Info Regional
Sud Muntenia

#

458

23 • 29 martie 2020

Sursă foto: dezignxtra.com

Fonduri Regio pentru trei orașe
din regiunea Sud Muntenia

PAGINA 2

INFO POR SUD MUNTENIA

ARGEȘ

Sa emis Instrucțiunea nr. 147
privind posibilitatea procesării
cererilor de rambursare ﬁnală! ... 4
Instrucțiunea nr. 145 privind
desfășurarea activității OIPOR! ... 4
Situația proiectelor POR în data
de 27 martie 2020 ...................... 5

Au început lucrările de extindere a Spitalului Județean de Urgență
Pitești ................................................................................................ 10

ADR SUD MUNTENIA

CĂLĂRAȘI

Start pentru ONGurile călărășene! .................................................. 10
DÂMBOVIțA

Inițiative pentru o educație echitabilă și incluzivă, la Grădinița „Rază
de Soare” din Târgoviște ................................................................... 10
GIURGIU

Gabriela Manuela CĂLIN 16 ani de
activitate în cadrul ADR Sud Muntenia! ... 6

Voluntariat pentru ajutorarea persoanelor vârstnice ...................... 10

OPORTUNITĂțI

IALOMIțA

Programul microindustrializare 2020
oportunități de ﬁnanțare ............ 7

Cea mai îndrăgită zonă din Slobozia se modernizează! ................... 11

TURISM

Proiect multilingv inedit, pentru studiul istoriei online ................... 11

Spațiul unde timpul este suveran:
Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”
din Ploiești ................................... 9

TELEORMAN

adrsudmuntenia
www.adrmuntenia.ro

PRAHOVA

Peste 11 milioane de lei pentru decontarea de investiții realizate
în Teleorman, prin PNDL ................................................................... 11
ADRSudMuntenia

