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Fonduri Regio pentru modernizarea și extinderea 
Liceului Tehnologic Pucioasa

Liviu Gabriel Mușat, directorul 
Agenției pentru Dezvoltare 

Regională Sud Muntenia, și Constantin
Emilian Ana, primarul orașului 
Pucioasa, au semnat în data de 3 aprilie 
contractul de finanțare aferent 
proiectului „Reabilitarea, modernizarea 
și extinderea Liceului Tehnologic 
Pucioasa”. 

Pentru implementarea acestui proiect, Primăria 
Orașului Pucioasa a accesat finanțare nerambursabilă 
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (Re
gio), în cadrul Axei prioritare 10  „Îmbunătățirea in‐
frastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1  
„Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare 
profesională, pentru dobândirea de competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infras‐
tructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 
10.2  „Creșterea gradului de participare la învăță mân ‐
tul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții”. 

Astfel, îmbunătățirea calității infrastructurii de e 
ducație prin reabilitarea, modernizarea și extinderea 
Liceului Tehnologic Pucioasa se va realiza în termen 
de 102 luni, în perioada 1 iulie 2015 – 31 decembrie 
2023, cu un buget în valoare totală de 9.476.560,13 
lei. Din aceștia, aproape opt milioane de lei provin din 
Fondul European pentru Dezvoltare Regională, peste 
un milion de lei este alocat din bugetul de stat, iar co 
finanțarea beneficiarului este de peste 180 de mii de 
lei. După finalizarea acestor investiții destinate con
solidării învățământului profesional, elevii din cadrul Li 
ceului Tehnologic Pucioasa vor beneficia de condițiile 
necesare unei pregătiri la standarde înalte de calitate, 
în conformitate cu nevoile pieței muncii și cu tendințele 
economice actuale. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia au fost de

puse 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SU
ERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile 
de peste opt miliarde de lei. Dintre acestea, 218 a 
plicații, cu o valoare solicitată de peste 1,6 miliarde 
de lei, au fost depuse de solicitanții din județul 
Dâmbovița. La nivelul Axei 10 au fost depuse 38 de ce 
reri de finanțare prin care sunt solicitate fonduri cu o 
valoare de peste 350 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi nan 
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Finanțare Regio pentru condiții mai bune de viață 
în comunitatea Cărămidari, municipiul Călărași

Astăzi, 6 aprilie, la sediul central al 
Agenției pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, Mariana Vișan, director 
adjunct Organism Intermediar POR, și 
ValentinDumitru Deculescu, administra 
tor public în cadrul Primăriei Municipiului 
Călărași, au semnat contractul de finan 
țare pentru proiectul „Regenerarea fizică 
a zonei defavorizate Cărămidari prin dezvoltarea bazei mate ‐
riale destinate activităților educative, culturale și recreative”. 

Administrația locală călărășeană beneficiază de fonduri 
Regio pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale comunității 
marginalizate Cărămidari, în contextul în care, conform „At‐
lasului zonelor urbane marginalizate din România”, munici
piul Călărași este unul din cele cinci orașe din țară unde 
peste o treime din populație este dezavantajată simultan 
din punctul de vedere al capitalului uman, al ocupării forței 
de muncă, precum și al calității locuirii. În vederea atingerii 
obiectivului propus, autoritățile locale vor autoriza lucrări 
de construire a unui corp nou de clădire ce va funcționa ca 
spațiu pentru activitățile educaționale și recreative, precum 
și de modernizare a terenului de sport din incinta Școlii Gim
naziale Nr. 7. De asemenea, pentru a se asigura accesul 
populației la spațiile create sau modernizate, vor fi realizate 
intervenții de reabilitare a străzii Oborului și a trotuarelor 
aferente. În acest context, investițiile stabilite în cadrul pro
iectului vor diminua numărul populației aflate în risc de ex
cluziune socială și vor crea un climat social adecvat pentru 
organizarea activităților sportive, educaționale, recreative, 
activități ce vor conduce la formarea intelectuală și fizică 
elevilor, la promovarea incluziunii sociale, precum și la 
creșterea încrederii populației în instituțiile ce asigură servi
ciile sociale integrate la nivel comunitar. 

