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ADR Sud Muntenia creează portofoliul de proiecte, 
anexă a Planului de dezvoltare regională Sud Muntenia, 

20212027

Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia coordonează 

planificarea viitorului exercițiu financiar 
20212027 desfășurând o serie de 
activități care au ca scop actualizarea 
principalelor documente strategice. 

În acest sens, în momentul de față suntem în 
etapa de pregătire a portofoliului de proiecte al regiunii 
Sud Muntenia, proces bazat pe propunerile ce repre
zintă idei de proiecte care pot fi implementate în pe
rioada 20212027, inițiative venite din partea poten 
țialilor aplicanți (administrații locale, autorități publice 
din subordinea organismelor centrale și locale, ONG
uri, unități de cult, universități, entități de transfer teh
nologic, institute de cercetare, IMMuri etc.). 

Pentru a facilita procesul de colectare a ideilor 
de proiecte, pe siteul ADR Sud Muntenia, adrmunte

nia.ro, a fost creată o secțiune ce permite transmiterea 
propunerilor de către entitățile aplicante (cu posibili
tatea ulterioară a completării sau modificării lor), ac
cesânduse următorul link: http://portofoliuproiecte.adr 
muntenia.ro/. Portofoliul de proiecte va fi anexat Pla nului 
de dezvoltare al regiunii Sud Muntenia pentru pe rioada 
20212027, principalul document strategic de planifi
care și programare elaborat la nivelul regiunii, de ase
menea, disponibil spre consultare pe siteul Agenției. 

Agenția pentru Dezvoltare Sud Muntenia este or
ganismul neguvernamental, nonprofit, de utilitate pu
blică, cu personalitate juridică, care funcționează în do 
meniul dezvoltării regionale, fiind coordonată de Con siliul 
pentru Dezvoltare Regională, conducânduse după prin 
cipiul autogestiunii economicofinanciare. ADR este Or 
ganism Intermediar pentru Programul Operațional Re
gional în regiunea Sud Muntenia.

http://portofoliuproiecte.adrmuntenia.ro/
http://portofoliuproiecte.adrmuntenia.ro/
http://portofoliuproiecte.adrmuntenia.ro/
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ADR Sud Muntenia – întâlniri online pentru pregătirea 
viitoarei perioade de programare

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
organizează în perioada 67 mai întâlniri de lucru online 
destinate consiliilor județene și municipiilor reședință de 
județ, în vederea pregătirii viitorului exercițiu financiar. 

În cadrul acestor sesiuni, vor fi prezentate opor 
tunitățile pe care autoritățile publice din Sud Muntenia 
le pot valorifica pentru a realiza investiții cu fonduri 
europene nerambursabile. În acest context, va fi ana
lizată varianta de program regional pentru regiunea 
noastră, vor fi propuse măsuri pentru pregătirea por
tofoliului de proiecte privind finanțarea din fonduri 
europene pentru perioada de programare 20212027, 
fiind totodată prezentată structura programelor ope 

raționale naționale. 
Evenimentul se va desfășura online prin interme

diul aplicației Zoom care poate fi accesată de pe toate 
sistemele de operare.

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: pixabay.com

https://regio.adrmuntenia.ro
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte nia a 
organizat miercuri, 29 aprilie, un nou seminar on line de in
formare a potențialilor beneficiari din mediul privat, cu 
privire la oportunitățile de finanțare pe care aceștia le au în 
prezent prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(Regio). Astfel, întâlnirea de lu cru a avut ca tematică. Axa 
prioritară 2 – „Îmbunătățirea com petitivității întreprinderilor 
mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea 
creării și extinderea ca pa cităților avansate de producție și 
dezvoltarea serviciilor”. 

