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Modernizarea transportului public din municipiul Slobozia
cu fonduri Regio de peste 28 de milioane de lei

M

arți, 18 februarie, Mariana Vișan,
director adjunct Organism
Intermediar POR, și AdrianNicolae
Mocioniu, primarul municipiului Slobozia,
au semnat contractul de ﬁnanțare destinat
proiectului „Reabilitare căi de rulare ale
transportului public în municipiul
Slobozia”.
Propunânduși să asigure un serviciu eﬁcient de trans
port public de călători și condiții optime pentru utilizarea
mijloacelor nemotorizate de transport, administrația locală
va autoriza o serie de investiții prin care vor ﬁ diminuate
emisiile de gaze cu efect de seră la nivelul municipiului, pre
cum și numărul deplasărilor cu autoturismele personale.
În acest sens, vor ﬁ create benzi de circulație destinate ex
clusiv transportului public, pe o lungime de peste opt mii de
metri liniari, și piste de biciclete pe o suprafață de peste no
uă mii de metri pătrați. Totodată, va ﬁ modernizat spațiul pie
tonal, pentru creșterea siguranței pietonilor pe traseele pie
tonale, și va ﬁ amenajat un spațiu verde pe o suprafață de
peste 10 mii de metri pătrați. Implementarea proiectului
va conduce la dezvoltarea unei rețele de transport ecologice
și eﬁciente ce va susține mobilitatea persoanelor și a mărfu
rilor, creând astfel cadrul de dezvoltare a unui oraș inteligent
și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. Acest demers este
complementar cu alte șapte aplicații, toate constituind mă
suri destinate asigurării unei infrastructuri corespunzătoare
mobilității urbane moderne, conforme prevederilor europene.
Administrația locală beneﬁciază de ﬁnanțare neram
bursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional 2014
2020), în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4 e–„Promovarea
unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru
toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane,
inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile
și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”,
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Obiectiv speciﬁc 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe pla‐
nurile de mobilitate urbană durabilă”.
Proiectul are un termen de implementare de 96 de
luni, în perioada 27 februarie 2014 – 31 ianuarie 2022, și
un buget a cărui valoare totală este de 28.171.340,42 lei.
Din aceștia, aproape 24 de milioane de lei constituie con
tribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională,
peste 3,6 milioane de lei reprezintă alocarea din bugetul
de stat, în timp ce beneﬁciarul asigură o coﬁnanțare eligibilă
de peste 563 de mii de lei.
În prezent, din cele 1.178 de proiecte (inclusiv aplica
țiile 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 municipii reședință de județ din regiunea noas
tră, în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile”. Dintre acestea, 10 aplicații, cu o valoare solicitată
de peste 114 milioane de lei, au fost depuse de Primăria
Municipiului Slobozia.
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ADR Sud Muntenia – Grup tematic regional
pentru dezvoltare rurală și agricultură
În data de 11 februarie, începând cu ora 11:00,
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a or
ganizat la sediul central din Călărași întâlnirea regională
pe tema dezvoltare rurală și agricultură, ce a avut ca scop
actualizarea Planului de dezvoltare regională pentru pe
rioada de programare 20212027.
În deschiderea evenimentului, Liviu Gabriel Mușat,
directorul ADR Sud Muntenia a subliniat necesitatea ela
borării unei documentații de programare bine ancorate
în nevoile de dezvoltare ale regiunii, care să constituie un
fundament pentru viitorul program operațional, precizând
că „principala calitate a unui document de programare
este reprezentată de gradul de acceptare a acestuia de
către comunitate, iar această calitate poate ﬁ asigurată
doar prin implicarea principalilor actorilor”. Apreciind do
meniul dezvoltare rurală și agricultură drept unul impor
tant în contextul structurii regiunii Sud Muntenia, direc
torul instituției a mai arătat că în viitoarea perioadă de
programare este de dorit ca agricultura să contribuie la
creșterea calității vieții în mediul rural.
Întâlnirea a continuat cu o serie de prezentări privind
arhitectura instituțională și obiectivele prioritare de
investiții pentru perioada 20212027, în vederea asigurării
transferului de informații de la nivel central, către princi
palele entități relevante pentru domeniul dezvoltării re
gionale. De asemenea, agenda întâlnirii de lucru a inclus
analiza SWOT, cuprinsă în Planul de dezvoltare regională,
și prezentarea Strategiei de specializare inteligentă a re
giunii Sud Muntenia. Secțiunile informative au fost urmate
de ateliere de lucru, realizate pentru actualizarea tipurilor
de intervenții pentru Planul de dezvoltare regională 2021
2027. Prin intermediul acestor activități interactive, au
fost identiﬁcate nevoi ale comunității pentru domeniul
dezvoltare rurală și agricultură, ﬁind totodată formulate
măsuri și soluții adecvate domeniului vizat.
La evenimentul organizat de ADR Sud Muntenia au
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luat parte reprezentanți ai mediilor academic, public, eco
nomic și social, asigurânduse pe această cale nu doar
