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Prima reuniune a Comisiei regionale
pentru stabilirea criteriilor de selecție a proiectelor
strategice ale regiunii Sud Muntenia
În contextul fundamentării viitorului exercițiu ﬁ
nanciar, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Mun
tenia a organizat în data de 30 iunie, prima ședință a
Comisiei regionale pentru stabilirea criteriilor de
selecție a proiectelor strategice ale regiunii Sud Mun
tenia. În cadrul evenimentului, Liviu Gabriel Mușat,
directorul ADR Sud Muntenia, a reiterat ideea potrivit
căreia planiﬁcarea viitoarei perioade de programare
este un proces transparent și participativ din punct
de vedere decizional, un proces care se bazează pe
un cadru partenerial complex și reprezentativ pentru
regiune. „Întâlnirea desfășurată astăzi, respectiv
prima ședință a organismului care stabilește criteriile
în baza cărora vor ﬁ ﬁnanțate proiectele strategice,
constituie unul dintre pașii esențiali făcuți de Agenție
și de autoritățile publice în egală măsură, pentru a
crea portofoliul de proiecte al regiunii noastre, in‐
strumentul prin intermediul căruia vom aborda vii‐
toarele provocări sociale, ecologice sau tehnologice”.
Desfășurată online, întâlnirea de lucru a reunit
reprezentanți ai autorităților publice, consilii județene,
municipii reședință de județ, orașe și comune, precum
și ai mediului de afaceri. Astfel, au fost prezentate as
pecte vizând rolul Comisiei în ceea ce privește propu
nerile de proiecte strategice care vor primi ﬁnanțare
pentru elaborarea documentației tehnice, în baza
Ordonanței de urgență nr. 88, din 27 mai 2020, precum
și în stabilirea, respectiv revizuirea propunerilor de
www.adrmuntenia.ro

criterii de selecție pentru lista de proiecte aferente
perioadei de programare 20212027.
Comisia regională pentru stabilirea criteriilor de
selecție a proiectelor strategice ale regiunii Sud Mun
tenia este alcătuită din 17 membri cu drept de vot,
după cum urmează: șapte membri reprezentând con
siliile județene, șapte membri pentru municipiile
reședință de județ, un membru desemnat din partea
Asociației Comunelor din România, un membru din
partea Asociației Orașelor din România și un membru
partea mediului de afaceri. Comisia este organism re
gional, fără personalitate juridică, constituit în scopul
stabilirii criteriilor de selecție a proiectelor strategice
pentru perioada de programare 20212027, proiecte
ce au un impact major asupra dezvoltării regionale și
care vor ﬁ avizate în cadrul Consiliului pentru Dezvol
tare Regională Sud Muntenia.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte
nia coordonează procesul de planiﬁcare a viitorului
exercițiu ﬁnanciar, desfășurând în acest scop o serie
de acțiuni de informare cu privire la măsurile adoptate
la nivel european și național în acest sens, precum și de
corelare a documentelor strategice la contextul regiunii
noastre. Portofoliul de proiecte este anexă a Planului de
dezvoltare al regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2021
2027, principalul document strategic de planiﬁcare și
programare elaborat la nivelul regiunii, de asemenea,
disponibil spre consultare pe siteul Agenției.
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ADR Sud Muntenia  descoperire antreprenorială
în domeniile agricultură, industrie alimentară
și bioeconomie
Luni, 6 iulie, sa desfășurat o nouă întâlnire de lu
cru online destinată descoperirii antreprenoriale pri
vind agricultura, industria alimentară și bioeconomia,
o bună oportunitate pentru crearea portofoliului de
proiecte al regiunii noastre. În acest context, la iniția
tiva Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Mun
tenia, reprezentanți ai mediului de afaceri din dome
niile vizate au avut oportunitatea de a analiza, alături
de experții ADR Sud Muntenia, documente relevante
pentru viitorul exercițiu ﬁnanciar. Ca atare, în sesiunea
de deschidere a evenimentului a fost dezbătut mixul
de politici aferent Strategiei de specializare inteligentă
a regiunii Sud Muntenia pentru perioada 20212027,
precum și portofoliul de proiecte aferent strategiei.
Totodată, au fost analizate schița viitorului Program Ope
rațional Regional, precum și Ordonanța de guvern nr.
88 din 27.05.2020 privind instituirea unor măsuri, pre
cum și acordarea unui sprijin ﬁnanciar pentru pregă
tirea portofoliului de proiecte în domenii strategice
considerate prioritare pentru viitoarea perioadă de
programare.
Sesiunea informativă a fost urmată de una inte
ractivă ce a constat în formarea unor grupuri de lucru
în domeniile amintite, în cadrul cărora au fost abordate
provocările cu care se confruntă antreprenorii și au
fost elaborate idei de proiecte care să răspundă nevoi
lor identiﬁcate. Ideile de proiecte dezvoltate vor putea
face parte din portofoliul de proiecte al Strategiei de
specializare inteligentă a regiunii Sud Muntenia.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte

nia coordonează procesul de planiﬁcare a viitorului exer
cițiu ﬁnanciar, desfășurând în acest scop o serie de ac
țiuni de informare cu privire la măsurile adoptate la ni
vel european și național în acest sens, precum și de
corelare a documentelor strategice la contextul regiunii
noastre. Portofoliul de proiecte este anexă a Planului
de dezvoltare al regiunii Sud Muntenia pentru perioada
20212027, principalul document strategic de planiﬁ
care și programare elaborat la nivelul regiunii, de ase
menea, disponibil spre consultare pe siteul Agenției.
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.

CONSULTARE PUBLICĂ: ghidul de accesare a fondurilor destinate pregătirii
proiectelor strategice aferente viitorului exercițiu ﬁnanciar (POAT)!
Autoritatea de Management pentru Programul Ope
rațional Asistență Tehnică 20142020 (AM POAT) lansea
ză în consultare publică ghidul de accesare a fondurilor
destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în do
meniile: mobilitate urbană, regenerare urbană, infras
tructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele
ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agre
ment/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și
servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimo
niu cu potențial turistic.
www.adrmuntenia.ro

Documentul supus dezbaterii publice poate ﬁ con
sultat pe siteul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, în secțiunea Program > Documente, acce
sând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/in
dex.php/download_ﬁle/article/1522/consultareghid
poat.7z sau pe pagina de internet a Ministerului
Fondurilor Europene, mfe.gov.ro.
Astfel, AM POAT așteaptă propunerile și observații
le dumneavoastră la adresa de email: helpdesk.poat@fon
duriue.ro, până luni, 13 iulie 2020.
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Fonduri Regio de peste 90 de milioane de lei,
pentru îmbunătățirea condițiilor de traﬁc rutier
în municipiul Ploiești

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

Sursă foto: observatorulph.ro

În data de 1 iulie, a fost semnat contractul de ﬁ
nanțare pentru proiectul „Asigurarea mobilității traﬁ‐
cului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport
public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Liber‐
tății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public
al piețelor‐ Etapa II” depus spre ﬁnanțare de Primăria
Municipiului Ploiești în cadrul Programului Operațional
Regional 20142020 (Regio), Axa prioritară 4 – „Dezvoltare
urbană durabilă”, Obiectiv speciﬁc 4.1 – „Reducerea emi‐
siilor de carbon în municipiile reședință de județ prin inves‐
tiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.
Pentru diminuarea emisiilor de gaze cu efect de
seră generate de traﬁcul rutier, în municipiul Ploiești vor
ﬁ autorizate o serie de intervenții prin care se va crea un
traseu de legătură destinat deplasărilor cu troleibuzul
între Piața 1 Decembrie și Gara de Vest, zonă unde vor
ﬁ construite, respectiv modernizate patru stații de trans
port. De asemenea, se are în vedere conﬁgurarea con
dițiilor de siguranță și confort pentru utilizarea modu
rilor nemotorizate de transport prin amenajarea spațiilor
pietonale, a unei parcări pentru biciclete, precum și prin
conﬁgurarea pistelor aferente deplasărilor cu bicicleta.
Nu în ultimul rând, va ﬁ extins sistemul de management
inteligent al traﬁcului ce va asigura informarea pasage
rilor în timp real, prioritizând totodată mijloacele de
transport în intersecțiile semaforizate.
Proiectul va ﬁ implementat în 101 luni, în interva
lul 1 ianuarie 2014 – 31 mai 2022, și dispune de un bu
get a cărui valoare totală este de 92.711.199,23 lei. Din
aceștia, peste 74 de milioane de lei constituie contri
buția din Fondul European pentru Dezvoltare Regiona
lă (FEDR), peste 11 milioane de lei reprezintă alocarea
din bugetul de stat, beneﬁciarul asigură o coﬁnanțare
eligibilă de peste 1,7 milioane de lei, în timp ce diferen

