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Se prelungește termenul de depunere
a ﬁșelor de proiecte aferente domeniilor strategice!
În urma consultărilor realizate în cadrul Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, ADR Sud
Muntenia prelungește termenul de depunere a ﬁșelor
de proiecte pentru domeniile considerate strategice
care vor obține suport ﬁnanciar în cadrul Programului
Operațional Asistență Tehnică 20142020.
Astfel, până la data de 28 august, ora 14:00, au
toritățile publice din regiunea Sud Muntenia pot depu
ne ﬁșele proiectelor de infrastructură în domeniile: mo
bilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră
de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare sau
drumuri de legătură, centre de agrement, baze turis

tice sau tabere școlare, precum și de infrastructură și
servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimo
niu cu potențial turistic mobilitate urbană.
Documentul este disponibil pe siteul destinat pla
niﬁcării perioadei de programare 20212027, secțiunea
Planiﬁcare regională > Planiﬁcare regională 20212027 >
Documente 20212027, titlul Documente, link: http://
https://www.adrmuntenia.ro/download_ﬁle/article/53
1/Corrigendum%20privind%20prelungirea%20terme
nului%20de%20depunere%20a%20ﬁselor%20de%20p
roiect.pdf sau pe siteul Ministerului Fondurilor Euro
pene, mfe.gov.ro.

Sergiu MANOLE
• 17 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 18 august, colegul nostru Sergiu
MANOLE, expert Serviciul monitorizare proiecte
POR, împlinește 17 ani de activitate în cadrul ADR
Sud Muntenia!
Cu această ocazie, te felicităm șiți mulțumim
pentru colegialitate și pentru competența mani
festată în activitatea desfășurată în Agenție!
La Mulți Ani cu realizări pe toate planurile!

www.adrmuntenia.ro
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Lansarea Apelului DepoSIt pentru companii
Pe cine căutăm?

Cum să aplici?

IMMuri inovatoare în domeniile Smart Health,
Smart Mobility și Smart Living pot să își testeze po
tențialul de inovare!
În cadrul proiectul DepoSIt, sa lansat în data de
17 august 2020 Apelul pentru Acțiunea Pilot care oferă
IMMurilor inovatoare active în domeniile Smart
Health, Smart Mobility și Smart Living, posibilitatea
de a participa la testarea unui nou instrument de audit
pentru inovare, în scopul stimulării înțelegerii o
portunităților lor de inovare, inclusiv a celor legate de
provocările actuale ale societății și a capacităților lor
de management.
Performanța lor de inovare va ﬁ analizată pe par
cursul unui an pentru a vedea dacă instrumentul de
audit al inovării poate aduce schimbări semniﬁcative
în afaceri și în ce condiții adoptarea acesteia ar trebui
recomandată altor agenții de inovare în viitor.
Pentru a participa la acțiunea pilot, companiile tre
buie să ﬁe localizate întruna din următoarele țări: Italia,
România, Spania, Olanda, Croația și Germania.

Citiți cu atenție Termenii de Referință și accesați
linkul https://forms.gle/ZzEQt9t7r8dNEM8b8 pentru
a vă exprima intenția de a vă înscrie pentru testare.
Termen limită de primire a Expresilor de Interes:
30 septembrie 2020.

Avantajele înscrierii:
Acțiunea pilot DepoSIt vă va oferi un avantaj concret
gratuit  în ceea ce privește identiﬁcarea de oportuni
tăți de afaceri inovatoare. Mai mult, participând la acest
proiect, vă puteti exprima opinia privind eﬁcacitatea poli
ticilor de inovare și a măsurilor de sprijin pentru companii,
care vor inﬂuența viitoarele politici de susținere a inovării.

Mai multe informații:
Expresiile de interes vor ﬁ colectate la nivel na
țional. Pentru întrebări suplimentare vă rugăm să ne
contactati pe email programe@adrmuntenia.ro.
Așteptăm cu nerăbdare să descoperim poten‐
țialul dvs. de inovare!

