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Sistemul de iluminat public din municipiul
Târgoviște va deveni mai eﬁcient prin investiții Regio

Î

n data de 19 februarie, Liviu Gabriel
Mușat, directorul Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și
DanielCristian Stan, primarul municipiului
Târgoviște, au semnat contractul de
ﬁnanțare pentru proiectul „Eﬁcientizarea
energetică a sistemului de iluminat
public din municipiul Târgoviște”.
Prin implementarea proiectului, locuitorii muni
cipiului vor beneﬁcia de un iluminat public de calitate
ce va sigura menținerea ordinii publice și siguranța ru
tieră, creând totodată un ambient plăcut. Astfel, sur
sele de energie regenerabilă ce vor ﬁ utilizate și corpu
rile performante de iluminat a căror intensitate luminoasă
va ﬁ reglată prin intermediul unui sistem automat, vor
diminua cheltuielile reale de funcționare a sistemului
de iluminat public, precum și emisiile de gaze cu efect
de seră.
Pentru acest demers, administrația locală a acce
sat ﬁnanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Ope
rațional Regional 20142020), în cadrul Axei prioritare
3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scă‐
zute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea
eﬁcienței energetice, a gestionării inteligente a energiei
și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastruc‐
turile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul
locuințelor”, Operațiunea C – Iluminat public.
Cu o perioadă de implementare de 49 de luni, până
la 31 ianuarie 2022, aplicația are o valoarea totală de
21.950.826,32 lei. Din aceștia, peste 18 milioane de lei
reprezintă contribuția din Fondul European de Dezvol
tare Regională, peste 2,7 milioane de lei vor ﬁ alocate din
bugetul de stat, în timp ce coﬁnanțarea beneﬁciarului
depășește 614 mii de lei.
În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înregis
trat 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în ca
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drul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambur
sabile de peste 8 miliarde de lei. La nivelul județului Dâm
bovița, solicitanții de fonduri Regio au depus 218 de
aplicații, având o valoare solicitată de peste 1,6 mi
liarde de lei. Dintre acestea, cele 14 cereri de ﬁnanțare
înregistrate la nivelul Axei prioritare 3 au o valoare la
solicitare de peste 160 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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Finanțare Regio pentru modernizarea și dotarea
Ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Țăndărei

