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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
lansează spre consultare publică
„Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii
Sud Muntenia 2021 ‐ 2027”
În vederea implementării Obiectivului de politică 1
 „O Europă mai inteligentă”, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia a lansat în consultare publică
până la data de 7 septembrie Strategia de Specializare
Inteligentă a regiunii Sud Muntenia 20212027 (RIS3 Sud
Muntenia). Documentul este un pas necesar și pentru a
îndeplini condiția favorizantă „Buna guvernanță a stra‐
tegiei naționale sau regionale de specializare inteligentă”
în conformitate cu prevederile Memorandumului nr.
20/4180/TG/08.03.2019.
Scopul Strategiei de Specializare Inteligentă a regiu
nii Sud Muntenia 2021 – 2027 este de a sprijini acele sec
toare în care economia regională este competitivă pe
piețele globale, identiﬁcând totodată, prin intermediul me
canismului de descoperire antreprenorială, sectoarele re
gionale cu potențial mare de inovare, asigurând astfel tran
ziția regiunii spre o economie bazată pe cunoaștere.
În cadrul acestei strategii au fost identiﬁcate ur
mătoarele sectoare ce asigură potențialul de speciali
zare inteligentă al regiunii: Construcția de mașini, com‐
ponente și echipamente, Agricultura și industria alimentară,
Bioeconomia – dezvoltare economiei circulare, Turismul
www.adrmuntenia.ro

și identitatea culturală, Localități inteligente și industria
și cercetarea de înaltă tehnologie.
În scopul ﬁnalizării Strategiei de Specializare Inte
ligentă a regiunii Sud Muntenia 2021 – 2027, reprezen
tanții mediilor de afaceri, academic și de cercetare, ai
administrației publice și din sfera civilă sunt rugați să
transmită observațiile/propunerile privind îmbunătă
țirea documentului până la data de 7 septembrie 2020
pe adresa de email: programe@adrmuntenia.ro.
După ﬁnalizarea acestei Consultări Publice, Stra
tegia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Mun
tenia 2021 2027, revizuită, va ﬁ supusă avizării Comi
tetului Regional de Inovare și apoi, supusă spre aprobarea
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
Documentul poate ﬁ descărcat de pe siteul Agen
ției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, secțiu
nea Planiﬁcare regională > Planiﬁcare regională 2021‐
2027 > Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii
Sud ‐ Muntenia post 2020, titlul Consultare publică,
accesând următorul link: https://www.adrmuntenia.ro/down
load_ﬁle/article/518/SSISudMuntenia20212027
10082020.pdf.
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ADR Sud Muntenia a publicat Metodologia aferentă
evaluării și selecției ﬁșelor de proiect depuse
pentru elaborarea documentației tehnicoeconomice!

Î

n vederea implementării cu succes a
programelor operaționale din perioada
20212027, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia a publicat
astăzi, 6 august 2020, Metodologia
corespunzătoare evaluării și selecției
ﬁșelor de proiect ce vor ﬁ depuse în
vederea obținerii sprijinului ﬁnanciar
pentru elaborarea documentațiilor
tehnicoeconomicei prin Programul
Operațional Asistență Tehnică 20142020
(POAT). În acest sens, Sud Muntenia
dispune de o alocare regională de
49.741.877 lei.
Astfel, în perioada 621 august 2020, ora 14:00, so
licitanții pot depune ﬁșe de proiecte pentru următoa
rele domenii de interes strategic național sau local:
a) mobilitate urbană;
b) regenerare urbană;
c) infrastructură rutieră de interes județean, in
clusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură;
d) centre de agrement / baze turistice /tabere șco
lare;
e) infrastructură și servicii publice de turism, in
clusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic.
Solicitanții care pot depune ﬁșe de proiecte în ve
derea realizării documentațiilor tehnicoeconomice sunt:
• unitățile administrativteritoriale pentru proiecte
le destinate mobilității urbane și regenerării urbane;
• județele sau parteneriate între acestea și/sau în
tre acestea și autorități publice locale pentru proiecte
le destinate infrastructurii rutiere de interes județean,
inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură;
• unitățile administrativteritoriale pentru proiecte
le de infrastructură publică de turism, inclusiv obiecti
ve de patrimoniu cu potențial turistic;
• Ministerul Tineretului și Sportului (MTS)/ unitățile
administrativteritoriale care au în proprietate infras
tructurile de tip centre de agrement/ baze turistice (ta
berele școlare) sau parteneriate între acestea.
Unitățile administrativteritoriale/ orașe/ munici
pii/ municipii reședință de județ/ județe (UAT) sunt de
ﬁnite conform OUG nr. 57/2019 privind codul admi
nistrativ, cu modiﬁcările și completările ulterioare și
constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea
www.adrmuntenia.ro