Realizată prin intermediul aplicației ZOOM, sesiunea 
de informare a debutat cu prezentarea situației proiectelor 
depuse până în prezent în Sud Muntenia. În acest context, 
Daniela Camelia Traian, director adjunct Direcția dezvoltare 
și comunicare, subliniind rolul pe care Regio îl are în creșterea 
competitivității economice la nivel local și regional, a precizat 
că „această statistică a proiectelor înregistrate la nivelul re‐
giunii noastre evidențiază interesul manifestat de mediul 
privat pentru accesarea finanțării nerambursabile, datorită 
numărului impresionant de proiecte depuse în cadrul Axei 
prioritare 2, și anume 655. Din acestea, pentru 440 au fost 
semnate contractele de finanțare, 301 pen tru Prioritatea 
de investiții 2.1, respectiv 139 pentru Prio ritatea de investiții 
2.2. Toate proiectele contractate au solicitat fonduri neram‐
bursabile de peste 660 de mili oane de lei, aducând astfel 
plus valoare comunității prin beneficiile realizate.”. De ase
menea, a fost prezentată arhitectura instituțională privind 
finanțarea nerambursabilă din viitorul exercițiu financiar, 
punctânduse elementele de interes pentru mediul privat, 
precum și activitatea desfășurată de Agenție în vederea 
pregă tirii viitoarei perioade de finanțare, respectiv actualiza 
rea documentelor strategice și, nu în ultimul rând, realizarea 
portofoliului de idei de proiecte ce ar putea primi finanțare. 

Referitor la tematica evenimentului, participanții au 

fost informați cu privire la criteriile de eligibilitate a soli 
citanților și a proiectelor, la condițiile de accesare a finanțării 
nerambursabile pentru implementarea proiectelor, fie că 
este vorba de ajutorul de stat regional, fie de ajutorul de 
minimis. Totodată, au fost prezentate actele normative emise 
de Autoritatea de Management pentru Programul Opera 
țio nal Regional în vede rea reglementării procesului de eva
luare, selecție și con tractare în contextul generat de starea 
de urgență de cretată, precum și clauzele specifice de finan 
țare a proiectelor al căror scop este îmbunătățirea capacită 
ților de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea 
creșterii competitivității economiilor regionale și naționale. 

Pentru acest apel competitiv de proiecte, regiunea Sud 
Muntenia beneficiază de un buget de 38,67 mili oane de eu 
ro, proiectele putânduse încadra între valorile eligibile de 
minimum 200 de mii de euro, respec tiv de maximum un 
milion de euro, echivalate în lei, la cursul de schimb Inforeuro, 
valabil la data lansării apelului (martie 2020). Aplicațiile vor 
fi depuse prin intermediul sistemului electronic MySMIS, în 
perioada 4 mai, ora 12:00 – 4 iunie 2020, ora 12:00. Pot be
neficia de finanțare nerambursabilă societățile care, conform 
Legii nr. 31/1990 și a Legii nr. 1/2005, cu modificările și com
pletările ulterioare, se încadrează în categoria IMMurilor din 
mediul urban sau a întreprinderilor mij locii din mediul rural. 

Informările au fost urmate de o sesiune interactivă în 
cadrul căreia participanții au putut solicita informații specifice 
cu privire la punctele de interes aferente proiectelor de 
investiții ce urmează a fi elaborate, în vederea evaluării, res
pectiv contractării. 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia pro 
movează oportunitățile de finanțare prin Regio și de susținere 
a solicitanților de fonduri nerambursabile, astfel încât la ni
velul regiunii să se realizeze o rată optimă de absorbție a fon 
durilor europene destinate dezvoltării regionale durabile.

Întâlnire de lucru online pentru informarea solicitanților 
din mediul privat despre sursele de finanțare 

existente prin Regio, AP 2, PI 2.2
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Finanțare Regio pentru creșterea calității 
serviciilor medicale furnizate în regim ambulatoriu, 
în instituții de sănătate publică din Oltenița și Mizil

În cursul acestei săptămâni, au fost semnate două 
contracte de finanțare aferente unor proiecte de investiții 
prin intermediul cărora autoritățile locale din municipiul 
Oltenița, respectiv din orașul Mizil – în parteneriat cu Spitalul 
Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, în calitate de beneficiare 
de fonduri nerambursabile, vor crește calitatea serviciilor 
medicale furnizate populației deservite de ambulatoriile in
tegrate. 

