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Peste 40 de milioane de lei, ﬁnanțare Regio,
pentru proiecte de infrastructură
în regiunea Sud Muntenia
În perioada 1620 martie, în condițiile de sigu
ranță adoptate în context regional, național și interna
țional, ca urmare a situației pandemice generate de
coronavirus, la nivelul Agenției de Dezvoltare Regională
Sud Muntenia au fost semnate cinci contacte de ﬁnanț
are însumând peste 40 de milioane de lei, aferente
unor proiecte destinate îmbunătățirii infrastructurii
medicale și de învățământ, precum și dezvoltării mu
nicipiilor reședință de județ, orașelor mici și mijlocii.
Pentru dezvoltarea infrastructurii sanitare, admi
nistrația municipiului Curtea de Argeș, pe de o parte,
și a municipiului Moreni în parteneriat cu Spitalul Mu
nicipal Moreni, pe de alta, șiau propus să îmbunătă
țească calitatea serviciilor medicale furnizate în regim
ambulatoriu, prin efectuarea unor achiziții de echipa
mente și aparatură medicală de înaltă performanță.
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Proiectul „Dotarea și echiparea Ambulatoriului
Curtea de Argeș” va ﬁ implementat în 30 de luni, în
perioada 4 decembrie 2018 – 31 mai 2021, și are o
valoare totală de 10. 293.370,28 lei. Din aceștia, peste
șapte milioane de lei sunt alocate din Fondul European
de Dezvoltare Regională (FEDR), aproape trei milioane
de lei provin din bugetul național, în timp ce peste
200 de mii de lei constituie contribuția beneﬁciarului.
Aplicația „Dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului
Municipal Moreni” propune investiții a căror valoare totală
este de 10.620.854,72 lei, din care, cu peste șapte milioane
de lei contribuie FEDR, din bugetul național vor ﬁ alocate
aproape trei milioane de lei, contribuția beneﬁciarului ﬁind
de peste 200 de mii de lei. Demersul are o perioadă de
implementare de 37 de luni, până la 30 noiembrie 2021.
(continuare în pagina 3)
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Proiectele au obținut ﬁnanțare prin Regio (Progra
mul Operațional Regional 2014 – 2020), în cadrul Axei
prioritare 8  „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”,
Prioritatea de investiții 8.1 „Investiții în infrastructurile sa‐
nitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel
național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce
privește starea de sănătate și promovând incluziunea so‐
cială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, cul‐
turale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile
instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul
speciﬁc 8.1 „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate,
comunitare și a celor de nivel secundar, in special pentru
zonele sărace și izolate”, Operațiunea A Ambulatorii.
Prin aplicația „Reabilitare termică grădiniță – Gră‐
dinița cu Program Prelungit Castelul Fermecat”, auto
ritățile din municipiul Pitești își propun să îmbunătățeas
că, din punct de vedere calitativ, infrastructura educațională,
autorizând lucrări de amenajare, reabilitare și dotare a
unității școlare menționate. Astfel, în 30 de luni, până la
31 martie 2021, vor ﬁ realizate investiții a căror valoare
totală este de 1.405.930,32 lei. Din aceștia peste un milion
de lei sunt alocați de FEDR, peste 180 de mii de lei provin
din bugetul național, în timp ce aproximativ 28 de mii de
lei reprezintă coﬁnanțarea beneﬁciarului. Finanțarea ne
rambursabilă a fost accesată în cadrul Regio, Axa prioritară
4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de
investiții 4.4  „Investițiile în educație, în formare, inclusiv
în formare profesională pentru dobândirea de competențe
și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infras‐
tructurilor de educație și formare”, Obiectivul speciﬁc 4.4
 „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării
accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea partici‐
pării părinților pe piața forței de muncă”.
Administrația municipiului Slobozia, promovează mo
bilitatea urbană prin mijloace nepoluante. În acest sens,
va ﬁ amenajat un sistem de piste de biciclete pe o distanță
de peste două mii de metri și vor ﬁ modernizate trotuare
pe o suprafață de aceeași lungime. Astfel, aplicația „Rețea
integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității
alternative nepoluante” beneﬁciază de ﬁnanțare prin Regio,
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
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măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv
speciﬁc 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile
reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobi‐
litate urbană durabilă”. Având un termen de implementare
de 48 de luni, în perioada 11 septembrie 2018 – 31 august
2022, proiectul are un buget a cărui valoare totală este de
4.051.758,08 lei. Din aceștia, peste trei milioane de lei con
stituie contribuția FEDR, peste 500 de mii de lei reprezintă
alocarea din bugetul de stat, în timp ce beneﬁciarul asigură
o coﬁnanțare eligibilă de aproape 80 de mii de lei.
Nu în ultimul rând, administrația orașului Azuga
are în vedere îmbunătățirea vieții și a mediului urban,
printro serie de intervenții constând în reabilitarea a
cinci străzi și a podului de pe strada Amurgului, în con
struirea și dotarea unui centru cultural, precum și în
modernizarea și dotarea școlii din localitate.
Cu o perioadă de implementare de 65 de luni, în
cepând cu 1 ianuarie 2018, proiectul „Îmbunătățirea
calității vieții populației în oraș Azuga, județ Prahova – Lot
II” are o valoare totală de 16.167.982, 18 lei. Din aceștia,
peste 13 milioane de lei sunt alocate din FEDR, peste
două milioane de lei provin din bugetul național, peste
300 de mii de lei constituind contribuția beneﬁciarului.
Pentru aceste investiții, administrația locală prahoveană
a obținut ﬁnanțare prin Regio, Axa prioritară 13 „Sprijinirea
regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții
9b „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea ﬁzică, economică
și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane
și rurale”, Obiectivul speciﬁc 13.1 „Îmbunătățirea calității
vieții populației în orașele mici și mijlocii din România”.
În prezent, la nivelul regiunii Sud Muntenia au fost
înregistrate 1.178 de proiecte, inclusiv aplicațiile depuse
în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea
Dunării (SUERD), prin care sunt solicitate fonduri neram
bursabile de peste 8 miliarde de lei. Din acestea, pentru 659
de cereri de ﬁnanțare au fost semnate contracte a căror
valoare solicitată este de peste cinci miliarde 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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Instrucțiune privind acțiunile de sprijin
destinate beneﬁciarilor POR 20142020!
Miercuri, 18 martie, Autoritatea de Management
pentru Programul Operațional Regional (AM POR) din
cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Ad
ministrației a emis Instrucțiunea nr. 142 referitoare la
acțiunile de sprijin pe care AM POR, alături de organis
mele intermediare, trebuie să le desfășoare pentru a
sprijini proiectele, în perioada aplicării măsurilor de pre

