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Sa lansat apelul de proiecte privind crearea 
și extinderea capacităților avansate de producție 
și dezvoltarea serviciilor (AP. 2, PI. 2.2, Apel 2020)

În data de 28 august, Autoritatea de 
Management pentru Programul 

Operațional Regional 20142020 din 
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice a lansat apelul 
de proiecte aferent Axei prioritare 2 – 
„Îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii”, 
Priorității de investiții 2.2 – „Sprijinirea 
creării și extinderea capacităților 
avansate de producție și dezvoltarea 
serviciilor” – Apel 2020, din cadrul 
Programului Operațional Regional (POR) 
20142020. 

Apelul este competitiv, cu depunere la termen, re 
giunii Sud Muntenia revenindui o alocare de 23.610.000 
de euro. Finanțarea nerambursabilă are o valoare cu
prinsă între minimum 1,5 milioane de euro și maximum 
6 milioane de euro, echivalent în lei la cursul de schimb 
Infoeuro valabil la data lansării apelului (August: 1 euro = 
4,8318 lei). 

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiec 
te sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 
privind societățile, republicată, cu modificările și com
pletările ulterioare sau în baza Legii nr.1/2005 privind 
organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, care se încadrea 
ză în categoria întreprinderilor mici și mijlocii din mediul 
urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural. 

Proiectele pot fi depuse prin intermediul aplicației 
electronice MySMIS, începând cu 30 octombrie, ora 
12:00, până la data de 31 noiembrie, ora 12:00. 

Ghidul solicitantului poate fi consultat pe siteul 
dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, 

regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 2, link: 
https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/15
50/22IMMAPELaugust2020.rar, sau pe siteul AM
POR  inforegio.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi nan 
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

Sursă foto: pixabay.com

http://inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Investiții în infrastructura socială și educațională 
din județele Prahova, Ialomița și Călărași, 

finanțate din Regio

În cursul săptămânii trecute, la nivelul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, au 
fost semnate contractele de finanțare pentru proiectele: „Înființare centru social pentru 

persoane vârstnice în oraș Azuga, județul Prahova”, depus de Primăria Orașului Azuga, „Pași 
spre viitor: 2 case tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți”, ce 
va fi implementat de DGASPC Ialomița, precum și „Reabilitare infrastructură educațională 
pentru învățământul antepreșcolar și preșcolar Grădinița cu Program Prelungit Nr.4 Step by Step, 
Călărași”, inițiat de Primăria Municipiului Călărași. Finanțate din Programul Operațional Regional 
20142020 (Regio), cele trei proiecte propun investiții care vor crește calitatea infrastructurii 
sociale și educaționale. 

Proiectele depuse de Primăria Orașului Azuga, 
respectiv de Direcția Județeană de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Ialomița (DJASPC IL) vizează 
creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, fiind 
finanțate prin Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infras‐
tructurii 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 sociala prin 
îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale 
și de recreare, precum și trecerea de la serviciile insti ‐
tuționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, 
Obiectiv specific 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire 
cu servicii sociale”. 

(continuare în pagina 4) 

Sursă foto: pixabay.com
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(continuare din pagina 3) 
Pe de o parte, demersul administrației locale praho 

vene propune dezvoltarea unui centru social de zi, fără 
componentă rezidențială, destinat persoanelor vârst 
nice din orașul Azuga. În acest sens, va fi reabilitat și re 
funcționalizat un spațiu adecvat furnizării de servicii 
sociale menite a contribui la integrarea vârstnicilor în 
societate, îmbunătățind totodată condițiile de viață ale 
acestora. Implementat în 44 de luni, începând cu 1 
noiembrie 2018, până la 30 iunie 2022, proiectul are 
o valoare totală de 4.967.294,13 lei. Din aceștia, peste 
trei milioane de lei sunt asigurate din Fondul European 
de Dezvoltare Regională (FEDR), peste 1,2 milioane 
de lei provin din bugetul național, peste 88 de mii de 
lei reprezintă cofinanțarea eligibilă a beneficiarului, în 
timp ce valoarea cheltuielilor neeligibile asigurate de 
beneficiar depășește 540 de mii de lei. 