Aplicațiile sunt finanțate din Regio (Programul Opera 
țional Regional 20142020), prin Axa prioritară 8 – „Dezvol‐
tarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 
8.1 „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care con‐
tribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, re‐
ducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și 
promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului 
la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea 
de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comu ‐
nități”, Obiectivul specific 8.1  Creșterea accesibilității servi
ciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, in 
special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A  Am‐
bulatorii. 

Astfel, în cadrul proiectului „Reabilitarea, moderni‐
zarea și echiparea Ambulatoriului integrat al Spitalului 
Municipal Oltenița” vor fi realizate lucrări de reabilitare ter
mică, recom partimentare și amenajare a corpurilor A și B 
din instituția de sănătate călărășeană, unde funcționează 
Ambulatoriul integrat. Totodată, infrastructura va asigura 
căi adaptate de acces în secția medicală vizată de proiect, 
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și spații 
de depozitare sau de organizare a unui ghișeu de informații. 
Nu în ultimul rând, Ambulatoriul integrat va fi dotat cu echi
pamente tehnice performante care să determine o creștere 
semnificativă a calității serviciilor medicale furnizate, redu
când pe această cale numărul de internări. 

Pentru consolidarea serviciilor medicale furnizate de 
Ambulatoriului integrat, investițiile se ridică la o valoare 
totală de 10.249.389,39 lei. Din această sumă, aproape 6,7 
milioane de lei reprezintă alocarea Fondului European de 
Dezvoltare Regională (FEDR), contribuția din bugetul de stat 

este de aproximativ 2,7 milioane de lei, în timp ce cofinan 
țarea eligibilă a beneficiarului depășește valoarea de 190 
de mii de lei, diferența, de peste 720 de mii de lei reprezen
tând valoarea cheltuielilor neeligibile. Perioada de imple
mentare a proiectului este de 97 de luni, în intervalul 31 
martie 2014 – 28 martie 2022. 

Realizat în parteneriat de administrația locală, având 
calitatea de lider, cu Spitalul Orășenesc „Sfânta Filofteia” 
Mizil, proiectul „Reabilitare, extindere și dotare infrastruc‐
tură Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Orășenesc 
„Sfânta Filofteia” Mizil, județul Prahova” propune două 
direcții de intervenții. Pe de o parte, lucrările de reabilitare, 
modernizare și extindere ale corpului de clădire C8 al Am
bulatoriului integrat vor asigura condiții optime de desfășu 
rare a activității medicale și de creare a unui flux medical 
eficient care va reduce timpul de așteptare al pacienților. Pe 
de altă parte, echipamentele tehnice performante ce vor 
intra în dotarea unității sanitare prahovene vor ridica stan
dardele de calitate ale serviciilor medicale furnizate, dimi
nuând totodată numărul internărilor, precum și numărul de 
redirecționări ale pacienților spre alte instituții de sănătate. 

Cu o perioadă de implementare de 48 de luni, de la 
17 septembrie 2018 până la 17 august 2022, aplicația are o 
valoare totală de 8.724.519,89 lei. Din aceștia, peste 5,5 mi 
lioane de lei este alocarea din FEDR, peste două milioane 
de lei constituie finanțarea din bugetul de stat, cu aproxima 
tiv 160 de mii de lei contribuie beneficiarul, iar peste 860 
de mii de lei reprezintă cuantumul cheltuielilor neeligibile. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înregistrat 
1.181 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), 
prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 
opt miliarde de lei. Din acestea, au fost semnate contracte 
pentru 696 de cereri de finanțare, a căror valoare solicitată 
este de peste 5,7 miliarde de lei. În situația contractelor sem 
nate, este inclus și contractul aferent Priorității de investiții 
11.1 – „Consolidarea capacității instituționale și o adminis ‐
trație publică eficientă”, proiect implementat la nivel național 
al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Pu
blicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.
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Situația proiectelor POR în data de 4 mai 2020



Rodica IORGA 
• 13 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia! 