ADRSudMuntenia
regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #458

PROGRAMUL OPERAțIONAL REGIONAL
20142020

23 • 29 martie 2020

Sursă foto: dezignxtra.com

Fonduri Regio pentru trei orașe
din regiunea Sud Muntenia

Î

n această săptămână, în cadrul
Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia au fost semnate trei
contracte de ﬁnanțare aferente unor
proiecte ce vizează diminuarea emisiilor
de carbon și dezvoltarea urbană
durabilă, ﬁnanțate din Programul
Operațional Regional 20142020 (Regio).
Prin proiectul „Modernizarea și gestionarea in‐
teligentă a sistemului de iluminat public din orașul
Răcari, județul Dâmbovița”, administrația orașului,
în calitate de beneﬁciar de fonduri Regio, va crește eﬁ
ciența energetică a sistemului de iluminat public. Pen
tru realizarea acestui obiectiv, vor ﬁ instalate lămpi tip
LED, vor ﬁ reabilitate instalațiile electrice și vor ﬁ in
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stalate sisteme de telegestiune a iluminatului public.
De asemenea, se are în vedere reîntregirea sistemului
de iluminat public și utilizarea panourilor fotovoltaice
drept surse regenerabile de energie. Toate aceste in
tervenții vor diminua emisia de gaze cu efect de seră,
precum și consumul anual de energie primară.
Demersul autorităților dâmbovițene primește
ﬁnanțare în cadrul Axei prioritare 3  „Sprijinirea tran‐
ziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”,
Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eﬁcienței ener‐
getice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile pu‐
blice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuin‐
țelor”, Operațiunea C – Iluminat public.
(continuare în pagina 3)
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Perioada de implementare este de 42 de luni,
până la 31 decembrie 2021, și are o valoare totală de
11.746.537,09 lei. Din aceștia, aproximativ 10 milioane
de lei sunt alocate din Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDR), peste 1,5 milioane de lei provin din
bugetul național, în timp ce peste 230 de mii de lei constituie
contribuția beneﬁciarului.
Primăria Municipiului Slobozia are în vedere îm
bunătățirea mediului urban și reducerea poluării, prin
crearea, în zona centrală a orașului, a unui spațiu pie
tonal multifuncțional. Astfel, implementarea interven
țiilor prevăzute în cadrul aplicației „Regenerarea
spațiului urban zona Orășelul Copiilor din municipiul
Slobozia” va determina revitalizarea unui teren de
gradat cu o suprafață de peste 10 mii de metri pătrați
și modernizarea străzilor urbane, pe o suprafață de
peste 100 de metri. Finanțarea Regio a fost obținută
la nivelul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării ur‐
bane durabile”, Prioritatea de investiții 4.2 „Realizarea
de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revi‐
talizării orașelor, regenerării și decontaminării terenu‐
rilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de re‐
conversie), reducerii poluării aerului și promovării
măsurilor de reducere a zgomotului”, Obiectivul spe
ciﬁc  „Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și
suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din
municipiile reședință de județ”.
Având un termen de implementare de 32 de luni,
în perioada 1 septembrie 2018 – 30 aprilie 2021, pro
iectul are un buget a cărui valoare totală este de
4.540.804,68 lei. Din aceștia, peste 3,8 milioane de lei
constituie contribuția FEDR, peste 590 de mii de lei
reprezintă alocarea din bugetul de stat, în timp ce be
neﬁciarul asigură o coﬁnanțare eligibilă de peste 90
de mii de lei.
Creșterea calității și a atractivității infrastructurii
educaționale este obiectivul pe care administrația mu
nicipiului Giurgiu îl vizează prin aplicația „Modernizare
Grădinița Căsuța Fermecată (nr. 4) – Giurgiu”. În acest
sens, vor ﬁ autorizate lucrări de reabilitare și moderni
zare a corpului de clădire existent în careși desfășoară
activitatea instituția de învățământ. De asemenea, vor
ﬁ realizate dotări pentru ca procesul educațional să se
desfășoare în condiții optime. Astfel, în 39 de luni, pâ
nă la 30 iunie 2021, vor ﬁ efectuate investiții a căror va
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loare totală este de 2.631.755,64 lei. Din aceștia peste
două milioane de lei sunt alocate de FEDR, peste 320
de mii de lei provin din bugetul național, în timp ce
peste 50 de mii de lei reprezintă coﬁnanțarea beneﬁ
ciarului. Finanțarea nerambursabilă a fost accesată în
cadrul Regio, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării ur‐
bane 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 infrastructurilor de
educație și formare”, Obiectivul speciﬁc 4.4 „Creșterea
calității infrastructurii în vederea asigurării accesului
sporit la educație timpurie și sprijinirea participării
părinților pe piața forței de muncă”.
În prezent, la nivelul regiunii Sud Muntenia au fost
înregistrate 1.178 de proiecte, inclusiv aplicațiile de
puse în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind re
giunea Dunării (SUERD), prin care sunt solicitate fon
duri nerambursabile de peste 8 miliarde de lei. Din
acestea, au fost semnate contracte pentru 680 de ce
reri de ﬁnanțare, a căror valoare solicitată este de
peste cinci miliarde de lei. În situația contractelor sem
nate, este inclus și contractul aferent Priorității de
investiții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale
și o administrație publică eﬁcientă”, proiect imple
mentat la nivel național al cărui beneﬁciar este Agenția
Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestio
nat de ADR Sud Muntenia.
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 emis Instrucțiunea nr. 147 privind posibilitatea
procesării cererilor de rambursare ﬁnală!
În data de 27 martie, Autoritatea de Management
pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) a emis
Instrucțiunea nr. 147/2020 privind procesarea cererilor de
rambursare ﬁnală, pe durata stării de urgență decretate.
Documentul poate ﬁ consultat pe siteul destinat

implementării POR în regiunea Sud Muntenia, re
gio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Documente>
Instrucțiuni, accesând următorul link: https://regio.adr
muntenia.ro/documente/static/1252, sau pe siteul
AMPOR inforegio.ro.