administrativă a teritoriului României, republicată
De asemenea, documentul oferă o descriere a eta
pelor ce vor ﬁ parcurse în procesul de evaluare a ﬁșelor
de proiect depuse de solicitanții eligibili în cadrul ape
lului „Sprijin pentru pregătirea de proiectelor de infra‐
structură în domeniile mobilitate urbană, regenerare ur‐
bană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv
variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre
de agrement / baze turistice /tabere școlare și infras‐
tructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective
de patrimoniu cu potențial turistic” și are la bază Ghidul
solicitantului aferent apelului menționat, precum și Or
donanța de urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind
instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui spri
jin ﬁnanciar pentru pregătirea portofoliului de proiecte
în domenii strategice considerate prioritare pentru pe
rioada de programare 20212027.
Metodologia este disponibilă spre consultare pe
siteul destinat planiﬁcării perioadei de programare
20212027, secțiunea Planiﬁcare regională > Planiﬁca
re regională 20212027 > Documente 20212027, titlul
Documente, link: https://www.adrmuntenia.ro/dow
nload_ﬁle/article/503/metodologieﬁseADRSM.zip,
sau pe siteul Ministerului Fondurilor Europene, mfe.gov.ro.
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Oportunități de carieră în cadrul ADR Sud Muntenia
Concurs pentru ocuparea unui post de consilier
director în cadrul Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia  19 august 2020
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte
nia organizează în data de 19 august 2020, concurs pentru
ocuparea unui post de consilier director în cadrul Agenției.
Contractul individual de muncă va ﬁ pe durată determi
nată de 12 luni din momentul angajării.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
• studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
• experiență minim 5 ani în activități de gestionare a
programelor ﬁnanțate din fonduri europene;
• să cunoască mecanismele, instituțiile, procesele și
procedurile de absorbție a fondurilor europene;
• cunoștințe foarte bune de operare pe calculator;
• capacitatea de a lucra în echipă;
• capacitate de analiză și sinteză.
Alte cerințe:
• cunoașterea limbilor străine reprezintă un avantaj;
• studiile de master și/sau doctorat reprezintă un avantaj.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresa
de email resurseumane@adrmuntenia.ro, str. Gen. Con
stantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, până la data de 18 au
gust 2020, ora 12:00.
Concursul se va desfășura după cum urmează:
• Proba scrisă se va susține în data de 19 august 2020
la sediul central al ADR Sud Muntenia din Călărași, str. Gen.
Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, începând cu ora
10:00. Dacă la concurs se vor înscrie mai mult de 10 can
didați, proba scrisă se va desfășura și în data de 20 august
2020, începând ora 10:00.
• Proba a doua ‐ interviul  se va susține de către
candidații care obțin cel puțin media 7 la proba scrisă în
data de 19 august 2020, începând cu ora 15.30, cu excepția
situației în care la concurs se înscriu mai mult de 10 can
didați. În acest din urmă caz, interviul se va susține în data
de 21 august 2020, începând cu ora 10:00.
Concursul se va desfășura cu respectarea legislației în
materie de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de
COVID‐19 (distanțare socială și obligativitatea purtării măștii).
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/
331.769 (persoană de contact: Mâțu Ioana Șef birou resur
se umane/email: resurseumane@adrmuntenia.ro). Cu
prinsul prezentului anunț, bibliograﬁa, precum si documen
tele necesare înscrierii la concurs pot ﬁ consultate si pe siteul
ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (secțiu
nea Bibliotecă > Documente utile > Bibliograﬁi concursuri
angajare), link: https://adrmuntenia.ro/download_ﬁle/do
cument/1187/Concursconsilier19august2020.rar.
www.adrmuntenia.ro