Pe de altă parte, DJASPC IL are în vedere înființa 
rea a două case de tip familial și a unui centru de zi, ca 
urmare a închiderii Complexului de Servicii pentru Pro 
tecția Copilului Urziceni. Cele două case vor fi structura 
te funcțional pentru a găzdui fiecare un număr de 12 co 
pii sau tineri aflați în situație de risc, iar în cadrul cen trului 
de zi vor putea fi furnizate servicii de consiliere pentru 
copii și părinți. Ca tare, vor fi realizate investiții a căror 
valoare totală este de 4.641.265,83 lei. Din aceștia, FEDR 
asigură o contribuție de peste 3,2 milioane de lei, din 
bugetul național este alocată suma de aproape 1,3 mili 
oane de lei, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului depă 
șește 91 de mii de lei, în timp ce cuantumul cheltuielilor 
neeligibile, asigurate de beneficiar, este de peste 51 
de mii de lei. Proiectul va fi implementat în 46 de luni, 
în perioada 18 iunie 2019 – 31 martie 2023. 

Primăria Municipiului Călărași beneficiază de fi 
nanțare europeană nerambursabilă pentru a crește ca 
litatea infrastructurii educaționale cu scopul de a asi
gura accesul sporit la educație și de a sprijini parti ci parea 
părinților pe piața forței de muncă. În acest sens, vor 
fi autorizate investiții la Grădinița cu Program Prelungit 
Nr. 4 „Step by Step” (GPP Nr.4), instituție amplasată întro 
zonă urbană marginalizată, clasificată ca atare în func 
ție de criteriile: capital uman, ocuparea forței de mun 
că și condițiile de locuire. Astfel, la Grădinița cu Pro
gram Normal Nr.4, arondată GPP Nr.4, vor fi efectuate 
lucrări de reabilitare a grupurilor sanitare și a împrej
muirii clădirii, în timp ce Grădinița cu Program Prelungit 

Nr. 4 Step by Step va fi extinsă, prin construirea unei 
săli multifuncționale destinate activi tăților didactice 
colective. De asemenea, vor fi reabilitate grupurile sa
nitare și vor fi realizate dotări cu echipamente didactice 
specifice. Totodată, la ambele sedii vor fi amenajate lo 
curi de joacă pentru copii prevăzute cu pardoseli anti
traumă. Proiectul este finanțat în cadrul Axei prioritare 
4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea 
de investiții 4.4 – „Investi țiile în educație, în formare, 
inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de 
competențe de învățare pe tot parcursul vieții prin dez‐
voltarea infrastructurilor de educație și formare” și are 
o valoare totală de 2.347.572,07 lei. Din aceștia, aproa 
pe 2 milioane de lei provin din FEDR, peste 300 de mii 
de lei sunt alocați din bugetul național, iar cofinanțarea 
beneficiarului este de aproape 47 de mii de lei. Apli 
cația prevede un termen de implementare de 52 de 
luni, de la 1 octombrie 2018 până la 31 ianuarie 2023.  

În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înre
gistrat 1.773 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în 
cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri ne
rambursabile de peste 10 miliarde de lei. Din acestea, 
au fost semnate contracte pentru 742 de cereri de fi 
nanțare, a căror valoare solicitată este de peste 6,5 mi 
liarde de lei. În situația contractelor semnate, este in
clus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – 
„Consolidarea capacității instituționale și o adminis ‐
trație 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 pen tru Regio și are 
responsabilități delegate pentru im ple 
mentarea acestui program. 
Mai multe detalii despre po sibilitățile de 
fi nan țare prin Programul Operațional 
Regional 2014 – 2020 (POR) puteți 
obține accesând siteul dedicat 
implementării Programului în regiunea 
Sud  Muntenia, regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 
la nivelul regiunii Sud Muntenia în data de 31 august 2020
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Corrigendum privind modificarea 
perioadei de verificare și evaluare 

a fișelor de proiecte finanțate prin POAT 20142020
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte 

nia a modificat perioada de verificare și evaluare a fi 
șe lor de proiect pentru apelul destinat pregătirii do 
cumentației tehnicoeconomice aferente proiectelor 
de infrastructură pentru domeniile: mobilitate urbană, 
regenerare 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 obiective de patrimoniu cu potențial 

turistic, finanțate în cadrul Programului Operațional 
Asistență Tehnică (POAT) 20142020. Documentul este 
disponibil spre consultare pe siteul Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, secțiunea Plani
ficare regională > Planificare regională 20212027 > 
Documente 20212027, titlul Documente  Metodolo
gie pentru verificarea și evaluarea fișelor de proiect 
depuse conform OUG nr. 88/2020, accesând următorul 
link: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/dow
nload_file/article/532/corrigendul2metodologie.pdf.