DepoSIT este ﬁnanțat în cadrul Programului Horizon 2020 – INNOSUP, apelul: „Sprijinirea IMM‐urilor în Inovare”
https://www.depositproject.eu
www.adrmuntenia.ro
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Primăria Municipiului Târgoviște

Primăria Comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița

Fonduri Regio pentru proiecte
privind dezvoltarea urbană și infrastructura educațională,
în județul Dâmbovița

Î

n cursul săptămânii trecute, au fost semnate contractele de ﬁnanțare pentru două proiecte
privind dezvoltarea urbană și infrastructura educațională din județul Dâmbovița. Este vorba
despre: „Reconversia și refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de
Natație Târgoviște prin crearea de facilități pentru recreere – Etapa I” și „Construire școală cu
clasele 0‐VIII în satul Corbii Mari, comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița” inițiative ce primesc
ﬁnanțare din Programul Operațional Regional 20142020 (Regio).
Pentru revitalizarea mediului urban ca urmare a
transformării suprafețelor degradate, Primăria Muni
cipiului Târgoviște va iniția o serie de investiții ce vor
genera facilități moderne pentru recreere și petrecere
a timpului liber, pe o suprafață de peste 45 de mii de
metri pătrați aﬂată în vecinătatea Complexului Turistic
de Natație. Astfel, locuitorii municipiului Târgoviște, și
nu numai, vor beneﬁcia de un parc amenajat cores

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

punzător în care vor ﬁ delimitate: un loc de joacă pen
tru copii, o zonă destinată practicării sportului în aer
liber, precum și un spațiu pentru activități culturalar
tistice. De asemenea, se mai are în vedere realizarea
aleilor de acces, montarea de mobilier urban modern,
precum și amenajarea întregii zone cu diferiți arbuști,
plante ornamentale și gazon.
(continuare în pagina 5)
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Demersul administrației târgoviștene este sprijinit
ﬁnanciar în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dez‐
voltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.2 
„Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului
urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontami‐
nării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zo‐
nelor de reconversie), reducerii poluării aerului și pro‐
movării măsurilor de reducere a zgomotului”.
Contractul de ﬁnanțare prevede un termen de imple
mentare de 46 de luni, de la 1 iunie 2018 până la 31 martie
2022, și are o valoarea totală de 10.793.398,96 lei. Din
aceștia, peste nouă milioane de lei provin din Fondul
European de Dezvoltare Regională (FEDR), peste 1,4 mi
lioane de lei sunt alocați din bugetul național, iar coﬁnan
țarea beneﬁciarului depășește suma de 215 de mii de lei.
Proiectul administrației locale din comuna Corbii
Mari are în vedere îmbunătățirea infrastructurii edu
caționale și, implicit, a procesului de învățământ. În
acest sens, va ﬁ construită și dotată o nouă școală în ca
drul căreia vor ﬁ organizate laboratoare, două săli me
dia, o sală de festivități, spații administrative, precum
și grupuri sanitare moderne. De asemenea, în exterio
rul clădirii vor ﬁ amenajate spații verzi destinate acti
vităților recreative. Astfel, elevii și cadrele didactice vor
beneﬁcia de condiții optime pentru desfășurarea acti
vităților educative, asigurânduse totodată creșterea
gradului de participare la nivelul educației timpurii și
al învățământului obligatoriu, în special pentru copiii
cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.
Pentru realizarea investițiilor, administrația comu
nei Corbii Mari a obținut ﬁnanțare din Regio, Axa prio
ritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”,
Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație și
formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobân‐