Instrucțiunea nr. 145 privind desfășurarea
activității OIPOR!
Marți, 24 martie, Autoritatea de Management pen muntenia.ro/documente/static/1252, sau pe siteul
tru Programul Operațional Regional (AMPOR) a emis AM POR, inforegio.ro.
Instrucțiunea nr. 145/2020 prin care sunt reglementate
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
condițiile de desfășurare a activității organismelor inter
mediare pentru Programul Operațional Regional 20142020 pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
(OIPOR), pe durata stării de urgență decretate în vederea li implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnan
mitării răspândirii noului tip de coronavirus COVID19.
Documentul poate ﬁ consultat pe siteul destinat țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
implementării POR în regiunea Sud Muntenia, re (POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
gio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Documente > mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia,
Instrucțiuni, accesând următorul link: https://regio.adr regio.adrmuntenia.ro.
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Situația proiectelor POR în data de 27 martie 2020
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ADR SUD MUNTENIA

Gabriela Manuela CĂLIN
• 16 ani de activitate în cadrul
ADR Sud Muntenia!
În data de 29 martie, colega noastră Gabriela
Manuela CĂLIN, șef Birou audit intern, a împlinit 16
ani de activitate în Agenția pentru Dezvoltare Re
gională Sud Muntenia!
Cu această ocazie, te felicităm șiți mulțumim
pentru competența și pentru implicarea dovedite
în cei 16 ani de activitate în cadrul ADR Sud Munte
nia!
La Mulți Ani cu reușite pe toate planurile!

Sediul ADR Sud Muntenia

www.adrmuntenia.ro
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Programul microindustrializare 2020 –
oportunități de ﬁnanțare

P

rogramul național multianual de microindustrializare are alocat un buget de 65 de milioane
de lei pentru susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare, pentru creșterea
volumului de activitate și a competitivității IMMurilor din aceste sectoare.
• achiziționarea de spații de lucru, spații de pro
ducție;
• achiziționarea de bunuri prevăzute la subgrupele
3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotică si 3.3 sisteme de
protecție a valorilor umane si materiale, conform H.G.
nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasiﬁcarea si duratele normale de funcționare a mij
loacelor ﬁxe, cu completările și modiﬁcările ulterioare;
• realizarea unei pagini web;
• achiziționarea de instalații/echipamente speciﬁce
în scopul obținerii unei economii de energie, precum
și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie
pentru eﬁcientizarea activităților pentru care a solicitat
ﬁnanțare;
• achiziționarea de instalații de încălzire sau clima
tizare aferente spațiului de lucru sau producție; • Cur
suri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale;
• consultanța.
Pentru mai multe detalii, accesați linkul următor:
http://www.imm.gov.ro/adaugare_ﬁsiere_imm/2020/
02/Proiectproceduramicroindustrializare2020.pdf.
Sursa: ﬁnantare.ro

Pentru acest program, solicitanții eligibili sunt mi
croîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii din
România care au cel puțin un an calendaristic de la
înﬁințare, la data deschiderii aplicației electronice de
înscriere a planului de afaceri, iar codul CAEN pentru
care solicită ﬁnanțare este eligibil în cadrul programului
și autorizat a ﬁ desfășurat la momentul înscrierii online.
Astfel, ﬁecare solicitant va putea obține fonduri de
aproape 100 de mii de euro, echivalentul a maximum
450 de mii de lei, pentru investiții care trebuie să se
încadreze întruna sau mai multe din următoarele ca
tegorii eligibile:
• echipamente tehnologice;
• aparate și instalații de măsură, control, reglare,
cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/
fără printer pentru etichetare, aparate de marcat elec
tronice ﬁscale;
• autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepția
vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL
211/2003, cu modiﬁcările și completările ulterioare;
• investițiile în active necorporale referitoare la bre
vete de invenție, mărci de produse și servicii, softwareuri;
www.adrmuntenia.ro
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