Î

n data de 25 februarie, Liviu Gabriel
Mușat, directorul Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și
Nicoleta Toma, primarul orașului
Țăndărei, în prezența președintelui
Consiliului Județean Ialomița, Victor
Moraru, au semnat contractul de
ﬁnanțare pentru proiectul „Extinderea,
reabilitarea, modernizarea și dotarea
Ambulatoriului integrat al Spitalului
Orășenesc Țăndărei”.
Aplicația este ﬁnanțată din Regio (Programul Ope
rațional Regional 20142020), prin Axa prioritară 8 –
„Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prio
ritatea de investiții 8.1 „Investiții în infrastructurile
sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la
nivel național, regional și local, reducând inegalitățile
în ceea ce privește starea de sănătate și promovând
incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la ser‐
viciile sociale, culturale și de recreere, precum și trece‐
rea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de
comunități”, Obiectivul speciﬁc 8.1  Creșterea acce‐
sibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor
de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izo‐
late, Operațiunea A  Ambulatorii.
Astfel, lucrările pe care administrația locală, bene
ﬁciarul ﬁnanțării nerambursabile, le propune în cadrul
aplicației vor crea un spațiu de lucru adecvat, vor con
duce la diversiﬁcarea serviciilor medicale furnizate po
pulației, eﬁcientizând totodată activitatea unității spi
talicești prin reducerea timpului de așteptare în vederea
efectuării investigațiilor medicale, prin ﬂuidizarea acti
vității, precum și prin reducerea numărului de internări.
Pentru consolidarea infrastructurii și a serviciilor
medicale aferente Ambulatoriului integrat din cadrul
Spitalului Orășenesc țăndărei, investițiile au o valoare
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totală de 10.699.518,50 lei. Din această sumă, peste
7,4 milioane de lei reprezintă alocarea Fondului Euro
pean de Dezvoltare Regională, contribuția din bugetul
de stat este de aproape trei milioane de lei, în timp ce
coﬁnanțarea eligibilă a beneﬁciarului depășește valoa
rea de 213 mii de lei. Perioada de implementare a pro
iectului este de 48 de luni, în intervalul 30 septembrie
2018 – 30 august 2022.
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 neram
bursabile de peste opt miliarde de lei. La nivelul județului
Ialomița, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio
88 de aplicații, având o valoare solicitată de peste 850
de milioane de lei. Dintre acestea, prin cele șapte ce
reri de ﬁnanțare înregistrate la nivelul Axei prioritare 8,
sunt solicitate fonduri în valoare de peste 60 de mili
oane de lei.
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Grup tematic regional pentru educație și ocuparea
forței de muncă
Marți, 25 februarie, la sediul Consiliului Județean Ialo
mița, ca urmare a inițiativei Agenției pentru Dezvoltare Regio
nală Sud Muntenia, a avut loc întâlnirea de lucru destinată Gru
pului tematic regional pentru educație și ocuparea forței de
muncă, a șasea din cele șapte planiﬁcate în județele din regiune.
Prezență activă în cadrul a numeroase întâlniri privind
dezvoltarea regională, Victor Moraru, președintele în exer
cițiu al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Munte
nia, președintele Consiliului Județean Ialomița, a susținut că
pregătirea viitoarei perioade de ﬁnanțare trebuie abordată
cu profesionalism, apreciind că o simpliﬁcare a procedurilor
de implementare a Programului ar putea determina o ab
sorbție mai mare a fondurilor europene. „Abordarea cu serio‐
zitate a noului cadru ﬁnanciar, implicarea grupurilor de lucru
responsabile care antrenează oameni cu expertiză profesio‐
nală, conduc la soluții pentru a crește calitatea vieții în regiune.”
În cadrul întâlnirii, Liviu Gabriel Mușat, directorul ADR
Sud Muntenia, a subliniat că, în prezent, este în derulare o
susținută activitate de actualizare a Planului de dezvoltare
regională (PDR) 20212027, document programatic ce re
ﬂectă nevoile reale de dezvoltare ale regiuni. Elaborat într
un cadru partenerial larg și asumat de factori implicați în
dezvoltarea regională, PDR va reprezenta baza viitoarei pe
rioade de programare când, „cu experiența perfecționată
în cei peste 20 de ani de dezvoltare regională, suntem
pregătiți să jucăm un rol mai important la nivelul regiunii”.
Pe agenda evenimentului au fost incluse prezentări pri
vind arhitectura instituțională și obiectivele prioritare de