echilibrul reprezentării la nivel instituțional, cât mai ales
premisele unei colaborări care să conducă la o creștere a
competitivității regiunii Sud Muntenia.
Din cele șapte grupuri tematice constituite pe diferite
domenii, până în prezent au fost dezbătute aspectele pri
vitoare la competitivitate, specializare inteligentă și digi
talizare; mobilitate și infrastructură, precum și dezvoltare
rurală și agricultură. De asemenea, sunt avute în vedere
domeniile: dezvoltare urbană durabilă și localități inteli
gente; protecția mediului; eﬁciență energetică și tranziția
către o economie circulară; susținerea sănătății și a pro
tecției sociale; educație și ocuparea forței de muncă.
Detalii despre viitoarele întâlniri puteți aﬂa accesând
linkul: https://regio.adrmuntenia.ro/grupuriletematice
regionaleorganizatelanivelulregiuniisudmuntenia/ar
ticle/1893.
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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Grup tematic regional
pentru protecția mediului, eﬁciență energetică
și tranziția către o economie circulară
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
a organizat în data de 13 februarie, la Consiliul Județean
Teleorman, evenimentul regional destinat protecției me
diului, eﬁcienței energetice și tranziției către o economie
circulară, în vederea actualizării documentelor de progra
mare pentru implementarea viitorului exercițiu ﬁnanciar.
Evenimentul a fost deschis cu o serie de prezentări
ce au vizat arhitectura instituțională și obiectivele prioritare
de investiții pentru 20212027, analiza SWOT pentru do
meniul analizat și Strategia de specializare inteligentă a re
giunii Sud Muntenia. Astfel, în contextul actual în care s
au semnalat un nivel scăzut al investițiilor pentru protecția
mediului și o creștere alarmantă a fenomenelor de poluare
și de generare a emisiilor de carbon, se impune elaborarea
unor strategii destinate protecției mediului prin care să se
asigure o creștere a gradului de conștientizare privind eco
nomia circulară și o folosire judicioasă a fondurilor euro
pene pentru rezolvarea problemelor de mediu.
Prezentările au fost urmate de ateliere de lucru al că
ror obiectiv a fost actualizarea tipurilor de intervenții pen
tru Planul de dezvoltare regională 20212027. Prin inter
mediul acestor activități interactive, au fost identiﬁcate
Detalii despre viitoarele întâlniri puteți aﬂa accesând
nevoi ale comunității pentru domeniul protecția mediului, linkul: https://regio.adrmuntenia.ro/grupuriletematice
eﬁciență energetică și tranziția către o economie circulară, regionaleorganizatelanivelulregiuniisudmuntenia/ar
ﬁind totodată formulate măsuri și soluții adecvate. Obiec ticle/1893.
tivul acestor activități a fost realizat datorită contribuției
reprezentanților din mediile: economic, public, privat și
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
de cercetare, care au pus astfel bazele unei colaborări me
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
nite a face din Sud Muntenia o regiune mai verde.
implementarea acestui program.
Calendarul grupurilor tematice regionale derulate
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnan
de ADR Sud Muntenia continuă cu domeniile: dezvoltare țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
urbană durabilă și localități inteligente; protecția mediului; (POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
susținerea sănătății și a protecției sociale; educație și ocu mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia,
parea forței de muncă.
regio.adrmuntenia.ro.
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Actualizarea alocării ﬁnanciare pentru apelul
de proiecte cu numărul POR/2017/1/1.1.C./1!
În data de 17 februarie, Autoritatea de Manage
ment pentru Programul Operațional Regional (AMPOR)
2014 – 2020, din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației, a modiﬁcat Ghidul solici
tantului aferent Axei prioritare 1, Prioritatea de inves
tiții 1.1, Operațiunea C – „Investiții pentru IMM‐uri pen‐
tru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării
în parteneriat cu un ITT”.
Principala modiﬁcare vizează actualizarea alocării
apelului de proiecte, ca urmare a hotărârii CMPOR nr.
117/18.12.2019, publicate pe siteul www.inforegio.ro.
Totodată, a fost actualizat cursul valutar pentru datele in
troduse în MYSMIS, privind alocarea apelului de proiecte.
De asemenea, a fost introdusă mențiunea potrivit
căreia gradul de acoperire a alocării apelului de proiec
te se calculează luânduse în considerare cursul Inforeu
ro din luna intrării în vigoare a contractelor de ﬁnanțare.
Modiﬁcarea nu afectează tratamentul egal al soli
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citanților la ﬁnanțare și a fost realizată cu scopul de a
pregăti relansarea apelului de proiecte. De altfel, ghidul
speciﬁc pentru relansarea apelului de proiecte a parcurs
deja etapa de consultare publică.
Ordinul de ministru poate ﬁ consultat pe siteul
dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 1, ac
cesând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa
1/static/1196 sau pe siteul ministerului www.inforegio.ro.
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 lansat versiunea ﬁnală a Ghidul speciﬁc
pentru apelul de proiecte
POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C!
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Sursă foto: aco.ro