Concurs pentru ocuparea unui post de expert în cadrul
Biroului Veriﬁcare Plăți POR, Serviciul Veriﬁcare
Proiecte POR, Direcția Organism Intermediar POR,
la sediul central din Călărași  25 august 2020
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte
nia organizează în data de 25 august 2020, concurs pen
tru ocuparea unui post de expert în cadrul Biroului ve
riﬁcare plăți por, Serviciul veriﬁcare proiecte por, la sediul
central din municipiul Călărași, str. Gen. Constantin Pan
tazi, nr.7A, jud. Călărași. Contractul individual de muncă
va ﬁ cu timp parțial (4 ore pe zi), pe durată determinată
de 12 luni din momentul angajării.
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
• studii superioare absolvite cu diplomă de licen
ță în domeniul științelor economice;
• cunoștințe foarte bune de operare pe calculator;
• capacitatea de a lucra în echipă;
• capacitate de analiză și sinteză.
Dosarele de înscriere se vor transmite online
la adresa de email resurseumane@adrmuntenia.ro,
str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, până
la data de 21 august 2020, ora 14:00.
Concursul se va desfășura după cum urmează:
• Proba scrisă se va susține în data de 25 august
2020 la sediul central al ADR Sud Muntenia din Călă
rași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași,
începând cu ora 10:00. Dacă la concurs se vor înscrie
mai mult de 10 candidați, proba scrisă se va desfășu
ra și în data de 26 august 2020, începând ora 10:00.
• Proba a doua ‐ interviul se va susține de către
candidații care obțin cel puțin media 7 la proba scri
să în data de 25 august 2020, începând cu ora 15.30,
cu excepția situației în care la concurs se înscriu mai
mult de 10 candidați. În acest din urmă caz, interviul se
va susține în data de 27 august 2020, începând cu ora 10:00.
Concursul se va desfășura cu respectarea legislației
în materie de prevenire și combatere a efectelor pan‐
demiei de COVID‐19 (distanțare socială și obligativitatea
purtării măștii).
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/
331.769 (persoană de contact: Vișan Marianadirector ad
junct OI POR/email: da.oi@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana
Șef birou resurse umane/email: resurseumane@adrmun
tenia.ro). Cuprinsul prezentului anunț, bibliograﬁa, precum
si documentele necesare înscrierii la concurs pot ﬁ consultate
și pe siteul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmunte
nia.ro(secțiuneaBibliotecă>Documenteutile>Bibliograﬁicon
cursuriangajare),link:https://www.adrmuntenia.ro/index.php/down
load_ﬁle/document/1188/ConcursBVP4haugust2020.rar.
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR
la nivelul regiunii Sud Muntenia în data de 14 august 2020
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facebook.com/adrsudmuntenia
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Sursă foto: reseauinternational.net