ța de peste cinci milioane de lei reprezintă valoarea afe
rentă cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA, asigurate de
beneﬁciar.
În prezent, din cele 1.740 de proiecte (inclusiv a
plicațiile depuse în cadrul SUERD) înregistrate în re
giunea Sud Muntenia, prin care sunt solicitate fonduri
nerambursabile de peste 10 miliarde de lei, au fost
semnate contractele pentru 723 de cereri de ﬁnanțare,
a căror valoare solicitată depășește șase miliarde de
lei. În situația contractelor semnate, este inclus și con
tractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolida‐
rea capacității instituționale și o administrație publică
eﬁcientă”, proiect implementat la nivel național al că
rui beneﬁciar este Agenția Națională de Cadastru și Pu
blicitate 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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AMPOR a emis Instrucțiunea nr. 158 privind acțiunile
de sprijinire a proiectelor în perioada aplicării măsurilor
de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus!
Autoritatea de Management pentru Programul Ope
rațional Regional (AMPOR) a emis Instrucțiunea nr. 158/
25.06.2020 referitoare la acțiunile de sprijin desfășurate
de Autoritatea de Management și de organismele interme
diare pentru proiecte implementate, în perioada aplicării
măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus.

Documentul este disponibil spre consultare pe siteul
destinat implementării POR în regiunea Sud Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Documen
te > Instrucțiuni, accesând următorul link: https://re
gio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252, sau pe siteul
AMPOR  inforegio.ro.

Sa lansat cel deal treilea apel de proiecte privind dezvoltarea infrastructurii
de sănătate și sociale, destinat grupului vulnerabil „copii” (AP 8, PI 8.1, OS 8.3)!

Î

n data de 1 iulie, Autoritatea de
Management din cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
a lansat cel deal treilea apel de proiecte
aferent Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea
infrastructurii de sănătate și sociale”,
Prioritatea de investiții 8.1 – „Investițiile în
infrastructurile sanitare și sociale care
contribuie la dezvoltarea la nivel național,
regional și local, reducând inegalitățile în
ceea ce privește starea de sănătate și
promovând incluziunea socială prin
îmbunătățirea accesului la serviciile sociale,
culturale și de recreere, precum și trecerea de
la serviciile instituționale la serviciile prestate
de colectivitățile locale”, Obiectivul speciﬁc
8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu
servicii sociale” din cadrul Programului
Operațional Regional (POR) 20142020.

xim posibil de 100 de puncte și se încadrează în aloca
rea apelului de proiecte.
Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiec
te sunt furnizorii de servicii sociale, publici și privați, ca
re pot aplica individual sau în parteneriat, deținători ai
centrelor de plasament ce urmează să ﬁe închise.
Proiectele pot ﬁ depuse prin intermediul aplicației
electronice MySMIS, începând cu 1 august, ora 12:00,
până la data de 1 decembrie, 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 8, https://regio.adrmuntenia.ro/axa8/sta
tic/1203 sau pe siteul ministerului www.inforegio.ro.
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.

Apelul este noncompetitiv, conform principiului
„primul venit, primul servit”, în urma căruia vor ﬁ ﬁnan
țate doar proiectele care întrunesc toate condițiile de
eligibilitate și care, în urma evaluării tehnice și ﬁnancia
re, au obținut un minim de 50 de puncte din totalul ma

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

5

www.inforegio.ro
facebook.com/inforegio.ro

Info Regional Sud Muntenia #471

PROGRAMUL OPERAțIONAL REGIONAL
20142020

29 iunie • 5 iulie 2020

Situația proiectelor depuse în cadrul POR
la nivelul regiunii Sud Muntenia în data de 6 iulie 2020

