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Descoperire antreprenorială
privind industria auto și cercetarea de înaltă tehnologie,
via ZOOM

Î

n data de 26 iunie, ADR Sud Muntenia
a organizat online întâlnirea de lucru
privind descoperirea antreprenorială
pentru domeniile de specializare
inteligentă Industria auto și Industria și
cercetarea de înaltă tehnologie.
Evenimentul a reunit peste 30 de reprezentanți ai
domeniilor vizate, ai administrației publice, ai mediului
privat, precum și ai societății civile din regiunea Sud Mun
tenia.
În cadrul activității, a fost discutat și dezbătut mixul
de politici aferent Strategiei de Specializare Inteligentă
a regiunii Sud Muntenia pentru perioada 20212027,
precum și portofoliului de proiecte aferent strategiei.
Totodată, au fost analizate schița Programului Opera
țional Regional pentru perioada de programare 2021
2027 și Ordonanța de guvern nr. 88 din 27.05.2020 pri
vind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui
sprijin ﬁnanciar pentru pregătirea portofoliului de pro
iecte în domenii strategice considerate prioritare pen
tru perioada de programare 20212027.
www.adrmuntenia.ro

Cea dea doua parte a evenimentului a fost dedi
cată procesului de descoperire antreprenorială. În a
cest sens, participanții sau împărțit în trei grupuri, res
pectiv subdomenii de specializare inteligentă, și anume:
„Automobile inteligente și sigure, componente și echi‐
pamente pentru industria auto”, „Tehnologii și metode
avansate de producție” și „Materiale avansate”. În ca
drul grupurilor de lucru au fost generate idei de proiecte
care vor face parte din portofoliu de proiecte aferent Stra
tegiei de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia.
Prin acest tip de evenimente, ADR Sud Muntenia
își dorește să încurajeze noi căi de dezvoltare econo
mică sustenabilă prin care să determine antreprenorii,
inovatorii, creatorii, susținătorii locali și regionali să
descopere provocări antreprenoriale actuale și să dez
volte idei de proiecte inedite.
Următoarele evenimente de acest gen vor ﬁ or
ganizate în luna iulie pentru domeniile de specializare
inteligentă „Agricultură și industria alimentară”, „Bioeco‐
nomie: dezvoltarea economiei circulare” și Turism și Iden‐
titate Culturală și Localități Inteligente”.
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Cel deal doilea workshop al proiectului
Danube S3 Cluster privind instrumentele de politică
pentru dezvoltarea clusterelor, desfășurat online
În data de 23 iunie a.c. a avut loc cel deal doilea wor
kshop de dialog politic al proiectului Danube S3 Cluster.
Evenimentul a fost organizat de Bioeconomy Cluster –
Slovacia, partener în cadrul proiectului Danube S3 Cluster.
Workshopul sa desfășurat online, prin intermediul aplicației
ZOOM, și a reunit laolaltă peste 50 de participanți. Reuniunea
face parte dintro serie de evenimente organizate în cadrul
proiectului Danube S3 Cluster care este coordonat de ADR Sud
Muntenia. Evenimentul a reunit partenerii proiectului, re
prezentanți ai IMMurilor, clusterelor, mediului de cercetareino
vare, precum și reprezentanți ai ariilor prioritare SUERD 7 și 8.
În cadrul reuniunii, reprezentanții ADR Sud Muntenia au
prezentat proiectul precum și felul în care rezultatele acestuia
pot ﬁ utilizate la elaborarea Strategiei de Specializare Inteligentă
a regiunii Sud Muntenia și a Programului Operațional Regional
20212027.
Evenimentul a fost structurat pe trei sesiuni, respectiv o
sesiune introductivă în care sa prezentat proiectul, planurile
de acțiune ale ariilor prioritate SUERD 7 și 8, precum și o scur
tă introducere a grupurilor de lucru privind clusterele și dez
voltarea regională. Legat de prioritățile strategice ale ariei
prioritare 7 a SUERD, accentul a fost pus pe provocările emer
gente din regiunea Dunării (și anume criza COVID19 și
consecințele negative ale acesteia). În acest sens, una dintre
activitățile propuse este crearea unei platforme pentru car
tograﬁerea eﬁcienței măsurilor în lupta împotriva coronavi
rusului în regiunea Dunării.
Printre lectorii evenimentului sa numărat și domnul
Miroslav VESKOVIC, din partea Centrului de Cercetare Comun
(JRC), care a prezentat Pactul Ecologic European, platformele
de specializare inteligentă pentru domeniile Bioeconomie și
sectorul Agroalimentar, precum și noul plan de acțiune SUERD
care are ca scop conectarea acțiunilor macroregionale ale
Dunării cu noile priorități ale Comisiei. De asemenea, Antonio
Novo, președintele Alianței Europene a Clusterelor a prezentat
activitatea alianței în lupta acesteia împotriva efectelor asupra
mediului economic generate de coronavirus. Totodată, sau
discutat și aspecte legate de elaborarea strategiilor de spe
cializare inteligentă din regiunea Dunării, punctele forte și
punctele slabe ale acestora, precum și guvernanța, ﬁnanțarea,
www.adrmuntenia.ro