Sprijin strategic pentru
dezvoltarea organizațiilor
neguvernamentale
Până la 15 octombrie 2020, pot
ﬁ depuse aplicații în cadrul apelului
„Sprijin strategic pentru dezvolta‐
rea capacității organizațiilor negu‐
vernamentale” apel ce beneﬁciază
de un buget de 1.750.000 de euro.
Propus în cadrul Outcomeului
4 de Program – „Capacitate crescu‐
tă și sustenabilitate a societății ci‐
vile (organizații și sector)”, apelul
acoperă două priorități sprijinite
de Active Citizens Fund în România,
respectiv „Consolidarea capacității
și sustenabilității sectorului socie‐
tății civile” și „O mai bună acope‐
rire a zonelor geograﬁce și a grupuri‐
lor țintă care sunt insuﬁcient deservite”.
Astfel, sunt susținute proiecte
strategice, propuse de ONGuri cu
experiență, oferind sprijin în prin
cipal ONGurilor din zone geogra
ﬁce insuﬁcient deservite sau lu
crând în domenii tematice insuﬁcient
deservite în eforturile lor de ași dez
volta sustenabilitatea și de ași creș
te eﬁciența/impactul.
ONGurile vizate (noi/fără ex
periență, din/lucrând în zone geo
www.adrmuntenia.ro

graﬁce/domenii tematice insuﬁci
ent deservite) își vor dezvolta capacitatea
organizațională în domenii cheie,
precum buna guvernanță, transpa
rență, proceduri de management
eﬁcient, diversiﬁcarea surselor de
ﬁnanțare, comunicare și vizibili
tate, monitorizare și evaluare, utili
zarea dovezilor în procesul de pla
niﬁcare și advocacy, etc. În plus,
ONGurile vizate vor ﬁ sprijinite pen
tru a utiliza mai eﬁcient capaci
tățile externe prin învățarea de la
alte ONGuri, facilitarea conectării
sau lucrului în rețea cu alți actori
relevanți (autorități, mediul de afa
ceri, mass media etc.), învățarea de
la comunitățile pe care le deser
vesc.
Sunt considerate domenii te
matice insuﬁcient deservite: drep
turile omului (inclusiv domeniul so
cial și educațional), tineri, activități
civice, mediu.
Detalii privind activitățile eli
gibile se pot aﬂa accesând siteul
programului activecitizensfund.ro.
Sursa: ﬁnantare.ro
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Consultare publică
asupra viziunii
pe termen lung
pentru comunitățile
din mediul rural!
Comisia Europeană a lansat
consultarea publică cu privire la
Foaia de Parcurs pentru viziunea
strategică pe termen lung pentru
comunitățile din mediul rural.
Aspectele supuse consultării
se referă la schimbările demogra
ﬁce, conectivitatea mediului ru
ral, veniturile scăzute și noile pro
vocări apărute drept urmare a crizei
pandemice COVID19.
Autoritățile și entitățile impli
cate în dezvoltarea regională și lo
cală sunt invitate să sprijine acest
demers al Comisiei prin transmi
terea punctelor de vedere acce
sând următorul link: https://ec.euro
pa.eu/info/law/betterregulation/
haveyoursay/initiatives/12525
Longtermvisionforruralareas,
până la data de 9 septembrie 2020.

Startupurile IT –
oportunități de
ﬁnanțare
Startupurile IT din Europa pot
obține noi ﬁnanțări pentru capital
de risc de până la 1,5 milioane de lei
fiecare, în cadrul unui fond de inves
tiții inițiat în Germania. Noul fond
lansat de ﬁrma de investiții La Fa
miglia VC are o valoare de 50 de mi
lioane de euro și caută startupuri
europene cu tehnologii business
tobusiness (B2B) în principal în do
menii precum: logistică și aprovizio
nare, tehnologie industrială și asigurări.
Fondul de investiții, cu sediul central
la Berlin, așteaptă mesaje din partea
fondatorilor de startupuri la adresa
de email ciao@lafamiglia.vc.
Sursa: startupcafe.ro
regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #477
10 • 16 august 2020

OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE
Sursă foto: pixabay.com

Peste 18 milioane de euro pentru dezvoltareaIMMurilor,
prin SMEs Growth România
Companiile private românești pot depune aplicații
în cadrul celui deal doilea apel de propuneri de pro
iecte deschis până la data de 17 septembrie 2020, în
cadrul Programului SMEs Growth România. Proiectul
inițiat trebuie să se încadreze întruna dintre ariile in
ovare verde în industrie, creștere albastră și tehnologia
informației și a comunicațiilor, și poate beneﬁcia de o
ﬁnanțare cuprinsă între 200 de mii de euro și două
milioane de euro.
Companiile care au pregătit sau se aﬂă în curs de
pregătire a aplicațiilor de ﬁnanțare au posibilitatea să
participe la o sesiune de informare ﬁnală, la începutul
lunii septembrie 2020, pentru clariﬁcarea ultimelor
aspecte înainte de transmiterea electronică a aplicației.
Acestea sunt invitate să completeze până la data de
www.adrmuntenia.ro

20 august 2020, un chestionar disponibil pe adresa
programului: https://bit.ly/3jgRQRV.
Programul SME’s Growth România, gestionat de
Innovation Norway în calitate de Operator de Fond,
este un program de ﬁnanțare din cadrul Granturilor
SEE și Norvegiene care se adresează companiilor pri
vate din România care doresc să investească în tehno
logii prietenoase cu mediul sau să dezvolte produse
sau servicii noi, care vor conduce la creșterea cifrei de
afaceri și a proﬁtului, creșterea valorii adăugate și dez
voltare durabilă.
Mai multe informații despre program sunt dispo
nibile pe pagina web Innovation Norway: https://www.inno
vasjonnorge.no/smesgrowthromania.
Sursa: startupcafe.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA
Sursă foto: calatoriicuizistoric.ro

Spre Ostrovul Mare –
o altă împărăție a apelor din Sud Muntenia
„Călătorului îi stă bine cu drumul!” ne învață o în
țeleaptă vorbă din bătrâni, iar învăluirea toridă a soa
relui ne călăuzește ﬁe spre răcoarea împărăției apelor,
ﬁe spre culmile semețe ale munților. Cum însușirile
acestei veri ne îndeamnă la căutări mai profunde prin
care să ne izolăm în locuri protectoare, am descoperit
printre comorile turistice ale regiunii Ostrovul Mare
din județul Teleorman. Destinația vă poate antrena în
diferite posturi: de la simplul călător, atras de frumu
sețea peisajelor și de băile de soare, până la cea ances
trală de pescar!
Situat la conjuncția râului Olt cu Dunărea, unde
nisipul este atât de ﬁn, încât poate ﬁ comparat cu nisi
pul mării, Ostrovul Mare se întinde pe 140 de hectare,
ﬁind o arie protejată, de tip ﬂoristic și faunistic, inclusă
în cea dea patra categorie a Uniunii Internaționale
pentru Conservarea Naturii, declarată rezervație na
turală cu scopul de a proteja o serie de specii de plante
și de păsări extrem de importante. Ostrovul Mare, de
clarat rezervație naturală în anul 2007, aﬂat în custodia
Asociației Echilibru din anul 2008, face corp comun
www.adrmuntenia.ro

cu Ostrovul Calnovăț, diferența dintre ele ﬁind vizibilă
doar când debitul apei se mărește considerabil.
Pe teritoriul județului Teleorman se găsesc mai
multe rezervații naturale, dintre care amintim: Balta
Suhaia (situată în partea nordică a Câmpiei Burnazului,
înﬁințată în scopul protejării biodiversității și al men
ținerii întro stare de conservare favorabilă a ﬂorei și a
faunei sălbatice, aﬂate în sudul țării), Ostrovul Gâsca
(aﬂat în sudestul județului, pe teritoriul administrativ
al comunei Năsturelu, din extremitatea sudică a Câm
piei Burnazului), Pădurea Troianu (denumită de local
nici „Cornetu”, situată pe teritoriul administrativ al co
munei Troianul, între satele Troianul, Dulceni și Vatra,
creată pentru protejarea bujorului românesc).
Dacă vă propuneți o vacanță mai lungă, Județul
Teleorman, deși puțin exploatat din punct de vedere
turistic, oferă plăcute surprize celui dispus să le cunoas
că: rezervații naturale impresionante, numeroase re
licve istorice, castre romane, cetăți din Evul Mediu și
conace boierești.
Sursa: turism4you.ro
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Se lansează
licitația pentru
secțiunea Cornetu
Tigveni, din Autostrada
Sibiu – Pitești!