direa de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin
dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”,
Obiectiv speciﬁc 10.1 „Creșterea gradului de participare la
nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în
special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a siste‐
mului”, apel dedicat învățământului obligatoriu, Operațiunea B.
Implementat în 44 de luni, începând cu 1 martie
2018, până la 31 octombrie 2021, proiectul are o va
loare totală de 7.039.345,10 lei. Din aceștia, peste 5,9
milioane de lei sunt asigurați din FEDR, peste 900 de
mii de lei provin din bugetul național, peste 140 de mii
de lei reprezintă coﬁnanțarea eligibilă a beneﬁciarului,
în timp ce valoarea cheltuielilor neeligibile asigurate
de beneﬁciar se ridică la suma de 7.735 de lei.
În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înregis
trat 1.752 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în ca
drul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri neram
bursabile de peste 10 miliarde de lei. Din acestea, au
fost semnate contracte pentru 739 de cereri de ﬁnan
țare, a căror valoare solicitată este de peste 6,4 mili
arde de lei. În situația contractelor semnate, este inclus
și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Con‐
solidarea capacității instituționale și o administrație
publică eﬁcientă”, proiect implementat la nivel național
al cărui beneﬁciar este Agenția Națională de Cadastru și
Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnan
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.

AMPOR a emis Instrucțiunea nr. 170  Acțiuni AM/OI de sprijin
pentru proiecte 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. 170
privind acțiunile de sprijin pentru proiecte, întreprinse
pe durata aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii
noului tip de coronavirus. Documentul este disponibil

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

spre consultare pe siteul destinat implementării POR în
regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiu
nea Program > Documente > Instrucțiuni, accesând urmă
torul link: https://regio.adrmuntenia.ro/documente/sta
tic/1252, sau pe siteul AMPOR – www.inforegio.ro.
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR
la nivelul regiunii Sud Muntenia în data de 25 august 2020

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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Sursă foto: pixabay.com

A fost aprobată implementarea
Programului național
de digitalizare a IMMurilor!
Implementarea Programului
de digitalizare dedicat IMMurilor
este ﬁnanțată în cadrul Programu
lui Operațional Competitivitate,
gestionat de Ministerul Fondurilor
Europene, și beneﬁciază de un bu
get de 150 milioane euro.
Astfel, sunt susținute:
Activități pentru dezvoltarea
de produse inovative în domeniul
TIC, precum:
• achiziția de hardware TIC și a
altor dispozitive aferente, inclusiv
cheltuieli de instalare, conﬁgurare
și punere în funcțiune;
• amenajarea centrului de date în
care se vor instala echipamentele TIC;
• achiziția/ dezvoltarea de apli
cații software/ licențe necesare im
plementării proiectului, conﬁgurarea
și implementarea bazelor de date,
migrarea și integrarea diverselor
structuri de date existente, achi
ziționarea și implementarea de so
luții de semnătură electronică;
• cercetare industrială sau dez
voltare experimentală;
• instruirea personalului care
va utiliza produsele implementa
te/ achiziționate și a personalului
care va asigura mentenanța.
www.adrmuntenia.ro

Activități de digitalizare a
IMM‐urilor, altele decât cele care
au ca obiect principal de activi‐
tate TIC, precum:
• achiziția de hardware TIC și a
altor dispozitive și echipamente
aferente, inclusiv cheltuieli de insta
lare, conﬁgurare, punere în funcțiu
ne, justiﬁcate din punct de vedere
al implementării proiectului;
• realizarea rețelei LAN nece
sară pentru implementarea pro
iectului;
• achiziția și/sau dezvoltarea
aplicațiilor software/licențelor ne
cesare implementării proiectului,
conﬁgurarea și implementarea ba
zelor de date, migrarea și integra
rea diverselor structuri de date
existente;
• achiziția unui website de pre
zentare a companiei;
• achiziția unui nume de do
meniu nou „.ro” direct de la furni
zorul național;
• achiziția soluției de semnătu
ră electronică;
• achiziția de aplicații informa
tice speciﬁce pentru persoanele cu
dizabilități.
Sursa: fonduri‐structurale.ro
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