În această lună, colega noastră Rodica IORGA, șef Serviciu verificare proiecte 
POR, 13 ani de activitate în Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! 

Pe această cale, te felicităm șiți mulțumim pentru competența și pentru 
spiritul metodic dovedite dea lungul celor 13 ani în cadrul ADR Sud Muntenia! 

La Mulți Ani cu realizări pe toate planurile!

Florina RĂȘCANU 
• 14 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia! 

În luna mai, colega noastră Florina RĂȘCANU, expert, Serviciul dezvoltare, a 
împlinit 14 ani de activitate în Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! 

Cu această ocazie, dorim să te felicităm și săți mulțumim pentru eficiență și 
pentru spiritul de echipă manifestate dea lungul celor 14 ani de activitate continuă! 

La Mulți Ani cu succese!

Diana POȘCHINĂ PENESCU 
• 12 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia! 

La începutul acestei luni, colega noastră Diana POȘCHINĂ PENESCU, expert, Serviciul 
monitorizare proiecte POR, a aniversat 12 ani de activitate în Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia! Cu această ocazie, te felicităm șiți mulțumim pentru responsa
bilitate și pentru sprijinul acordat beneficiarilor de finanțare Regio din județul Dâmbovița 
dea lungul celor 12 ani de activitate susținută! La Mulți Ani cu realizări în toate domeniile!

Constantin TUDORACHE 
• 21 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia! 

În prima zi a lunii mai, colegul nostru Constantin TUDORACHE, conducător auto, Ser
viciul administrativ, a aniversat 21 de ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia! Cu această ocazie, dorim să te felicităm și săți mulțumim pentru 
profesionalismul și colegialitatea manifestate în cei 21 de ani de activitate continuă! 

La Mulți Ani cu multe bucurii!

Silviu George MITREA 
• 18 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia! 

La începutul lunii mai, colegul nostru Silviu George MITREA, expert Serviciul mo
nitorizare proiecte POR, a împlinit 18 ani de activitate în cadrul Agenției pentru Dez
voltare Regională Sud Muntenia! Cu această ocazie, dorim săl felicităm și săi mulțumim 
pentru competență și pentru activitatea desfășurată neîntrerupt în sprijinul beneficiarilor 
de finanțare Regio din județul Teleorman! La Mulți Ani cu multe realizări!
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OPORTUNITĂțI 
DE FINANțARE

Fonduri UE 
pentru studenții antreprenori

Ministerul Fondurilor Europene a lansat în dez
batere publică Ghid solicitantului pentru „Inotech Stu‐
dent 2020”. Prin această linie de finanțare, studenții 
români vor putea obține fonduri europene nerambur
sabile cuprinse între 40.000 și 100.000 de euro pentru 
ași deschide mici afaceri.  

Banii vor fi disponibili în toate regiunile din țară, 
cu excepția municipiului București și a județului Ilfov. 
Ajutoarele de minimis se vor acorda în funcție de lo
curile de muncă create: de la 40.000 de euro pentru 
două posturi până la 100.000 de euro pentru cinci 
posturi. Finanțarea se va acorda în două tranșe, prima 
fiind de 75% din valoarea ajutorului, iar a doua – după 
ce beneficiarul face dovada că a ocupat locurile de 
muncă asumate. 

Pentru accesarea fondurilor, este necesară des
emnarea administratorilor de granturi, care pot fi: 

universități, școli doctorale, institute sau centre de 
cercetare, Academia Română, asociații profesionale, 
camere de comerț, furnizori de formare profesională, 
organizații sindicale și patronale, ONGuri și/sau par
teneriate între aceste categorii. 