Proiectul a fost depus spre finanțare prin Regio (Pro
gramul Operațional Regional 20142020), în cadrul Axei 
prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prio

ritatea de investiții 4.3 – „Oferirea de 
sprijin pentru regenerarea fizică, econo‐
mică și socială a comunităților defavori‐
zate din regiunile urbane și rurale”, 
Obiectivul specific 4.3 – „Îmbunătățirea 
regenerării fizice, economice și sociale a 
comunităților marginalizate în munici‐
piile reședință de județ din România”. 

Având o perioadă de implementare de 46 de luni, în 
perioada 1 septembrie 2018 30 iunie 2022, proiectul are 
un buget a cărui valoare totală se ridică la 4.578.544,65 lei. 
Din aceștia, peste un milion de lei constituie contribuția din 
Fondul European pentru Dezvoltare Regională, peste două 
sute de mii de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, în 
timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare eligibilă de peste 
trei milioane de lei. 

În prezent, din cele 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile 
depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea 
Dunării (SUERD) înregistrate la nivelul regiunii Sud Muntenia 
prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 
opt miliarde de lei, 74 de cereri de finanțare, cu o valoare 
solicitată de peste 1,4 miliarde de lei, au fost depuse de cele 
șapte municipii reședință de județ din regiunea noastră, în 
cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane dura‐
bile”. 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 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi nan 
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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În data de 3 aprilie, Autoritatea de Management 
pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) 2014 – 
2020 din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvol 
tării și Administrației a modificat, prin ordin de minis
tru, Ghidul solicitantului Condiții specifice de accesare 
a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/ 
2019/9/9.1/1/7REGIUNI și POR/2019/9/9.1/1/Între
prinderi, Axa prioritară 9 – „Sprijinirea regenerării eco‐
nomice și sociale a comunităților defavorizate din me‐
diul urban”, Prioritatea de investiții 9.1 – „Dezvoltare 
locală sub responsabilitatea comunității” (DLRC). 

Ordinul de ministru nr. 1387/2.04.2020, Sinteza mo 
dificărilor, precum și forma consolidată a ghidului pot 
fi consultate pe siteul dedicat implementării POR în 

regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiu 
nea Program > Axa 9, accesând următorul link: https://re 
gio.adrmuntenia.ro/axa9/static/1204 sau pe siteul 
Autorității de Management pentru Programul Opera 
țional Regional www.inforegio.ro. 

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi nan 
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

Sa modificat Ghidul solicitantului privind dezvoltare 
locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Sursă foto: pbs.tw
im

g.com

https://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-9/static/1204
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-9/static/1204
http://www.inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Set de orientări date de Comisia Europeană 
pentru flexibilizarea cadrului de achiziții publice 

în contextul crizei COVID19

Miercuri, 1 aprilie 2020, Comisia Europeană a pu 
blicat un set de orientări cu privire la modul de utilizare 
a tuturor flexibilităților oferite de cadrul de achiziții pu 
blice al UE în situația de urgență cauzată de criza CO
VID19: Comunicarea Comisiei „Orientările Comisiei 
Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile 
publice în situația de urgență legată de criza COVID‐
19” (2020/C 108 I/01). 

În Comunicare se precizează că achizitorii publici 
se pot baza pe cadrul UE privind achizițiile publice, 
ca re oferă modalități și mijloace de adaptare la situații 
grave de urgență, cum este pandemia de COVID19. 

Prezentele orientări se axează în special pe achi 
zițiile publice în cazuri de extremă urgență, prin care 
achizitorii publici pot să cumpere în termen de câteva 
zile sau chiar de câteva ore, dacă este necesar. Tocmai 
pentru situații precum actuala criză COVID19, care pre 
zintă o urgență extremă și imprevizibilă, COM precizea 

ză că directivele UE nu conțin constrângeri procedurale. 
Orientările Comisiei Europene pot fi consultate 

accesând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/dow
nload_file/article/1479/ComunicareCOMAchizitiipu
bliceincontextCOVID19.pdf.

https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1479/Comunicare-COM-Achizitii-publice-in-context-COVID-19.pdf
https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1479/Comunicare-COM-Achizitii-publice-in-context-COVID-19.pdf
https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1479/Comunicare-COM-Achizitii-publice-in-context-COVID-19.pdf
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300 de milioane de euro, fonduri europene, 
pentru achiziții de echipamente medicale destinate 

combaterii epidemiei de coronavirus
În contextul decretării stării de urgență, ca urmare 

a epidemiei declanșate de COVID19, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia informează asupra 
oportunității de achiziție a echipamentelor medicale 
destinate combaterii efectelor epidemiei, prin acce
sarea fondurilor europene. 