Sursă
alternativă de apă
pentru călărășeni!

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

Vești bune pentru călărășeni: în câteva săptă
mâni vor avea la dispoziție o sursă alternativă de apă
potabilă din puțuri forate. Grație unei investiții deru
late în cursul ultimilor 10 ani, având o valoare de pes
te 12 milioane de lei, asigurate de Compania Națională
de Investiții, municipiul Călărași va deveni beneﬁ
ciarul unei surse alternative de apă din strat de pro
funzime.
Probele ﬁnale în ceea ce privește stabilirea do
zelor eﬁciente a reactivilor de tratare se vor efectua
începând cu 20 august 2020, după care, în aproxima
tiv 23 săptămâni, sistemul poate ﬁ preluat și men
ținut în funcțiune.
Sursa: infomuntenia.ro

În cursul lunii august, va ﬁ lansată licitația pentru
proiectarea și execuția lucrărilor pentru cea dea treia
secțiune din cadrul proiectului de realizare a Auto
străzii Sibiu – Pitești. Secțiunea 3  CornetuTigveni va
avea o lungime de 37,4 kilometri, se va întinde de la
km 44+500 până la km 81+900, ﬁind estimată la o va
loare de 4,78 de miliarde de lei. Alături de secțiunea 2,
acest lot este unul dintre cel mai diﬁcil de realizat din
autostrada care va lega Muntenia de Ardeal, întrucât va
ﬁ construit în zona de munte. Autostrada SibiuPitești
va avea o lungime de 122,11 kilometri și va ﬁ împărțită
în cinci loturi, SibiuBoița, BoițaCornetu, CornetuTig
veni, TigveniCurtea de Argeș și Curtea de Argeș Pitești,
va avea opt noduri rutiere și nouă tuneluri. Autostrada
SibiuPitești este o parte importantă a Coridorului 4
PanEuropean, care traversează țara de la vest la est.
Sursa: argesexpres.ro

Întreținerea
drumurilor –
o constantă
pentru autoritățile
giurgiuvene!

GIURGIU

Skatepark
„Chindia” – aproape
de ﬁnalizare!

DÂMBOVIțA

Având o importanță deosebită în stimularea
mobilității, asigurând populației accesul la diferite
servicii, reabilitarea drumurilor este o constantă pen
tru autoritățile giurgiuvene. După ﬁnalizarea etapei
de revizie, se efectuează intervenții pentru întreți
nere și plombări. În prezent, astfel de lucrări se efec
tuează pe DJ 412C Podișor – Ogrezeni, DJ 412A, sec
torul de drum Ogrezeni – Buturugeni – Mihăilești –
Dărăști – Adunații Copăceni, DJ 505, sectorul de
drum dintre Izvoarele și DN 5A. Totodată, pe DJ 412C,
pe DJ 401A și DJ 601 se refac limitatoarele de viteză,
precum și semnalizarea aferentă. De asemenea, pen
tru evitarea accidentelor rutiere, pe DJ 401A Găiseni
– Cărpenișu, DJ 412 A Malu Spart – Ogrezeni și DJ
412B la Comana se efectuează toaletarea arborilor.
Nu în ultimul rând, pe DJ 504, de la Putineiu până la
limita cu județul Teleorman, se lucrează cu un auto
greder, intervenție ce va ﬁ urmată de pietruire.
Sursa: stirigiurgiu.ro

