul anului 1857, sau de inaugurarea,
în decembrie 1879, a căii ferate PloieștiPredeal.
În prezent, Câmpina reprezintă o atracție turistică
pentru toate gusturile și, foarte important, pentru toa
te vârstele. Dacă alegeți să petreceți o vacanță în aceas
tă locație, care dispune de numeroase hoteluri și pensi
uni, ați putea începe prin explorarea orașului cu „Biserica
de la Han”, monument istoric, cel mai vechi ediﬁciu din
oraș, ridicat, conform referințelor istorice, pe fundația
unui lăcaș de cult din anul 1729, când moșia Câmpina
era stăpânită de familiile Câmpineanu și Lupoianu. Că
lătoria poate căpăta o notă culturală cu includerea pe
lista destinațiilor a Muzeului Memorial „Nicolae Grigo‐
rescu” și a Muzeului Memorial „Bogdan Petriceicu Haș‐
deu”. Primul obiectiv este, de fapt, casa în care marele
pictor român sa retras alături de Maria Danciu, cea ca
re ia fost model în multe dintre tablouri. Aici pot ﬁ ad
mirate picturi reprezentative precum: „Car cu boi”, „Auto‐
portret”, „Șir de care cu boi”, „Păstorită stand”, „Flori de
măceș”, „Copil culcat”, „Ciobănaș”, „Țărancă cu trais‐
www.adrmuntenia.ro

tă”, „Căpițe cu fân”, „Portret de femeie”, dar și portre
tul soției sale, pe care a iubito atât de mult.
Cel deal doilea obiectiv, supranumit și „Templul
Spiritului” a fost construit de Bogdan PetriceicuHaș
deu, scriitor și istoric român, în memoria ﬁicei sale Iu
lia, decedată prematur, spațiu cultural pe cale a deveni
unul dintre cele mai moderne muzee din țară, grație
fondurilor Regio ce vor ﬁ investite în cursul acestui an.
Timpul capătă, cu siguranță, o altă valoare, me
ditând asupra lui în preajma „Lacului Miresei”, unul
dintre cele mai frumoase locuri ale zonei, o destinație
aparte, mai ales datorită legendelor.
Părăsind spațiul urban al Câmpinei, se pot explo
ra, grație traseelor turistice existente, localitățile înve
cinate: Posada, Sinaia, Bușteni, Slănic, Cheia, care, la rân
dul lor, incită prin numeroase obiective turistice, și, nu
în ultimul rând, băile sărate de la Telega, renumite pen
tru conținutul ridicat de minerale al lacurilor beneﬁce
pentru patologia reumatismală.
Sursa: campinaturism.ro

Muzeul „Nicolae Grigorescu”
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JUDEțE
Sursă foto: bunadimineataiasi.ro

Albești –
inițiative de atragere
a investițiilor
în zonă

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

Oportunități de dezvoltare a turismului, la Al
bești! În contextul vizitei de lucru organizate la Pri
măria Albești, în cadrul căreia au fost prezenți repre
zentanți ai diplomației ruse, belaruse și moldovene,
precum și ai mediului de afaceri, autoritățile locale
șiau manifestat deschiderea pentru inițierea unor
parteneriate socialculturale, în vederea atragerii de
investitori în zonă.
Astfel, prezentarea unor materiale informative,
care au avut în primplan localitatea Albești, a fost
urmată de vizitarea obiectivelor turistice Schitul Băr
tășești, monument istoric, și Barajul Vidraru, ținta ad
ministrație locale ﬁind proiectul „Investește în arealul
climatic Otic” și oportunitățile de dezvoltare a turis
mului reprezentate de muntele Otic.
Sursa: argesexpres.ro

Condiții optime de practicare a sportului în ora
șul Lehliu! O bază sportivă modernă va ﬁ construită
aici, ca urmare a deciziei luate la nivelul Ministerului
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației de a
completa lista obiectivelor de investiții ﬁnanțate în
cadrul Programului național de construcții de interes
public sau social. Prin acest program, se intenționea
ză construirea de baze sportive pe lângă unitățile de
învățământ de toate gradele, în orașe și sate, asigu
rânduse astfel cadrul de desfășurare a activității
sportive în condiții optime de confort și siguranță.
Sursa: observatorcl.info

Start
skatepark –
Chindia!

Obiecte
de patrimoniu pentru
Mănăstirea Comana

DÂMBOVIțA

GIURGIU

La inițiativa adminis
trației din comuna Coma
na, două jilțuri ale Casei
Regale a României, data
te din anul 1880, îmbogă
țesc patrimoniul Mănăs
tirii Comana. Realizate în
stil brâncovenesc din lemn
de păr și împodobite cu
piele de Cordoba, cele do
uă obiecte au aparținut Ma
jestăților Sale Regale Elisa
beta și Carol I.
Ctitorită ca o mănăs
tirecetate în anul 1461 de
Vlad țepeș și reclădită în 1588 de Radu Șerban, lăcașul
de cult giurgiuvean este situat întro rezervație na
turală carei potențează valoarea de obiectiv turistic.
Sursa: giurgiuveanul.ro