Vineri, 14 februarie, Autoritatea de Management
din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației a aprobat, prin ordin de ministru, versiu
nea ﬁnală a Ghidului solicitantului pentru apelul de pro
iecte cu titlul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa
prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 –
„Sprijinirea eﬁcienței energetice, a gestionării inteligen‐
te a energiei și a utilizării energiei din surse regenera‐
bile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publi‐
ce, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A  „Clădiri
rezidențiale”, din cadrul Programului Operațional Regio
nal (POR) 20142020.
Documentul conține informațiile speciﬁce nece
sare redeschiderii apelului de proiecte cu titlul POR/
2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C de tip noncompetitiv, cu
termen limită de depunere a cererilor de ﬁnanțare, re
feritoare la speciﬁcitatea proiectelor, modalitatea de
completare și de depunere a cererii de ﬁnanțare, con
diții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a
etapelor de veriﬁcare, evaluare, contractare a proiecte
lor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de comple
tare a Cererii de ﬁnanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de ﬁnanțare se face utilizând
sistemul electronic  aplicația MY SMIS.
Apelul de proiecte vizează investițiile care se vor
realiza în cadrul regiunilor de dezvoltare regională Nord
Est, Sud Est, Sud Muntenia și Centru.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o pe
rioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghi
dului speciﬁc, astfel încât depunerea proiectelor se va
face începând cu data de 16.03.2020, ora 10:00. Ce
rerile de ﬁnanțare vor putea ﬁ transmise până la data
de 16.07.2020, ora 10:00.