investiții pentru 20212027, analiza SWOT pentru domeniul
educație și ocuparea forței de muncă și Strategia de spe
cializare inteligentă a regiunii. Astfel, în contextul actual de
dezvoltare a regiunii Sud Muntenia, tema supusă analizei
este relevantă în condițiile în care sunt înregistrate aspecte
precum o pondere scăzută a populației cu educație terțiară,
un nivel scăzut al veniturilor, o pondere în scădere a popula
ției școlare, precum și un nivel scăzut de participare a adul
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ților la învățarea pe tot parcursul vieții, fapt ce ar asigura o bu
nă integrare pe piața muncii, aﬂată la rândul ei în deﬁcit. De
asemenea, nivelul ridicat al șomajului, dublat de o rată cres
cută a abandonului școlar, înregistrată cu precădere în me
diul rural, fac din accesarea fondurilor europene în viitoarea
perioadă de programare, o importantă oportunitate ce tre
buie valoriﬁcată în cadrul unor documente strategice bine
elaborate.
Ca și în cazul celorlalte reuniuni desfășurate până în
prezent, prezentările au fost urmate de ateliere de lucru ca
re au vizat actualizarea tipurilor de intervenții pentru Planul
de dezvoltare regională 20212027, document strategic ce
va sta la baza viitoarelor ﬁnanțări europene. În acest sens,
participanți reprezentând cu precădere mediul public au iden
tiﬁcat nevoi ale comunității privind educația și ocuparea for
ței de muncă, propunând totodată soluții care să conﬁgure
ze o regiune mai socială.
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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Modernizarea transportului public
din municipiul Călărași, cu ﬁnanțare Regio
Luni, 24 februarie, Mariana Vișan, director adjunct Or
ganism Intermediar POR, și ValentinDumitru Deculescu, ad
ministrator public în cadrul Primăriei Municipiului Călărași,
au semnat la sediul central al Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia contractul de ﬁnanțare pentru
proiectul „Creșterea atractivității, siguranței și eﬁcienței
transportului public în municipiul Călărași prin moderni‐
zarea acestui mod de transport”.
Aplicația depusă de administrația locală beneﬁciază
de ﬁnanțare prin Regio (Programul Operațional Regional
20142020), în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvol‐
tării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4 e – „Promo‐
varea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele ur‐
bane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru ate‐
nuare”, Obiectiv speciﬁc 4.1 – „Reducerea emisiilor de car‐
bon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate
pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.
Astfel, pentru a optimiza transportul public, autorită
țile locale au în vedere creșterea confortului și a siguranței
călătorilor, prin achiziționarea unor mijloace de transport
moderne, cu sisteme de propulsie ecologice și echipamen
te ticketing onboard, precum și modernizarea stațiilor de
autobuz. De asemenea, vor ﬁ implementate o serie de sis
teme performante de gestionare a traﬁcului ce vor asigura
monitorizarea video pe traseele rutiere, prioritizarea mij
loacelor de transport în intersecțiile semaforizate și infor
marea în timp real a pasagerilor. Nu în ultimul rând, se do
rește crearea unei aplicații software destinate informării
pasagerilor asupra programului mijloacelor de transport.
Implementarea proiectului va genera un mediu de calitate,
cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră, condiții optime
de transport în comun, precum și reducerea numărului
de călătorii cu autoturismul personal.
Având cu o perioadă de implementare de 33 de luni,
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până la 31 iulie 2021, proiectul are un buget a cărui valoare
totală se ridică la 13.276.454,13 lei. Din aceștia, peste 10 mi
lioane de lei constituie contribuția din Fondul European pen
tru Dezvoltare Regională, peste 1,5 milioane de lei repre
zintă alocarea din bugetul de stat, în timp ce beneﬁciarul
asigură o coﬁnanțare eligibilă de aproape 240 de mii de lei.
În prezent, din cele 1.178 de proiecte (inclusiv aplica
țiile depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind re
giunea 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 de
puse de cele șapte municipii reședință de județ din regiu
nea noastră, în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvol‐
tării 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.
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Grup tematic regional privind susținerea sănătății