Schemă de ajutor de stat pentru stimularea
investițiilor cu impact major în economie

S

www.adrmuntenia.ro

Sursă foto: pixabay.com

chema de ajutor instituită de
Ministerul de Finanțe are ca obiectiv
dezvoltarea regională, prin realizarea de
investiții inițiale în active ﬁxe de înaltă
tehnologie, pentru realizarea de produse
cu valoare adăugată mare, indiferent de
categoria beneﬁciarilor.
Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în
baza acestei scheme sunt întreprinderi nouînﬁințate
(nu mai mult de trei ani ﬁscali consecutivi înainte de
data înregistrării cererii) sau întreprinderi în activitate,
atât IMMuri cât și întreprinderi mari, cu personalitate
juridică, înﬁințate conform Legii societăților nr. 31/1990,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
(Valoarea totală a investiției este egală cu valoarea pla
nului de investiții aferent investiției inițiale și este dată
de valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea cheltuie
lilor neeligibile – valoare T.V.A).
Pentru a depune proiectul, companiile ar trebui să
dețină terenul, un proiect minimal de arhitectură și un
deviz general. În cazul în care se depune un proiect cu
construcție de hală sau achiziție de echipamente, este
nevoie de un ﬂux tehnologic foarte clar și previziuni ﬁ
nanciare care să prognozeze plata de taxe și impozite pe
cinci ani cel puțin, la nivelul valorii ajutorului de stat primit.
În cadrul planului de afaceri societatea trebuie să
demonstreze existența unor contracte ferme pe termen
mediu și lung (minimum 35 ani) pentru vânzarea pro
duselor care vor rezulta din noul proiect de investiții.
Un aspect pozitiv al HG 476/2018 este faptul că bene
ﬁciarul poate demara, pe riscul său, investiția imediat
după depunerea cererii de ﬁnanțare. Se poate câștiga
astfel cca. 1 an în comparație cu sesiunea anterioară
de depunere a cererilor de ﬁnanțare.
Beneﬁciarii vor trebui să probeze sursa coﬁnan
țării proiectului: credit bancar, scrisoare de confort, îm
prumut intragrup sau din resurse propria, dacă situa
țiile ﬁnanciare pe 2018 permit această sursă.
Sunt eligibile investițiile care se realizează în toate
sectoarele de activitate, cu excepția celor menționate
în art. 15 din H.G. nr. 807/2014, cu modiﬁcările și com
pletările ulterioare, precum și în „Lista sectoarelor de
activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat”
prevăzută în Anexa 1 la Ghidul solicitantului de către
companiile nou înﬁințate sau existente, IMMuri sau
companii mari.
Planul de investiții va ﬁ inclus în Planul de afaceri

și va ﬁ structurat pe trei mari categorii de active:
• construcție hală nouă, extindere;
• achiziție echipamente noi – mașini, utilaje, linii
tehnologice;
• active necorporale.
Bugetul schemei de ajutor este de 37,5 milioane
de lei.
Intensitatea/nivelul maxim al ajutorului de stat
acordat în baza schemei de ajutor de stat:
• municipiul București  o intensitate a sprijinului
oferit de 10% raportat la cheltuiala eligibilă (max. 7,5
milioane euro);
• regiunea Vest (Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș) și
regiunea Ilfov o intensitate a sprijinului oferit de 35%
raportat la cheltuiala eligibilă (max. 26,25 milioane
euro);
• restul teritoriului național  o intensitate a spriji
nului oferit de 50% raportat la cheltuiala eligibilă (max.
37,5 milioane euro).
Mai multe detalii puteți aﬂa accesând:
https://www.mﬁnante.gov.ro/pagina.html?categorie
bunuri=legislatiehgnr.807,cereredeacordpentru
ﬁnantareformulare807,cereredeplataajutorde
statformulare807,modiﬁcareplandeinvestitiiformu
lare807,stadiulimplementariiproiectelor807&pa
gina=domenii&menu=Ajutorstat.
Sursa: fonduri‐structurale.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Spațiul unde timpul este suveran:
Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” din Ploiești