Ordinul de ministru și versiunea ﬁnală a ghidului
pot ﬁ consultate pe siteul dedicat implementării POR
în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro,
secțiunea Program > Axa 3, accesând următorul link:
https://regio.adrmuntenia.ro/download_ﬁle/article/14
50/Ghidspeciﬁc31ANESESMCApel3.rar sau pe
siteul ministerului www.inforegio.ro.
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.

6

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

Info Regional Sud Muntenia #453

PROGRAMUL OPERAțIONAL REGIONAL
20142020

10 • 17 februarie 2020

Situația proiectelor POR în data de 18 februarie 2020
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

Cities of Tomorrow#8 –
New waves of urban migration –
oportunități pentru Sud Muntenia!
Proiectele care generează o dezvoltarea urbană sus
tenabilă, implementează soluții inteligente, conduc la
îmbunătățirea calității vieții sau care contribuie la marketingul
regiunii Sud Muntenia sau al locației investiționale pot ﬁ în
scrise la Cities of Tomorrow#8 – New waves of urban mi‐
gration. Evenimentul este organizat de Camera de Comerț
și Industrie RomânoGermană (AHK România) în data de
24 martie, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel.
Cele mai bune proiecte, selectate în avans de un
juriu internațional, vor avea posibilitatea de a ﬁ prezen
tate în cadrul evenimentului și în zona de marketplace.
Câștigătorii vor beneﬁcia de premii pentru încurajarea
dezvoltării viitoare a proiectelor lor și de promovare
prin AHK Romania pe durata unui an de zile.
Mai multe detalii despre conceptul, structura eve
nimentului și premiile ce vor ﬁ acordate se pot aﬂa acce
sând siteul evenimentului www.citiesoftomorrow.ro.

„SMEs Growth”
susține dezvoltarea IMMurilor!
Innovation Norway a anunțat lansarea celui deal
doilea apel „SMEs Growth” destinat IMMurilor. Poten
țialii beneﬁciari din România pot depune aplicații până
la data de 28 mai 2020. Asistența ﬁnanciară nerambur
sabilă va ﬁ acordată proiectelor care vizează intervenții
în următoarele trei domenii:
A. Inovație în industria verde („Green Industry
Innovation”) – alocare: 11, 06 milioane de euro
Activități eligibile:
• dezvoltarea, implementarea și investiția în teh
nologii inovatoare prietenoase cu mediul;
• dezvoltarea de produse și servicii „verzi”;
• dezvoltarea și implementarea „proceselor de pro‐
ducție verzi”;
B. Dezvoltare „albastră” („Blue Growth”) – alo
care: 3,7 milioane de euro
Activități eligibile:
• dezvoltarea și investițiile în suprastructuri maritime;
• dezvoltarea de soluții legate de transportul maritim;
• dezvoltarea și investițiile în turismul de coastă sau maritim;
• dezvoltarea și investiții în biotehnologii „albastre”;
• dezvoltarea și investițiile în resurse aferente exploa
tării miniere a fundului mării;
www.adrmuntenia.ro

• dezvoltarea de soluții de energie albastră;
• dezvoltarea de soluții inovatoare în pescuit și acva
cultură;
• dezvoltarea de soluții inovatoare legate de gestio
narea gunoiului și a deșeurilor maritime;
• dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pentru re
zervele de apă, inclusiv desalinizare.
C. IT&C – alocare: 3,7 milioane de euro
Activități eligibile:
• dezvoltarea produselor/proceselor/soluțiilor ITC,
• dezvoltarea produselor/proceselor/soluțiilor care
integrează tehnologii ITC;
Grantul minim care poate ﬁ solicitat este de 200.000
de euro, iar cel maxim de două milioane de euro. Rata
de coﬁnanțare este variabilă (în funcție de regiunea de
dezvoltare și tip de ajutor): minimum 10% contribuție
nerambursabilă (pentru IMMurile din București) –
maximum 70% (pentru regiunile mai puțin dezvoltate).
În prezent, o parte din documentele apelului (in
clusiv grila de evaluare și metodologia) sunt încă în lu
cru și vor ﬁ publicate de operatorul de program la o da
tă ce va ﬁ anunțată ulterior.
Sursa: fonduri‐structurale.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Pe urmele lui Negru Vodă, în Câmpulung...