Astfel, Guvernul României sprijină finanțarea pentru 
procurarea de echipamente medicale și echipamen te de 
protecție destinate personalului medical prin disponibili
zarea unei sume de 300 de milioane de eu ro. Prin urmare, 
unitățile sanitare publice, individual sau prin intermediul 
Ministerului Sănătății, Ministerului Tran sporturilor, Infras
tructurii și Comunicațiilor, Ministerului Apărării Naționale, 
Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență, precum și al unităților administrativ
teritoriale pot depune proiecte pentru a fi procurate echi
pamente medicale și e chipamente de protecție medicală. 

În acest sens, cheltuielile realizate sau în curs de 
realizare vor putea fi decontate din fonduri europene 
cu condiția respectării unor reglementări minimale ce 
privesc: justificarea costurilor de achiziție, transparența 
procedurii de achiziție în situații de urgență, precum 
și înregistrarea în patrimoniu a echipamentelor. 

Decontarea cheltuielilor efectuate se va realiza eta 
pizat, după cum urmează: 

Până la data de 15 aprilie 2020 va fi dat publici •
tății Ghidului Solicitantului; 

În perioada 1530 aprilie 2020 va avea loc o con•

sultare publică unde solicitanții eligibili pot face obser 
vații asupra ghidului; 

Aprobarea ghidului și lansarea apelului de pro•
iecte și depunerea cererilor de finanțare se va realiza 
în perioada 15 mai – 15 iulie 2020; 

Evaluarea cererilor de finanțare și încheierea con•
tractelor de finanțare este estimată pentru perioada 
15 iulie  15 octombrie 2020; 

Depunerea cererilor de rambursare și decontarea •
cheltuielilor se va realiza in intervalul 15 octombrie  
15 decembrie 2020. 

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 
45 de milioane de euro, finanțarea disponibilă ridicân 
duse la 300 de milioane de euro. 

În vederea obținerii unor informații suplimentare, 
potențialii beneficiari pot face apel la echipa de spe 
cia liști constituită la nivelul Ministerului Fondurilor Eu
ropene, accesând următoarea adresă de email: co
vid19.sanatate@fonduriue.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi nan 
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

Sursă foto: evohc.ro

mailto:covid19.sanatate@fonduri-ue.ro
mailto:covid19.sanatate@fonduri-ue.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Sediul ADR Sud Muntenia

Laura OJOG 
• 11 ani de activitate în cadrul 

ADR Sud Muntenia! 
La începutul lunii aprilie, colega noastră Laura 

OJOG, expert, Serviciul verificare proiecte POR, a 
aniversat 11 ani de activitate în cadrul Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! 

Cu acest prilej, te felicităm șiți mulțumim 
pentru motivația și implicarea manifestate dea 
lungul celor 11 ani în cadrul ADR Sud Muntenia! 

La Mulți Ani cu realizări pe toate planurile!

Marioara MIHAILIDIS 
• 11 ani de activitate în cadrul 

ADR Sud Muntenia! 
În data de 1 aprilie, colega noastră Marioara 

MIHAILIDIS, expert, Serviciul verificare proiecte POR, 
a împlinit 11 ani de activitate în cadrul Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! 

Cu această ocazie, dorim să o felicităm și săi 
mulțumim pentru colegialitatea și profesionalismul do
vedite dea lungul celor 11 ani de activitate neîntreruptă! 

La Mulți Ani cu multe împliniri!



Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management 
a Proiectului, a lansat o nouă sesiune de proiecte ce 
au ca obiective consolidarea antreprenoriatului cul
tural, dezvoltarea audienței și a publicului, în cadrul 
Programului ROCultura, având un buget de două mi
lioane de euro. 

