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Peste 23 de milioane de lei, fonduri Regio, 
pentru condiții de viață mai bune în orașul Pucioasa
În data de 14 mai, au fost semnate contractele 

de finanțare pentru două proiecte ce vor conduce la 
creșterea calității vieții locuitorilor din stațiunea Pu
cioasa. În acest sens, administrația locală beneficiază 
de finanțare nerambursabilă din Programul Opera 
țional Regional 20142020 (Regio), în cadrul Axei prio
ritare 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mij‐
locii”, Prioritatea de investiții 9b  „Oferirea de sprijin 
pentru revitalizarea fizică, economică și socială a co ‐
munităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, 
Obiectivul specific 13.1  „Îmbunătățirea calității vieții 
populației în orașele mici și mijlocii din România”. 

Prin proiectul „Construire 3 blocuri cu locuințe 
sociale în orașul Pucioasa și îmbunătățirea spațiilor 
publice urbane din zonă”, investițiile preconizate vor 
răspunde nevoii de locuințe sociale semnalate la ni
velul orașului. Totodată, vor fi efectuate lucrări de rea
lizare a căilor de acces auto și pietonal, de organizare 
a unor zone recreaționale pentru copii, precum și de 
amenajare a spațiilor verzi, generânduse astfel un me 
diu plăcut. Aplicația prevede un termen de implemen
tare de 70 de luni, de la 1 martie 2018 până la 31 de
cembrie 2023, și are o valoarea totală de 20.252.517,32 
lei. Din aceștia, peste 17 milioane de lei provin din Fon 
dul European de Dezvoltare Regională (FEDR), peste 
2,6 milioane de lei sunt alocați din bugetul național, 
cofinanțarea beneficiarului fiind de peste 400 de mii 
de lei. 

În cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea 
și dotarea bibliotecii orășenești și reabilitarea, mo‐
dernizarea și extinderea sistemului de supraveghere 
video din orașul Pucioasa”, vor fi autorizate intervenții 
asupra corpului de clădire în care se derulează activi
tatea Bibliotecii Orașului Pucioasa, precum și a Dispe
ceratului Poliției Locale Pucioasa, astfel încât angajații 
celor două instituții să beneficieze de un spațiu optim 

de lucru, furnizând pe această cale populației deservite 
servicii de calitate. De asemenea, extinderea sistemului 
de supraveghere video, precum și îmbunătățirea spa 
țiului urban din jurul edificiului modernizat vor crește 
siguranța locuitorilor, generând totodată un mediu cu 
un aspect plăcut. Lucrările proiectate au un buget es
timat la o valoare totală de 3.186.473,30 lei, din care 
peste 2,3 milioane de lei sunt alocate din FEDR, con 
tribuția din bugetul de stat depășește 364 de mii de 
lei, iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 
peste 56 de mii de lei. Diferența, de peste 386 de mii 
de lei constituie valoarea cheltuielilor neeligibile. Pro
iectul va fi implementat în 65 de luni, în perioada 7 
martie 2018 – 30 iulie 2023. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înre
gistrat 1.230 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în 
cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri ne
rambursabile de peste opt miliarde de lei. Din acestea, 
au fost semnate contracte pentru 706 cereri de 
finanțare, a căror valoare solicitată este de peste 5,9 
miliarde de lei. În situația contractelor semnate, 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 Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR 
Sud Muntenia. 

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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Condiții mai bune de viață 
pentru comunitatea din zona marginalizată 

a municipiului Pitești, cu fonduri Regio
La sfârșitul săptămânii trecute a fost 

semnat contractul de finanțare pentru 
proiectul „Regenerare urbană în zona 
marginalizată a municipiului Pitești 
(zona bloc G1 cartier Războieni și zona 
bloc Coremi, b‐dul Petrochimiștilor)”, 
depus pentru finanțare din Regio 
(Programul Operațional Regional 2014
2020), în cadrul Axei prioritare 4 – 
„Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, 
Prioritatea de investiții 4.3 – „Oferirea de 
sprijin pentru regenerarea fizică, 
economică și socială a co mu nităților 
defavorizate din regiunile urbane și 
rurale”, Obiectivul specific 4.3 – 
„Îmbunătățirea regenerării fizice, 
economice și sociale a comunităților 
marginalizate în municipiile reședință de 
județ din România”. 

Prin intermediul acestui proiect, administrația 
municipiului Pitești beneficiază de fonduri Regio pentru 
a îmbunătăți condițiile de viață ale comunității margi
nalizate din zona delimitată în cadrul aplicației. În acest 
sens, vor fi realizate lucrări de reabilitare a aleilor pie
tonale și a trotuarelor, de modernizare a locurilor de 
joacă și de amenajare a spațiilor verzi. De asemenea, 
transformarea întrun centru multifuncțional comuni
tar a corpului C5 din cadrul căminului școlar, în urma 
unor intervenții de reabilitare și modernizare, va asi
gura accesul populației deservite la servicii sociale, me 
dicale și educative. Astfel, implementarea acestui pro
iect va îmbunătăți mediul construit și calitatea ser viciilor 
medicale și sociale, asigurând totodată dezvoltarea 
comunității și siguranța publică. Prezentul demers este 

complementar proiectului „Integrat! Nu asistat! Dez‐
voltarea socială și economică a persoanelor defavori‐
zate din sud‐vestul municipiului Pitești”, finanțat prin 
Programul Operațional Capital Uman 20142020. 