O
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Sursă foto: 3.bp.blogspot.com

rașul de numele căruia se leagă
primul document în limba română 
„Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung” 
este situat în nordul județului Argeș, într
un cadru natural pitoresc și variat,
delimitat de munți, dealuri sau podișuri
montane.
Considerat cel mai vechi oraș din țara Româneas
că, Câmpulung este locul în care legendarul Negru Vo
dă stabilește prima capitală a țării Românești, în jurul
anului 1215, când „ar ﬁ coborât” din țara Făgărașului.
De altfel, originea munteană a acestui întemeietor
este o explicație plauzibilă a numelui Muntenia, asociat
unui ținut a cărui formă predominantă de relief este
șesul. Iată de ce, privit din perspectiva lui „ab initio”,
orașul Câmpulung se bucură de o lungă istorie, dar și
de o bogată tradiție, ﬁind deosebit de atractiv din punct
de vedere turistic grație clădirilor de epocă, adevărate
capodopere arhitecturale (Primăria Orașului Câmpulung,
Judecătoria Câmpulung, Vila Golescu sau Casa cu Cru
ce), numeroaselor case memoriale și, nu în ultimul rând,
datorită obiectivelor turistice carel înconjoară.
Primul pas al călătoriei noastre virtuale, ca să ne
amintim de origini, îl facem spre Castrul Roman Jidava,
construit în anii 190211, pe timpul împăraților Com
modus și Septimius Severus, care deschide poarta unei
lumi de mult apuse.
Pentru adepții turismului ecumenic, semnalăm nu
mărul impresionant de biserici din urbea argeșeană,
ﬁecare dintre ele impresionând prin vechime, arhitec
tură sau pictură. Un loc aparte îl ocupă Mănăstirea „Ne‐
gru Vodă“, veche ctitorie domnească a cărei istorie în
cepe în secolul al XIIIlea, legânduse de însăși întemeierea
orașului. Pe aceeași linie, legende muscelene susțin că
Mănăstirea Cetățuia „Negru Vodă” (ridicată pe o stâncă
înaltă, în comuna Cetățeni, în apropierea orașului, su
pranumită și „Meteora României”), unde sunt conser
vate urmele pașilor voievodului și ale soției sale, a fost
ctitorită odată cu cetatea Câmpulung Muscel, în seco
lul al XIIIlea. Potrivit tradiției locului, domnitorul reface
o veche cetate dacică, folosită drept refugiu. De la aceas
tă cetatea, care avea și o peșteră de taină, numită pâ
nă astăzi „Peștera lui Negru Vodă”, ar proveni atât nu
mele muntelui, cât și al satelor din apropiere. În acest
spațiu abisal, folosit drept loc de rugăciune, au fost des
coperite însemne dacice (Cavalerul tracic) și paleocreș
tine (cruci stilizate). La poalele muntelui au fost ridica
te, pe rând, alte trei biserici de zid, atestate arheologic.
Un aer de unicitate îl conferă orașului cele 37 de