Astfel, se dorește creșterea gradului de acces la 
cultură, promovarea diversității culturale și consolida
rea dialogului intercultural. Pentru un impact mai mare 
al activităților culturale, se încurajează transferul de 
cunoștințe și schimbul de  experiență între România 
și statele donatoare, precum și producția în comun a 
evenimentelor artistice. 

Finanțarea poate fi solicitată de:  
instituțiile publice de cultură (muzeu, teatru, •

operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru 
cultural etc.); 

organizații neguvernamentale; •
societățile comerciale sau societățile cooperative •

care se încadrează în categoria IMM (microîntreprin
dere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie).  

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce 
poate fi acordat unui proiect este între 50 de mii de 

euro și 200 de mii de euro. Cererile de finanțare pot fi 
depuse până la data limită de 01.07.2020.  

Programul ROCULTURA este finanțat prin Gran
turile SEE 20142021 și vizează consolidarea dezvoltării 
economice și sociale prin cooperare culturală, antre
prenoriat cultural și managementul patrimoniului cul
tural. 

Mai multe detalii se pot afla pe siteul progra
mului: www.rocultura.ro.  

Sursa: fonduri‐structurale.ro

www.adrmuntenia.ro 9 regio.adrmuntenia.ro
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DE FINANțARE

ACCES Online 2020 – finanțează operatori culturali 
din zona independentă

Sectorul cultural independent 
beneficiază de susținerea Ministerului 

Culturii, prin oportunitățile de finanțare 
lansate în cadru Programului ACCES 
Online 2020. Demersul a fost conceput 
astfel încât să ofere sprijin artiștilor care, 
în această perioadă, nuși pot desfășura 
activitățile culturale cu public.  

Proiectele pot fi depuse până la 30 aprilie și tre
buie să abordeze domenii precum: teatru, muzică, 
dans, arte vizuale sau patrimoniu imaterial. Pentru 
finanțarea acestui apel, a fost alocată suma de un mi
lion de lei, un proiect putând solicita maximum 50 de 
mii de lei. Pentru a fi eligibile, acțiunile prevăzute în 
cadrul aplicațiilor trebuie să se desfășoare în perioada 
30 mai – 31 august 2020.  

Mai mult detalii se pot afla accesând websiteul 
instituției: www.cultura.ro. 

Sursa: adevărul.ro

Oportunități de finanțare pentru consolidarea antreprenoriatului 
cultural și dezvoltarea audienței și a publicului

Sursă foto: blogspot.com
Sursă foto: pixabay.com

http://www.ro-cultura.ro
http://fonduri-structurale.ro
http://adevarul.ro
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Muzeul Memorial „Nichita Stănescu”

La 87 de ani de la nașterea unui poet 
vizionar care, prin abilitățile și jocurile 

sale subtile de creație, a redimensionat 
poezia românească, vă propunem o 
incursiune „într‐o casă albă cu un cat, 
fără ornament, amintind de casele 
țărănești din satele de câmpie” (Ioan 
Grigorescu), în casa unde sa născut, la 
final de „lună a lui Marte”, Nichita Stănescu.  

Inaugurat ca muzeu memorial la 13 decembrie 2002, 
edificiul este, în prezent, secție a Muzeului Județean 
de Istorie și Arheologie Prahova, și oferă o perspectivă 
asupra „fenomenului Nichita” în spațiul în care sa năs
cut, a copilărit și sa format ca om și ca poet. 

Parcurgând camerele una după alta, puteți admira 
piese de mobilier ce au aparținut familiei Stănescu, 
câteva dintre ele fiind piese simbol, care apar și în 
opera poetului: patul  pe care doarme încă jucăria fa
vorită  pianul și biroul de lucru, cărțile fundamentale, 
pendula, toate având darul de a prefigura atmosfera 
calmă a copilăriei „îngerului blond” care surâde din 
nenumărate fotografii. Pentru amatorii de cifre, date 
exacte și documente referitoare la viața artistului, au 
fost amenajate două încăperi speciale: camera docu

mentară și biblioteca. Aici, lucrările pun în valoare per
sonalitatea poetului, precum și locul lui în contextul 
literaturii române și universale. 