Sursa: jurnalul.antena3.ro

Oportunități de finanțare pentru startupuri IT
Startupurile europene pot obține finanțări printr

un fond de capital de risc de 100 de milioane de dolari. 
Astfel, noul fond Partech Entrepreneur III își propune 
să acorde runde de finanțare de la câteva sute de mii 
de dolari până la câteva milioane pe startup. Investi
torii vor căuta firme de tehnologie centrate pe șase 
domenii, fără a se rezuma însă la acestea:  

Viitorul sănătății: personalizat, online, asistat de •
inteligență artificială. 

Viitorul muncii: lucrul de la distanță, tehnologii •
colaborative, educație continuă. 

Viitorul comerțului: activat prin software, social, instant. •
Viitorul finanțelor: bazat pe API, bazat pe date, •

descentralizat. 
Viitorul mobilității: autonomie, multimodal, la cerere. •
Viitorul tehnicii de calcul (computing): edge, AI, •

wireless. 
Sursa: finanțare.ro

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

http://www.finantare.ro


www.adrmuntenia.ro 9 regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #462 
28 aprilie • 3 mai 2020

TURISM 
ÎN SUD MUNTENIA

În trecere prin Argeș, 
la Casa Memorială Dinu Lipatti

Că muzica și lectura sunt căi recunoscute de evadare din real, este un lucru unanim 
recunoscut. Prin urmare, până când „evadările” pot fi reale, vă propunem un tur virtual la 

Casa Memorială Dinu Lipatti din comuna Leordeni, Argeș, cu atât mai mul cu cât, de a nul viitor, 
aici veți putea beneficia și de servicii de cazare și masă. 

Casa copilăriei lui Dinu Lipatti a fost ridicat de ta tăl 
artistului în perioada 1938 – 1943, în stil neoromânesc și 
păstrează cu sfințenie obiecte cu o inestimabilă valoare 
din punct de vedere cultural. Muzeul memorial a fost 
deschis în 1985 și păstrează lucrurile ce spun povestea 
vieții și, bineînțeles, a activității celui care a fost un mare 
pedagog, pianist și compozitor român. Aceste documente, 
fotografii și obiecte, ilustrative pen tru cariera strălucită, 
au fost donate muzeului de către fratele pianistului, am
basadorul Valentin Lipatti. Aici des coperim, în egală măsură, 
și locurile pe care artistul lea iubit atât de mult încă din co
pilărie și care iau oferit pre țioase momente de reverie. 

Cunoscută drept „Casa de la Fundățeanca”, grație 
scrierilor marelui pianist, casa le prezintă turiștilor o ex 

poziție memorială, organizată la primul etaj. Pe lângă fo 
tografiile în care este surprins Dinu Lipatti în diferite mo 
mente ale vieții sau alături de profesorii săi, precum 
George Enescu, Mihail Șora, Florica Muzicescu, se poa 
te admira și o întreagă colecție de fotografii realizate 
chiar de el, aceasta fiind o pasiune mai puțin cunoscută 
publicului larg, în comparație cu cea interpretativă. 

Așadar, cu o istorie fascinantă și cu un relief pro
vocator... județul Argeș provoacă în egală măsură și 
prin popasurile culturale. Pentru un periplu interesant 
prin aceste ținuturi de legendă, pe lista obiectivelor cul 
turalistorice puteți adăuga oricând cu succes locații pre 
cum Conacul Golești sau Vila Florica. 

Sursa: editiadedimineata.ro

Sursă foto: Consiliul Județean Argeș

http://editiadedimineata.ro
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Se reabilitează 
Baza de Agrement 

Trivale!
Luna mai aduce vești bune pentru locuitorii mu

nicipiului Pitești: se reabilitează și se amenajează Ba 
za de Agrement Trivale! Lucrările inițiate de Serviciul 
public de exploatare a patrimoniului Pitești sunt cen
trate pe curățarea plajei și a bazinelor. De asemenea, 
se efectuează verificări ale instalației de alimentare 
cu apă, precum și a instalației electrice. Nu în ultimul 
rând, vor fi igienizate vestiarele și grupurile sanitare, 
avânduse totodată în vedere înlocuirea corpurilor 
defecte. A mai fost toaletată vegetația, iar locul de 
joacă, reabilitat. 