evaluarea și monitorizarea acestora.
Gerd MEIER ZU KÖCKER, din partea WG Clusters and
Regional Development a prezentat „Carta albă privind întărirea
capacităților clusterelor din regiunea Dunării”, diferențele din
tre clusterele din zona Dunării și cele din Uniunea Europeană,
respectiv, ﬁnanțarea, componența, vizibilitatea, precum și mo
dalitatea de întărire a capacității acestora ca instrumente de
dezvoltare regională. Totodată, a fost prezentat și EIT Food Hub
din Slovacia, un proiect ﬁnanțat prin programul Orizont 2020
care are ca obiectiv principal susținerea sistemelor de alimen
tație inovative și sustenabile. În încheiere, partenerii proiectului
au prezentat câteva modele de bună practică privind moda
litatea în care proiectele ﬁnanțate prin programele Interreg
pot sprijini conturarea politicilor naționale de cluster.
Proiectul Danube S3 Cluster, ﬁnanțat prin Programul Trans
național Dunărea, este implementat de ADR Sud Muntenia
în calitate de lider de proiect. Scopul proiectului este de a sti
mula ecosistemul antreprenorial bazat pe inovare în regiunea
Dunării prin dezvoltarea de politici de cluster inteligente și
coordonate în contextul RIS3, îmbunătățirea cunoștințelor și
abilităților în domeniul managementului inovării și de a încuraja
cooperarea transnațională a clusterelor în sectorul agroali
mentar. Perioada de implementare este 1 iulie 2018 – 30
iunie 2021. Bugetul total al proiectului este 1,790,445.70 Euro,
din care bugetul ADR Sud Muntenia este 194.170.40 euro.
Contribuția ADR SM în proiect este de 2% 3,883.40 Euro.
Aﬂați mai multe despre proiectul Danube S3 Cluster
accesând secțiunea dedicată în cadrul websiteului ADR Sud
Muntenia: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/proiec
tuldanubes3cluster/static/1093.
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ADR Sud Muntenia a organizat a doua întâlnire
a stakeholderilor proiectului SinCEAFC
În data de 25 iunie, Agenția pen
tru Dezvoltare Regională Sud Mun
tenia, în calitate de partener în pro
iectul SinCEAFC, a organizat online,
ca urmare a actualului context pan
demic, cea dea doua întâlnire a sta
keholderilor interesați de revizuirea
politicilor privind economia circulară.
La eveniment, realizat prin in
termediul aplicației ZOOM, au par
ticipat reprezentanții consiliilor jude
țene din Ialomița, Călărași, Dâmbovița
și Giurgiu, ai Ministerului Mediului,
Apelor și Pădurilor, ai camerelor de
comerț industrie și agricultură din
județele Argeș și Dâmbovița, precum
și ai mediilor de afaceri și de cerce
tare din regiunea Sud Muntenia.
Astfel, au fost prezentate aspec
te privind stadiul proiectului SinCE
AFC, rezultatele celei dea doua întâl
niri a partenerilor din proiect, bune practici identiﬁcate
în regiunea Sud Muntenia, analiza chestionarelor privind
domeniul economiei circulare în lanțul agroalimentar,
proiectul DeposIT implementat de ADR Sud Muntenia
în calitate de partener. Au fost mai fost evidențiate, de
asemenea, principalele recomandări de politică ale pro
iectului și a fost subliniată importanța adoptării aces
tora pentru economia circulara din Romania. Nu în ulti
mul rând, directorul ICECHIM ﬁliala Călărași și președintele
Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița
șiau prezentat impresiile cu privire la întâlnirea parte
nerilor proiectului de la Bologna (Italia), oferind totoda
tă exemple practice din cadrul vizitelor de studiu, re
feritoare la economia circulară în lanțul agroalimentar.
Proiectul SinCEAFC „Consolidarea spiritului an‐
treprenorial al IMM‐urilor din lanțul agroalimentar în
tranziția către economia circulară” este ﬁnanțat în ca
drul celui deal patrulea apel al Programului INTERREG
Europe și are ca obiectiv principal îmbunătățirea poli
ticilor în domeniul strategiilor regionale de inovare prin
facilitarea mecanismelor orizontale care susțin și spo
www.adrmuntenia.ro