Fonduri
destinate pregătirii
cadrelor medicale
în vederea
dobândirii
de competențe
pentru
terapia
intensivă
În data de 18 august, Comi
sia Europeană a semnat un con
tract prin care pune la dispoziție
fonduri în valoare de 2,5 milioane
de euro, din Instrumentul de spri
jin de urgență, pentru pregătirea
unui grup multidisciplinar de ca
dre medicale care sprijină și asistă
unitățile de terapie intensivă (UTI)
în perioadele diﬁcile cauzate de
pandemia de COVID19.
Pregătirea acordată va asi
gura dobândirea de competențe
medicale legate de terapia inten
sivă de către cadre medicale care
nu lucrează în mod regulat în uni
tățile de terapie intensivă.
Acest demers va spori efec
tivele de personal care ar putea
ﬁ mobilizate întrun moment în
care este nevoie de o extindere
rapidă, temporară și semniﬁca
tivă a capacității unităților de te
rapie intensivă.
COVID19 a afectat semniﬁ
cativ numărul de paturi de spital
disponibile în primele luni ale pan
demiei, conducând la o creștere
cu 3040% a cererii de paturi în
unitățile de terapie intensivă și la
suprasolicitarea resurselor dispo
nibile.
Programul menționat, aplicat
în mod uniform în întreaga UE, va
acoperi cel puțin 1.000 de spitale
și 10.000 de medici și asistenți me
dicali și va ﬁ pus în practică în pe
rioada augustdecembrie 2020.
Sursa: ﬁnantare.ro
regio.adrmuntenia.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA
Sursă foto: planicada.ro

Parcul Natural Bucegi –
o atracție turistică în orice sezon!

www.adrmuntenia.ro

cegi...) și monumente ale naturii precum Babele și
Sﬁnxul, cele mai vizitate, sau Cascada Urlătoarea, Peș
tera Ialomiței, Cheile Zănoagei, Cheile Tătarului, Pietre
le de la Vf. Omu, Moara Dracilor, Cascada Ialomiței, ca
să enumerăm doar câteva dintre ele... De asemenea,
traseele tematice amenajate conferă un plus de atrac
tivitate locației...
Și pentru ca tabloul să ﬁe complet, amintim că în
vecinătatea Parcului Natural Bucegi pot ﬁ vizitate obiec
tive de interes istoric și cultural, de la biserici și mânăstiri,
până la Castelul Bran sau inegalabilul Peleș.
Sursa: ro.wikipedia.org
Sursă foto: buceginatura2000.ﬁles.wordpress.com

Întins pe teritoriile administrative ale județelor
Brașov, Dâmbovița și Prahova, Parcul Natural Bucegi
este o arie naturală protejată, atractivă prin diversita
tea ﬂorei, a faunei și a reliefului. Incluzând mai multe
rezervații naturale, parcul oferă oportunitatea unor
vacanțe în care aventura, cunoașterea și frumosul pot
ﬁ ingredientele principale. Cu o suprafață totală de
peste 32 de mii de hectare, Parcul Natural Bucegi a fost
creat pentru a preveni procesul de exploatare iraționa
lă a resurselor naturale din zonă.
Din postura de contemplator, pasionat de dru
meții sau de studiul biogeograﬁei, orice turist pătruns
în acest amﬁteatru natural, așa cum a fost descris Par
cul Natural Bucegi, este impresionat de diversitatea ce
caracterizează locația. Aici totul surprinde: de la relie
ful, variabil în altitudine (între 800 și peste 2.000 de me
tri), ce îmbracă diferite forme peșteri (Ialomiței, Rătei),
chei (Zănoagei, Urșilor, Tătarului, etc.) sau platou fau
nă și ﬂoră constituită din specii vegetale distribuite eta
jat, în concordanță cu structura geologică, caracteristi
cile solului, ale climei, ale structurii geomorfologice sau
ale altitudinii, până la multitudinea de habitate. Ca un
gigantic stand expozițional, parcul cuprinde numeroase
rezervații naturale, ele însele obiective turistice ofer
tante (locul fosilifer Plaiul Hoților, turbăria Lăptici, peș
tera Cocora și cheile Urșilor, abruptul prahovean Bu
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Sala de sport
a Liceului Teoretic
„Ion Cantacuzino”
aproape
de ﬁnalizare!

Proiecte
de modernizare
a municipiului Călărași,
prin Compania
Națională de Investiții

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

Cu dotări de echipamente pentru o diversă ga
mă de activități sportive, sala de sport a Liceului Teo
retic „Ion Cantacuzino” va putea ﬁ folosită în curând
de liceeni!
Realizată pe structură metalică și dotată cu echi
pamente moderne care săi asigure funcționarea la
parametri performanți de eﬁciență energetică, noua
construcție va avea o suprafață totală de peste 580
de metri pătrați, investiția depășind ca valoare 1,6
milioane de lei. Până la ﬁnalizarea ediﬁciului mai tre
buie executate lucrări de ﬁnisare a soclului exterior,
de zugrăvire a sălilor, precum și de instalare a sis
temului antiefracție.
Sursa: ziarobiectiv.ro

Vești bune pentru locuitorii municipiului Călărași: mo
dernizarea drumurilor continuă! Ministerul Lucrărilor Pu
blice, Dezvoltării și Administrației, prin intermediul Companiei
Naționale de Investiții, va ﬁnanța două proiecte ce au ca
obiectiv modernizarea drumurilor din municipiul Călărași.
Astfel, se are în vedere Lotul 2 Mircea Vodă, pe o distanță
de opt kilometri, precum și modernizarea străzii Mihail Ko
gălniceanu și a Bulevardului 1 Mai. Cele două proiecte de
investiții au o valoare de peste 17,7 milioane de lei. Ordinul
de aprobare a Listei – sinteză a obiectivelor de investiții din
cadrul subprogramului „Drumuri de interes local și drumuri
de interes județean” al Programului național de construcții de
interes public sau social a fost semnat miercuri, 19 august.
Sursa: observatorcl.info

Strategie
de dezvoltare locală, prin
modernizarea infrastructurii
rutiere și culturale
GIURGIU

DÂMBOVIțA

Schimbările
din zona centrală
a municipiului
Târgoviște
continuă!

Reprezentanții administrației județului Giurgiu au
aprobat completarea „Strategiei de dezvoltare economico‐
socială a județului Giurgiu 2014‐2020”, incluzând proiecte
de investiții ce au în vedere modernizarea unor tronsoane
de drumuri județene, precum și reabilitarea Conacului
„Gavril Drugănescu”, în vederea valoriﬁcării acestuia din
punct de vedere turistic. Inițiativa administrației giurgiu
vene sa realizat în contextul Ordonanței nr.88/2020, pre
cum și al adoptării Ghidului solicitantului condiții speciﬁce
de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor
de infrastructură în domeniile: mobilitate urbană, rege
nerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean,
inclusiv variantele ocolitoare sau drumuri de legătură, centre
de agrement, baze turistice sau tabere școlare, precum și
de infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiec
tive de patrimoniu cu potențial turistic mobilitate urbană.
Sursa: stirigiurgiu.ro

Proiectul ce vizează modernizarea zonei pieto
nale din centrul municipiului Târgoviște continuă cu
desfacerea integrală a pavimentului existent și mon
tarea unui nou pavaj care va ﬁ diferențiat în funcție
de speciﬁcul suprafeței și care va încastra totodată
iluminatul exterior.
De asemenea, proiectul prevede montarea unui
mobilier urban modern și realizarea unor zone gene
roase de spații verzi. Investițiile pentru lucrările de
transformare a zonei delimitate de Bulevardul Liber
tății, Primăria Municipiului Târgoviște și sediul ITM
Dâmbovița au o valoare de peste 1,8 milioane de lei.
Sursa: jurnaldedambovita.ro
www.adrmuntenia.ro
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Plaja Zorilor
din Amara – inițiative
de modernizare!

Sursă foto: cvmi.cname.ro

IALOMIțA

Prin investiții de peste 10 milioane de lei, admi
nistrația orașului Amara va moderniza Plaja Zorilor
în cadrul unui proiect european ﬁnanțat din Programul
Operațional Regional 20142020. Astfel, va ﬁ creat un
spațiu de joacă pentru copii, o zonă dotată cu echi
pamente sportive destinată persoanelor cu dizabili
tăți, terenuri de sport pe nisip, precum și spații de odih
nă și recreere dotate cu mobilier modern. De asemenea,
este prevăzută montarea unor pontoane ﬂotante ce
vor ﬁ ancorate la mal și a unor foișoare pentru opera
țiunile de salvare. Nu în ultimul rând, vor ﬁ achizițio
nate ambarcațiuni pentru plimbările pe lac.
Stațiunea a început să funcționeze din 1892, ﬁ
ind atestată documentar din timpul domniei lui Matei
Basarab. Amara este recomandată în prezent pentru
tratamentul bolilor reumatice degenerative (spon
diloză, artroză, poliartroză), al bolilor reumatice in
ﬂamatorii (reumatismul inﬂamator), al unor afecțiuni
ginecologice (mertosalpingită cronica, insuﬁciență
ovariană, sterilitate secundară), dar și al disfuncțiilor
asociate (dermatologice, endocrine) și dispune de
facilități pentru bai calde în căzi și piscine cu apă din
lac, băi calde cu nămol și aplicări cu nămol, aplicări
de nămol rece și băi în lac.
Sursa: adevarul.ro

TELEORMAN

Reabilitarea
drumurilor județene –
esențială
pentru dezvoltarea
județului Teleorman
Dezvoltarea infrastructurii rutiere constituie o
condiție necesară implementării cu succes a celor
lalte priorități de dezvoltare, contribuind în mod di
rect la creșterea mobilității persoanelor și a mărfu
rilor, precum și la creșterea competitivității economice,
ﬁind o realitate unanim acceptată. Și în județul Tele
orman, la inițiativa administrației județene, se exe
cută în prezent lucrări de modernizare pe cinci sec
toare de drumuri județene, totalizând circa 45 de
kilometri. Este vorba despre DJ 506, Scurtu Mare
(DJ 701) – Negreni, km 87+000 – 94+160, L=7,310 km,
cu o valoare a lucrărilor executate de 12.420.818,97
lei, DJ 612, Orbeasca (DJ 504) – Călinești (DJ 703),
km 39+924 – 48+061, L=7,993 km, cu o valoare a lu
crărilor executate de 15.302.567,49 lei, DJ 612,
Călinești (DJ 703) – Antonești, km 49+080 – 55+594,
L=7,611 km, cu o valoare a lucrărilor executate de
15.678.976,65 lei, DJ 612, Antonești – Rădoiești (DJ
601C), km 55+594 – 63+773, L=8,132 km, cu o va
loare a lucrărilor executate de 16.148.545,40 lei.
Proiectele sunt ﬁnanțare prin PNDL II și bugetul pro
priu al județului Teleorman. De asemenea, reabilita
rea DJ 612, Botoroaga (DJ 503) – Frăsinet (DJ 506),
km 19+778 – km 32+100, L=13,382 km, cu o valoare
a lucrărilor executate de 21.295.600,88 lei, este asi
gurată din bugetul județului.
Sursa: ziarulteleormanul.ro

PRAHOVA

Sa inaugurat
heliportul din Sinaia!
Luna august a marcat o premieră pentru pra
hoveni: în orașul Sinaia a fost inaugurat singurul he
liport cu scop medical de pe raza județului. Amenajat
în curtea Spitalului Orășenesc Sinaia, acesta va des
ervi elicopterele SMURD, asigurând asistența medi
cală de urgență. Heliportul reprezintă o soluție ﬁabilă
pentru asigurarea transportului pacienților de pe toa
tă Valea Prahovei, în contextul frecventelor blocaje
produse pe DN1, și face parte face parte din cele 29
de puncte naționale ce oferă posibilitatea transpor
tului aerian în regim de urgență.
Sursa: telegrama.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

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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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.