Sursa: ziaruldearges.ro

ARGEȘ

Echipamente 
moderne 

pentru Ambulatoriul 
din Spitalul Județean 

Călărași
O serie de aparate destinate terapiei combinate, 

reeducării mersului, drenajului limfatic precum și tra
tamentului cu ultrasunete va fi pusă în funcțiune în 
cadrul cabinetelor de balneofizioterapie și nefrologie. 
Prin efectuarea acestor dotări, sa realizat pri ma etapă 
a proiectului „Dotarea infrastructurii Ambulatoriului 
Spitalului Județean Călărași”, finanțat din Programul 
Operațional Regional 20142020. Conform graficului de 
livrare, baza materială a unității sanitare va fi îmbunătă 
țită cu alte 60 de echipamente, printre care: ecograf 
Doppler, electrocardiograf, instalație ra dio logică pentru 
mamografii sau linie pentru endoscopia digestivă. Pro
iectul are o valoare de două mili oane de euro. 

Sursa: observatorcl.info

CĂLĂRAȘI

Inițiative 
pentru tinerii 

din Titu!
Administrația din orașul dâmbovițean Titu in 

tenționează să achiziționeze suprafețe de teren în 
zona Titu Nou. În acest perimetru, autoritățile doresc 
să construiască blocuri noi, prin programul Agenției 
Naționale pentru Locuințe, destinate tinerilor sub 35 
de ani. 

De asemenea, se are în vedere și realizarea u 
nor loturi de teren pentru a fi construite case în re 
gim de proprietate personală de către tinerii care 
doresc. 

Sursa: dambovitanews.ro

DÂMBOVIțA

Municipiul 
Giurgiu implementează 

un proiect transfrontalier 
de dezvoltare a sistemului 

de transport
Administrația municipiului Giurgiu a accesat fonduri 

europene pentru dezvoltarea sistemului de transport în re
giunea transfrontalieră Giurgiu – Ruse. Astfel, cu o finanțare 
de aproximativ cinci milioane de euro vor fi asfaltate șase 
sectoare de drum, vor fi amenajate trotuare și alei pietonale, 
se vor realiza două sensuri giratorii și piste de biciclete pe 
cinci din cele șase sectoare de drum ce vor fi modernizate. 

Proiectul „Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul 
Euroregiunii Ruse‐Giurgiu pentru o mai bună conectivitate 
cu rețeaua de transport TEN‐T” este finanțat în cadrul Progra 
mului INTERREG VA România – Bulgaria 20142020, Axa 
prioritara 1 – „O regiune bine conectată” și are ca obiectiv dez 
voltarea sistemului de transport în cadrul euroregiunii Giurgiu – 
Ruse pentru o mai bună conectivitate cu rețeaua de transport TENT. 

Sursa: administratie.ro

GIURGIU

http://ziaruldearges.ro
http://observatorcl.info
http://dambovitanews.ro
http://administratie.ro


Peste  
11,5 milioane de lei 
pentru dezvoltarea 

infrastructurii locale 
teleormănene

Pentru investițiile efectuate în vederea dezvoltării 
regionale, realizate în infrastructura locală ce vizează 
educația, sănătatea, cultura, drumurile, iluminatul public 
sau sistemul apăcanalizare, Consiliul Județean Teleor
man și 13 primării, au primit peste 11,5 milioane de lei. 
Astfel, pentru intervențiile avizate, Consiliul Județean 
Teleorman a încasat suma de 703. 586 lei, administrația 
din Alexandria – 1.671.615 milioane de lei pentru trei 
proiecte aflate în derulare, iar Primăria Orașului Zimni
cea, suma de 873.716 lei  

Altor 10 unități administrativteritoriale din mediul 
rural teleormănean leau fost virate sume importante 
de bani pentru achitarea facturilor aferente lucrărilor 
efec tuate în cadrul proiectelor finanțate prin PNDL. Cea 
mai mare sumă a fost alocată Primăriei Comunei Scrioaș 
tea, respectiv 2,33 milioane de lei, fonduri destinate efec 
tuării lucrărilor de aducțiune a apei potabile în satele 
Scrioaștea, Brebina și Cucuieți.  