Având un termen de implementare de 50 de luni, 
în perioada 1 septembrie 2018  31 octombrie 2022, pro 
iectul are un buget a cărui valoare totală se ridică la 
7.666.702,62 lei. Din aceștia, peste 6,5 milioane de lei 
constituie contribuția din Fondul European pentru Dez 
voltare Regională, aproape un milion de lei reprezintă 
alocarea din bugetul de stat, în timp ce beneficia rul asi 
gură o cofinanțare eligibilă de peste 153 de mii 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.

Sursă foto: infopitesti.ro

Primăria Municipiului Pitești

https://regio.adrmuntenia.ro
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În data de 13 mai au fost semnate contractele de finanțare pentru trei proiecte de investiții. 
Este vorba despre aplicațiile: „Modernizare/extindere alei pietonale și construire piste de 

bicicliști în oraș Topoloveni”, depus de Primăria Orașului Topoloveni, „Îmbunătățirea condițiilor 
infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din municipiul Alexandria”, depus de 
Primăria Municipiului Alexandria și de „Înființare centru social de zi pentru persoane vârstnice în 
orașul Slănic, județul Prahova”, depus de Primăria Orașului Slănic în parteneriat cu Primăria 
Orașului Plopeni. 

Demersul Primăriei Orașului Topoloveni – „Moder ‐
nizare/extindere alei pietonale și construire piste de 
bicicliști în oraș Topoloveni” are ca obiectiv îmbună 
tățirea infrastructurii destinate folosirii modurilor ne
poluante și nemotorizate de transport, în vederea di
minuării deplasărilor cu autoturismele personale, astfel 
încât, la nivelul orașului, să scadă gradul de poluare 
cu dioxid de carbon. În acest sens, vor fi autorizate 
investiții în realizarea unui sistem de piste pentru 
bicicliști ce va asigura legătura între zone de interes 
din localitate, reconfigurânduse totodată zonele pie
tonale. Nu în ultimul rând, vor fi amplasate sisteme de 
închiriere a bicicletelor, stații de reîncărcare a autove
hiculelor electrice sau hibride și vor fi amenajate spații 
verzi ce vor îmbunătăți aspectul estetic al urbei. Toate 
aceste intervenții vor încuraja populația orașului To
poloveni să utilizeze mijloacele nepoluante (autotu
risme electrice și de tip hibrid) și nemotorizate (de
plasări pietonale sau cu bicicleta), atingânduse pe 
această cale obiectivul avut în vedere. Aplicația este 
finanțată prin Regio (Programul Operațional Regional 
2014 – 2020) în cadrul Axei prioritare 3 – „Sprijinirea tran ‐
ziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, 
Prioritatea de investiții 4e  „Promovarea unor strategii 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate ti‐
purile de teritorii, în particular zone urbane, inclusiv 

promovarea mobilității urbane multimodale durabile 
și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, 
Obiectivul specific  3.2 „Reducerea emisiilor de carbon 
în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate ur‐
bană durabilă” și are o perioadă de implementare de 
50 de luni, de la 1 martie 2018 până la 30 aprilie 2022. 

Proiectul propune investiții a căror valoare totală 
este de 18.583.602,48 lei. Din aceștia peste 15,7 mili 
oane de lei sunt asigurate de Fondul European de Dez
voltare Regională (FEDR), peste 2,4 milioane de lei pro 
vin din bugetul de stat, contribuția beneficiarului de pășind 
valoarea de 370 de mii de lei. 

Prin „Îmbunătățirea condițiilor infrastructurale 
pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din mu‐
nicipiul Alexandria”, administrația locală are în vedere 
adoptarea unor măsuri de sprijinire a locuitorilor din 
zona vizată de proiect, încadrată, conform statisticilor, în 
categoria zonelor urbane marginalizate. Prin urmare, vor 
fi realizate investiții privind reabilitarea infrastructurii 
rutiere, de extindere și refacere a trotuarelor. De aseme 
nea, rețeaua de iluminat va fi modernizată, se vor ame 
naja spații verzi, precum și zone de agrement pentru co 
pii și adulți. Astfel, vor fi create premisele des fășurării unui 
proces social de calitate ce va avea ca rezultate reinte
grarea socială și inserția pe piața muncii a locuitorilor. 

(continuare în pagina 5) 

Proiecte de infrastructură 
finanțate din Regio, 

în orașele Topoloveni, Alexandria și Slănic
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(continuare din pagina 4) 
Proiectul, având un termen de implementare de 

41 de luni, în perioada 9 martie 2018 – 31 iulie 2021, 
este finanțat din Regio, Axa prioritară 4  „Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 
4.3  „Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, eco‐
nomică și socială a comunităților defavorizate din re‐
giunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 4.3 – „Îm ‐
bunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a 
comunităților marginalizate în municipiile reședință de 
județ din România”, și are o valoare totală de 4.321.746,92 
lei. Din aceștia, peste 3,4 milioane de lei sunt alocate 
din FEDR, peste 525 de mii de lei provin din bugetul 
de stat, beneficiarul asigură o cofinanțare depășește 
80 de mii de lei, în timp ce peste 279 de mii de lei con 
stituie valoarea cheltuielilor neeligibile. 