https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/532/corrigendul-2-metodologie.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/index.php/download_file/article/532/corrigendul-2-metodologie.pdf
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Programul Interreg VA România – Bulgaria 
vă invită să redescoperiți patrimoniul natural 

și cultural din regiunea transfrontalieră
Regiunea transfrontalieră dintre România și Bulga 

ria, zona eligibilă a Programului Interreg VA România
Bulgaria se întinde peste 7 județe din România și 8 dis 
tricte din Bulgaria, în care trăiesc și muncesc aproape 
5 milioane de locuitori. Regiunea se caracterizează printro 
diversitate biologică excepțională și prin peisaje natu
rale valoroase, aproape toate formele de relief marcând 
această regiune: dealuri, podișuri, văi, câmpii și lunci, 
lacuri, fluviul Dunărea și Marea Neagră. Programul In
terreg VA RomâniaBulgaria prin proiectele sale își 
propune să dezvolte turismul în zona transfrontalieră 
românobulgară, pe cursul Dunării, exploatând poten 
țialul natural al ariei, prin promovarea unui mediu eco
logic prietenos și sănătos pentru turiști și populația 
din zona, în condițiile conservării valorilor culturale și 
naturale, asigurând, în același timp, dezvoltarea regio 
nală durabilă. 

În cadrul acestui obiectiv al Programului, 80 de 
persoane din România și Bulgaria au participat la des 
fășurarea unui minimaraton cu bărci pe Dunăre, lângă 
orașul Silistra, în perioada 2324 august 2020. Eveni
mentul face parte din proiectul ROBG399, „Bărcile 
dragonului”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin 

Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul 
Programului Interreg VA RomâniaBulgaria. Începând 
din anul 2019, în cadrul proiectului au fost organizate 
10 festivaluri cu bărcile dragonului în orașele dunărene, 
1 triatlon de bărci dragon de la Rabișa la Belogradchik 
și 1 minimaraton transfrontalier în Orșova, România. 

Bărcile Dragon au trecut de mult timp granițele 
Chinei ca o formă interesantă de aventură pentru gru
purile de turiști, iar datorită proiectului finanțat în ca
drul Programului Interreg VA România Bulgaria, sunt 
acum disponibile în cadrul unui nou produs turistic 
creat pentru creșterea atractivității zonei Dunării dintre 
România și Bulgaria. Proiectul este implementat de 
către Agenția pentru Dezvoltare Regională și Centrul 
de Afaceri – Vidin din Bulgaria, în calitate de Beneficiar 
Lider, în parteneriat cu Patronatul Local al Întreprin
derilor Mici si Mijlocii (PLIMM) Calafat din Romania și 
Asociația ConsultGroup din Bulgaria. 

Pentru a afla mai multe informații despre Progra 
mul Interreg VA RomâniaBulgaria, despre evenimen
tele viitoare, dar și despre proiectele finanțate, vă invi 
tăm să accesați pagina de internet interregrobg.eu. 

Sursa: obiectiv‐online.ro

http://www.interregrobg.eu
http://obiectiv-online.ro
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OPORTUNITĂțI 
DE FINANțARE

Programul IMM factor a fost aprobat!
În cursul săptămânii trecute a fost adoptat, prin 

ordonanță de urgență, programul ce va garanta fa 
cilități de finanțare în valoare de cinci milioane de lei 
pentru un beneficiar. În cadrul IMM factor o companie 
poate solicita unui finanțator bancar banii pentru ser

viciile sau bunurile furnizate, în baza facturii emise, 
având astfel acces mai rapid la lichidități, banca ur
mând să primească valoarea respectivei facturi în mo
mentul scadenței, de la client. 

Sursa: finantare.ro

Noi oportunități 
pentru startupuri! 

Pentru startupurile din România există oportu
nitatea finanțării de capital de risc cu o valoare cuprin 
să între 250 de mii și un milion de dolari, prin fondul 
de investiții Movens Capital, susținut de Uniunea Euro 
peană, fond ce ajunge la valoarea de 15 milioane de 
dolari. În cadrul acestui fond, cea mai mare contribuție 
este asigurată de PFR Ventures, constituit de statul po 
lonez cu susținerea Uniunii Europene și din fonduri el 
vețiene. 