și a protecției sociale
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte
nia a organizat joi, 20 februarie, în Sala de Consiliu a
Primăriei Municipiului Giurgiu, întâlnirea de lucru des
tinată Grupului tematic regional pentru susținerea
sănătății și a protecției sociale, eveniment realizat cu
scopul pregătirii viitoarei perioade de programare. Pre
zent la eveniment, primarul municipiului Giurgiu, Nico
lae Barbu, a salutat organizarea întâlnirii de lucru re
gionale în municipiul Giurgiu, asigurândune totodată
că va susține activ procesul de actualizare a documen
telor strategice necesare noului exercițiu ﬁnanciar.
În deschiderea evenimentului, Daniela Traian, di
rector adjunct al Direcției dezvoltare și comunicare, a
precizat că evenimentul organizat la Giurgiu este al cin
cilea, din seria celor șapte programate în județele din re
giunea Sud Muntenia. „Aceste întâlniri de lucru, desfă‐
șurate pe teme diferite, sunt deosebit de importante nu
doar pentru procesul de planiﬁcare a viitoarei perioade
de programare, un proces transparent și participativ, ci
și pentru implicarea partenerilor pe a căror contribuție
ne fondăm demersurile programatice.”
Prezentările realizate în acest context au vizat ar
hitectura instituțională și obiectivele prioritare de in
vestiții pentru 20212027, analiza SWOT pentru dome
niul analizat și Strategia de specializare inteligentă a
regiunii noastre. Potrivit analizei efectuate, Sud Munte
nia înregistrează un deﬁcit al serviciilor de sănătate și
sociale, ﬁind în același timp afectată de fenomenul de
îmbătrânire demograﬁcă și de schimbări sociale ce au
un impact negativ asupra locuitorilor. Pentru toate aces
te aspecte evidențiate, accesarea fondurilor europene
în perioada 20212027 rămâne o oportunitate ce poa
te ﬁ valoriﬁcată în cadrul diferitelor programe opera
ționale, potrivit noii arhitecturi instituționale.
Sesiunea de informare a fost urmată de ateliere de
lucru al căror obiectiv a fost actualizarea tipurilor de
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intervenții pentru Planul de dezvoltare regională 2021
2027, document strategic ce va sta la baza viitoarelor
ﬁnanțări europene . În acest context, cei 50 de partici
panți reprezentând mediile economic, public și privat
au identiﬁcat nevoi ale comunității privind susținerea
sănătății și a protecției sociale, formulând în același timp
măsuri și soluții care să conﬁgureze o regiune mai a
proape de oameni.
Detalii despre viitoarele întâlniri puteți aﬂa acce
sând linkul: https://regio.adrmuntenia.ro/grupurile
tematiceregionaleorganizatelanivelulregiuniisud
muntenia/article/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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Consultare publică pentru Ghidul solicitantului
aferent POR 20142020/8/8.1/8.3/C!
În data de 24 februarie, Autoritatea de Manage
ment pentru Programul Operațional Regional (AMPOR)
2014 – 2020 din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice
Dezvoltării și Administrației, a lansat în consultare pu
blică Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 8 –
„Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”,
Prioritatea de investiții 8.1 „Investiții în infrastructurile
sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la
nivel național, regional și local, reducând inegalitățile
în ceea ce privește starea de sănătate și promovând
incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la ser‐
viciile sociale, culturale și de recreere, precum și tre‐
cerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate
de colectivitățile locale”, Obiectivul speciﬁc 8.3 –
„Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”,
Operațiunea C – Grup vulnerabil copii.
Ghidul a fost revizuit în urma închiderii primelor
două apeluri dedicate grupului vulnerabil „copii”, în
vederea relansării celui deal treilea apel ﬁind, necesa
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ră modiﬁcarea criteriilor de eligibilitate.
Eventualele observații și propuneri pot ﬁ trans
mise în format editabil, în termen de 5 zile, la adresa
regio@mdrap.ro, până la data de 29 februarie 2020,
ora 24:00.
Documentul poate ﬁ consultat pe siteul destinat
implementării POR 20142020 în regiunea Sud Mun
tenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa
8, accesând linkul: https://regio.adrmuntenia.ro/axa
8/static/1203 sau pe siteul AM POR, 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.