„Înființare centru social de 
zi pentru persoane vârstnice în 
orașul Slănic, județul Prahova” 
depus de Primăria Orașului Slănic, 
liderul de proiect, în parteneriat 
cu Primăria Orașului Plopeni, este 
finanțat din Regio, în cadrul Axei 
prioritare 8  „Dezvoltarea infras‐
tructurii de sănătate și sociale”, 
Prioritatea de investiții 8.1  „In ‐
vestițiile în infrastructurile sani‐
tare și sociale care contribuie la dez ‐
voltarea la nivel național, regional 
și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea 
de sănătate și promovând incluziunea socială prin îm ‐
bunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și 
de recreare, precum și trecerea de la serviciile institu țio ‐
nale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, 
Obiectivul specific 8.3 – „Creșterea gradului de acope rire 
cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: persoane vârstnice. 

Prin constituirea centrului social de zi, fără com
ponentă rezidențială, cele două instituții partenere își 
propun să crească gradul de acoperire cu servicii so
ciale destinate vârstnicilor, precum și creșterea calități 
infrastructurii de sănătate și sociale din județul Pra
hova. Implementarea proiectului va îmbunătăți con 
dițiile de viață pentru 664 de persoane vârstnice din 
orașul Slănic, prin implicarea acestora în activități ce 
presupun procese logice, de proiectare, planificare 
sau alegere, și care contribuie la creșterea creativității, 

a capacității de relaționare și integrare socială, a au
tonomiei sau la îmbunătățirea capacității fizice. 

Investițiile din cadrul proiectului au o valoare to
tală de 3.953.601,22 lei, din care contribuția FEDR 
este de peste 2,6 milioane de lei, alocarea din bugetul 
de stat se ridică la peste un milion de lei, peste 75 de 
mii de lei reprezentând cofinanțarea eligibilă a bene
ficiarului. De asemenea, valoarea cheltuielilor neeligi
bile depășește 200 de mi de lei. Perioada în care va fi 
implementat proiectul este de 36 de luni, în intervalul 
21 noiembrie 2018 – 31 octombrie 2021. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înre
gistrat 1.230 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în 
cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri ne
rambursabile de peste opt miliarde de lei. Din acestea, 
au fost semnate contracte pentru 706 cereri de 

finanțare, a căror valoare solicitată este de peste 5,9 
miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este 
inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – 
„Consolidarea capacității instituționale și o admi ‐
nistrație publică eficientă”, proiect implementat la 
nivel național al cărui beneficiar este Agenția Națională 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR 
Sud Muntenia.

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.

Scopul centrului social de zi pentru bătrâni 
este de prevenire și/sau limitare a unor situații 
de dificultate și vulnerabilitate, care pot duce 
la marginalizare sau excluziune socială, 
promovând participarea persoanelor vârstnice 
la viața socială și cultivarea relațiilor 
interumane.

https://regio.adrmuntenia.ro


Autoritatea de Management pentru Programul 
Operațional Regional (AMPOR) a emis Instrucțiunea 
nr. 152/2020 referitoare la prelungirea perioadei de 
depunere a proiectelor pentru apelul cu codul MYSMIS 
POR POR/724/9/1 Întreprinderi  Axa prioritară 9, Prio
ritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub respon‐
sabilitatea comunității (DLRC)  până la data de 

31.07.2020, ora 17:00. 
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 
AM POR, inforegio.ro.
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Consultare publică privind un nou apel de proiecte 
pentru crearea și extinderea capacităților avansate 
de producție și dezvoltarea serviciilor – AP 2, PI 2.2

În data de 14 mai, Autoritatea de Management pen 
tru Programul Operațional Regional 20142020 (AMPOR) 
a lansat în consultare publică, pentru un nou apel de 
proiecte, Ghidului solicitantului – condiții specifice de 
accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 – 
„Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și 
mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2  „Sprijinirea creării 
și extinderea capacităților avansate de producție și 
dezvoltarea serviciilor” (Ghid specific – PI 2.2 – IMM). 

Perioada de consultare este de 15 zile calendaris 
tice, începând cu data publicării variantei de lucru a ghi 
dului pe websiteul inforegio.ro, iar observațiile și pro 
pu nerile pot fi trimise prin email, la adresa info@mdrap.ro, 
până la data de 29.05.2020. 

Acest apel de proiecte are în prezent o alocare 
de 150 milioane de euro (contribuție din FEDR și de la 
bu getul de stat), în funcție de interesul manifestat de 
beneficiari și de numărul proiectelor depuse existând 
posibilitatea identificării de alocări suplimentare de 
până la 550 milioane euro. 

Documentul poate fi consultat pe siteul destinat 
implementării POR în regiunea Sud Muntenia, re 
gio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 2, acce
sând linkul următor: https://regio.adrmuntenia.ro/axa
2/sta tic/1197, sau pe siteul AMPOR: 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 implementării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

AMPOR a emis Instrucțiunea nr. 152 
privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor 

pentru apelul cu cod MYSMIS POR/724/9/1 Întreprinderi!

Sursă foto: pixabay.com

http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252
https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252
http://www.inforegio.ro
http://inforegio.ro
mailto:info@mdrap.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-2/static/1197
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-2/static/1197
http://inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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AMPOR a relansat Ghidului solicitantului 
pentru apelul de proiecte aferent infrastructurii 

de inovare și transfer tehnologic (POR/2020/1/1.1.A./2.)
În data de 13 mai, Autoritatea de Management pen 

tru Programul Operațional Regional 20142020 (AM
POR) a aprobat, prin ordin de ministru, relansarea Ghi
dului solicitantului, condiții specifice de accesare a 
fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.A./2. 
Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Opera 
țiunea A  Infrastructura de inovare și transfer tehno
logic, POR 20142020. 

Ghidului solicitantului conține informațiile specifi 
ce necesare deschiderii apelului de proiecte POR/2020/ 
1/1.1.A/2 referitoare la specificitatea proiectelor, mo
dalitatea de completare și de depunere a cererii de 
finanțare, condițiile de eligibilitate, criteriile de evalua 
re, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, con
tractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instruc 

țiuni de completare a cererii de finanțare de către solicitanți. 
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând 

sistemul electronic  aplicația MY SMIS. 
Potențialii beneficiari au la dispoziție pentru pre

gătirea proiectelor o perioadă de aproximativ o lună 
de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depu 
nerea aplicațiilor se va face începând cu data de 
13.06.2020, ora 12:00. 

Cererile de finanțare vor putea fi transmise până 
la data de 13.08.2020, ora 12:00. 

Ordinul de ministru și Ghidul solicitantului pot fi 
consultate pe siteul dedicat implementării POR în re
giunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea 
Program > Axa 1 https://regio.adrmuntenia.ro/axa
1/static/1196 sau pe siteul AMPOR, www.inforegio.ro.

AMPOR a relansat Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte 
privind sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice

Autoritatea de Management pentru Programul 
Operațional Regional 20142020 (AMPOR) din cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Pu
blice a aprobat în data de 13 mai, prin ordin de minis
tru, relansarea Ghidului solicitantului, condiții specifice 
de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. 
POR/2020/1/1.1.B./2. Axa prioritară 1, Prioritatea de 
investiții 1.1, Operațiunea B  Sprijinirea parcurilor 
științifice și tehnologice, POR 20142020. 

Ghidului solicitantului conține informațiile specifi ce 
necesare deschiderii apelului de proiecte POR/2020/1/1.1.B./2 
referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de 
completare și de depunere a cererii de finanțare, con 

dițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere 
a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiec 
telor. 

De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de com
pletare a cererii de finanțare de către solicitanți. 

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând 
sistemul electronic  aplicația MySMIS în perioada 
13.06.2020, ora 12:00  13.08.2020, ora 12:00. 

Ordinul de ministru și Ghidul solicitantului pot fi 
consultate pe siteul dedicat implementării POR în re
giunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea 
Program > Axa 1 https://regio.adrmuntenia.ro/axa
1/static/1196 sau pe siteul AMPOR, www.inforegio.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-1/static/1196
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-1/static/1196
http://www.inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-1/static/1196
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-1/static/1196
http://www.inforegio.ro
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Finanțare Regio pentru creșterea eficienței 
transportului public de călători în municipiul Pitești

Miercuri, 13 mai, a fost semnat 
contractul de finanțare privind 

implementarea proiectului „Crearea unui 
sistem de management al traficului și 
măsuri pentru gestionarea durabilă a 
parcărilor în municipiul Pitești” ce are în 
vedere reducerea emisiilor de carbon, 
prin adoptarea unor măsuri care să 
crească eficiența transportului public de 
călători. 

Administrația municipiului Pitești a atras finanțare 
nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Re
gional 20142020), Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dez‐
voltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e – 
„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 măsurilor de adapta ‐
re relevante pentru atenuare”, Obiectiv specific 4.1  
„Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință 
de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate 
urbană durabilă”. 

Această inițiativă are ca finalitate creșterea atrac 
tivității și a competitivității transportului public de că
lători. În acest sens, va fi implementat un sistem inte
grat de management al traficului care, pe de o parte, 
va determina o planificare eficientă a transportului pu 
blic de călători, iar pe de altă parte va furniza prin dife 
rite canale informații privind graficele orare, hărțile re 
țelei de transport, precum și timpii de plecare și de so sire 
ai mijloacelor de transport. Un alt aspect avut în vedere 
în cadrul proiectului este evitarea parcărilor neregu
lamentare. Pentru aceasta, vor fi montate în cinci zone 
de interes panouri informative privind disponibilitatea 
locurilor de parcare. Prin adoptarea acestor măsuri, 
transportul public de călători va furniza populației ser

vicii eficiente și competitive, frecvența deplasărilor cu 
autoturismele personale va scădea, iar la nivelul mu
nicipiului se va diminua emisia gazelor cu efect de seră 
și poluarea fonică. 

Având un termen de implementare de 42 de luni, 
în perioada 1 septembrie 2018 – 28 februarie 2022, 
proiectul are un buget a cărui valoare totală este de 
42.864.747,92 lei. Din aceștia, aproximativ 32 de mi
lioane de lei constituie contribuția din Fondul Euro
pean pentru Dezvoltare Regională, peste 4,8 milioane 
de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, 
cofinanțarea eligibilă asigurată de beneficiar depășește 
suma de 750 de mii de lei, în timp ce cuantumul chel
tuielilor neeligibile este de peste 5,2 milioane de lei. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înre
gistrat 1.230 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în 
cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri ne
rambursabile de peste opt miliarde de lei. Din acestea, 
au fost semnate contracte pentru 706 cereri de 
finanțare, a căror valoare solicitată este de peste 5,9 
miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este 
inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – 
„Consolidarea capacității instituționale și o admi ‐
nistrație publică eficientă”, proiect implementat la 
nivel național al cărui beneficiar este Agenția Națională 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR 
Sud Muntenia.

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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Regio finanțează creșterea eficienței energetice 
a clădirii Școlii Gimnaziale Vlădeni, comuna Vlădeni, 

județul Ialomița
În data de 12 mai, a fost semnat 

contractul de finanțare aferent 
proiectului „Creșterea eficienței 
energetice a Școlii Vlădeni, comuna 
Vlădeni, jud. Ialomița”. 

În cadrul proiectului, Primăria Comunei Vlădeni, 
beneficiarul finanțării nerambursabile, își propune să 
crească eficiența energetică a Școlii Gimnaziale Vlă
deni, pentru a reduce astfel consumul de energie, pre
cum și emisia de gaze cu efect de seră la nivelul loca 
lității. În acest sens, vor fi autorizate lucrări de izolare 
termică a fațadelor corpului de clădire și a planșeului, 
de înlocuire a centralei termice și a instalației de dis 
tribuție a agentului termic pentru încălzire. De aseme 
nea, se dorește implementarea unor surse alternative 
de producere a energiei, precum și de eficientizare a 
sistemului de iluminat. Realizarea proiectului va asigura 
elevilor și angajaților școlii condiții optime de siguranță 
și confort pentru desfășurarea activității. 

Aplicația este finanțată din Programul Operațional 
Regional 2014 – 2020, (Regio), în cadrul Axei prioritare 3 
„Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute 
de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea efi ‐
cienței energetice, a gestionării inteligente a energiei 
și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastruc ‐
turile publice inclusiv în clădirile publice și în sectorul 
locuințelor”, Operațiunea B „Clădiri publice”, apel de 
proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniu 
nii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD). 

Contractul de finanțare are un termen de realiza 
re de 49 de luni, în perioada 1 martie 2018 – 31 martie 
2022, și o valoare totală de 1.762.832,34 lei. Din aceș 
tia, alocarea Fondului European de Dezvoltare Regio
nală este de aproximativ 1,3 milioane de lei, aproape 

200 de mii de lei reprezintă contribuția din bugetul 
de stat, cofinanțarea beneficiarului este de peste 30 
de mii de lei, în timp pe peste 234 de mii de lei consti
tuie cheltuielile neeligibile. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înregis 
trat 1.230 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în 
cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri neram 
bursabile de peste opt miliarde de lei. Din acestea, au 
fost semnate contracte pentru 706 cereri de finanțare, 
a căror valoare solicitată este de peste 5,9 miliarde de 
lei. În situația contractelor semnate, este inclus și con
tractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consoli‐
darea capacității instituționale și o administrație publi ‐
că eficientă”, proiect implementat la nivel național al că rui 
beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publi 
citate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.

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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Finanțare Regio pentru stații automate 
de închiriere a bicicletelor în municipiul Slobozia
Luni, 11 mai, a fost semnat contractul 

de finan țare pentru proiectul „Sistem 
alternativ de mobilitate urbană utilizând 
stații automate de închiriere a 
bicicletelor” depus în cadrul Programului 
Operațional Regional 20142020 (Regio), 
Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării 
urbane durabile”, Prioritatea de in vestiții 
4e – „Promovarea unor strategii cu 
emisii scăzu te de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritorii, în special 
pentru zonele urbane, inclusiv 
promovarea mobilității urbane 
multimodale durabile și a 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 mobilitate urbană 
durabilă”. 

Prin acest proiect, Primăria Municipiului Slobozia, 
beneficiarul finanțării nerambursabile, va implementa 
un sistem alternativ de mobilitate urbană ce constă în 
amplasarea a 21 de stații automate de închiriere a bi
cicletelor în zonele de interes ale orașului, între care 
se vor crea legături. De asemenea, vor fi achiziționate 
265 de biciclete mecanice, precum și 30 de triciclete 
pentru seniori și pentru persoanele cu dizabilități, cre 
ânduse astfel premisele folosirii mijloacelor de depla 
sare nemotorizate și nepoluante. Încurajând accesul 
populației la mijloacele alternative de transport, pro
iectul, complementar și integrat altor aplicații finanțate 
în cadrul aceleiași axe prioritare, va determina o redu 
cere a deplasărilor cu autoturismele personale și, impli 
cit, a emisiilor de carbon la nivelul municipiului Slobozia. 

Realizarea acestor investiții necesită un buget în 

valoare totală de 7.913.940,37 lei, din care peste 6,7 
milioane de lei sunt asigurate de Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDR), bugetul național asigură 
o finanțare ce depășește un milion de lei, în timp ce 
cofinanțarea beneficiarului este de peste 158 de mii 
de lei. Proiectul are o perioadă de implementare de 
54 de luni, începând cu 25 ianuarie 2018 până la 30 
iunie 2022. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înre
gistrat 1.230 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în 
cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri ne
rambursabile de peste opt miliarde de lei. Din acestea, 
au fost semnate contracte pentru 706 cereri de 
finanțare, a căror valoare solicitată este de peste 5,9 
miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este 
inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – 
„Consolidarea capacității instituționale și o adminis tra ‐
ție publică eficientă”, proiect implementat la nivel na 
țional al cărui beneficiar este Agenția Națională de Ca
dastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud 
Muntenia.

Sursă foto: bp.blogspot.com
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Situația proiectelor POR în data de 18 mai 2020



Victorina Ligia DRAGU 
• 16 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
În data de 13 mai, colega noastră Victorina Ligia DRAGU, șef 

Serviciu financiar  contabil, a împlinit 16 ani de activitate în cadrul 
ADR Sud Muntenia! 

Cu acest prilej, dorim să te felicităm și săți mulțumim pentru 
expertiza profesională și pentru spiritul de echipă manifestate în cei 
16 ani de activitate neîntreruptă! 

La Mulți Ani cu realizări în toate domeniile!
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OPORTUNITĂțI 
DE FINANțARE

Fonduri nerambursabile 
pentru firme românești 

inovatoare
Până la 17 septembrie, antre

prenorii români care desfășoară 
activități inovatoare pot obține 
finanțări cuprinse între 200 de mii 
și două milioane de euro, prin in
termediul unei linii de fonduri nor
vegiene. 

Este vorba despre schema de 
finanțare SMEs Growth ‐ Creșterea 
competitivității întreprinderilor ro ‐
mânești, Apelul II, inițiată de Inno
vation Norway.  

Granturile vor fi acordate dintrun 
buget total în valoare de 18,6 mili 
oane de euro. Ponderea ajutorului 
variază între 10% și 70%, iar solici 
tanții eligibili sunt firmele micro, mici, 
mijlocii și mari. 

Pentru a beneficia de sprijinul 
financiar, firma trebuie să aibă o ve 
chime de cel puțin trei ani la data 
termenului limită din prezentul a 

pel. Nu este obligatoriu, dar vor a 
vea șanse mai mari firmele care a 
plică împreună cu o firmă nor veg iană 
sau alt partener din Norvegia. Par
tener eligibil poate fi orice entitate 
publică sau privată, comercială sau 
necomercială, înregistrată ca per
soană juridică în Norvegia sau în 
România. 

Se poate oferi sprijin proiec
telor care vor desfășura activități 
ce se încadrează întruna din ariile 
de inovare verde în industrie pen
tru : 

dezvoltarea, implementarea •
și investițiile în tehnologii ecolo
gice inovatoare;  

dezvoltarea de produse și •
servicii „verzi”; 

dezvoltarea și implementarea •
de „procese de producție mai verzi”. 

Sursa: startupcafe.ro

Sursă foto: pixabay.com

AFIR – 
oportunități 
de finanțare 

Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale (AFIR) a lansat 
o serie de oportunități de finan 
țare în cadrul Programului Națio 
nal de Dezvoltare Rurală 2014
2020. 

Astfel, în perioada 11 mai
31 iulie, pot fi depuse online ce
reri de finanțare pentru submăsu 
rile 5.1  „Sprijin pentru investițiile 
în măsuri preventive destinate să 
reducă efectele dezastrelor natu‐
rale, ale fenomenelor climatice 
nefavorabile și ale evenimentelor 
catastrofale probabile”, respectiv 
5.2  „Sprijin pentru investiții pri‐
vind refacerea terenurilor agricole 
și a potențialului de producție 
afectate de dezastre naturale, de 
condiții de mediu adverse și de 
evenimente catastrofale”. 

Sursa: finantare.ro

Sursă foto: pixabay.com

http://startupcafe.ro
http://www.finantare.ro
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O incursiune în universul 
Muzeului Județean de Istorie Teleorman

Cu interesante elemente de factură 
socială, economică sau culturală, 

descoperite și reunite în colecții 
tematice, Muzeul Județean de Istorie 
Teleorman reușește să recompună într
un mod inedit evoluția vieții pe aceste 
meleaguri.  

Astfel, piesele descoperite întâmplător sau prove 
nite din săpături arheologice realizate în cadrul a nu
meroase campanii, datează din cele mai vechi timpuri 
(paleolitic, neolitic, epoca bronzului, epoca fierului, 
epoca getodacă, epoca migrațiilor timpurii sau epoca 
medievală). Reunite în „Colecția de arheologie”, aces
tea schițează reperele unui străvechi leagăn de civi 
lizație. Povestea dobândește note definitorii prin co 
lecția de numismatică (ce cuprinde tezaure sau loturi 
de tezaur), prin documente, hărți, schițe ale orașului 
Alexandria și ale comunelor învecinate, ștampile, bi
juterii, toate reunite în „Colecția istorie, memoriale, 
artă”, dar mai ales prin frumusețea „Colecției de et‐
nografie” ce pune în valoare obiecte de port, textile 
de interior, obiecte de uz casnic și gospodăresc sau 
mij loace de transport.  

Pentru cei care doresc să treacă pragul acestui 
muzeu pentru o lecție practică de istorie, există o serie 
de expoziții cu caracter permanent.  

Expoziția permanentă de etnografie pune în va
loare colecția pe aceeași temă, fiind singura de acest 
gen din județ. Realizată în colaborare cu Muzeul Na 
țional al Satului „Dimitrie Gusti” din București și finan 
țată de Consiliul Județean Teleorman, expoziția ce pre
zintă elemente specifice satului teleormănean de la 
sfâr șitul secolului al XIXlea și până la mijlocul secolului 
XX, se desfășoară pe spațiul a cinci săli, la etajul al doi
lea al clădirii. În primele două săli este reconstituită o 
casă țărănească alcătuită din prispă, tindă și camera 
de locuit, având ca model casele din comuna teleor
măneană Siliștea Glumești. În sala a treia este expus 
costumul popular teleormănean, atât cel de muncă cât 
și cel de sărbătoare, în timp ce ultimele două săli surprind, 
prin obiecte, ocupațiile țăranului din zona de câm pie, ur 
mărind atât munca femeii, cât și pe cea a băr ba tului: torsul 
și țesutul, respectiv agricultura, pescuitul, viticultura.  

Pentru expoziția permanentă „Colectivizare în 
județul Teleorman (1949‐1962). Rezistență și acceptare 
forțată.” sunt organizate două săli. Prima sală este de
dicată viziunii guvernului comunist asupra agriculturii, 
reconstituind scena unei adunări de epocă unde se 
strângeau viitorii membrii ai gospodăriilor agricole co
lective. A doua sală, cea a realității, este dedicată celor 
care sau opus procesului colectivizării forțate. 

(continuare în pagina 15) 
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(continuare din pagina 14) 
Expoziția realizată pe baza colecției de arheologie 

a instituției teleormănene, intitulată „Înapoi în timp ‐ 
arheologie și numismatică în județul Teleorman”, su
pune atenției vizitatorilor epoca neolitică, eșalonată 
în timp, aproximativ între anii 61004800 î.Hr. „Intro‐
ducerea” se realizează prin intermediul unui panou 
cronologic în care sunt prezentate culturile arheologice 
care aparțin neoliticul din zonă și vechimea fiecăreia 
în parte. O hartă a județului prezintă localitățile unde 
au fost făcute descoperiri din această epocă, fiind im
portant de menționat faptul că peste 95% dintre 
obiecte provin de pe șantierul arheologic de la Măgura 
Buduiasca și au fost descoperite în perioada 2001
2008, în urma cercetărilor pe care specialiștii Muzeului 
Județean Teleorman leau desfășurat în cadrul unor 
proiecte internaționale sau naționale de cercetare. 

Alături de obiecte expuse în acest spațiu, există 
și alte contexte menite a introduce vizitatorul în at
mosfera de atunci. În primul rând sunt cele două zone 
cu reconstituiri, prima dintre ele reprezentând locul 
de activitate al unui olar de la începutul mileniului 6 
î.Hr., iar cea dea doua reprezentarea la scara 1:2 a 
unei locuințe semiadâncite de la jumătatea aceluiași 
mileniu. În al doilea rând, cele 19 vitrine etalează, ur
mărinduse diferitele categorii de obiecte, următoa
rele: unelte de piatră cioplită, unelte de piatră șlefuită, 
unelte de os, obiecte de podoabă, obiecte de cult, 
plastică antropomorfă și zoomorfă, fragmente de 
obiecte și vase realizate din lemn, precum și o gamă 

variată, atât ca formă și dimensiuni, dar și ca decor, 
de vase ceramice. Amenajarea spațiului expozițional 
și achiziționarea echipamentelor au fost făcute cu fon
duri din cadrul proiectului „Măgura Past and Present” – 
„Art Landscape Transformations EC project 2007‐
4230”. 

Expoziția „Tezaure monetare” prezintă descope
ririle făcute dea lungul timpului în județul Teleorman. 
Numărul acestora este însemnat, fiind cunoscute 72 
de tezaure monetare ce însumează 10.000 de monede 
și mai mult de 600 de monede descoperite izolat. Din
tre acestea doar o parte se găsesc în patrimoniul Mu
zeului Județean Teleorman, multe fiind expuse aici, 
mai precis 24 de tezaure (cu aproape 3000 de monede) 
și 28 de monede descoperite izolat. Din punct de ve
dere cronologic, expoziția cuprinde tezaure și monede 
ce datează din Antichitate, din sec. IV î.Hr. și până în 
epoca medievală târzie. 

Sursa: muzeulteleorman.ro

http://muzeulteleorman.ro
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Beneficii Regio 
pentru argeșeni!

Impactul pozitiv pe care Regio îl are asupra con 
dițiilor de viață ale comunităților locale este un as
pect ce poate fi observat atât la nivel „macro”, prin 
pro iec tele implementate de autoritățile publice, cât 
și la nivel „micro”, grație demersurilor realizate de 
antreprenori. 

O astfel de inițiativă, cu rezultate remarcabile 
pentru comunitate, este reprezentată de o clinică 
dentară din Pitești care, în contextul crizei declanșate 
de Covid – 19, în solidaritate cu cetățenii argeșeni și 
nu numai, a hotărât înființarea unui serviciu de 
asistență de urgență dentară online cu titlu gratuit. 
Mai mult decât atât, în prezent, sunt furnizate servicii 
medicale în regim de urgență la înalte standarde de 
performanță, în cadrul a două cabinete mobile ușor 
de gestionat în ceea ce privește protocolul de de 
zinfecție, datorită spațiului relativ redus dotat cu apa 
ratură de ultimă oră ce asigură igienizarea. De ase
menea, pacienții, echipați corespunzător, trec printrun 
tunel în care sunt instalate instrumente de sterilizare, 
înainte și după ce au beneficiat de asistență medi
cală.  

Antreprenorul a beneficiat de finanțare neram
bursabilă Regio în cadrul Programului Operațional 
Regional 2007 – 2013 prin aplicația „Dezvoltarea SC 
Dental Insurance DR – Costache SRL prin dotarea cu 
echipamente de ultimă generație”, proiect a cărui 
valoare totală a de pășit suma de 885 de mii de lei.  

Sursa: ziarulargesul.ro

ARGEȘ

Două 
milioane de lei 

pentru 
modernizarea 

Sălii Sporturilor
Tinerii călărășeni vor beneficia în curând de un 

spațiu modern pentru antrenamentele sportive 
grație unui proiect care, în plus, va da șansa munici
piului Călărași de a găzdui competiții naționale! Este 
vorba despre inițiativa Ministerului Tineretului și 
Sportului care a alocat fonduri de două milioane de 
lei pentru lucrările de modernizare a Sălii Sportului 
din cadrul Complexului Tineretului. Având un carac
ter multidisciplinar, Sala Sporturilor din Călărași a 
fost baza de formare și de lansare a numeroși sportivi 
care sau remarcat la nivel național, european și 
mondial. 

Sala Sporturilor aparține Clubului Sportiv Mu
nicipal Călărași, din cadrul Complexului Sportiv, și 
este a doua sală de sport din județul Călărași omo
logată pentru desfășurarea competițiilor sportive ofi
ciale.  

Sursa: obiectiv‐online.ro

CĂLĂRAȘI

Servicii 
de urgență 

și jandarmerie montană, 
la Moroeni

Undă verde pentru Centrul Multifuncțional pentru 
Servicii de Urgență și Jandarmerie Montană în zona 
Peștera, Moroeni: a fost semnat contractul pentru pro
iectare și execuție. Demersul reprezintă un pas important 
pe care administrația județului Dâmbovița îl face pentru 
dezvoltarea zonei montane. Centrul, unde își va des fă 
șura activitatea un echipaj pentru intervenții de ur gență 
și jandarmerie montană, va fi dotat cu un punct de prim 
ajutor și o platformă auto pentru mașini de intervenție 
și ambulanță. Stațiunea montană Padina – Peștera se 
dezvoltă în mod controlat, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare, fără a fi afectat mediul natural protejat. 

Sursa: gazetadambovitei.ro

DÂMBOVIțA

http://ziarulargesul.ro
http://obiectiv-online.ro
http://gazetadambovitei.ro


 
Oportunități 

pentru fermierii 
din Teleorman

Tinerii fermieri teleormăneni care se instalează 
pentru prima oară la conducerea unei exploatații 
agricole, ar putea beneficia de un sprijin financiar 
de 50 de mii de euro și 50 de hectare de teren, prin 
în cadrul Submăsurii 6.1 – „Sprijin pentru instalarea 
tinerilor fermieri” aferente Programului Național de 
Dezvoltare Rurală. 

Apelul va fi lansat la nivel național în luna iulie 
și are o alocare de peste 43 de milioane de euro, 
fonduri europene nerambursabile, iar terenul agricol 
va fi acordat în concesiune din suprafețele gestionate 
de Agenția Domeniilor Statului.  

Sursa: ziarul‐mara.ro

www.adrmuntenia.ro 17 regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #464 
11 • 17 mai 2020

INFO 
JUDEțE

Dezbatere 
online pentru startupuri 

ialomițene
În data de 13 mai, a avut loc dezbaterea online des 

tinată startupurilor din județul Ialomița, la care au par
ticipat reprezentanții mediului de afaceri, ai patronatelor, 
ai administrației publice, precum și beneficiari ai Progra
mului România StartUp Plus. Evenimentul face parte 
din seria de activități de dezvoltarea a unor mecanisme 
de susținere și promovare a mediului de afaceri în regiu
nea noastră și a campaniei de responsabilizare a părților 
interesate în cadrul proiectului „InGenius Start‐up Xpress! 
Program de antreprenoriat responsabil în regiunea Sud 
Muntenia”, implementat de Universitatea Valahia din Târ 
goviște, în parteneriat cu Loop Operation SRL și Aso cia 
ția pentru Promovarea Economiei Cunoașterii.  

Proiectul își propune creșterea ocupării prin sus 
ținerea înființării a 40 de întreprinderi inovatoare și sus
tenabile cu profil nonagricol, precum și a 80 de noi 
locuri de muncă în zonele urbane din regiunea Sud Mun
tenia, printrun program de măsuri integrate de dezvol
tare a competențelor antreprenoriale a 400 de persoane 
prin mentorat, asistență în dezvoltarea unui plan de afa
ceri, precum și promovare și sprijin financiar. 

Sursa: obiectiv.net

IALOMIțA

Soluții 
de fluidizarea traficului 

în județul Prahova!
Administrația județului Prahova face pași im 

portanți pentru modernizarea infrastructurii rutiere. 
Astfel, pentru îmbunătățirea condițiilor de trafic în 
zonele turistice de interes național, legătura între 
orașele Câmpina și Brașov se va realiza prin moderni 
zarea drumului dintre comuna Valea Doftanei și o 
rașul Săcele. Pentru realizarea acestui proiect, re pre 
zentanții autorităților din județele Brașov și Prahova 
vor beneficia de susținerea Companiei Naționale de 
Investiții care, în cursul săptămânii viitoare, a progra 
mat lansarea ofertelor în cadrul procedurii de achiziție. 

Varianta ocolitoare a DN1, prin Valea Doftanei 
a fost identificată încă din anul 1988, atunci când a 
început amenajarea acestui drum județean.  

Sursa: republikanews.ro

TELEORMANPRAHOVA

Pași importanți 
pentru dezvoltarea 
comunei Băneasa

Condițiile de viață din comuna Băneasa se apropie 
cu pași repezi de cele ale unei localități moderne da
torită intervențiilor ce se realizează în toate satele 
aparținătoare. Astfel, în satul Pietrele au fost finalizate 
lucrările de asfaltare a străzilor, fiind în plină desfășurare 
cele de amenajare a curții școlii. De asemenea, au fost 
realizate două terenuri de sport multifuncționale, unul 
la Școala Nr. 4 Pietrele, iar celălalt la școala din Băneasa, 
precum și două locuri de joacă, unul în a propierea pri
măriei din comună, iar celălalt în satul Frăsinu. Nu în 
ultimul rând, în satul Sfântul Gheorghe se are în vedere 
extinderea iluminatului public. 

Sursa: giurgiuveanul.ro

GIURGIU

http://ziarulmara.ro
http://obiectiv.net
http://republikanews.ro
http://giurgiuveanul.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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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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