A

cum, când spațiul ne limitează
condiția, timpul pare soluția
salvatoare, dovedinduse încă o dată cea
mai prețioasă resursă, dacă, din
întâmplare, am uitat acest lucru. Deﬁnit
în fel și chip, „vindecător”, „ireversibil”,
„dușman” sau „cel mai bun profesor”,
timpul ne dă posibilitatea săi cunoaștem
și chipurile, ipostaziate întro
inestimabilă colecție.
Unic printre muzeele din România, Muzeul Cea
sului „Nicolae Simache” din Ploiești șia deschis porțile
în anul 1963, întro sală din cadrul Palatului Culturii,
ca urmare a eforturilor depuse de profesorul al cărui
nume îl poartă din 1993, pe atunci director al Muzeului
de Istorie. Ulterior, colecția de ceasuri a fost mutată
întro somptuoasă clădire construită în secolul al XIX
lea ce a aparținut lui Luca Elefterescu.
Cele mai vechi ceasuri din colecție sunt cele de
tip astronomic, datând din 1544 si 1562, creații ale oro
logierilor Jaculus Heustadia (Olanda) și Joachim Met
zker (Augsburg). Din aceeași categorie fac parte și ca
dranele solare din secolele al XVIIlea și al XVIIIlea,
unul dintre acestea semnat Butterﬁeld  Paris 1690. O
altă piesă deosebită, ca sistem de funcționare, este
clepsidra (ceasul cu apa), realizată de Charles Rayner,
în anul 1654, la Londra. Remarcabilă, în cadrul Muzeu
lui Ceasului, este și existenta unui număr semniﬁcativ
www.adrmuntenia.ro

de ceasuri ale unor personalități culturale și politice
românești și străine, care prin semniﬁcația lor deose
bită, particularizează valoarea acestei unice instituții
culturale din România. Menționăm dintre acestea cea
surile care au aparținut domnitorului Alexandru Ioan
Cuza, lui Mihail Kogălniceanu, regilor Carol I și Mihai I,
țarului Alexandru al IIlea și Marelui Duce Nicolae, ge
neralului Alexandru Averescu, diplomatului Nicolae Ti
tulescu, poetului Vasile Alecsandri sau pictorului Theo
dor Aman.
Patrimoniul instituției este impresionant: 4000
de piese și componente speciﬁce, de mare valoare și
atractivitate, ilustrând evoluția sistemelor de măsurat
timpul din secolele al XVIlea – al XIXlea. Și dacă în
prezent Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” este com
parabil cu muzee similare din Europa, cum sunt cele
din La Chauxde Fonds din Elveția sau Besancon din
Franța, această comparație se datorează și investițiilor
de aproximativ 1,8 milioane de euro, realizate prin
POR 20072013, în cadrul proiectului „Reabilitarea și
consolidarea Muzeului Ceasului Nicolae Simache
Ploiești” care a ridicat la standarde europene monu
mentul arhitectural de importanță națională și univer
sală, unic în rețeaua muzeelor din România. Prin lucră
rile de restaurare și consolidare realizate, a fost recuperat
întregul repertoriu de ﬁnisaje și decorații, redânduse
în acest fel ediﬁciului valoarea arhitecturală originară.
Sursa: cimec.ro
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Start
pentru ONGurile
călărășene!