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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Rezultatele Programului Interreg VA
România – Bulgaria în 2019 au fost publicate
Comitetul de Monitorizare a Programului Interreg
VA România – Bulgaria a aprobat Raportul anual de
implementare aferent anului 2019 care a fost trimis spre
aprobare Comisiei Europene, document ce prezintă sta
diul programului și cele mai importante realizări.
În 2019, sau ﬁnalizat 45% dintre proiecte și au fost
atrase fonduri europene de peste 63 de milioane de eu
ro (sume cheltuite și rambursate de către Comisia Eu
ropeană). Proiectele implementate au înregistrat rezul
tate importante în domeniile ﬁnanțate prin program, după
cum urmează:
Turism: au fost create 34 de produse/servicii
turistice noi, integrate transfrontalier, produse ce
promovează 142 de rute turistice din România și Bulgaria,
studii și strategii de dezvoltare a turismului, aplicații
mobile și websiteuri.
Mediu: 27,059 hectare au fost mai bine conser
vate prin ﬁnanțarea obținută în cadrul Programului. Pa
tru situri Natura 2000 au beneﬁciat de sprijin pentru o
mai bună conservare prin planuri de management co
mun, iar alte șapte situri Natura 2000 și arii protejate
au fost clasiﬁcate și studiate. Totodată, au fost create
un portal pentru raportarea eventualelor accidente
https://incolab.gnm.ro, și o aplicație pentru telefoane
mobile „Incolab” disponibilă pe Google Play.
Managementul riscului: au fost achiziționate
echipamente speciﬁce pentru intervenții în situații de
urgență pentru autoritățile cu responsabilități în do
meniu din Byala (Bulgaria), respectiv Grădinari și Malu
(România), au fost dezvoltate studii privind indicatorii
www.adrmuntenia.ro

de impact pentru investiții mari de infrastructură și
deﬁnirea metodologiilor de evaluare a managementului
riscului.
Piața muncii: au fost create 162 de inițiative pen
tru activarea mobilității forței de muncă, cum ar ﬁ, ches
tionare, studii și strategii pentru școli vocaționale, agri
cultură bio, studenți, turism, asistență socială pentru
persoane cu dizabilități, pentru minorități etc., instruiri
(18.474 de participanți), un ghid pentru lucrători trans
frontalieri, un dicționar în română, engleză și bulgară cu
termeni speciﬁci în domeniul construcțiilor, siteuri web
cu joburi disponibile în zona de graniță și alte informații
cu caracter interactiv despre piața muncii. O agenție
dedicată mobilității forței de muncă în zona de graniță,
care are sedii și personal specializat în Ruse (Bulgaria)
și Slatina (România), oferă servicii privind mobilitatea
forței de muncă, atât angajaților cât și angajatorilor, in
clusiv online.
Administrație publică: 62 de mecanisme trans
frontaliere au fost create cu scopul de a crește capaci
tatea de cooperare, cum ar ﬁ, parteneriate de coope
rare în domeniul energiei regenerabile, dezvoltare
teritorială, politici educaționale în școlile publice, tu
rism și ecoturism, dezvoltarea de siteuri web cu in
formații publice. Autoritățile publice au fost dotate cu
echipamente speciﬁce, necesare pentru creșterea ca
lității serviciilor publice oferite cetățenilor
Transport: 61 de kilometri de drum au fost moder
nizați, iar pentru 175.70 de kilometri de drumuri au fost
inițiate procedurile de achiziție publică.
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE
Sursă foto: modernbuyer.ro

Sprijin ﬁnanciar european pentru promovarea
produselor agroalimentare
Comisia Europeană a lansat un apel de propuneri
suplimentare pentru a sprijini activitățile de promovare
ale producătorilor agroalimentari cel mai afectați de
criza actuală, fondul suplimentar de 10 milioane de eu
ro ﬁind disponibil pentru a stimula vânzările de fructe
și legume, de vin, de plante vii și de produse lactate. Ju
mătate din această sumă va ﬁ destinată activităților de

promovare desfășurate în comun de către organizații
de producători din mai multe țări ale UE, iar cealaltă
jumătate, programelor naționale. În ambele cazuri, pro
movarea poate avea loc ﬁe în interiorul, ﬁe în afara UE,
pentru o perioadă de un an.
Propunerile pot ﬁ înregistrate până la 27 august 2020.
Sursa: stiripesurse.ro

Oportunități pentru exportatorii
din Sud Muntenia!