În urma investițiilor ce vor ﬁ realizate prin pro
iect, va rezulta un loc de relaxare cu spații verzi ge
neroase și numeroase facilități, incluzând elemente
precum: skate tip quarter pipe, halfpipe, spine, com
plex de bare de tracțiuni tip „Fitness Urban și Street
Workout” ce vor permite efectuarea de diverse
activități sportive.
Astfel, pentru amenajarea unei zone de peste
4.000 de metri pătrați, valoarea investițiilor depășeș
te 1,4 milioane de lei. Proiectul administrației târgo
viștene este ﬁnanțat din Regio, în cadrul axei priori
tare 4 – „Dezvoltare urbană durabilă”.
Sursa: targovistenews.ro
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Sursă foto: www.imidoresc.ro

D

upă demararea lucrărilor
în Piața Tricolorului
și în Parcul Mitropoliei,
a venit rândul intervențiilor
destinate amenajării
Parcului Chindia.

www.adrmuntenia.ro

Bază sportivă,
la Lehliu!
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INFO
JUDEțE

Se reabilitează
Piața Agroalimentară
din Fetești!

Sursă foto: realitateadeneamt.net

IALOMIțA

Î

n curând, consumatorii și comercianții
de fructe și legume vor ﬁ beneﬁciarii
unui spațiu mai confortabil, ca urmare
a lucrărilor de modernizare ce vor ﬁ
realizate asupra Pieței Agroalimentare.
Astfel, cu un buget de peste 530 de mii de lei,
va ﬁ construit un acoperiș unitar în zona tarabelor,
va ﬁ instalat un sistem de iluminare a spațiului,
creânduse totodată mijloacele adecvate colectării
apelor pluviale. Aceste intervenții vor ﬁ realizate prin
proiectul „Construire acoperiș Piața Agroalimentară
– zona tarabe”, ﬁnanțat prin ADI Ialomița și din bu
getul local al administrației din Fetești.
Sursa: ilnews.ro

Centru
de ecologie
și antropologie,
la Muzeul
„Flori de Mină”,
din Cheia

Mijloace
de transport noi
în municipiul
Alexandria!

PRAHOVA

TELEORMAN

Fluidizarea traﬁcului, creșterea atractivității
transportului în comun, diminuarea emisiilor de car
bon sunt doar câteva din avantajele de care vor be
neﬁcia locuitorii din Alexandria, ca urmare a noilor
autobuze electrice puse la dispoziția administrației
locale pentru înlocuirea mijloacelor de transport po
luante. Proiectul „Achiziție mijloace de transport pu‐
blic – autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila,
Constanța, Drobeta Turnu Severin, Focșani, Slobozia”
este ﬁnanțat prin Regio, în cadrul Axei prioritare 4 –
„Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul
speciﬁc 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în muni‐
cipiile reședință de județ prin investiții bazate pe pla‐
nurile de mobilitate urbană durabilă”, în parteneriat.
Fondurile aferente achiziționării celor 72 de autobuze
electrice, pentru cele șase municipii reședință de ju
deț sunt în valoare totală de peste 197 de milioane
de lei, perioada de implementare a proiectului ﬁind
de 48 de luni, până la 31 decembrie.
Sursa: ziarulteleormanul.ro

Spațiile muzeale prahovene au, din luna februa
rie, un centru unicat la nivel național! La Muzeul „Flori
de Mină” din Cheia, secție a Muzeului Județean de Știin
țele Naturii, a fost inaugurat Centrul de ecologie și an
tropologie. Destinația acestui spațiu nou creat este
de se realiza studii privind impactul antropic asupra na
turii și de a desfășura activități speciﬁce educației eco
logice. De asemenea, alături de secțiile existente, noul
proiect reprezintă o oportunitate de petrecere a tim
pului liber, pentru turiștii din zonă care pot ﬁ antre
nați în diferite activități practice, încântați de poveș
tile cristalelor expuse în cele 22 de vitrine.
Amenajat în interiorul sediului muzeului, la etaj,
Centrul de ecologie și antropologie are în dotare o
sală de conferință, bibliotecă și un secretariat.
Sursa: ziarulprahova.ro
www.adrmuntenia.ro
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Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAȘI
Adresă Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași,
Tel. 0242/331.769, Fax 0242/313.167,
Email oﬃce@adrmuntenia.ro

Biroul Județean ARGEȘ
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Argeș,
sediul Consiliului Județean Argeș: Piața Vasile Milea,
nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești, jud. Argeș,
Tel./fax 0248/222.250, Email arges@adrmuntenia.ro

Biroul Județean DÂMBOVIȚA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Dâmbovița, sediul Consiliului Județean Dâmbovița:
Piața Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam. 90, 100 și 101, mun.
Târgoviște, jud. Dâmbovița, Tel./fax 0345/100.018,
Email dambovita@adrmuntenia.ro

Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre
activitățile derulate de către Agenție și de
către Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, în vederea
promovării Programului Operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește
informarea publicului țintă despre
activitatea instituțiilor membre ale Rețelei
de Informare REGIO Sud Muntenia și despre
cele mai importante evenimente organizate
de acestea în județele regiunii.

Biroul Județean GIURGIU
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 10 februarie 2020
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.