resc spiritul antreprenorial al IMMurilor în sectorul
agroalimentar prin exploatarea oportunităților de eco
nomie circulară.
Proiectul va ﬁ implementat în perioada 1 august
2019 – 31 iulie 2023, de un consorțiu format din nouă
parteneri din: Grecia, Italia, Polonia, Ungaria, Irlanda,
Bulgaria și România, consorțiu al cărui coordonator es
te ANATOLIKI SA, Agenție pentru Dezvoltare Locală a
Autorităților Locale din Estul Salonicului. Valoarea to
tală a acestui proiect este de 1.519.940,00 de euro, din
care bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia este de 143.420,00 de euro, contribuția pro
prie a Agenției ﬁind de 2.868,40 de euro.
Mai multe detalii despre proiectul SinCEAFC puteți
obține de pe siteurile:
• https://www.adrmuntenia.ro/proiectulsin
ceafc/static/1235
• https://www.interregeurope.eu/sinceafc/
• https://www.facebook.com/SinceAFCProject
108838527176066/?modal=admin_todo_tour
• https://www.linkedin.com/in/sinceafc237918193/.
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Documente privind gestionarea transparentă
a fondurilor publice
ADR Sud Muntenia a publicat, în vederea informării
beneﬁciarilor de fonduri europene, o sinteză a docu
mentelor ce reglementează corecțiile ﬁnanciare în vi
goare pentru abaterile prevăzute în completarea adusă
(anexa) Ordonanței de urgență a guvernului nr. 66/2011
privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregu
lilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene
și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
Astfel, ratele aferente reducerilor procentuale/ co

recțiilor ﬁnanciare sunt reglementate de HG 519/2014
care a fost modiﬁcată și completată începând cu data
de 6 mai 2020 prin HG 348/2020. În acest sens corecțiile
ﬁnanciare sunt stabilite în funcție de momentul săvârșirii
abaterii.
Documentul este disponibil spre consultare pe siteul
Agenției, adrmuntenia.ro, accesând linkul următor:
https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/download_ﬁle/
article/1516/Corectii348pe2020.xlsx.

Fonduri Regio pentru creșterea eﬁcienței energetice
a infrastructurii școlare din Comuna Bordușani, județul Ialomița
În cursul săptămânii trecute, a fost semnat con
tractul de ﬁnanțare pentru proiectul „Creșterea eﬁcienței
energetice a Școlii Cegani, com. Bordușani, județul Ia‐
lomița”, depus spre ﬁnanțare în cadrul Regio (Programul
Operațional Regional 2014 – 2020), Axa prioritară 3 „Spri‐
jinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de
carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eﬁcienței
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice
inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”,
Operațiunea B „Clădiri publice”, apel de proiecte dedicat
sprijinirii SUERD.
Astfel, pentru a îmbunătăți eﬁciența energetică a
clădirii Școlii Cegani din comuna Bordușani, administrația
locală, beneﬁciarul ﬁnanțării nerambursabile, va adopta
o serie de măsuri care vor determina diminuarea con
sumului de energie primară și a emisiilor de carbon, asi
gurând totodată elevilor și cadrelor didactice condiții
optime de siguranță și confort pentru desfășurarea ac
tivităților educative. Ca atare, vor ﬁ autorizate lucrări de
reabilitare termică a fațadelor și a planșeului, de înlocuire
a corpurilor de încălzire, precum și de dotare a clădirii
cu un sistem de distribuție a agentului termic și a apei
calde. Nu în ultimul rând, se are în vedere instalarea u
nui sistem alternativ de producere a energiei.
Aplicația are o perioadă de implementare de 50
de luni (1 februarie 2018 – 31 martie 2022) și o valoare
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