Au început
lucrările de extindere
a Spitalului Județean
de Urgență Pitești

CĂLĂRAȘI

ARGEȘ

ONGurile, instituțiile școlare călărășene pot ac
cesa ﬁnanțare prin programul Start ONG, pentru pro
iecte care răspund nevoilor actuale ale comunităților.
Astfel, 66.000 de euro vor ﬁ acordați în luna aprilie
la nivel național, ONGurilor, unităților de învățământ,
centrelor de copii/bătrâni și grupurilor informale, pen
tru dezvoltarea și implementarea proiectelor de res
ponsabilitate socială, prin care ajută comunitățile din
care acestea fac parte, în trei domenii cheie: sănăta
te, social și educație.
Beneﬁciarii acestor proiecte sunt: copii, bătrâni,
persoane aparținând grupurilor defavorizate, persoa
ne aﬂate în carantină sau în monitorizare la domiciliu,
angajați care prin natura serviciului prestează muncă în
condiții de expunere, cadre medicale, cadre didactice.
Apelul pentru luna martie a fost lansat în data
de 25 martie, proiectele putând ﬁ înscrise pe siteul
www.startong.ro, pe unul din cele trei praguri de
ﬁnanțare:
• pragul 1: proiecte cu buget maxim de 1000 euro;
• pragul 2: proiecte cu buget între 1000 și 2500 euro;
• pragul 3: proiecte cu buget între 2500 și 5000 euro.
Detaliile referitoare la apelul din luna aprilie și
aspectele privind aplicarea și evaluarea proiectelor
le găsiți aici: https://startong.ro/blog/ghidprogram
startongaprilie20202/.
Sursa: infomuntenia.ro

În cursul lunii martie, la Spitalul Județean de Urgență
Pitești, au debutat lucrările aferente construirii unui nou
corp de clădire. Ediﬁciul va ﬁ realizat în partea sudvestică
a terenului în suprafață de peste 30 de mii de mp, aﬂat în
folosința spitalului, și va avea un regim de înălțime S+P+4E.
Accesul în noua incintă se va realiza de pe latura vestică a
terenului, dar și din spațiile existente, respectiv la nivelul
parterului, din corpul G, iar la nivelul Etajului 2, din corpul
E. Clădirea va avea un nivel subteran în care vor ﬁ ampla
sate spațiile tehnice aferente construcției: trei adăposturi
de protecție civilă (ALA) și o zonă destinată prosecturii, iar
pe cele cinci niveluri supraterane ale clădirii se vor amenaja
secții medicale transferate din clădirea principală a spitalului
și un bloc operator. Întreaga investiție depășește ca valoare
85 de milioane de lei (TVA inclus), fondurile ﬁind asigurate
de administrația județului.
Sursa: ziartopdearges.ro

Inițiative
pentru o educație
echitabilă și incluzivă,
la Grădinița „Rază de
Soare” din Târgoviște

DÂMBOVIțA

Voluntariat
pentru ajutorarea
persoanelor vârstnice

GIURGIU

Schimb de bune practici, vizite ale unor obiective
culturale sau instituții școlare, precum și sesiuni de lucru
interactive sunt doar câteva din activitățile proiectului
Erasmus + INCLUDE.NET: „Innovative ways to promote
inclusion in its broadest sense, within a panEuropean con‐
text” la care au participat trei cadre didactice ale Grădiniței
„Rază de Soare” din Târgoviște. Activitatea transnațională
sa desfășurat în Izmir, Turcia și a fost găzduită de Lamia
Kerer Ortaokulu Midle School. Astfel, profesorii participanți
și toți membrii echipei de proiect din ﬁecare instituție șco
lară vor proiecta și structura activități educative pe baza
metodelor învățate, ce vor ﬁ aplicate la grupa/clasa de copii
șiulteriorvorﬁîncărcatepetwinspaceulproiectuluiINCLUDE.NET.
Sursa: ziardambovita.ro
www.adrmuntenia.ro

INFO
JUDEțE

Tinerii giurgiuveni pot deveni protagoniștii ac
tivității de voluntariat demarate de administrația mu
nicipiului, în vederea susținerii persoanelor vârstnice
aﬂate în imposibilitatea de a se aproviziona cu ceea
ce este necesar traiului zilnic. Cei care doresc să facă
parte din acest program trebuie să ﬁe acreditați de
autoritățile locale. Inițiativa de organizare a acestui
compartiment de voluntariat este generată de măsu
ra privind instituirea stării de urgență la nivel național.
Sursa: giurgiu‐net.ro
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Cea mai
îndrăgită zonă
din Slobozia
se modernizează!