Astfel, cu acest capital Movens vrea să finanțeze 
16 startupuri din Polonia și alte 9 state UE foste co
muniste, printre care și România. Investitorii caută fir 
me din domenii ca: 

tehnologii financiare (fintech); •
tehnologii pentru marketing (martech); •
suport pentru comerț online; •
logistică; •
tehnologii în sănătate (medtech); •
industrie 4.0; •
industrii depptech; •
sport & wellness. •
Sursa: startupcafe.ro

Sursă foto: pixabay.com
Sursă foto: pixabay.com

http://www.finantare.ro
http://startupcafe.ro
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O destinație princiară  Castelul Cantacuzino 
din Bușteni!

Oferind o priveliște încântătoare asupra Văii Pra
hovei și asupra Crucii Caraiman, din frumoasa stațiune 
Bușteni, Castelul Cantacuzino, construcție de o mare 
valoare arhitectonică, istorică, documentară și artistică, 
îi așteaptă pe cei carei trec pragul cu atractive oferte 
de petrecere a timpului liber, fiind, din punct de vedere 
turistic, un rival redutabil al Castelului Peleș.  

Edificiul a fost construit în 1911 pe locul unei ca 
se de vânătoare a familiei Cantacuzino și este înconju 
rat de un parc ale cărui alei conduc spre cascade, fân
tâni arteziene și o grotă încărcată de mister. Castelul a 
fost realizat în piatră și cărămidă după planurile arhi
tectului Grigore Cerchez, are un corp central format din 
demisol, parter și etaj, cu fundație din beton, pereți din 
piatră cioplită și învelitoare din țiglă, un pavilion de 
serviciu, o vilă administrativă și o capelă și se întinde 
pe o suprafațăă de peste 3.000 de metri pătrați. 

Elementele decorative conferă interiorului un pro 
nunțat aer romantic. Vitraliile, stucomarmura, conso 
lele, plafoanele cu grinzi aparente și pictate, balustrade 
le din lemn, piatră sau fier forjat, feroneria turna tă în 
bronz și bogat ornamentată, reprezintă o mă ies trie a 
meșteșugului artistic. Șemineele realizate din piatră de 
Albești, ornamentate cu mozaicuri policrome, împlinesc 
atmosfera de reședință boierească, sporind va loarea 
edificiului. De asemenea, în castel există o co lecție de he 
raldică reprezentând blazoanele familiilor de boieri încus 
criți cu Cantacuzinii și o friză de picturi vo tive cu iluștrii 
membri ai familiei Cantacuzino din ra mura munteană. 

Și exteriorul este bogat ornamentat, stilul arhitec 
turii fiind neoromânesc, evidențiat de prezența logiei 
și a foișorului de tip culă, care servea la urmărirea vâ

natului, existând totodată și elemente brâncovenești. 
Coloanele amintesc de Palatul Brâncovenesc de la 
Mogoșoaia, iar mărimea castelului permite comparația 
cu Palatul Patriarhal, complexul Peleș din Sinaia și cel 
de la Cotroceni. Atât curtea castelului cât și exteriorul 
său sunt pavate și placate cu piatră din zonă. 

Construcția a fost ridicată la cererea prințului 
Gheorghe Grigore Cantacuzino, supranumit „Naba‐
bul”, doctor în drept, unul dintre cei mai bogați oameni 
ai timpului său, de două ori primar al Bucureștiului și 
tot de două ori primministru al României. Se trăgea 
din vechea familie nobilă, fiind un descendent al voie
vozilor români și al împăraților bizantini Cantacuzino, 
fiind unul din cei doi copii ai marelui vornic Grigore Can 
tacuzino și al Luxiței Crețulescu. A fost căsătorit de 
două ori, cu Zoe Bibescu, fiica domnitorului Gheorghe 
Bibescu, pe care a cunoscuto în timpul studiilor sale la 
Paris, iar după moartea acesteia, neavând moștenitori, 
sa recăsătorit cu Ecaterina Băleanu cu care a avut opt 
copii. Din averea moștenită, dar și sporită de el însuși 
în timpul vieții, Gheorghe Grigore Cantacuzino a făcut, 
în ciuda renumelui de zgârcit, numeroase donații pen
tru spitale, armată și orașul București. Pe lângă Micul 
Trianon de la Florești, construit pentru nepoata sa, Alice, 
și Castelul Cantacuzino de la Bușteni, Gheorghe Grigore 
Cantacuzino a ridicat și Palatul Cantacuzino din Bucu 
rești, situat pe Calea Victoriei, care adăpostește în pre
zent Muzeul National „George Enescu”. 

Castelul Cantacuzino, cu împrejurimile sale unice 
și farmecul aristocratic, este locul ideal pentru a petre 
ce momente prețioase. 

Sursa: adevarul.ro

Sursă foto: static.infom
usic.ro

http://adevarul.ro
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Spații locative 
pentru persoanele aflate 
în dificultate, la Pitești!

Sfârșitul lunii august aduce vești bune pentru 
piteștenii care întâmpină dificultăți din punct de ve
dere social și locativ: sa realizat recepția locuințelor 
sociale, amenajate în clădirea fostului cămin al Li
ceului „Mihai Viteazul”. În cadrul investiției, a cărei 
valoare depășește șase milioane de lei, au fost reali
zate 48 de garsoniere și opt apartamente de două 
camere, folosinduse integral parterul și cele trei eta 
je existente. Au fost adăugate balcoane pe structură 
de metal ancorată de structura existentă și a fost 
reabilitat acoperișul. De asemenea, rețeaua electrică 
a fost refăcută și sa efectuat racordarea la rețeaua 
de gaze naturale a unei centrale termice comune 
pentru toate unitățile locative din imobil și sa realizat 
sistematizarea terenului aferent investiției. Au mai 
fost amenajate o parcare, un mic spațiu de odihnă 
și agrement, precum și o platformă gospodărească. 

Sursa: curier.ro

ARGEȘ Inițiative 
de reabilitare termică 

a Cinematografului 
3D/2D din Călărași

La nivelul administrației județene călărășene, în 
cursul săptămânii trecute, a fost analizată modificarea 
Hotărârii nr.168/2017 privind aprobarea indicatorilor 
tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiție „Rea ‐
bilitare energetică sală multifuncțională cinema 3D/ 
2D Centrul Cultural Județean”, faza – Documentație 
pentru avizarea lucrărilor de intervenție. Astfel, pen
tru eficientizarea energetică a spațiului vizat, sunt pro 
puse intervenții privind izolarea termică, înlocuirea cen 
tralei termice proprii cu un sistem alternativ de produ cere 
a energiei, montarea instalației de distribuție a agen
tului termic, instalare ventilatoarelor și a recuperatoare 
lor de căldură sau modernizarea instalației de iluminat. 

Sursa: opiniacalarasi.ro

CĂLĂRAȘI

O nouă 
oportunitate pentru turism: 
Ruta secretelor județului 
Dâmbovița spre munții 

Bucegi!
Județul Dâmbovița își valorifică patrimoniul, 

propunând o nouă rută culturalturistică! La inițiativa 
administrației județene, Ruta secretelor județului 
Dâmbovița spre munții Bucegi a fost recunoscută la 
nivelul ministerului de resort și urmează să fie promo 
vată. Reunind elemente turistice, culturale și istorice, 
traseul valorifică obiective de interes precum: Curtea 
Domnească din Târgoviște, VulcanaPandele (Casa 
Atelier Gabriel Popescu) – VulcanaBăi (Centrul Inter 
național Ecumenic) – zona Șaua Dichiului (platoul 
Bucegi) – lacul Scropoasa și Cheile Orzei – Cascada 7 
Izvoare – Cheile Zănoagei – lacul și barajul Bolboci – 
Cheile Tătarului – platoul Padina – grota și mănăstirea Peș 
tera Ialomița – Babele și Sfinxul – Cascada Obârșia Ialomiței. 

Sursa: jurnaldedambovita.ro

DÂMBOVIțA

 
Fonduri europene 
pentru asigurarea 
asistenței sociale, 
în actualul context 

pandemic
În parteneriat cu Direcția Județeană de Asisten 

ță Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Giurgiu, Con 
siliul Județean Giurgiu a obținut finanțare europeană 
în cadrul Programului Operațional Infrastructură Ma 
re 20142020, Axa prioritară 9 – „Protejarea sănătății 
populației în contextul pandemiei cauzate de Covid 
– 19”. Prin proiect, instituțiile partenere își propun 
să consolideze capacitatea DGASPC Giurgiu de a ges 
tiona situația de criză sanitară, prin achiziții constând 
în echipamente și aparate medicale, precum și mate 
riale de protecție, atât pentru angajații DGAASPC, cât 
și pentru beneficiarii serviciilor sociale furnizate. Proiec 
tul, care va fi implementat în perioada 22 iulie 2020 – 
30 aprilie 2021, are un buget de peste 4,3 milioane de lei. 

Sursa: giurgiu‐net.ro

GIURGIU

http://curier.ro
http://opiniacalarasi.ro
http://jurnaldedambovita.ro


Investiții 
majore 

în modernizarea 
drumurilor locale 

din Teleorman
În județul Teleorman, în subprogramul Drumuri 

de interes local și drumuri de interes județean (din 
cadrul Programului național de construcții de interes 
public sau social) au fost introduse 17 localități pen
tru realizarea unor investiții în infrastructura rutieră. 
Astfel, în comunele: Călinești, Botoroga, Călmățuiu 
de Sus, Conțești, Dracea, Lisa, Mavrodin, Mârzănești, 
Năsturelu, Peretu, Rădoiești, Siliștea Gumești, Slobo 
zia Mândra și Suhaia se vor desfășura lucrări de rea
bilitare și modernizare a drumurilor locale, pentru a 
se asigura locuitorilor condiții decente de viață. 

La nivel național, vor fi finanțate peste 1.200 de 
obiective, iar lucrările vizează reabilitarea și moder
nizarea drumurilor, realizarea și amenajarea de tro
tuare, șanțuri betonate și poduri, amenajarea de in
trări în curți, asfaltarea străzi, amenajarea de alei și 
pasarele pietonale sau reparații pe sectoare de drum 
comunal. 

Sursa: infotr.ro
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Inițiative 
de dezvoltare 

și incluziune socială 
în comuna Traian, 

printrun program POCU
Acțiunile din cadrul proiectului „Împreună in‐

ovăm – măsuri integrate de dezvoltare și incluziune 
socială în comuna Traian”, finanțat prin Programul 
Operațional Capital Uman, au contribuit la creșterea 
calității vieții populației. Astfel, prin derularea 
intervențiilor prevăzute, 377 de persoane au dobân
dit o calificare profesională, în timp ce 145 au reușit 
să se angajeze. Au fost înființate, de asemenea, 22 
de firme cu diverse domenii de activitate. Totodată, 
293 de copii au beneficiat de activități educaționale, 
în timp ce 106 persoane au fost înscrise în programul 
„A doua șansă” pentru a finaliza opt clase. Proiectul 
a debutat în luna august, 2017 și a avut o valoare de 
peste 21 de milioane de lei.  

Sursa: agendaialomiteana.ro

IALOMIțA

 
Festivalul Artelor 

„Nichita la Echinocțiu”
Săptămâna trecută, sa desfășurat la Ploiești 

cea dea XVa ediție a Festivalului Artelor „Nichita la 
Echinocțiu”, organizat de Centrul Județean de Cultură 
Prahova. Programul evenimentului a inclus specta
cole, expoziții, ateliere de creație și proiecții de filme, 
fiind conceput astfel încât să apropie tânăra genera 
ție de valorile spirituale românești. Dintre manifes
tările care au atras tinerii din județ menționăm: „24 
de elegii” – expoziție de eseu fotografic, „Gala tână‐
rului actor”, „Geometria unui sentiment” atelier de 
creație literară, colocviul interdisciplinar „Cât mai 
con tează azi ce citim, ce vedem, ce auzim?”, expoziția 
de pictură „Minima theatralia și alte povestiri”. 

Festivalul Artelor „Nichita la Echinocțiu” conti nuă 
întro manieră mai modernă manifestările culturale 
„Zilele poeziei românești”, realizate ca un omagiu de un 
grup de intelectuali, la un an de la moartea poetului. 

Sursa: ziarulprahova.ro

TELEORMAN

PRAHOVA

Sursă foto: obiectiv.net

http://infotr.ro
http://agendaialomiteana.ro
http://ziarulprahova.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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Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

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
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