www.adrmuntenia.ro

Sursă foto: pixabay.com

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afa
ceri (MEEMA) a adoptat implementarea schemelor de
ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de
promovare a exportului privind participarea operato
rilor economici la târguri și expoziții internaționale în
străinătate. De asemenea, vor ﬁ ﬁnanțate și organiza
rea de misiuni economice în străinătate, precum și rea
lizarea de studii de piață și pe produse.
Ordinul se aplică de la data intrării lui în vigoare
până la 31 decembrie 2020, iar plățile în cadrul scheme
lor se pot efectua până la 31 decembrie 2021.
Bugetul total aprobat în Legea bugetului pe anul
2020 pentru Programul de Promovare a Exporturilor
pentru cele trei scheme este de 50 milioane de lei.
Sursa: zf.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Periplu regal în Curtea de Argeș

www.adrmuntenia.ro

Sursă foto: media.rtv.net

Cu o notă aparte, de istorie și de legendă în același timp,
spațiu al începuturilor, ca primă reședință a țării Românești,
Curtea de Argeș se deschide vizitatorilor printro perspectivă
singulară în care vechiul și noul se întrepătrund, potențându
se. Cu o ofertă turistică greu de egalat, datorită numeroaselor
vestigii ale istoriei naționale, aici pot ﬁ admirate clădiri de pa
trimoniu realizate în stil bizantin, mănăstiri și biserici, ruine
medievale, muzee și monumente. Astfel, municipiul Curtea de
Argeș atrage prin cele două curți medievale, Curtea Domneas
că ce adăpostește Biserica Sfântul Nicolae, datând din secolele
XIIXIV, și complexul Mănăstirii Argeșului, alături de Palatul Epis
copal, datând din secolele XVXVI.
În centrul orașului, unde sunt concentrate majoritatea
obiectivelor turistice, descoperim Curtea Domnească a cărei
construcție a fost inițiată de voievodul Seneslau, în secolul al
XIIIlea. În timpul domniei lui Basarab I, (secolul al XIVlea) au
mai fost ridicate aici biserica, palatul domnesc de pe latura de
sud, turnul și zidul de incintă. Două secole mai târziu, Neagoe
Basarab (15121521) completează ansamblul prin construire
unei case domnești pe latura de nord. Biserica Domnească
Sfântul Nicolae prima Mitropolie a țării Românești (1359 –
1443) este unul dintre cele mai vechi și mai bine păstrate mo
numente din Evul Mediu, respectând, ca model de construcție,
stilul bizantin. Ediﬁciul ne dă ocazia să admirăm un prețios
exemplu de pictură veche ﬁnalizată în timpul domniei lui Vla
dislav I Vlaicu, încadrată din punct de vedere stilistic în Renaș
terea Paleologă (prezintă scene narative similare cu cele de la
Mănăstirea Chora, azi moscheea KahrieDjami din Istanbul
sau cu Dečani din Serbia și Gračanica în Kosovo) cu unele inﬂu
ențe importante ale Renașterii italiene timpurii.
Muzeul Municipal Curtea de Argeș, inaugurat în 1969,
prin cele 12.000 de piese muzeistice prezintă diferitele pe
rioade ale istoriei orașului. De asemenea, în casa pictorului
Dumitru Norocea, restauratorul Bisericii Domnești, au fost
organizate expozițiile de bază ale Secției de etnograﬁe și artă
populară(1972) și ale Secției de istorie (1984). Cele două ex
poziții prezintă colecții de istorie, arheologie (obiecte din neo
litic, epoca dacică, romană, bizantină, ceramică medievală 
secolele XIII – XVI), numismatică (dacică, romană, bizantină,
medievală tezaurul de monede de la Carol Robert), colecții
de medalii, plachete și decorații românești (secolele XIX – XX),
etnograﬁe, precum și artă românească (vase decorative din
bronz și cositor secolele XVI – XVIII).
„Pe Argeș în gios...” cu pași de legendă pe urmele lui Ne
gru Vodă, descoperim Biserica Mănăstirii Curtea de Argeș,
necropolă regală, ridicată de miticul meșter care a intrat în
memoria colectivă prin pasiunea sa de a crea. De aici, veghează
Carol I și Elisabeta, Ferdinand și Maria, Carol al IIlea, precum
și Regele Mihai I, alături de soția sa, Ana. Totodată, în acest