cruci votive (votiv = care exprimă o făgăduință solem
nă), păstrate dea lungul secolelor, realizate în piatră
de Albești. Acestea se regăsesc în preajma unor bise
rici, în intersecțiile din oraș sau pe proprietățile private
ale unor musceleni. Crucile sunt gravate cu texte în chi
rilica slavonă sau românească, amintind de numele vreu
nui sfânt sau consemnând vreun eveniment important
pentru obște, și sunt ornate cu motive tradiționale, une
le chiar din perioada dacică. Dintre aceste cruci, poves
tea uneia capătă un contur aparte: este vorba despre
Crucea Jurământului înălțată în ziua de Crăciun a anului
1674, în piața din centrul orașului, de cârmuitorul ora
șului, județul Andrea. Crucea cuprinde un important do
cument domnesc, emis de Duca Vodă prin care erau con
ﬁrmate vechile privilegii ale câmpulungenilor, conferite
în 1215 de către Radu Negru Vodă, legendarul înteme
ietor al orașului. Deteriorată în timpul războiului ruso
turc, pentru a ﬁ salvată și conservată, crucea a fost în
castrată de arhitectul Dimitrie IonescuBerechet în fațada
unei case situate, în prezent, pe strada Negru Vodă.
Desigur, aﬂate la fața locului, legendele și istoriile
au un farmec aparte, de aceea vă invităm întro călă
torie istorică, legendară și fascinantă prin Câmpulung!
Sursa: hailaplimbare.ro
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Reabilitarea
unei clădiri importante
din Pitești, mai aproape
de realizare!

Centrul Vechi
din Călărași
refuncționalizat!

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

Centrul Vechi din municipiul Călărași va ﬁ con
siderabil îmbunătățit, prin crearea unor spații publice,
grădini și piațete interconectate parțial. Intervențiile
vizează construirea unor fântâni arteziene, amenaja
rea diversiﬁcată a spațiilor verzi, instalarea unui mo
bilier urban modern, creânduse totodată rampe pen
tru accesul persoanelor cu dizabilități.
De asemenea, administrația locală își mai pro
pune implementarea unor soluții ce valoriﬁcă tehno
logia modernă și care vor înscrie municipiul pe traiec
toria dezvoltării inteligente.
Prin aceste investiți, Centrul Vechi își va îmbună
tăți considerabil caracterul funcțional, devenind un
centru sociocultural al orașului. Astfel, în termen de
16 luni, cu o ﬁnanțare de peste șapte milioane de eu
ro accesați prin Regio, Centrul Vechi din Călărași se va
schimba la față!
Sursa: observatorcl.info

În municipiul Pitești, se fac pași importanți în de
rularea proiectului ce vizează reabilitarea Galeriei de
Artă „Rudolf Schweitzer‐ Cumpăna”, clădire declarată
monument istoric. În acest sens, la Ministerul Culturii
și Identității Naționale a fost depus Proiectul tehnic
în vederea obținerii ultimului aviz necesar demarării
lucrărilor.
Proiectul depus de administrația județeană, în
parteneriat cu ministerul de resort, urmărește
îmbunătățirea infrastructurii clădirii de patrimoniu,
precum și creșterea gradului de expunere a acesteia,
prin digitalizare.
În acest sens, au fost atrase fonduri nerambur
sabile în valoare de peste 19 milioane de lei, prin in
termediul Regio.
Sursa: jurnaluldearges.ro

Pași
importanți în conﬁgurarea
zonei turistice
PadinaPeștera!

Parteneriat
românobulgar
pentru
o infrastructură
rutieră
modernă!

DÂMBOVIțA

GIURGIU

După ﬁnalizarea documentelor tehnice corespun
zătoare amenajării pârtiei de schi, alimentării cu gaze și
apă, precum și realizării sistemului de epurare a apelor
reziduale, a fost semnat ordinul de începere a serviciilor
de elaborare a notei conceptuale privind amenajarea sta
țiunii turistice de interes național PadinaPeștera. Pentru
a dezvolta turismul în zona montană a județului Dâmbovița,
administrația județeană colaborează cu Universitatea de
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, astfel
încât conceptul elaborat să conducă la dezvoltarea con
trolată a stațiunii, fără contradicții cu natura, cu alte județe
sau cu legislația în vigoare. Amenajarea în scopuri turistice
a zonei Padina – Peștera este un proiect de importanță na
țională ce va ﬁ implementat întro zonă cu un potențial de
dezvoltare extraordinar, situată la poalele Vârfului Omu, în
conjurată de Babele, Sﬁnxul, lacul Bolboci și Peștera Ialomiței.
Sursa: gazetadambovitei.ro
www.adrmuntenia.ro