venire a răspândirii noului tip de coronavirus.
Documentul poate ﬁ consultat pe siteul destinat
implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmun
tenia.ro, secțiunea Program > Documente, accesând ur
mătorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_ﬁle/ar
ticle/1471/Instructiunea142din18032020.pdf, sau
pe siteul AM POR, inforegio.ro.

Fonduri europene
pentru combaterea coronavirus

O

parte din echipamentele medicale
folosite în aceste zile pentru
prevenirea și tratarea COVID‐19 sunt
achiziționate cu ﬁnanțări europene ‐
transmite ministrul Fondurilor Europene,
Marcel Boloș, ca urmare clariﬁcărilor
solicitate cu privire la utilitatea imediată
a ﬁnanțărilor europene în contextul
actual.

„În aceste zile intense echipa Ministerului Fondurilor
Europene depune toate eforturile pentru ﬁnalizarea cât
mai urgentă a implementării celei mai mari ﬁnanțări pri‐
mite până în prezent de IGSU, și anume 682 de milioane
de euro. Obiectivul este ca cererea de ﬁnanțare să ﬁe
aprobată până la sfârșitul acestei luni”, asigură ministrul
Boloș, referinduse la ﬁnanțarea depusă în cadrul Pro
gramului Operațional Infrastructură Mare (POIM).
Echipamentele și tehnica medicală de ultimă ge
nerație ﬁnanțate din fonduri europene sprijină sănă
tatea populației și contribuie la salvarea de vieți. Acest
tip de investiții prioritare este avut în vedere de oﬁcialii
Ministerului Fondurilor Europene și în viitoarea pe
rioadă de programare 20212027.
Sursa: MFE