spațiu sacru, credincioșii se pot reculege la moaștele Sﬁntei
Filofteea, la părți din moaștele Sﬁnților Serghie, Vach și a
Muceniței Tatiana.
Așa cum se înfățișează în prezent, biserica este caracte
rizată dintrun pronaos supralărgit, contopit organic cu
construcția propriuzisă, ai cărui 12 stâlpi interiori  simboli
zândui pe cei 12 apostoli susțin o turlă pe mijloc și două tur
nulețe laterale care încununează colțurile vestice ale pronao
sului. Pronaosul este evidențiat în acest fel deoarece îndeplinește
și funcția de necropolă. Aceste turle mici dau impresia prin
podoaba lor exterioară, caracterizată de răsucirea porțiunilor
de zidărie, că stau să cadă unul asupra celuilalt și că se
înșurubează în tăriile cerului. Restul bisericii (naosul și altarul)
 cu abside care îi împlinesc forma de cruce susțin de aseme
nea o turlă înaltă, a cărei îmbinare cu restul ansamblului se
face prin bolți, rezultând un tot arhitectonic de o zveltețe ine
galabilă. În fața intrării se aﬂă un agheasmatar deschis, a cărui
cupolă cu arcuri dantelate se sprijină de patru coloane, lucrate
în marmură de felurite tonuri și împodobite cu desene.
Mănăstirea Argeșului constituie un element cheie pri
vind dezvoltarea potențialului turistic al municipiului Curtea
de Argeș, în acest sens, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului
obținând ﬁnanțare nerambursabilă prin Programul Operațio
nal Regional 2014 – 2020. Astfel, cu fonduri de aproximativ 22
de milioane de lei, au fost realizate intervenții de restaurare,
protejare, conservare și punere în valoare a ansamblului mă
năstirii. Proiectul „Restaurare, consolidare și punere în valoare
a ansamblului Palatului episcopal de la Curtea de Argeș, a
clădirilor anexă, a bisericii de lemn Intrarea în Biserică a Maicii
Domnului a zidului de incintă, a rețelelor exterioare și construire
punct de informare” a obținut ﬁnanțare în cadrul Axei prioritare
5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și
valoriﬁcarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de
investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvol‐
tarea patrimoniului natural și cultural”.
Sursa: muzeulcurteadearges.ro

9

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #471
29 iunie • 5 iulie 2020

INFO
JUDEțE

Sursă foto: botosaneanul.ro

Sau ﬁnalizat
lucrările de asfaltare
a DJ Băiculești –
Curtea de Argeș!

ARGEȘ

Se dotează
laboratorul
Bibliotecii Județene
Călărași!

CĂLĂRAȘI

Din această lună, argeșenii din satele Valea lui
Enache, Anghinești, Valea Brazilor și Tutan pot ajunge
mai rapid în municipiul Curtea de Argeș ca urmare a
ﬁnalizării lucrărilor de asfaltare a Drumului Județean
Băiculești – Curtea de Argeș. Intervențiile au fost
realizate exclusiv cu fonduri asigurate din bugetul
Consiliului Județean Argeș. În contextul dezvoltării
regionale, investițiile destinate drumurilor județene
își dovedesc importanța prin aceea că asigură
cetățenilor accesul la servicii sociale, educative sau
de sănătate furnizate în marile municipii, determi
nând totodată creșterea gradului de mobilitate a
persoanelor și a bunurilor.
Sursa: ziaruldearges.ro

Laptopuri, desktopuri cu softuri de design graﬁc
incluse, tablă interactivă, roboți educaționali multi
funcționali sunt doar câteva din dotările tehnice de
ultimă generație ce vor putea ﬁ utilizate în cadrul Bi
bliotecii Județene „Alexandru Odobescu” din Călărași.
Aici, pentru elevii din ciclul gimnazial și liceal va
funcționa primul laborator digital inteligent din județ,
realizat cu sprijinul administrației județene.
Sursa: observatorcl.info

Proiect
îndrăzneț
în orașul Titu!

Sens
giratoriu
în modernizare,
la Giurgiu!