INFO
JUDEțE

A fost lansat un nou proiect de cooperare trans
frontalieră destinat modernizării drumurilor! Proiectul
„Noduri bine conectate Giurgiu‐Borovo la rețeaua de
transport TEN‐T” prin care au fost accesate aproximativ
cinci milioane de euro, vizează reabilitarea și moderni
zarea infrastructurii rutiere din cele două țări partenere.
Astfel, în județul Giurgiu va ﬁ modernizat DJ 601 Bolintin
Vale – Malu Spart pe o lungime de peste șapte kilometri.
Aplicația depusă de administrațiile din județul
Giurgiu și din orașul Borovo, Bulgaria, primește ﬁnanțare
prin Programul Interreg VA România Bulgaria 2014
2020.
Sursa: giurgiunet.ro

10

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #453
10 • 17 februarie 2020

INFO
JUDEțE

Spațiu
recreativ pentru copiii
din Dridu!

Sursă foto: pixabay.com

IALOMIțA

Începând cu această lună, copiii din comuna
ialomițeană Dridu se bucură de o zonă de joacă do
tată cu tobogane, leagăne, balansoare, ﬁgurine pe
arc și numeroase echipamente de ﬁtness.
Aceste investiții au fost realizate printrun pro
iect cu o valoare totală de peste 300 de mii de lei,
ﬁnanțat prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Ialomița, în cadrul programului Județean de Dezvol
tare Locală Ialomița.
Prin amenajarea parcului, autoritățile locale din
comuna Dridu șiau propus să îmbunătățească ser
viciile educaționale, sociale, culturalrecreative și dis
tractive destinate celor mici.
Sursa: CJ Ialomița ‐ FB

În județul
Teleorman continuă
investițiile în sănătate!

TELEORMAN

Pentru administrația județeană, sănătatea teleor
mănenilor rămâne o prioritate și pentru anul 2020! Ast
fel, Spitalul Județean de Urgență Alexandria constitu
ie obiectivul mai multor investiții prin care se dorește
construirea unui ediﬁciu destinat secțiilor Oncologie
și Boli infecțioase, cu circuite separate, precum și dota
rea Unității de primiri urgențe pentru care sunt preconi
zate investiții asigurate prin Regio,de aproximativ șap
te milioane de lei. De asemenea, se are în vedere construirea
unui corp nou pentru spital, investiție de peste 95 de
milioane de lei, realizată prin intermediul Companiei
Naționale de Investiții. Nu în ultimul rând, pentru moder
nizarea clădirii Serviciului Județean de Ambulanță se
au în vedere intervenții de peste 1,7 milioane de lei.
Concomitent cu îmbunătățirea infrastructurii
de sănătate, autoritățile locale vizează atragerea re
sursei umane de calitate, punând la dispoziția specia
liștilor locuințe, astfel încât problema locativă cu care
aceștia se confruntă, să ﬁe rezolvată.
Sursa: ziarulteleormanul.ro

Siguranță
și confort
în circulația rutieră
din comuna Plopu!

PRAHOVA

Rezultate notabile în cadrul parteneriatelor ini
țiate de administrația județeană cu localitățile din ju
deț! Întrun astfel de cadru partenerial a fot ﬁnanțat și
proiectul „Reparație covor asfaltic pe străzile din satele
Hârsa și Gâlmeia, comuna Plopu” cu fonduri în valoa
re de peste 300 de mii de lei. Obiectivul acestui demers
este asigurarea circulației rutiere și pietonale, în con
diții de siguranță și confort, pe raza comunei Plopu,
investițiile ﬁind realizate prin programul destinat dez
voltării localităților prahovene.
Sursa: Consiliul Județean Prahova ‐ FB
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 18 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.