Concret, în cadrul primelor două exerciții ﬁnanciare
Inspectoratul General de Urgență (IGSU) a achiziționat
peste 1.100 ambulanțe de diferite tipuri, 36 de tabere
mobile echipate complet (ﬁecare având capacitatea de
a trata 200 persoane), și 49 de linii tehnice de întreținere
a echipamentelor individuale de protecție.
Proiectele au fost ﬁnanțate în cadrul Programului
Operațional Sectorial Mediu (POSM) și Programului
Operațional Regional (POR) în perioada de programare
20072013, respectiv în cadrul Programului Operațio
nal Infrastructură Mare (POIM) în actuala perioadă de
programare (20142020). Prin aceste proiecte au fost
asigurate și alte dotări necesare pentru situații de
urgență, valoarea cumulată a proiectelor implementate
de IGSU ﬁind de 233,55 milioane euro.
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ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnan
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Situația proiectelor POR în data de 23 martie 2020
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Oportunități de ﬁnanțare
pentru consumatorii industriali!
Programul Operațional Infrastruc
tură Mare a lansat o serie de oportuni
tăți de ﬁnanțare destinate eﬁcientizării
activității derulate de marii consumatori
industriali. Primul apel este destinat so
cietăților industriale cu personalitate
juridică, mari consumatoare de energie
(peste 1.000 tep/an) și are un buget
de aproximativ 12 milioane de euro
pentru implementarea unor măsuri de
eﬁcientizare a consumului de energie.
Apelul este deschis până la data de 31
decembrie 2020. În cadrul proiectului,
vor ﬁ ﬁnanțate activități privind:
• achiziționarea și implementarea
sistemului de monitorizare a consumu
lui de energie la nivelul platformei in
dustriale respectiv instalații/ echipamente
necesare realizării de sisteme de mo
nitorizare a consumului de energie la
întreprinderi (societăți) din industrie cu
consumuri de peste 1.000 tep/an, în
scopul de reducere imediată și pe ter
men scurt (1 – 5 ani) a pierderilor de
energie, localizarea punctelor de apli
care și cuantiﬁcarea potențialului de
reducere a consumului de energie si
pentru maximizarea eﬁcienței măsurilor
de creștere a eﬁcienței energetice ce
pot ﬁ aplicate ulterior de către solicitant;
• pregătirea proiectului (elabora
rea studiilor, obținerea avizelor și a au
torizațiilor etc.);
• managementul și auditul proiectului;
• informare și publicitate;
Durata de implementare a proiec
tului este de 18 luni.
Cel deal doilea apel de proiecte
urmărește promovarea de acțiuni de
reducere a emisiilor de carbon și de
creștere a eﬁcienței energetice prin in
stalarea de noi capacități sau prin mo
dernizarea capacităților de cogenerare
de înaltă eﬁciență. Cu un buget de 15
milioane de euro, având ca termen li
mită 31 decembrie 2020, apelul este
adresat societăților comerciale din in
www.adrmuntenia.ro

dustrie care înregistrează consumuri
energetice de peste 200 tep/an și care
pot dovedi un necesar util de energie
termică pentru procesele industriale
cu o durată de minim 4.000 h/an. De
asemenea, este considerat eligibil re
prezentantul desemnat al unui parc in
dustrial care înregistrează consumuri
energetice de peste 200 tep/an și care
poate dovedi un necesar util de energie
termică pentru procesele industriale
cu o durată de minim 4.000 h/an pen
tru investițiile privind producția de
energie, prin cogenerare de înaltă
eﬁciență. Acesta poate ﬁ administra
torul parcului sau distribuitorul de ener
gie al parcului industrial.
Activitățile ce pot primi ﬁnanțare
privesc:
• achiziționarea de instalații/echi
pamente pentru construcția/moderni
zarea centralelor de cogenerare de
înaltă eﬁciență (maximum 8 MWe) pe
gaz natural și biomasă;
• realizarea / modernizarea centra
lelor electrice de cogenerare de înaltă
eﬁciență care utilizează gaze reziduale
(maximum 8 MWe) provenite din pro
cese industrial;
• construcții care fac obiectul pro
iectului de producere a energiei prin
cogenerare, aferente echipamentelor
modernizate.
Alte instalații / echipamente decât
cele de mai sus pot ﬁ considerate eligibile
numai dacă solicitantul dovedește faptul
că sunt absolut necesare în vederea im
plementării sistemelor de cogenerare
de înaltă eﬁciență, în conformitate cu
OS 6.4. Instalațiile de manevrare și pre
lucrare a biomasei, precum și produce
rea biogazului nu sunt eligibile.
Detalii privind documentația ne
cesară depunerii cererilor de ﬁnanțare
puteți găsi accesând siteul ministerului,
la următorul link: mfe.gov.ro.
Sursa: ﬁnantare.ro
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