Vești bune pentru locuitorii din orașul dâmbo
vițean Titu: în curând, vor beneﬁcia de o bază sporti
vă modernă!
În acest sens, reprezentanții administrației lo
cale au depus la Compania Națională pentru Investiții
proiectul „Amenajare bază sportivă în orașul Titu”.
Prin acest demers, se are în vedere amenajarea
unui complex sportiv ultramodern, dotat la standarde
actuale de calitate, astfel încât să se dezvolte activita
tea sportivă și, implicit, cea educațională.
Sursa: dambovitanews.ro

Condiții de traﬁc mai bune de traﬁc pentru
populația municipiului Giurgiu și nu numai! Au de
butat lucrările de refacere a sensului giratoriu situat
la intersecția dintre bulevardul București și șoseaua
Prieteniei. Intervențiile sunt realizate în cadrul pro
iectului „Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul
euroregiunii Ruse‐Giurgiu, pentru o mai bună conec‐
tivitate cu TEN‐T” și vor ﬁ realizate în două etape cu
devierea traﬁcului rutier conform planurilor de sem
nalizare.
Sursa: giurgiupesurse.ro

GIURGIU
DÂMBOVIțA

www.adrmuntenia.ro
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Amara 
rețea extinsă
de distribuție
a gazelor!

A

fost ﬁnalizată extinderea rețelei de
distribuție a gazelor în zona de
nord a orașului Amara.
Inițiată în anul 2019, investiția în valoare de apro
ximativ 400 de mii de lei, asigurată de administrația
locală din bugetul propriu, îmbunătățește condițiile
de viață ale locuitorilor.
Astfel, lucrările de extindere au fost realizate
pe patru străzi, pe o lungime de trei kilometri, în
acest moment ﬁind deja înregistrate, din partea ce
tățenilor, 200 de cereri de branșare.
Odată ﬁnalizată această intervenție, autoritatea
locală va adopta măsuri de modernizare a infras
tructurii rutiere.
Sursa: agendaialomiteana.ro

Inițiative
privind dezvoltarea
regională,
prin colaborări
între mediile economic
și universitar

PRAHOVA

Investiții
în infrastructura
rutieră
din
Roșiorii de Vede

TELEORMAN

Consorțiul Wallachia Hub și USH Pro Business au
organizat, la ﬁnele lui iunie, o întâlnire de lucru privind
analiza modului în care entități relevante pot ﬁ im
plicate în dezvoltarea regională, precum și al rolului
pe care îl pot avea în actualizarea strategiei de spe
cializare inteligentă. În cadrul evenimentului, au fost
evidențiate avantajele colaborării dintre mediile aca
demic, de afaceri și autoritățile publice. De asemenea,
un punct important al întâlnirii la constituit identiﬁ
carea unei căi care să ușureze accesul la informații
privind sursele de ﬁnanțare disponibile în următorul
exercițiu ﬁnanciar, la rezultatele activităților de cer
cetaredezvoltareinovare desfășurate la nivelul uni
versităților, precum și la aspecte privind transferul
tehnologic și de cunoștințe facilitat de entitățile res
ponsabile în acest sens.
La eveniment au participat membrii consorțiului
de clustere Wallachia Hub, respectiv Universitatea
Petrol și Gaze din Ploiești, USH Pro Business, cluste
rele Bio Concept Valea Prahovei, Cermand, Danube
Engineering Hub, Danube Furniture Cluster. Acestora,
li sau alăturat reprezentanți ai ADR Sud Muntenia,
ai Universității Spiru Haret, Câmpulung, precum și ai
Universității Valahia din Târgoviște.
Sursa: bucurestibusiness.ro

În municipiul Roșiorii de Vede sunt în plină
desfășurare lucrările de modernizare a infrastructurii
rutiere.
Pe cei aproximativ 900 de metri, cât este lungi
mea străzii asupra căreia se intervine, se vor amenaja
trotuare și rampe destinate persoanelor cu dizabili
tăți ﬁzice, parcări, intrări în curți și va ﬁ refăcut spațiul
verde.
Pe zonele pietonale și pe carosabil se va așterne
îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice cu o
grosime de șase centimetri (strat de uzură și strat
de reproﬁlare).
Valoarea investiției ﬁnanțate prin Programul
Național de Dezvoltare Locală este de aproximativ
un milion de lei.
Sursa: infotr.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.