Iubitorii de mișcare în aer liber vor putea da
startul activităților preferate: Skatepark Chindia va ﬁ
gata în aproximativ o lună! Este vorba despre o
inițiativă a administrației locale care, cu investiții de
peste 1,4 milioane de lei, a transformat o zonă de
gradată în suprafață de peste 4.000 de mp, întrun
spațiu de relaxare cu multiple facilități moderne și
generoase oaze verzi, obținut ca urmare a extinderii
Parcului Chindia. Astfel, echipamente de skate și ﬁt
ness, bănci inteligente cu wiﬁ și funcționalități de în
cărcare a dispozitivelor mobile, zone verzi și spații de
picnic vor sta în curând la dispoziția târgoviștenilor.
Finanțarea acestui proiect este asigurată prin Pro
gramul Operațional Regional 20142020, în cadrul Axei
prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”.
Sursa: jurnaldedambovita.ro
www.adrmuntenia.ro
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Noi etape
în demersul de conservare
a Bisericii de Lemn
„Sf. Nicolae”, din Slobozia!

Sursă foto: locatiicazare.ro

IALOMIțA

A fost semnat contractul de achiziții publice
pentru restaurarea Bisericii de Lemn „Sf. Nicolae” din
municipiul Slobozia. Astfel, sunt vizate lucrări de res
taurare și conservare a construcției, a mobilierului și
a icoanelor, precum și intervenții de amenajare a spa
țiului exterior. Prin realizarea acestui obiectiv de in
vestiții se urmărește conservarea și ulterior valoriﬁca
rea turistică a lăcașului de cult, considerat un monument
autentic de istorie și arhitectură, înscris în Lista mo
numentelor istorice. Investițiile se realizează în cadrul
proiectului „Reabilitare și conservare Biserica de Lemn
Sf. Nicolae” ce are o valoare totală de peste 530 de mii
de euro, fonduri asigurate prin Programul Operațio
nal Regional 20142020, Axa prioritară 5 – „Îmbu‐
nătățirea mediului urban și conservarea, protecția și
valoriﬁcarea durabilă a patrimoniului cultural”.
Sursa: guraialomitei.ro

O investiție
așteptată cu interes:
Casa de Cultură
din Alexandria!

TELEORMAN

Inițiative
pentru redresarea
turismului
în Prahova!

PRAHOVA

Modernizarea Casei de Cultură este un proiect
așteptat cu interes de locuitorii municipiului Alexan
dria. În acest sens, administrația locală a transferat
corpul de clădire către Compania Națională de Inves
tiții care, la sfârșitul lunii iulie, a demarat lucrările de
reabilitare și modernizare. Astfel, prin investițiile pro
iectate, fațadele clădirii vor ﬁ refăcute în întregime și
vor ﬁ izolate corespunzător. Vor ﬁ amenajate săli de
expoziții, săli multifuncționale, o sală de repetiții, sa
lă de spectacole, cabine pentru artiști, lojă, bibliote
că, sală de balet, sală de lectură, grupuri sanitare afe
rente tuturor sălilor și spațiilor, foaier pentru ﬁecare
sală, spații de depozitare, spații tehnice, precum și bi
rouri. Valoarea totală a obiectivului de investiții se ri
dică la suma de 28.559.596,27 lei.
Sursa: explozivnews24.ro
www.adrmuntenia.ro

De curând, a avut loc la Sinaia o întâlnire în ca
drul căreia a fost abordată starea turismului pe Valea
Prahovei. Reunind reprezentanți ai administrațiilor
locale, ai domeniului HORECA, precum și ai institu
țiilor de control, evenimentul a pus bazele unui par
teneriat al cărui scop declarat este de a redresa turis
mul local. Astfel, pe lângă aspecte generate de contextul
pandemic, precum respectarea normelor de protec
ție în vigoare sau modul de exercitare a inspecțiilor
de control, un subiect important ce a fost atins, a vi
zat oportunitățile de ﬁnanțare din fonduri europene
destinate sectorului HORECA, pe care operatorii eco
nomici locali le pot accesa, în vederea revigorării tu
rismului.
Sursa: telegrama.ro
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Radio Voces Campi
12 august 2020

realitateadincalarasi.ro
4 august 2020

Ziarul Prahova
4 august 2020

Ziar Dâmbovița
30 iulie 2020

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

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

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