7

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

Info Regional Sud Muntenia #454

PROGRAMUL OPERAțIONAL REGIONAL
20142020

18 • 25 februarie 2020

Situația proiectelor POR în data de 26 februarie 2020

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

8

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

Info Regional Sud Muntenia #454
18 • 25 februarie 2020

INFO REțEA REGIO
SUD MUNTENIA

Elisa Ferreira, comisarul european pentru coeziune și reforme

Programul Interreg – 30 de ani de la debut!
Anul 2020 marchează 30 de ani de la începutul
Interreg, programul emblematic al UE care urmărește
să încurajeze cooperarea teritorială între regiunile de
frontieră. În contextul acestui an festiv, comisarul pen
tru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a făcut următoa
rea declarație:
„Interreg este un program la care țin foarte mult.
Ca instrument unic de cooperare, sprijinit de fondurile
de coeziune, Interreg permite regiunilor și țărilor să cola‐
boreze pentru a face față provocărilor comune. Proiec‐
tele Interreg sunt exemple concrete ale faptului că fron‐
tierele nu trebuie să ﬁe bariere, ci pot ﬁ o oportunitate
pentru creștere și pentru o cooperare reușită. În ultimii
30 de ani și datorită numeroaselor proiecte sprijinite de
UE, Interreg a adus laolaltă peste 170 de milioane de
europeni care trăiesc în regiunile de frontieră, le‐a îmbu‐
nătățit viața și a creat noi oportunități de cooperare.
Aniversarea a 30 de ani de existență a programu‐
lui Interreg are loc într‐un moment crucial al istoriei UE.
Întrucât ne confruntăm cu provocări serioase la nivel
mondial și local, trebuie să recâștigăm încrederea cetă‐
țenilor și să ne asigurăm că ne îndeplinim promisiunile.
Interreg lucrează de 30 ani pentru a nu lăsa pe nimeni
în urmă și pentru a construi Europa pas cu pas. Intenția
este de a continua această misiune, dar și de a folosi
această ocazie pentru a chestiona, a regândi și a da un
nou suﬂu aspectului pe care îl considerăm ca ﬁind o va‐
loare fundamentală în Uniunea Europeană: spiritul de
www.adrmuntenia.ro

cooperare, bazat pe credința de nestrămutat că suntem
mai puternici împreună”.
Lansat în 1990, Interreg, cunoscut și sub denumi
rea de „cooperare teritorială europeană” (CTE), este
un program emblematic al politicii de coeziune care ofe
ră un cadru pentru implementarea unor acțiuni comu
ne și schimburi de politici între actorii naționali, regio
nali și locali din diferite state membre. Obiectivul central
al cooperării teritoriale europene (CTE) este promo
varea unei dezvoltări economice, sociale și teritoriale
armonioase a Uniunii în ansamblu. Interreg este con
struit în jurul a trei direcții de cooperare: transfronta
lieră (Interreg A), transnațională (Interreg B) și inter
regională (Interreg C).
Până în prezent, sau succedat cinci perioade de pro
gramare în cadrul Interreg: INTERREG I (19901993) –
INTERREG II (19941999) – INTERREG III (20002006) –
INTERREG IV (20072013) – INTERREG V (20142020).
Programele de cooperare Interreg vizează întregul
continent european cu un buget total de peste 12 mili
arde EUR, inclusiv contribuția UE și a statelor membre,
în perioada de programare 20142020.
Campania Interreg de 30 de ani se va desfășura
pe tot parcursul anului 2020 în cadrul temelor „vecini”,
„verde” și „tineret”. Campania va face bilanțul realiză
rilor trecute și se va axa pe ce se poate face mai mult
și mai bine în viitor.
Sursa: caleaeuropeana.ro
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

Noi apeluri de proiecte prin Orizont 2020
În cadrul Programului Orizont 2020, au fost adău
gate două noi apeluri de proiecte privind Competiția
europeană de inovare socială: tematica 2020 Reima‐
gine Fashion și Premiul UE pentru Femeile Inovatoare.