totală de 1.103.511,59 lei. Din aceștia, alocarea FEDR
este de aproximativ 670 de mii de lei, peste 100 de mii
de lei reprezintă contribuția din bugetul de stat, coﬁ
nanțarea beneﬁciarului este de peste 15 mii de lei, iar
peste 300 de mii de lei reprezintă valoarea cheltuielilor
neeligibile.
În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înregis
trat 1.740 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile
de aproximativ 10 miliarde de lei. Din acestea, au fost
semnate contracte pentru 723 de cereri de ﬁnanțare, a
căror valoare solicitată depășește șase miliarde de lei.
În situația contractelor semnate, este inclus și contractul
aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea ca‐
pacității instituționale și o administrație publică eﬁcien‐
tă”, proiect implementat la nivel național al cărui bene
ﬁciar 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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Situația proiectelor depuse în cadrul POR
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Programul Interreg VA RomâniaBulgaria
contribuie la îmbunătățirea sistemului comun de transport
Programul Interreg VA RomâniaBulgaria contri
buie la îmbunătățirea sistemului comun de transport.
Vara deja a sosit și, în ciuda perioadei de izolare prin
care tocmai a trecut toată lumea, curând vom începe
să călătorim. Programele de cooperare transfrontalieră
europeană Interreg au fost alături de comunitățile de
oameni ce trăiesc în regiunile de graniță, alăturându
se în lupta lor împotriva pericolului COVID – 19 și, în
același timp, sprijinind aceste comunități să facă față
unor provocări comune identiﬁcate și să dezvolte po
tențialul de cooperare în scopul dezvoltării armonioase
a Uniunii Europene. În ciuda obstacolelor, provocărilor
și limitărilor impuse de situația mondială provocată
de COVID – 19, proiectele ﬁnanțate în cadrul Progra
mului Interreg VA România – Bulgaria continuă imple
mentarea activităților speciﬁce în beneﬁciul zonei trans
frontaliere.
Proiectul „Investiții în siguranță rutieră și îmbu‐
nătățirea conectivității districtului Ruse și județului
Giurgiu la rețeaua de transport TEN‐T”, în valoare to
tală de 6,3 milioane de euro, cod eMS ROBG–418, din
cadrul Axei prioritare 1 „O regiune bine conectată”, es
te implementat de Municipalitatea Ruse, în calitate de
beneﬁciar lider, și Unitatea AdministrativTeritorială – Ju
dețul Giurgiu. Prin acest proiect, se urmărește recon
www.adrmuntenia.ro

struirea și modernizarea a 3,1 km de drum, acoperind
intrarea în Ruse dinspre Soﬁa, precum și furnizarea
de echipamente pentru monitorizarea traﬁcului trans
frontalier și a securității rutiere în județul Giurgiu și ela
borarea unei strategii comune de securitate a traﬁcului
rutier în regiunea transfrontalieră RuseGiurgiu.
Un alt proiect este „Noduri îmbunătățite, Giurgiu‐
Byala, pentru o mai bună conectare la infrastructura
TEN‐T”, în valoare totală de 7,9 milioane de euro, cod
eMS ROBG–442, din cadrul Axei prioritare 1, implemen
tat de Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Giur
giu, în calitate de beneﬁciar lider și Municipalitatea Byala.
Prin reabilitarea a 12,53 km de infrastructură rutieră în
Giurgiu și 4,8 km în Byala, proiectul contribuie la îm
bunătățirea sistemului comun de transport și a condi
țiilor de traﬁc în regiunea transfrontalieră, fapt ce va
permite o mai bună exploatare a potențialului turistic
și va îmbunătăți capacitatea de cooperare dintre cei
doi parteneri în problemele de transport și de siguranță în
traﬁc. Vă dorim Drum bun, oriunde alegeți să călătoriți!
Pentru a aﬂa mai multe despre Programul Interreg
VA RomâniaBulgaria și despre proiectele ﬁnanțate,
vă invităm să accesați siteul oﬁcial al programului:
www.interregrobg.eu.
Sursa: obiectiv‐online.ro
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Finanțări pentru producătorii din sectorul pomicol
din Sud Muntenia, prin AFIR
Sursă foto: alphacoders.com