IALOMIțA

Primăvara vine cu vești bune pentru copiii din
municipiul Slobozia! Administrația locală intenționea
ză să transforme un parc de aproape 15 mii de metri
pătrați întro oază de relaxare și socializare. Zona
Orășelului Copiilor va ﬁ amenajată cu peluze ﬂorale,
compoziții vegetale, arbori, trasee pietonale, loc de
joacă dotat cu echipamente pentru copii de toate
vârstele, mobilier urban nou, fântâni arteziene și
chiar cu un foișor octogonal. Astfel, spațiul de agre
ment va deveni multifuncțional și nepoluat, cu in
frastructură modernă, potrivită plimbărilor pe jos
sau cu bicicleta. Valoarea totală a proiectului depă
șește 4,5 milioane de lei, fonduri europene și de la
bugetul de stat.
Sursa: jurnaluldi.ro

Proiect
multilingv inedit,
pentru studiul istoriei
online

PRAHOVA

Peste
11 milioane de lei
pentru decontarea
de investiții realizate
în Teleorman,
prin PNDL

TELEORMAN

Pentru elevi și studenți, în egală măsură, este
disponibilă în mod gratuit, o platformă europeană
online, prin intermediul căreia poate ﬁ studiată istoria
Europei în secolul al XXlea. Platforma History lesson
a fost realizată de un grup de cadre didactice din Co
legiul Național „I.L. Caragiale”, printrun proiect edu
cațional multilingv online care se adresează atât ele
vilor și studenților, cât și profesorilor. Proiectul a fost
organizat de Rețeaua Europeană Memorie și Solida
ritate în colaborare cu Institutul Georg Eckhert, și
are scopul de a sprijini procesul de predare și de a
facilita o mai bună înțelegere a istoriei europene a
secolului al XXlea, utilizând graﬁce, animații și cro
nologii interactive care prezintă o listă de evenimente
relevante pentru secolul trecut. Alegerea acestor
date cu semniﬁcație importantă a fost realizată de
către un număr de istorici experți din șase țări – Ger
mania, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Repu
blica Cehă. Totul sa făcut în spiritul respectului re
ciproc pentru varietatea de opinii și istorii naționale.
History lessons este o platformă ce conține mijloace
practice pentru integrarea noilor media în sala de
clasă, permițând profesorilor să susțină lecții prin
care se urmărește conștientizarea multiplelor viziuni
existente asupra acelorași fapte istorice.
Sursa: observatorulph.ro

Reabilitarea drumurilor de interes local, realiza
rea rețelelor publice de apă și canalizare, precum și
modernizarea unor instituții școlare sunt investiții din
județul Teleorman realizate sau în curs de realizare
în cadrul celor două etape ale Programului Național
de Dezvoltare Locală (PNDL).
Potrivit documentelor oﬁciale emise la începu
tul săptămânii trecute, Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației a alocat peste 11 mi
lioane de lei pentru decontarea cheltuielilor aferente
investițiilor efectuate de Consiliul Județean Teleorman
și de administrațiile din 15 localități, pentru proiecte
ce vizează îmbunătățirea infrastructurii.
Sursa: infotr.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,
Bd. Republicii, nr. 24, et. 3, birourile 308, 316, 317 și 318,
Ploiești, jud. Prahova, Tel. 0244/595.594, Fax 0344
100 310, 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

EDITOR
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Website www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării 30 martie 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.