Competiția europeană de inovare socială:
tematica 2020 Reimagine Fashion  4
martie 2020
Competiția își propune să stimuleze potențialul
inovației sociale astfel încât să ofere soluții pentru pro
vocările societății și să încurajeze o creștere durabilă și
incluzivă în Europa. Pot beneﬁcia de ﬁnanțare persoa
ne ﬁzice sau juridice, grup de persoane juridice (cu ex
cepția administrațiilor publice), stabilite în statele mem
bre ale UE sau în țările asociate la Horizont 2020.
Sunt binevenite idei și propuneri din toate sursele,
sectoarele și toate tipurile de organizații, inclusiv com
panii cu scop lucrativ, fără scop lucrativ sau private,
ﬁnanțarea acordată ﬁind de 50.000 euro pentru ﬁecare
dintre cele trei proiecte ﬁnaliste.

care conduc companii inovatoare. Astfel, pot beneﬁcia
de ﬁnanțare femeile rezidente întrun stat membru al
UE sau întro țară asociată cu Orizont 2020, fondatoare
sau cofondatoare ale unei companii inovatoare exis
tente și active, înregistrate înainte de 1 ianuarie 2018.
Pentru premiul Rising Innovator, concurentul trebu
ie să ﬁe o femeie născută după 1 ianuarie 1985, inclusiv.
Premiul UE pentru Femeile Inovatoare  21
Finanțare acordată:
aprilie 2020
• premii femei inovatoare  100.000 euro/proiect;
Schema recunoaște rolul femeilor în realizarea
• Premiul Rising Innovator  50.000 euro.
inovațiilor, onorând realizările excepționale ale femeilor
Sursa: fonduri‐structurale.ro

Start,
pentru startupuri!

C

ommons Accel și Innovation Labs se
numără printre programele de
accelerarea care, începând cu această
lună, au inițiat campania de ﬁnanțare a
startupurilor.
Astfel, până la sfârșitul lunii martie, 15 echipe care
au idei de afaceri în educație și inovație, orașe și comu
nități sustenabile (domeniu care cuprinde mobilitate,
transport, mediu, proptech, clădiri verzi și smart) sau
business responsabil incluzând, dar fără a se limita la
retail, horeca (hoteluri, restaurante și cafenele), fashion,
sănătate, ﬁnanțe, home & garden sau travel, pot bene
ﬁcia de programul de accelerare Commons Accel.
Programul de preaccelerare Innovation Labs se
adresează strict tinerilor pasionați de inovare tehnolo
gică și digitală. Aceștia își pot materializa ideile în cadrul
Hackathoanelor și al programelor de mentorat organi
zate în București, Cluj–Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara,
în perioadele: 29 februarie – 1 martie în capitală, res
www.adrmuntenia.ro

pectiv 7– 8 martie în cazul celorlalte patru orașe. În
scrierile au loc însă în intervalul 10 – 27 februarie pentru
hackathonul din București și în perioada 10 februarie
– 6 martie pentru hackathoanele din Cluj–Napoca, Iași,
Sibiu și Timișoara.
Sursa: finantare.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Ansamblul Moara de Hârtie – Satul Meșteșugurilor,
din județul Giurgiu

P

rimăvara calendaristică se apropie cu
pași repezi, îndemnândune să
explorăm noi spații, noi frontiere...
Căutarea unei experiențe autentice care
să ne îmbogățească universul de
cunoaștere ne conduce, de această dată,
în județul Giurgiu, la Ansamblul Moara
de Hârtie – Satul Meșteșugurilor.
Destinată mai ales copiilor pentru caracterul in
teractiv al activităților, locația se aﬂă în comuna Coma
na, în apropierea municipiului București, și concentrea
ză două inițiative ce au generat 10 ateliere creative ce
își trag seva din meșteșugurile practicate în satul tra
dițional românesc: țesut la război, prelucrarea stufului
și a papurii, ﬁerărie, olărit și ceramică, lucru în lemn, bu
cătărie tradițională, moară pe piatră și brutărie, dar și
confecționarea manuală a hârtiei, tipar manual și le
gătorie de carte.
Atelierele interactive sunt desfășurate în cadrul
a două proiecte. Primul este Moara de Hârtie. Aceasta
a fost concepută ca un ateliermuzeu în cadrul căruia
pot ﬁ descoperite meșteșugurile din domeniul cărții:
hârtia confecționată manual, tiparul manual și legătoria
de carte, dezvoltânduse, așadar, ca un spațiu ce reîn
www.adrmuntenia.ro

vie, păstrează și transmite tradiții manufacturiere ro
mânești și universale. Succesul primei inițiative a de
terminat apariția celei dea doua: Satul Meșteșugurilor.
Acesta pune în valoare îndeletnicirile tradiționale ale
oamenilor de la țară, adaptate prezentului, recreând
totodată atmosfera satelor de odinioară.
Astfel, în așteptarea vacanței de vară, vă invităm
să explorați și această interesantă locație giurgiuveană
care, pentru mari și mici, oferă o inedită și prețioasă că
lătorie în lumea tradițiilor, ﬁind creată pentru a aduce
bucuria.
Sursa: moaradehartie.ro
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Încep
lucrările de amenajare
a Pieței
Primăriei Pitești

Parteneriat
publicprivat
pentru prevenirea
și tratarea
dependențelor!

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

Centrul Piteștiului va deveni o zonă urbană ul
tramodernă!
Proiectul de amenajare a Pieței Primăriei Pitești
propune intervenții constând în refacerea structurii
rutiere și a pavajului, pe o suprafață care va include
și zona din jurul vechii primării, creânduse astfel un
spațiu mai amplu, îngroparea cablurilor aeriene, rea
lizarea unui sistem adecvat de colectare și de scur
gere a apelor pluviale, completarea iluminatului noc
turn și decorativ, precum și implementarea unui sistem
video de supraveghere.
Nu în ultimul rând, vor ﬁ amenajate spații verzi,
zona noucreată beneﬁciind, de asemenea, de acces
gratuit la internet. Investițiile în valoare de peste 13
milioane de lei vor ﬁ asigurate din bugetul local.
Sursa: jurnaluldearges.ro

A

cces la servicii sociale pentru
grupurile dezavantajate
din județul Călărași!
În acest sens, administrația județeană dorește
să implementeze în parteneriat publicprivat proiec
tul „HelpAddict – prevenirea, recunoașterea și tra‐
tarea dependențelor”.
Astfel, în cadrul acestui proiect ﬁnanțat prin
Granturile SEE și Norvegiene 20142020, sunt vizate
acțiuni privind înﬁințarea de servicii sociale și edu
cative care să sprijine persoanele vulnerabile, precum
și dezvoltarea de modele de intervenție și bune prac
tici în lucrul cu copiii, adolescenții și părinții.
Sursa: observatorcl.info

La Școala
Gimnazială „Mihai
Viteazul” din Târgoviște
lucrările avansează
în ritm rapid!

DÂMBOVIțA

GIURGIU

Se reabilitează
un tronson important
de drum
din municipiul Giurgiu!

Investițiile în educație sunt investiții în viitor!
Lucrările de reabilitare, extindere și modernizare ce
se efectuează la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”
conﬁgurează un adevărat complex educațional de
care vor beneﬁcia elevi și cadre didactice din cartierul
târgoviștean Micro IX. În cadrul acestor intervenții va
ﬁ reabilitat și modernizat vechiul corp de clădire, de
asupra căruia va ﬁ amenajată o terasă circulabilă, și
va ﬁ extinsă sala de sport. De asemenea, vor ﬁ con
struite un corp nou de clădire ce va găzdui 14 săli de
clasă și laboratoare, o sală de festivități și o bază spor
tivă cu vestiarele aferente. După ﬁnalizarea lucrărilor,
instituția de învățământ va avea cu peste 60% mai
mult spațiu disponibil.
Sursa: incomod‐media.ro
www.adrmuntenia.ro

INFO
JUDEțE

Măsuri de îmbunătățire a traﬁcul rutier din mu
nicipiul Giurgiu! Administrația locală a luat hotărârea
de a aviza lucrări de reabilitare a unei importante străzi
din capitala județului.
Astfel, a fost emisă autorizația privind executa
rea lucrărilor pe tronsonul PiațaGăriiCec Bank. Po
trivit proiectului tehnic, pe o lungime de 300 de
metri, strada va ﬁ acoperită de pavaj din granit (10
cm/10 cm), va avea o lățime de patru metri (sens
unic), amenajânduse totodată 45 de locuri de par
care. Finanțarea intervențiilor a căror valoare se ri
dică la aproximativ 570 de mii lei, este asigurată din
bugetul local.
Sursa: giurgiuveanul.ro
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INFO
JUDEțE