Au mai fost alocați bani pentru comuna Beciu – 
606.346 lei, comuna Beuca – 304.034 lei, comuna Căl 
mățuiu de Sus – 178.644 lei, comuna Dobrotești – 187.938 
lei, comuna Măgura – 894.564 lei, comuna Smârdioasa – 
845.817 lei, comuna Ștorobăneasa – 530.814 lei, comu 
na Troianul – 785.310 lei, comuna Vitănești – 1.110.912 
lei, comuna Vârtoape – 1.110.912 lei, pentru plata fac
turilor aferente obiectivelor de investiții de dezvoltare 
locală aflate în executare. 

Sursa: ziarul‐mara.ro
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Noi proiecte 
ale administrațiilor 
locale ialomițene 

primesc finanțare!
În data de 30 aprilie, la Consiliul Județean Ialomița o se 

rie de proiecte ale unor autorități publice au primit fi nanțare 
prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialo mița (ADI 
Ialomița), în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Lo
cală. Astfel, pentru implementarea proiectului „Se maforizare 
intersecții cu strada Călărași”, a cărui valoare totală este de 
974.126,08 lei, administrația din municipiul Fetești primește 
de la ADI Ialomița 300 de mii de lei. Finanțări de câte 200 de 
mii de lei fiecare primesc și autoritățile din comunele Alexeni 
(pentru proiectul „Reabilitare și modernizare Cămin Cultural”, 
valoare totală de 33.875,36 lei), An dră șești (pentru „Achiziție 
buldoexcavator cu accesorii în vederea dotării Serviciului vo‐
luntar pentru situații de ur gență”, valoare totală de 371 de mii 
de lei), și Perieți care preconizează investiții de 253. 990,08 
lei pentru „Amenajare teren multifuncțional în sat Păltinișu, 
comuna Perieți”. Nu în ultimul rând, la Rădulești va fi amena 
jat un loc de joacă în valoare de 319.049,68 lei (proiect „Ame ‐
najare loc de joacă în comuna Rădulești“, în timp ce în co
muna Sărățeni vor fi investiți 259.788,90 lei pentru „Lucrări 
de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Sărățeni“. 

Sursa: ilnews.ro

IALOMIțA

Lucrări 
de consolidare pe malul 

râului Teleajen
Între comunele Drajna și Teișani, administrația 

județea nă are în vedere autorizarea unor intervenții 
de consolidare a malului drept al râului Teleajen, în 
aval de podul aflat pe drumul județean DJ 100N, ca 
urmare a eroziunilor cauzate de precipitațiile din ul
timii ani. Astfel, vor fi executate lucrări de punere în 
siguranță a malului, prin umplerea cavernelor exis
tente, de executarea unor terasamente care să de
vieze și să regularizeze cursul apei. Valoarea acestor 
intervenții este de 410 mii de lei, fără TVA. Pentru 
că lucrările care vor fi executate vizează, pe moment, 
numai albia râului Teleajen, nu vor fi afectate rețelele 
edilitare existente în zonă. 

Sursa: ziarulprahova.ro

TELEORMAN

PRAHOVA

Sursă foto: pixabay.com

http://ziarulmara.ro
http://ilnews.ro
http://ziarulprahova.ro
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Observator de Călărași 
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phon.ro 
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Radio Voces Campi 
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fonduristructurale.ro 
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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.
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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
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia


