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Finanțare Regio pentru îmbunătățirea infrastructurii
educaționale la Universitatea „Valahia” din Târgoviște!
În data de 19 mai, Liviu Gabriel Mușat (foto dreapta),
directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Munte
nia, și LauraMonica Gorghiu, rectorul Universității „Valahia”
din Târgoviște (foto stânga), au semnat contractul de ﬁnan
țare pentru proiectul „Extinderea și echiparea infrastructu‐
rii educaționale la Universitatea „Valahia” din Târgoviște”.
Prin acest demers, Universitatea „Valahia” din Târgo
viște, beneﬁciarul ﬁnanțării nerambursabile, își propune să
crească relevanța învățământului terțiar universitar în relație
cu piața forței de muncă și sectoarele competitive. Astfel,
se dorește extinderea clădirii Institutului de Cercetare
Științiﬁcă, Tehnologică și Multidisciplinară, măsură ce are
rolul de a stimula implicarea studenților în activitățile prac
tice și de cercetare, aspecte esențiale în adaptarea proce
sului educativ la cerințele pieței de muncă. Investițiile pre
conizate în cadrul aplicației vor genera spații moderne dotate
cu echipamente de calitate ce vor asigura premisele unui
proces educațional de calitate, vor crește atractivitatea fa
cultății și, totodată, a numărului de studenți. Pe această ca
le, infrastructura educațională universitară din Târgoviște va
ﬁ adaptată atât la tendințele ce se manifestă la nivelul în
vățământului universitar, cât și la cerințele pieței muncii.
Proiectul beneﬁciază de ﬁnanțare nerambursabilă prin
Regio (Programul Operațional Regional 20142020), în ca
drul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii
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 infrastructurilor de educație și formare”,
Obiectiv speciﬁc 10.3 – „Creșterea relevanței învățământului
terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sec‐
toarele economice competitive”, apel dedicat învățămân
tului universitar.
Contractul de ﬁnanțare are o perioadă de implemen
tare de 60 de luni, începând cu 1 decembrie 2017 până la
1 noiembrie 2022 și un buget total de 29.779.064,20 lei.
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Din aceștia, peste 25 de milioane de lei constituie contribuția
din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, aproxi
mativ patru milioane de lei reprezintă alocarea bugetului
de stat, coﬁnanțarea eligibilă a beneﬁciarului ﬁind de peste
nouă mii de lei.
În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înregistrat
1.230 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SU
ERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de
peste opt miliarde de lei. Din acestea, au fost semnate con
tracte pentru 706 cereri de ﬁnanțare, a căror valoare soli
citată este de peste 5,9 miliarde de lei. În situația contrac
telor semnate, este inclus și contractul aferent Priorității de
investiții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale și o
administrație 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
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnan
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Fonduri Regio pentru investiții de aproximativ
80 de milioane de lei în cinci orașe din Sud Muntenia

L

a începutul acestei săptămâni au fost
semnate cinci contracte de ﬁnanțare
aferente unor proiecte de infrastructură
care vor genera investiții ﬁnanțate din
Regio (Programul Operațional Regional
20142020) pentru a se îmbunătăți
condițiile de viață ale comunităților
urbane regiunea Sud Muntenia,
respectiv din Curtea de Argeș, Călărași,
BolintinVale, Urziceni și Giurgiu.
Prin proiectul „Dezvoltarea transportului public
în municipiul Curtea de Argeș”, administrația locală
a accesat ﬁnanțare europeană în cadrul Axei prioritare
3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 4e  „Pro‐
movarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de
carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pen‐
tru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității ur‐
bane 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 urbană durabilă”.
În acest context, se are în vedere modernizarea
transportul public de călători și reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră la nivelul municipiului. Pentru a atin
ge acest obiectiv, administrația locală va autoriza inter
venții de reabilitare a două tronsoane rutiere, de ame
najare a stațiilor de transport, precum și de realizare a
unei autobaze, inclusiv a infrastructurii tehnice aferen
te acesteia. De asemenea, vor ﬁ achiziționate 14 auto
buze electrice și vor ﬁ amplasate stații de încărcare elec
trică, implementânduse totodată sisteme de management
inteligent al traﬁcului și de etiketing. Toate aceste in
vestiții vor crea condiții de siguranță și confort în traﬁc
și vor crește eﬁciența și atractivitatea serviciilor de trans
port public de călători pentru locuitorii urbei.
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Perioada de implementare a proiectului este de
36 de luni, din 4 iulie 2019 până la 30 iunie 2022. In
vestițiile ce vor ﬁ derulate au o valoare totală de
47.028.577,51 lei; din aceștia peste 37 de milioane de
lei provin din Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDR), peste 5,7 milioane de lei sunt alocate din buge
tul național, peste 878 de mii de lei reprezintă coﬁnan
țarea beneﬁciarului, în timp ce peste trei milioane de
lei constituie valoarea cheltuielilor neeligibile.
Demersul inițiat de Primăria Orașului Bolintin
Vale – „Îmbunătățirea calității serviciilor educațio‐
nale ale Școlii Gimnaziale Nr. 1 și monitorizare video
în Bolintin‐Vale” are în vedere îmbunătățirea calității
vieții locuitorilor. În acest sens, au fost valoriﬁcate opor
tunitățile de ﬁnanțare Regio prin Axa prioritară 13 „Spri‐
jinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea
de investiții 9b „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea
ﬁzică, economică și socială a comunităților defavorizate
din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul speciﬁc 13.1
„Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici
și mijlocii din România”, apel de proiecte dedicat spri
jinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru
Regiunea Dunării (SUERD).
(continuare în pagina 4)
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(continuare din pagina 3)
În cadrul proiectului, sunt prevăzute lucrări de rea
bilitare termică a două corpuri de clădire ce aparțin Școlii
Gimnaziale Nr. 1 BolintinVale, de modernizare și de do
tare a acestora în mod corespunzător. De asemenea,
pentru a se asigura calitatea spațiului public, instituția
școlară va ﬁ supravegheată prin intermediul unui sistem
de monitorizare video. Pe această cale, elevii și personalul
școlii își vor desfășura activitatea întrun mediu caracte
rizat prin siguranță și confort, un mediu ce va asigura
accesul echitabil la servicii educaționale de calitate. Pro
iectul are un termen de implementare de 63 de luni, în
perioada 1 decembrie 2017 – 28 februarie 2023, și o
valoare totală a investițiilor de 20.156.820,27 lei. Din
aceștia peste 17 milioane de lei constituie alocarea FEDR,
peste 2,6 milioane de lei provin din bugetul de stat,
peste 400 de mii de lei reprezintă coﬁnanțarea beneﬁ
ciarului, în timp ce diferența, peste 25 de mii de lei, este
valoarea cheltuielilor neeligibile.
Administrația municipiului Călărași își propune să
reducă emisiile de carbon la nivelul localității, constru
ind un terminal intermodal de transport în zona de vest
a orașului. Investiția va asigura accesul populației la trans
portul public de călători, precum și la mijloacele nemo
torizate de deplasare, reducând astfel numărul de uti
lizări al vehiculelor personale. Prin această intervenție,
călărășenii se vor deplasa în condiții optime de siguran
ță și confort, beneﬁciind totodată de un spațiu urban atrac
tiv și de un mediu în care nivelul de poluare este redus.
Aplicația „Reducerea emisiilor de CO2 în zona ur‐
bană prin construirea unui terminal intermodal de trans‐
port în zona de vest (SIDERCA) a municipiului Călărași”
a accesat ﬁnanțare Regio în cadrul Axei prioritare 4 „Spri‐
jinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții
4e „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid
de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pen‐
tru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane
multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante
pentru atenuare”, Obiectiv speciﬁc 4.1 – „Reducerea emi‐
siilor de carbon în municipiile reședință de județ prin
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investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană dura‐
bilă”, apel de proiecte dedicat municipiilor reședință de
județ, și va ﬁ implementată în 48 de luni, în perioada 1
septembrie 2018 – 31 august 2022. Valoarea totală a
investițiilor se ridică la 3.631.539,02 lei, din care peste
trei milioane de lei provin din FEDR, bugetul național
alocă peste 468 de mii de lei, coﬁnanțarea beneﬁciarului
depășește 72 de mii de lei, în timp ce aproximativ 25 de
mii de lei reprezintă valoarea cheltuielilor neeligibile.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Barbu Ca‐
targiu” al Județului Ialomița și Inspectoratul de Poliție al
Județului Giurgiu, în calitate de beneﬁciari de fonduri eu
ropene, își propun să crească eﬁciența energetică a cor
purilor de clădire în care se desfășoară activitatea
Detașamentului de pompieri Urziceni, respectiv a Inspec
toratului de Poliție al Județului Giurgiu. Astfel, se vor rea
liza lucrări de izolare termică, de înlocuire a tâmplăriei și
de refacere a ﬁnisajelor, precum și de modernizare a
instalațiilor termice. Pe această cale, se vor înregistra di
minuări ale consumului de energie și, implicit, al costurilor
aferente, aspectul clădirilor va ﬁ considerabil îmbunătățit,
iar angajații celor două instituții vor beneﬁcia de condiții
optime de confort pentru desfășurarea activității. Nu în
ultimul rând, implementarea proiectului va contribui la
diminuarea poluării în municipiile Urziceni și Giurgiu, prin
reducerea emisiilor de carbon.
Cele două aplicații sunt ﬁnanțate în cadrul Axei
prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1
„Sprijinirea eﬁcienței energetice, a gestionării inteli‐
gente a energiei și a utilizării energiei din surse rege‐
nerabile în infrastructurile publice inclusiv în clădirile
publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B „Clă‐
diri publice”, apel de proiecte dedicat sprijinirii SUERD.
Proiectul „Reabilitare termică și energetică a con‐
strucției denumite Pavilion Principal – Detașamentul de
Pompieri Urziceni” are o perioadă de implementare de
50 de luni (14 noiembrie 2017 – 31 decembrie 2021)
și o valoare totală de 4.567.837,98 lei.
(continuare în pagina 5)
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Din aceștia, alocarea FEDR este de peste 2,8 mi
lioane de lei, peste 500 de mii de lei reprezintă
coﬁnanțarea beneﬁciarului, în timp pe peste un milion
de lei este cuantumul cheltuielilor neeligibile.
„Lucrări de reabilitare termică și modernizare a
spațiilor de lucru din clădirea C1, cu destinația sediu
IPJ Giurgiu și a serviciilor de auditare energetică a
construcției în cauză” va ﬁ implementat în 49 de luni,
în intervalul 1 decembrie 2017 – 30 decembrie 2021,
și are o valoare totală a investițiilor de 4.272.498,01 lei.
Din aceștia, peste 3,2 milioane de lei sunt alocate din
FEDR, peste 580 de mii de lei constituie coﬁnanțarea be
neﬁciarului, peste 400 de mii de lei ﬁind valoarea chel
tuielilor neeligibile.
În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înregis
trat 1.247 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în ca
drul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri neram

bursabile de peste opt miliarde de lei. Din acestea, au
fost semnate contracte pentru 720 de cereri de ﬁ
nanțare, a căror valoare solicitată depășește șase mi
liarde de lei. În situația contractelor semnate, este inclus
și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Con‐
solidarea capacității instituționale și o administrație pu‐
blică 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
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnan
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.

AMPOR a emis Instrucțiunea nr. 153 privind activitatea organismelor
intermediare pe durata stării de alertă
Autoritatea de Management pentru Pro
gramul Operațional Regional (AMPOR) a emis
Instrucțiunea nr. 153/2020 referitoare la activi
tatea de evaluare, selecție, contractare și mo
nitorizare a proiectelor depuse în cadrul Pro
gramului Operațional Regional 20142020, în
contextul creat de instituirea stării de alertă.
Documentul poate ﬁ consultat pe siteul
destinat implementării POR în regiunea Sud
Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Pro
gram > Documente> Instrucțiuni, accesând ur
mătorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/do
cumente/static/1252, sau pe siteul AMPOR 
inforegio.ro.
ADR Sud Muntenia este Organism Inter
mediar pentru Regio și are responsabilități de
legate pentru implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de
ﬁnanțare prin Programul Operațional Regional
2014 – 2020 (POR) puteți obține accesând site
ul dedicat implementării Programului în regiu
nea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro.
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Situația proiectelor POR în data de 26 mai 2020
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

Până la 70.000 de lei fonduri pentru reabilitarea termică
a clădirilor, prin Programul Casa Eﬁcientă Energetic
Sursă foto: solarmagazin.ro

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în
consultare publică ghidul de ﬁnanțare pentru proiecte
ce au ca ﬁnalitate creșterea performanței energetice și
utilizarea energiei regenerabile în spațiile rezidențiale
unifamiliale, situate întrun imobil având un regim de înăl
țime de maximum două etaje.
Potrivit variantei supuse consultării, pot solicita
finanțare de cel mult 70.000 de lei persoanele ﬁzice cu
domiciliul în România care au calitatea de proprietar sau
coproprietar al imobilului. În acest context consultativ,
sunt considerate eligibile:
• cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a
elementelor de anvelopă a clădirii;
• cheltuielile cu lucrările de instalare/reabilitare/moder
nizare a sistemelor de încălzire și de preparare și utiliza
re a apei calde de consum;
• cheltuielile pentru achiziționarea și montarea de
sisteme de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii
(eﬁciența minimă de recuperare a căldurii 75%);
• cheltuielile aferente montării elementelor de
tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de um
brire exterioară (obloane, jaluzele etc.) cu reglare ma

nuală sau cu reglare automată inteligentă;
• cheltuielile pentru elaborarea certiﬁcatului de
performanță energetică și efectuarea auditului ener
getic înainte de intervenție, elaborarea certiﬁcatului
de performanță energetică și elaborarea raportului de
implementare după intervenție; pentru toate aceste
cheltuieli se decontează până la 1.500 lei.
Programul Casa Eﬁcientă Energetic va demara
imediat după perioada dezbaterii publice (30 de zile)
și după publicarea în Monitorul Oﬁcial.
Sursa: fonduri‐structurale.ro

Finanțare pentru intervenții de urgență și pentru pregătirea documentației
necesare restaurării monumentelor istorice
Institutul Național al Patrimoniului a lansat în a
ceastă lună apelul de proiecte ﬁnanțat din Timbrul Mo
numentelor Istorice. Sesiunea de depunere a aplica
țiilor este deschisă exclusiv online până la 20 iunie, iar
valoarea alocării este de trei milioane de lei.
În cadrul acestui apel, sunt alocate două milioane
de lei pentru proiecte privind intervenția de urgență asu
pra obiectivelor, în timp ce pentru pregătirea documen
tației tehnicoeconomice destinate restaurării monu
mentelor istorice, se alocă un milion de lei. Astfel, pentru
prima categorie sunt eligibile propuneri vizând punerea
în siguranță a monumentelor istorice, care cuprind: in
tervenții directe – consolidare a elementelor structura
le și de arhitectură; intervenții indirecte sprijiniri, eșa
fodaje, acoperiri de protecție; lucrări conexe desfacere/
refacere a instalațiilor/ echipamentelor, ﬁnisajelor in
terioare și exterioare, învelitorilor și altor elemente, ne
cesare pentru realizarea intervenției.
Cea dea doua categorie are în vedere documen
tația pentru restaurarea monumentelor istorice și poa
www.adrmuntenia.ro

te cuprinde: proiecte de anvergură și de complexitate
redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare (DALI,
PT, DTAC și DE), proiecte complexe, elaborate la faza DALI,
inclusiv studii și investigații, precum și proiecte fază uni
că (PFU) pentru componente artistice.
Pot beneﬁcia de această ﬁnanțare persoane ﬁzice
și persoane juridice de drept public sau privat care au
calitatea de proprietar, titular al unui drept de super
ﬁcie, de concesiune sau de folosință pentru o durată
mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de ad
ministrare a unui monument istoric.
Plafonul de ﬁnanțare în cadrul acestui apel este
de 200.000 de lei pentru ﬁecare proiect, în cazul primei
categorii, respectiv de 140.000 de lei pentru ﬁecare pro
iect pentru cea dea doua. Valoarea minimă a coﬁnan
țării puse la dispoziție sau atrase de beneﬁciar trebuie
să ﬁe de 10%, în numerar, din valoarea totală a ﬁnan
țării solicitate. Pentru mai multe detalii, se poate acce
sa siteul patrimoniu.ro.
Sursa: stiripesurse.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

O călătorie în lumea ﬂorilor –
Grădina Botanică Bucov

L

una ﬂorilor ne oferă tuturor bucuria
de a experimenta beneﬁciile relaxării
în acele spații care ne fac să vibrăm la
ceea ce este frumos și armonios. În
rezonanță cu acest context și proﬁtând
de măsurile mai permisive ale stării de
alertă, am ales să vă lansăm o invitație în
Grădina Botanică Bucov, loc în care
armonia nu este doar de natură estetică,
deoarece experiența capătă și relevante
aspecte didactice.
Grădina Botanică Bucov este o secție a Muzeului
Județean de Științele Naturii Prahova înﬁințată în anul
2014. Aici puteți admira peste 300 de specii de arbori
și arbuști, plante și ﬂori ornamentale, repartizate în di
verse sectoare, precum Grădina engleză, Grădina italia
nă, Grădina franceză și o zonă alpină. Totodată, un iaz
cu pești exotici și o fântână arteziană vă introduc într
o atmosferă de relaxare și meditație.
O gradină botanică modernă și complexă este un
muzeu viu, o instituție de știință și cultură în cadrul că
reia studiul vieții plantelor are un rol educativ în forma
www.adrmuntenia.ro

rea oamenilor. Astfel se dezvoltă spiritul de observație,
se cultivă sensibilitatea pentru frumos, se dezvoltă gus
tul și imaginația alături de capacitatea de a descoperi
raporturile de cauzalitate din natură.
Așadar, depășind cadrul virtual, îmbinând utilul cu
plăcutul, să pășim în acest paradis terestru ce se întin
de pe o suprafață de aproximativ 15 hectare, în partea
de vest a Parcului Memorial „Constantin Stere” din co
muna Bucov, aﬂată în vecinătatea municipiului Ploiești.
Sursa: muzbioph.ro
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O gară regală
pentru
un oraș regal!

Investiție
de impact la Drajna!

CĂLĂRAȘI

Pe Autostrada Soarelui condițiile de traﬁc vor ﬁ în
curând substanțial îmbunătățite. Astfel, prin realizarea
unui pasaj suprateran la Drajna, pe DN21, traﬁcul rutier
va ﬁ descongestionat, lucrarea aducând beneﬁcii nu
doar pentru călărășeni, ci și pentru locuitorii județului
Ialomița. Investiția în pasajul suprateran de la Drajna a
primit aviz favorabil din partea Consiliului interministerial
de avizare lucrări publice de interes național și locuințe.
Investițiile vor ﬁ realizate în cadrul proiectului
„Pasaj denivelat superior pe DN21 km 105+500” și
au o valoare de peste 133 de mii de lei, inclusiv TVA,
iar durata de execuție a lucrărilor este de 18 luni.
Sursa: obiectiv‐online.ro

În cursul săptămânii trecute, a fost semnat con
tractul de ﬁnanțare pentru expertiza proiectului de
reabilitare a Gării Regale din municipiul Curtea de Ar
geș, în contextul în care, la data de 18 martie a fost
semnat contractul pentru documentația de avizare a
lucrărilor de intervenție (DALI). Ministerul Transpor
turilor a precizat că lucrările propuse vor ține cont
de faptul că această clădire este monument istoric,
ceea ce impune ca reparațiile, restaurarea și reabili
tarea să se realizeze cu materiale și tehnici speciﬁce
epocii în care a fost ridicată clădirea și doar cu avizul
Ministerului Culturii. Atât serviciile premergătoare
execuției, cât și lucrările necesare vor trebui efectua
te numai cu personal atestat de Ministerul Culturii pen
tru acest tip de obiectiv.
Sursa: ziarulargesul.ro

Sprijin
european
pentru antreprenori
din comuna Letca Nouă!
GIURGIU

Zonă
de agrement
în municipiul
Târgoviște
aproape
de ﬁnalizare!

DÂMBOVIțA

Beneﬁciile implementării Programului Operațional
Capital Uman sunt vizibile la nivelul comunei giurgiuvene
Letca Nouă: în data de 19 mai au fost virate subvențiile eu
ropene în valoare de peste 4,7 milioane de lei pentru 45 de
societăți comerciale. În cadrul proiectului, realizat în parte
neriat de Fundația Amﬁteatru, Primăria Comunei Letca
Nouă și Școala Letca Nouă, 400 de persoane au beneﬁciat
de pregătire profesională pentru meseriile de bucătar, os
pătar, lucrător la pensiune, administrator de pensiune, ghid
de turism, ajutor de bucătar și ajutor de ospătar, primind în
acest sens diplome de pregătire profesională. Dintre aceștia,
60 au participat la cursuri de antreprenoriat, iar 45 de
absolvenți ai cursurilor de formare, pe baza planurilor de
afaceri, au înﬁințat societăți comerciale. Dintre realizările atin
se prin acest demers, se mai pot menționa: programul after
school în care sunt antrenați 105 elevi ce au asigurată o masă
caldă pe zi, analize medicale efectuate gratuit pentru 50 de
persoane, precum și excursii la munte pentru beneﬁciari
din grupul țintă. De asemenea, se va avea în vedere reabilita
re a 50 de gospodării degradate aﬂate pe raza comunei Letca
Nouă. Proiectul „Măsuri integrate pentru dezvoltarea și va‐
loriﬁcarea potențialului comunei Letca Nouă” a debutat în luna
august, 2017 și are o valoare totală de 4,5 milioane de euro.
Sursa: giurgiuveanul.ro

D

in această vară, locuitorii
municipiului Târgoviște ar putea
beneﬁcia de o nouă zonă de agrement!
Pe locația fostei Unități Militare de la Gara
Târgoviște Sud, în preajma viitorului complex comer
cial, sunt în plină desfășurare lucrări de intervenție
pe o suprafață de peste 16 mii de metri pătrați. Ast
fel, se amenajează un vast parc public, vor ﬁ construi
te o piațetă și o fântână arteziană și, nu în ultimul rând,
vor ﬁ organizate spații de agrement pentru copii și
adulți, precum și o bibliotecă în aer liber. Investițiile
au o valoare de peste șapte milioane de lei și sunt
realizate grație fondurilor europene accesate prin Pro
gramul Operațional Regional 20142020.
Sursa: dambovitanews.ro
www.adrmuntenia.ro
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Slobozia –
aplicație digitală pentru
consultarea cetățenilor!

Sursă foto: agrointel.ro

IALOMIțA

În municipiul Slobozia, a fost lansată platforma digitală
City Health propusă în cadrul proiectului „Municipiul Slo‐
bozia Smart City 2019”. Prin intermediul acestei aplicații,
accesibile de pe orice dispozitiv conectat la internet, locui
torii orașului pot ﬁ antrenați în stabilirea unor soluții pentru
provocările existente la nivelul comunității. City Health per
mite cetățenilor să raporteze și să cartograﬁeze problemele
pe care pe care le identiﬁcă în oraș, de la gunoaie depozi
tate necorespunzător, până la defecțiuni ale sistemelor de
utilități sau blocaje în traﬁc. Utilizatorii își pot vizualiza pro
priile raportări, dar și pe ale celorlalți, pot vota problemele
semnalate și, de asemenea, pot avea acces la rezoluția da
tă de autorități sesizărilor făcute. Platforma este o bună mo
dalitate de evaluare a situațiilor cu care se confruntă cetă
țenii orașului în ceea ce privește infrastructura sau calitatea
vieții din oraș. Sunt puse la dispoziția utilizatorilor statistici
cu privire la zonele, departamentele și perioadele din an cu ce
le mai multe sesizări și măsura în care acestea au fost rezolvate.
Sursa: obiectiv.net

Loc
fruntaș
la producția
de usturoi!

TELEORMAN

Peste o sută de fermieri teleormăneni vor ﬁ sus
ținuți în cadrul programului de ajutor de minimis pen
tru producția de usturoi. De altfel, potrivit datelor în
registrate privind numărul de fermieri și suprafața de
usturoi cultivată în acest an, județul Teleorman se si
tuează pe locul al doilea la nivel național.
Programul se aﬂă în plină derulare și a fost îm
bunătățit prin creșterea alocării, la solicitarea produ
cătorilor agricoli, astfel încât să se asigure piața cu pro
duse românești de calitate. Numărul solicitanților înscriși
în program la nivel național până la 15 mai este de
1.098, aproape triplu față de totalul beneﬁciarilor din
anul precedent, iar suprafața plantată cu usturoi, pâ
nă la aceeași dată, este de 1.153 hectare, față de 379,04
hectare cultivate în anul 2019.
Fondurile însumând 7,5 milioane de lei, respec
tiv 1,58 milioane de euro, alocate pentru Programul
de susținere a producției de usturoi sunt asigurate
de la bugetul de stat.
Pentru a ﬁ eligibili, producătorii trebuie să deți
nă o suprafață cultivată cu usturoi de minimum 3.000
de metri pătrați și să obțină o producție de cel puțin
trei kilograme de usturoi la 10 metri pătrați. Astfel, fer
mierii vor primi în acest an pentru producția de usturoi
un sprijin ﬁnanciar de cel mult 3.000 de euro pe hectar.
Sursa: ziarul‐mara.ro

Au început
lucrările
la viitorul centru
de radioterapie
de la Spitalul Schuller

PRAHOVA

Au început lucrările la centrul de radioterapie on
cologică de la Spitalul Schuller, o investiție care le va
da o șansă în plus bolnavilor de cancer din Prahova,
nevoiți în prezent să caute loc pentru tratament în
București sau Brașov.
Noua clădire va avea două buncăre de radiote
rapie cu cameră de comandă, un buncăr pentru bra
hiterapie cu cameră de comandă, un computer tomo
graf simulator cu cameră de comandă, cabinete pentru
medici, saloane destinate spitalizării de zi, dar și alte
dotări necesare asigurării unui act medical de calitate.
Investiția este realizată din fonduri de la bugetul
local și de la Consiliul Județean Prahova.
Sursa: ph‐online.ro
www.adrmuntenia.ro
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Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAȘI
Adresă Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași,
Tel. 0242/331.769, Fax 0242/313.167,
Email oﬃce@adrmuntenia.ro

Biroul Județean ARGEȘ
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Argeș,
sediul Consiliului Județean Argeș: Piața Vasile Milea,
nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești, jud. Argeș,
Tel./fax 0248/222.250, Email arges@adrmuntenia.ro

Biroul Județean DÂMBOVIȚA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Dâmbovița, sediul Consiliului Județean Dâmbovița:
Piața Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam. 90, 100 și 101, mun.
Târgoviște, jud. Dâmbovița, Tel./fax 0345/100.018,
Email dambovita@adrmuntenia.ro

Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre
activitățile derulate de către Agenție și de
către Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, în vederea
promovării Programului Operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește
informarea publicului țintă despre
activitatea instituțiilor membre ale Rețelei
de Informare REGIO Sud Muntenia și despre
cele mai importante evenimente organizate
de acestea în județele regiunii.

Biroul Județean GIURGIU
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Giurgiu,
Bdul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax 0246/215.271, Email giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Județean IALOMIȚA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Ialomița,
Piața Revoluției, nr. 1, et. IV, cam. 55/58/59, mun.
Slobozia, jud. Ialomița, Tel./fax 0343/101.139,
Email ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean PRAHOVA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Prahova,
Bd. Republicii, nr. 24, et. 3, birourile 308, 316, 317 și 318,
Ploiești, jud. Prahova, Tel. 0244/595.594, Fax 0344
100 310, Email prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Județean TELEORMAN
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6,
mun. Alexandria, jud. Teleorman,
Tel./fax 0347/101.000,
Email teleorman@adrmuntenia.ro

Organismul Intermediar POS CCE
Adresă Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași,
cod 910001, Tel./fax 0342100.160,
Email oi.poscce@adrmuntenia.ro
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Se distribuie gratuit

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în ﬁecare săptămână, instituția și activitățile pe care dumneavoastră le desfășurați.
Dacă sunteți interesați să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500 de ca ractere cu tot cu
spații), împreună cu 1  2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să ﬁe publicat în viitoarea ediție a newsletterului. Materialele de informare vor
ﬁ transmise la adresa de email comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletterul va ﬁ publicat pe siteul Agenției (http://regio.adrmuntenia.ro) și va ﬁ distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de Informare
REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor județene și locale și prefecturilor din regiune, Ministerului
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezentanților massmedia de la nivelul regiunii Sud Muntenia și siteurilor dedicate
(portalurilor de știri economice), precum și publicului larg.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