Orizont 2020 
apel
de proiecte
pentru
combaterea
infecțiilor
cu coronavirus
În actualul context pande
mic, a fost lansat un apelul de pro
iecte „Development of therapeu‐
tics and diagnostics combatting
coronavirus infections”.
Apelul inițiat de Comisia Eu
ropeană, prin Orizont 2020, este
adresat persoanelor juridice, mi
croîntreprinderilor, întreprinderi
lor mici și mijlocii, unităților de în
vățământ secundar și superior,
organizațiilor nonproﬁt, Centru
lui Comun de Cercetare și organi
zațiilor de interes internațional eu
ropean.
Aplicațiile trebuie să abor
deze cel puțin unul dintre urmă
toarele obiective:
• dezvoltarea de antivirale pre
cum și alte tipuri de terapeutice
pentru a aborda un răspuns rapid
la focarul curent COVID19;
• dezvoltarea de terapeutice
pentru abordarea curentelor și /
sau a viitoarelor focare de corona
virus;
• dezvoltarea diagnosticului,
asigurând evaluarea rapidă a can
didaților pe baza tehnologiilor exis
tente;
• dezvoltarea unor instrumen
te rapide și ﬁabile care depășesc
stadiul tehnicii pentru detectarea
purtătorilor COVID19 și a persoa
nelor simptomatice suspectate de
infecție cu noul tip de coronavi
rus.
Finanțarea acordată este de
până la 45.000.000 euro.
Sursa: fonduri‐structurale.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA
Sursă foto: romaniamama.ro

Cu pași de legendă, în Teleorman...

Î

n apropiere de municipiul Roșiorii de
Vede, întro vale pe care mulți vizitatori
o consideră pitorească, se poate vizita cel
mai vechi lăcaș de cult din județul
Teleorman, și unul dintre cele mai vechi
din țară.
Biserica „Sfântul Dumitru” cunoscută și sub de
numirea de Mânăstirea Coșoteni Vedea, are o vechime
de peste 500 de ani, ﬁind ctitorită de Matei Basarab,
pe locul unde Negru Vodă a ridicat, în jurul anului 1300,
un schit. Povestea spune că legendarul voievod sa
salvat de la moarte ascunzânduse de turci în pădure,
în scorbura unui copac, eliberânduși calul, după ce i
a inversat potcoavele, pentru ași induce în eroare ur
măritorii. Astfel, în jurul copacului a fost zidită o bise
ricuță ce a păstrat mult timp trunchiul salvator care a
ținut loc de Sfânta Masă, în prezent ﬁind zidit în partea
www.adrmuntenia.ro

de miazăzi a mănăstirii.
În timp, în jurul acestei ctitorii a fost adunată o
obște monahală care a contribuit la înﬁințarea primelor
școli din județul Teleorman unde au învățat copiii bo
ierilor din acele locuri. Lăcașul este închinat Sfântului
Mare Mucenic Dimitrie și Sfântului Cuvios Mucenic Efrem
cel Nou.
Considerată monument istoric și de arhitectura
religioasă, Biserica „Sfântul Dumitru” încântă privirea
prin vechiul stil românesc, speciﬁc secolului al XVIIlea,
cu pronaos, naos cu abside laterale și Altar, separat
de naos cu o tâmplă de zid. Biserica a fost mărită cu un
exonartex, dispărut între timp, ﬁind un ediﬁciu important
în aceasta zonă, ținânduse seama de rangul ctitorilor.
Exonartex = pridvor în bisericile (paleo)creștine des
chis spre latura de vest, având de la una până la trei turle.
Sursa: adevarul.ro
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Educație
ﬁnanciară pentru elevi
călărășeni, prin proiectul
„Credite inteligente”
CĂLĂRAȘI

18 elevi din Călărași, alături de liceeni din peste
20 de localități, beneﬁciază de educație ﬁnanciară,
printro serie de activități interactive derulate în ca
drul proiectului „Credite inteligente”. Inițiativa se aﬂă
la cea dea treia ediție și este implementată de Junior
Achivement și Kruk România.
Astfel, prin intermediul studiilor de caz, peste 1.500
de liceeni învață cum să evalueze corect situațiile care
implică împrumuturi ﬁnanciare și cum să ia decizii ﬁ
nanciare responsabile în viitor. Prezenta ediție a proiec
tului aduce o abordare integrată prin care elevii au acces
la resurse educaționale digitale interactive – conținuturi
video și exerciții cu feedback imediat. Acestea vor ﬁ
completate, până la ﬁnalul anului, prin activități la clasă
și acțiuni de tip job shadow care familiarizează elevii cu
actualele locuri de muncă din domeniul ﬁnanciar.
Prin intermediul acestui proiect, peste 3.000
de liceeni au beneﬁciat până acum de educație ﬁ
nanciară learning by doing în cadrul școlii, iar 90%
dintre ei ar recomanda oricând un astfel de program
colegilor sau prietenilor.
Sursa: observatorcl.info

Multiple
puncte de acces gratuit
la internet, în Pitești

ARGEȘ

Începând cu luna martie, locuitorii municipiului
Pitești beneﬁciază de o capacitate sporită de con
ectare la internet. Această facilitate se datorează ce
lor 20 de sisteme wiﬁ care au fost montate în diferite
zone ale capitalei de județ. Proiectul se bazează pe
un sistem simpliﬁcat de ﬁnanțare prin care munici
palitățile au transferat cuponul valoric în valoare de
15.000 euro primit conform modalității de ﬁnanțare
către societatea care a instalat hotspoturile.
Sursa: ziarulargesul.ro

DÂMBOVIțA

Centrul de zi
pentru persoane
vârstnice din satul
Manga a fost ﬁnalizat!

Drumurile –
una dintre prioritățile
din comuna Izvoarele!

GIURGIU

Din această lună, persoanele de vârsta a treia
beneﬁciază de un spațiu modern în care pot lua par
te la activități culturaleducative. Realizat după stan
darde europene, Centrul de Zi pentru Persoane Vâr
stnice este dotat și cu aparatură ﬁtness, astfel încât
să se încurajeze un stil de viață sănătos.
Având o capacitate de 58 de locuri, instituția
destinată persoanelor vârstnice aﬂate în diﬁcultate
a fost realizată cu fonduri Regio în valoare totală de
aproximativ 1,6 milioane de lei, accesate în cadrul Axei
prioritare 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv spe
ciﬁc 8.3 „Creșterea gradului de acoperire cu servicii
sociale” – Grup vulnerabil: Persoane vârstnice.
Sursa: ziardambovita.ro
www.adrmuntenia.ro

Pentru administrația comunei giurgiuvene Izvoarele,
infrastructura rutieră a reprezentat și reprezintă o prio
ritate. Astfel, cu fonduri accesate prin Programul Național
de Dezvoltare Locală, dar și de la bugetul local au fost
asfaltați peste opt kilometri de străzi din satele Izvoarele
și Chiriacu. De asemenea, până în prezent au fost pietruite
și drumurile din satul Dimitrie Cantemir. Ca atare, aceste
inițiative, conjugate cu cele derulate la nivel județean
privind modernizarea drumurilor 503 și 505, au crescut
gradul de accesibilitate al comunei Izvoarele, asigurând
locuitorilor posibilitatea de a beneﬁcia de diferite servicii,
potențând totodată gradul de mobilitate a acestora.
Sursa: giurgiu‐net.ro
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ADI Ialomița –
investiții
ﬁnalizate
în comunele Gârbovi
și Moldoveni

Colaborare
strategică
pentru transformare
digitală, specializare
inteligentă și bunăstare
în regiunea Sud Muntenia

IALOMIțA

PRAHOVA

Sistem închis de supraveghere video, loc de joa
că și trei străzi asfaltate sunt cele mai recente pro
iecte ﬁnalizate în cadrul Programului județean de
dezvoltare locală ﬁnanțat de administrația județeană,
prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomu
nitară (ADI) Ialomița. Astfel, pentru creșterea sigu
ranței locuitorilor, în comuna Gârbovi au fost mon
tate 34 de camere video care acoperă toate intrările
și ieșirile din localitate, căile de acces intens circulate
și zona instituțiilor publice. De asemenea, în comuna
Moldoveni a fost ﬁnalizat un modern loc de joacă,
ocupând o suprafață de aproape 400 de mp, și au
fost asfaltate trei străzi.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialo
mița sprijină autoritățile locale în implementarea
unor proiecte importante pentru comunități și are
ca scop dezvoltarea durabilă a unităților administra
tivteritoriale care o alcătuiesc și a întregii zone limi
trofe acestora.
Sursa: agendaialomiteana.ro

În luna martie, Camera de Comerț și Industrie
Prahova a găzduit simpozionul „Specializarea inteli‐
gentă și digitalizarea în regiunea Sud‐Muntenia.
Opțiuni și oportunități de ﬁnanțare. Rolul clusterelor
și al centrelor de digitalizare”. Evenimentul a fost or
ganizat de Wallachia Hub – Consorțiul clusterelor din
regiunea SudMuntenia – împreună cu reprezentanți
ai mediului universitar de la Universitatea Petrol și Ga
ze din Ploiești și ai USH Pro Business, din cadrul Uni
versității „Spiru Haret” – ﬁliala Ploiești, cu participa
rea managerilor de cluster și a unor ﬁrme membre.
Astfel, au fost discutate documente de impor
tanță regională, aﬂate în prezent în dezbatere pu
blică, respectiv Analiza socioeconomică a regiunii și
Strategia de specializare inteligentă, ﬁind totodată
dezbătute o serie de noi obiective regionale pornind
de la experiența membrilor din structurile asociative
ale mediului de afaceri și ale mediului universitar,
participante la întâlnire. În acest context, o atenție
deosebită a fost acordată transformării digitale și
conexiunilor sale cu tendințele și obiectivele de spe
cializare inteligentă. De asemenea, sa pus problema
unei deﬁniri mai precise a domeniilor de specializare
inteligentă regională, pe baza unei metodologii care
să poată identiﬁca în mod clar potențialul local din
perspectivă antreprenorială, dar și ținta bunăstării
regionale.
Ca atare, consorțiul de clustere Wallachia Hub,
precum și Camera de Comerț și Industrie Prahova
șiau arătat disponibilitatea de a colabora cu Agenția
de Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru sta
bilirea acestor obiective. În ceea ce privește instru
mentele pe care viitoarea strategie regională de com
petitivitate ar trebui să le aibă în vedere, se are în
vedere o concentrare pe obiective de inovare, digi
talizare și internaționalizare, pe o creștere a impor
tanței și a puterii de decizie la nivel regional privind
deﬁnirea și bugetarea acestora.
Sursa: prahovabusiness.ro

Inițiative
pentru un cartier modern,
în Alexandria
TELEORMAN

Administrația municipiului Alexandria a dat star
tul lucrărilor destinate modernizării cartierului din
zona blocurilor ANL  sere. Intervențiile stabilite în
cadrul proiectului constau în realizarea rețelei de
străzi, carosabil și trotuare, astfel încât să se ﬂuidizeze
traﬁcului rutier și pietonal și să se genereze condiții
de siguranță și confort în circulația pietonală. Nu în
ultimul rând, prin efectuarea lucrărilor se va asigura
scurgerea apelor pluviale pe tot traseul străzilor. Con
form studiilor realizate de autoritățile locale, rețeaua
de străzi asupra căreia se vor realiza lucrări de mo
dernizare, deservește aproximativ 400 de beneﬁciari.
Sursa: ziarul‐mara.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
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

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
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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.