Sunt expuse opera antumă a artistului (cărți cu 
dedicații, autografe oferite familiei și prietenilor), pre
miile care iau recunoscut valoarea ca poet național 
(diplome oferite de Uniunea Scriitorilor din România 
și de Academia Română) și internațional (premiul pen
tru cel mai tânăr poet, Struga  1965, brevetul și me
dalia Gottfried von Herder 1976, marele premiu „Cu
nuna de aur” a serilor de poezie de la Struga  1982). 
Manuscrise inedite (poezia „Quadriga”, prima recu 
noaștere internațională a poetului 1965), documente 
originale (extrasul din Registrul Stării Civile pentru 
născuți pe anul 1933, legitimația de șef de rubrică la 
„Gazeta literară”  1957), fotografii, documente evo
catoare ale activității de numismat (diploma de onoare 
a Societății de Numismatică), medalii, opera postumă 
a poetului și diverse obiecte personale completează 
imaginea omului și poetului. 

Corpul B al muzeului adăpostește o cameră mul 
tifuncțională destinată manifestărilor cu public: coloc
vii, dezbateri, proiecții de filme, expoziții temporare. 

Sursa: histmuseumph.ro

Sursă foto: planiada.ro

http://histmuseumph.ro
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Inițiative 
pentru îmbunătățirea 
transportului public, 

în municipiul 
Curtea de Argeș

Autoritățile locale din municipiul Curtea de 
Argeș au autorizat cheltuielile necesare delegării ge
stiunii serviciului de transport public local de per
soane, asigurat prin curse regulate desfășurate prin 
intermediul autobuzelor urbane. Astfel, în cadrul pro 
iectului destinat îmbunătățirii transportului public, 
se are în vedere construirea unei autobaze pentru 
cele 16 autobuze electrice care vor deservi populația. 
De asemenea, sunt prevăzute lucrări de lărgire a stră 
zilor, în vederea fluidizării traficului rutier, precum și 
amenajarea stațiilor prevăzute în proiect.  

Sursa: interesargesean.ro

ARGEȘ Medicii 
călărășeni 

susținuți de liceenii 
pasionați de robotică

Pasionații de robotică de la Colegiul Național 
„Barbu Știrbei” din Călărași susțin eforturile medicilor 
de salvare a vieților, în lupta cu epidemia declanșată 
de noul coronavirus. Astfel, cu ajutorul tinerilor din 
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” și din Colegiul Eco
nomic, echipa Danube Robotics RO111 sa implicat 
în confecționarea de viziere pentru cadrele medicale 
de la Spitalul Județean de Urgență Călărași, printând 
3D suporții. 

Prin acest demers, elevii sau alăturat campaniei 
de sprijin derulate de Grupul de inițiativă locală, fă
când totodată donații pentru procurarea materialelor 
sanitare. 

Sursa: adevarul.ro

CĂLĂRAȘI

Proiecte 
 finalizate 

la Voinești!
Din această lună, timpul pentru locuitorii co

munei dâmbovițene Voinești a dobândit o altă va
loare. 

De curând, au fost finalizate lucrările la 
clopotnița bisericii din satul GemeneaOncești, con
siderată de bătrâni orologiul comunității. Este vorba 
despre un obiectiv pe care cetățenii lau așteptat în
delung. Investiția a putut fi realizată ca urmare a u 
nei asocieri între administrația publică locală și Pa
rohia Oncești. 

Sau cheltuit aproximativ 180.000 de lei pentru 
construcția și dotarea clopotniței. Lucrările au fost 
începute la 15 decembrie 2019 și au fost încheiate 
pe 30 martie 2020. 

În afară de faptul că în clădirea modernizată au 
fost remontate cele două clopote cu o vechime de 
peste 100 de ani, la parter, a fost amenajată și dotată 
o încăpere unde va funcționa pentru enoriași o bi
bliotecă teologică, iar la etajul I va funcționa un birou 
de lucru pentru preotul paroh. 

Sursa: incomod‐media.ro

DÂMBOVIțA

La Malu Spart, 
școala continuă 

de acasă!
Se spune că valoarea unei comunități este dată 

membrii ei, iar comunitatea din localitatea giurgiuveană 
Malu Spart nu face decât să confirme acest lucru! Astfel, 
în aceste condiții în care porțile școlii sau închis, sunt 
explorate noi modalități de cunoaștere și de socializare. 
Prin urmare, pe lângă cursurile organizate online, elevii 
și cadrele didactice desfășoară evenimente distractive, 
cu scop educativ. Bodypainting, desene cu mesaje de 
încurajare și chiar pregătirea de prăjituri, după rețete 
delicioase sunt doar câteva dintre activitățile care au 
reunit membrii din comunitatea școlară giurgiuveană.  

Sursa: giurgiu‐net.ro

GIURGIU

http://interesargesean.ro
http://adevarul.ro
http://incomod-media.ro
http://giurgiu-net.ro


Protoieria 
Vălenii de Munte – 

în slujba 
medicilor

Reprezentanții Protoieriei Vălenii de Munte au 
derulat o serie de activități de susținere a persona
lului medical și nu numai. Astfel, preoții prahoveni 
au acordat Spitalului de Pneumoftiziologie Drajna aju 
toare constând în alimente, produse igienicosanitare 
și măști de protecție, în timp ce mai multor unități spi 
talicești din București leau fost trimise peste 6.000 
de sticle cu apă, achiziționate din localitatea Cheia. De 
asemenea, de susținerea preoților sau bucurat și per 
soanele vârstnice, singure și vulnerabile care au pri
mit alimente, produse de igienă și medicamente. 

Sursa: gazetaph.ro
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Un nou 
loc de joacă 

în municipiul 
Slobozia!

Primăvara vine cu surprize pentru copiii din car
tierul Bora! Administrația municipiului Slobozia va 
autoriza lucrări de realizare a unui loc de joacă pe o 
suprafață de peste 1.300 de metri pătrați în cartierul 
situat la marginea localității. Astfel, până la sfârșitul 
anului, în zona vizată, pe lângă spațiul destinat efectiv 
activităților distractive, în cadrul căruia este proiectat 
un complex cu șase turnuri, un altul cu două turnuri 
legate cu un pod de mobil, două leagăne, două ba
lansoare și două carusele, vor mai fi amenajate alei 
și spații verzi. Investițiile ce urmează a fi efectuate 
sunt estimate la o valoare totală de 918.162,30 lei. 

Sursa: infoialomita.ro

IALOMIțA

Continuă 
acțiunile 

aferente proiectului 
ce vizează 

conectarea 
la rețeaua de transport 

europeană!
Reprezentanții autorităților locale din Turnu Mă

gurele și din Levski, Bulgaria, continuă acțiunile de 
dezvoltare durabilă a zonei, acțiuni stabilite în cadrul 
proiectului transfrontalier „L‐TEN‐ Conectarea Rețelei 
de Transport Europene printr‐o legătură mai bună 
între nodurile terțiare Turnu Măgurele și Levski pentru 
o dezvoltare durabilă a zonei”. Astfel, de curând, a 
fost încheiat contractul prin care au fost achiziționate 
serviciile de organizare a evenimentelor de conști 
entizare publică, inclusiv a materialelor de promovare 
și informare. Proiectul implementat de cele două 
autorități este finanțat de Uniunea Europeană, pin 
Programul Interreg V A RomâniaBulgaria.  

Sursa: ziarul‐mara.ro

PRAHOVA

TELEORMAN

http://gazetaph.ro
http://infoialomita.ro
http://ziarulmara.ro
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Ziarul Mara 
2 aprilie 2020

Adevărul 
1 aprilie 2020

infomuntenia.ro 
1 aprilie 2020

fonduristructurale.ro 
25 martie 2020



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.

 
 
EDITOR 
Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, 
Direcția Dezvoltare și Comunicare,  
Serviciul Comunicare 
• Daniela TRAIAN  director adjunct, 
• Cristina RADU  șef Serviciu Comunicare, 
• Mihaela FELEA, 
• Mădălina CILIBEANU, 
• Fabiola MANEA, 
• Șerban GEORGESCU, 
• Mircea MARINACHE, 
• Ionuț POPA 
Email comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website www.adrmuntenia.ro, 
regio.adrmuntenia.ro 
Data publicării 6 aprilie 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.

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 

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

Date de contact 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia