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)
a publicat versiunea ﬁnală a Ghidului solicitantului
pentru Submăsura 9.1a „Înﬁințarea grupurilor de pro‐
ducători în sectorul pomicol”, aferentă Programului
Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR
2020).
În cadrul acestei submăsuri pot obține ﬁnanțare
producătorii din sectorul pomicol al căror scop principal
este valoriﬁcarea în comun a produselor agricole. Spri
jinul public nerambursabil acordat este de 100% și nu poa
te să depășească 10% din valoarea producției comer
cializate (VPC) în primii 5 ani de la recunoaștere. Suma
maximă acordată este de 100 de mii de euro anual.
Mai multe detalii privind solicitanții eligibili sau
cheltuielile eligibile se pot aﬂa accesând siteul AFIR.
Sursa: aﬁr.info

Sursă foto: pixabay.com

100 de milioane de dolari,
fonduri pentru ﬁnanțarea startupurilor IT
Startupurile IT vor putea beneﬁcia de ﬁnanțări
pentru capitalul de risc cuprinse între 500 de mii și cinci
milioane de dolari, prin Hoxton Ventures II care dispune,
în acest sens, de aproape 100 de milioane de dolari.
Noul fond de investiții caută startupuri de teh
nologie care revoluționează domeniul lor sau care des
www.adrmuntenia.ro

chid noi piețe.
Hoxton participă la runde de investiții preseed,
seed sau serie A acordate unor startupuri aﬂate în
stadiu incipient, dar care au ambiții și potențial de ex
tindere pe piețele internaționale.
Sursa: startupcafe.ro
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Un popas domnesc... la Brebu!

O

dată cu solstițiul de vară, a debutat
anotimpul celei mai lungi și
îndrăgite vacanțe care aduce
întotdeauna cu ea dorința de a explora,
iar frumusețea, autenticitatea sau gradul
de civilizație sunt doar câteva dintre
ingredientele care deﬁnesc o călătorie.
Întrun spațiu de o frumusețe aparte, în vecinăta
tea râului Doftana, se aﬂă comuna Brebu. Aici, călătorul
atras de spațiile care spun povestea unor timpuri fas
cinante, dar de mult apuse, poate vizita o reședință dom
nească. Complexul Arhitectural Medieval Brebu este
compus din zidul de incintă, Turnul Clopotniță, biserică
și Casa Domnească și este cunoscut drept unul dintre
cele mai importante monumente istorice ale secolului
al XVIIlea, aparținând județului Prahova. Zidul de in
cintă este construit din cărămidă și piatră de râu, și con
feră spațiului aspectul unui traseu poligonal neregulat,
iar accesul publicului este asigurat de la baza Turnului
Clopotniță, construcție masivă din cărămidă, cu patru
nivele și o înălțime de aproximativ 30 de metri.
Biserica, începută la 27 iunie 1650 în timpul dom
niei lui Matei Basarab și ﬁnalizată de Constantin Brânco
veanu, conform pisaniei, are un plan treﬂat, ﬁind prevă
zută cu trei turle și amintește, prin liniile arhitecturale,
www.adrmuntenia.ro

de Biserica Mânăstirii Dealu. Casa Domnească are plan
dreptunghiular și ziduri groase, spațiul de locuit ﬁind
format din opt încăperi, terasă prevăzută cu logie și foi
șor. Parterul amplasat deasupra celor doua pivnițe mo
numentale, este prevăzut cu stâlpi de susținere și arcade.
În încăperile Casei Domnești, Muzeul de Istorie
și Arheologie Prahova a organizat o interesantă expo
ziție de artă și istorie medievală, în scopul delectării și
documentării publicului vizitator. Se disting tipărituri
laice și ecleziastice reprezentative pentru cultura țării
Românești din secolul al XVIIlea: Pravila de la Govora,
1640 primul îndreptar de lege adresat mirenilor și cle
ricilor, Îndreptarea legii – Târgoviște, 1652, Biblia de la
București din anul 1688, tipărită de frații Radu și Șer
ban Greceanu în timpul domniei lui Șerban Cantacuzi
no, prima biblie tipărită în limba română cu caractere
chirilice și, de asemenea, tipărituri editate de mitropo
liții Dosoftei și Antim Ivireanul.
Realizată inițial prin strădania profesorului Nicolae
Simache, ctitorul muzeelor prahovene, și îmbogățită
ulterior cu noi și interesante exponate, tematica mu
zeală aduce în fața publicului vizitator, prin intermediul
obiectelor expuse, momente ale civilizației românești
din secolele al XVIIlea și al XVIIIlea.
Sursa: histmuseumph.ro
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Au început
lucrările
la Sala Polivalentă!

Săli de sport
în trei comune
călărășene!

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

În cursul săptămânii trecute, sa dat startul lu
crărilor la Sala Polivalentă din Pitești.
Prin intermediul proiectului ﬁnanțat de Com
pania Națională de Investiții (CNI), a cărui valoare se
ridică la aproximativ 90 de milioane de lei, se va crea
o bază sportivă cu o capacitate de 5.000 de locuri și
un regim de înălțime ce cuprinde subsol, parter și
trei etaje.
După ﬁnalizare, termenul de execuție a lucrări
lor ﬁind estimat la 24 de luni, sala va găzdui compe
tiții naționale și internaționale, precum și diferite eve
nimente culturale.
Sursa: ziarulargesul.ro

Elevii din comunele Independența, Plătărești și
Unirea vor putea experimenta în noi condiții valoarea
de adevăr a expresiei „mens sana in corpore sano”.
În aceste localități vor ﬁ construite și dotate săli de
sport în valoare de peste trei milioane de lei ﬁecare.
În acest sens, la nivel național, au fost emise ordinele
de aprobare a indicatorilor tehnicoeconomici pentru
93 de obiective de investiții ce urmează să ﬁe reali
zate prin programele Companiei Naționale de Inves
tiții. Astfel, sunt vizate intervenții de peste 550 de mi
lioane de lei prin care vor ﬁ conservate și reabilitate
monumente istorice sau lăcașe de cult, vor ﬁ con
struite și dotate sedii ale diferitelor instituții publice
și așezăminte culturale. De asemenea, sunt preco
nizate investiții pentru dotarea și modernizarea unor
săli de cinematograf, precum și pentru construirea
și dotarea unor săli de sport pentru instituții școlare.
Sursa: observatorcl.info

Lucrări
de asfaltare
în zona
Vișina  Șelaru

DÂMBOVIțA

GIURGIU

Î

n Dâmbovița, se derulează lucrări de
modernizare a două sectoare de
drum județean. Astfel, pe lângă
asfaltarea tronsoanelor vizate, vor mai
ﬁ realizate șanțuri pe o suprafață de 33
de kilometri, precum și rigole pe o
lungime de 280 de metri. De
asemenea, vor ﬁ construite 31 de
podețe și vor ﬁ amenajate 10 spații
destinate staționării mijloacelor de
transport în comun.

Investiții
în unități
de învățământ
giurgiuvene!