Cea dea
XIa ediție
a Târgului Apicol
Slobozia

Sursă foto: prahovaeconomica.eu

IALOMIțA

Un mărțișor dulce pentru ialomițeni!
În perioada 28 februarie – 1 martie, autoritățile
locale din municipiul Slobozia vor organiza, în incinta
Stadionului Municipal, Târgul Apicol Slobozia, eveni
ment aﬂat la cea dea XIa ediție, derulat în cadru par
tenerial, alături de Casa Mierii Cooperativă Agricolă.
Târgul va găzdui o expoziție cuprinzând atât produse
apicole de foarte bună calitate, cât și echipamente
utilizate în practicarea aceste îndeletniciri tradiționa
le. Evenimentul va reuni reprezentanți ai societăților
comerciale cu proﬁl apicol din peste 20 de județe.
Sursa: ilnews.ro

În municipiul
Ploiești se va moderniza
iluminatul public!

PRAHOVA

Investiții
pentru
modernizarea
Spitalului Orășenesc
Zimnicea
de aproape
un miliard de lei

TELEORMAN

Autoritățile locale ploieștene vor autoriza lucrări
de modernizare a iluminatului public, pe traseul tram
vaiului 102. Astfel, în cadrul acestor intervenții corpu
rile de iluminat existente, depășite din punct de vede
re tehnic, vor ﬁ înlocuite cu lămpi tip LED ce pot fi
interconectate. De asemenea, sistemul de telegestiu
ne ce va ﬁ implementat va optimiza consumul de ener
gie, pentru alimentarea acestuia ﬁind valoriﬁcate sur
se de energie regenerabilă. Toate aceste măsuri vor
avea ca rezultate un sistem de iluminat public modern
și extins în zonele neacoperite, diminuarea consumu
lui anual de energie primară, precum și scăderea emi
siilor de carbon.
Proiectul „Eﬁcientizare consumuri energetice în
municipiul Ploiești – sistem iluminat public traseu tram‐
vai 102 (str. Găgeni‐Șoseaua Nordului – Șoseaua
Nordului – Șoseaua Vestului – str. Libertății, Gara de
Vest)” beneﬁciază de ﬁnanțare Regio, Axa prioritară
3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scă‐
zute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Spri‐
jinirea eﬁcienței energetice, a gestionării inteligente
a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile
în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice,
și în sectorul locuințelor”, Operațiunea C – Iluminat
public.
Sursa: prahovaeconomica.eu

Schimbarea tâmplăriei, modernizarea bucătăriei
și a spălătoriei, precum și formarea personalului me
dical sunt doar câteva dintre investițiile realizate pentru
reabilitarea și modernizarea serviciilor medicale fur
nizate de Spitalul Orășenesc Zimnicea, în vederea obți
nerii acreditării. Finanțarea pentru realizarea acestor
investiții în valoare de aproximativ un miliard de lei a
fost asigurată de Ministerul Sănătății și de administra
ția locală. De asemenea, clădirea spitalului va ﬁ eﬁci
entizată din punct de vedere energetic prin interme
diul fondurilor europene, avânduse totodată în vedere
amenajarea unei secții de recuperare medicală (gra
ție unui proiect realizat de Compania Națională de
Investiții).
Sursa: ziarul‐mara.ro
www.adrmuntenia.ro
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REVISTA PRESEI

Obiectiv de Călărași
24 februarie 2020

Primăria Municipiului Giurgiu
21 februarie 2020

incomodmedia.ro
19 februarie 2020

administratie.ro
19 februarie 2020

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 26 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.