Pentru nouă unități de învățământ din județul
Giurgiu, aﬂate în comunele Clejani, Florești, Stoe
nești, Găujani, Herești, Stănești și Vedea, vor ﬁ reali
zate investiții de 1,5 milioane de lei în vederea racor
dării la sistemul de canalizare și apă potabilă, respectiv
realizării unor grupuri sanitare funcționabile. Iniția
tiva se implementează la nivel național și vizează 375
de școli și grădinițe pentru care sunt alocate peste 30
de milioane de lei.
Prin urmare, la ﬁnalizarea lucrărilor, autoritățile
locale trebuie să se asigure că grupurile sanitare sunt
funcționale, că există racordări la apă curentă și ca
nalizare centralizată, puț forat sau fosă septică, la
instalația electrică, precum și la instalația de încălzire,
astfel încât unitățile de învățământ să îndeplinească
condițiile necesare obținerii autorizației sanitare.
Sursa: giurgiu‐net.ro

Intervențiile, în valoare de peste 47 de milioane
de lei, vor ﬁ realizate în cadrul proiectului „Reabilitare
DJ 503, pe traseul limită județ Teleorman – Șelaru –
Fierbinți, km 87+070 – km 95+532 și DJ 611, pe tra‐
seul Fierbinți – Vișina‐ Petrești, km 22+000 – km
41+694”, ﬁnanțat din Programul Național de Dezvol
tare Locală.
Lucrările au debutat în luna februarie și au o
perioadă de ﬁnalizare de 24 de luni.
Sursa: incomod‐media.ro
www.adrmuntenia.ro
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Sinaia –
inițiative
de modernizare
a iluminatului public!

Sursă foto: sputnik.md

PRAHOVA

47

de străzi din zona istorică a
orașului Sinaia vor beneﬁcia de
un sistem de iluminat public modern ca
urmare a intervențiilor aferente
proiectului „Eﬁciență energetică și
extindere iluminat în zona istorică
Sinaia”.
Ideea de bază a acestui proiect este implemen
tarea unor soluții actuale și punerea în valoare a zo
nei istorice, prin extinderea sistemului de iluminat
public, modernizarea și eﬁcientizarea acestuia, grație
corpurilor de iluminat cu LED și a unui sistem de te
legestiune. În acest sens, administrația locală a pre
dat constructorului amplasamentul obiectivului de
investiții.
Proiectul este ﬁnanțat în cadrul Regio (Progra
mul Operațional Regional 20142020), prin Axa prio
ritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 C.
Sursa: primarph.ro

Fetești –
proiecte
de infrastructură
în desfășurare!

IALOMIțA

Internet
gratuit
în comuna
Drăgănești Vlașca!

TELEORMAN

Pentru a crește standardele de viață ale locui
torilor din municipiul Fetești, administrația locală des
fășoară o serie de intervenții care vor stimula practi
carea sporturilor, vor îmbunătăți condițiile de traﬁc
și serviciile medicale furnizate populației.
Astfel, pentru cei pasionați de mișcare în aer li
ber, cu fonduri de la bugetul local, se amenajează
un teren sintetic multifuncțional dotat cu nocturnă.
De asemenea, la cele mai importante artere rutiere
din oraș se desfășoară lucrări de modernizare, ﬁ
nanțate printrun proiect în valoare de 5,6 milioane
de lei, realizat prin Programul Național de Dezvoltare
Locală. Nu în ultimul rând, pentru a asigura accesul
cetățenilor la servicii medicale de calitate, lucrările
de modernizare și de dotare a Ambulatoriului din lo
calitate sunt în plină desfășurare. În acest caz, este
vorba despre un proiect cu fonduri europene accesat
în cadrul Programului Operațional Regional 20142020
ce se ridică la o valoare de 10,6 milioane de lei.
Sursa: independentonline.ro
www.adrmuntenia.ro

V

ești îmbucurătoare pentru locuitorii
comunei Drăgănești Vlașca!

Aceștia se pot conecta în mod gratuit la inter
net, prin 10 puncte de acces dispuse în satele Comoa
ra, Drăgănești Vlașca și Văceni. Unul dintre beneﬁciile
majore ale acestei investiții este acela că asigură ele
vilor din cele trei sate accesul la sistemul de învăță
mânt online.
Inițiativa sa realizat datorită ﬁnanțării europene
accesate prin intermediul programului WiFi4EU care
ﬁnanțează echipamentele și costurile de instalare, ad
ministrația locală asigurând conectivitatea și întreți
nerea echipamentului.
Sursa: ziarulteleormanul.ro

11

regio.adrmuntenia.ro

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.

