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Fonduri Regio pentru dezvoltarea durabilă
a municipiului Ploiești și pentru infrastructura socială
din județul Argeș

A

u fost semnate contractele de ﬁnanțare aferente proiectelor ce vizează dezvoltarea urbană
durabilă – „Modernizare str. Gh. Grigore Cantacuzino în zona pasaj CFR Podul Înalt prin
lărgirea la 4 benzi, reabilitare str. Gh Grigore Cantacuzino, tronson Șos. Vestului – limita oraș,
inclusiv terminal multimodal”, depus de Primăria Municipiului Ploiești, precum și infrastructura
socială – „Complex de servicii sociale – orașul Costești, județul Argeș”, inițiat de Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș. Prin cele două inițiative, a fost accesată
ﬁnanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 20142020 (Regio).
Administrația municipiului Ploiești beneﬁciază de
fonduri Regio pentru eﬁcientizarea serviciilor de trans
port public de călători, astfel încât reducerea număru
lui de deplasări cu autoturismele personale să deter
mine diminuarea emisiilor de carbon generate de traﬁcul
rutier. În acest sens, vor ﬁ realizate intervenții care
vor crește calitatea și siguranța modurilor nemotorizate
de transport și a transportului public de călători. Ca
atare, investițiile preconizate vor genera infrastructura
necesară închirierii, respectiv deplasărilor cu bicicleta
și reîncărcării automobilelor electrice sau hibrid. De
asemenea, va ﬁ construit și dotat corespunzător un ter
minal multimodal care să deservească transportul pu
blic motorizat și nemotorizat, în cadrul căruia vor ﬁ a
menajate spații de așteptare și de parcare. Totodată,
vor ﬁ implementate sisteme de etiketing și de mana
gement inteligent al traﬁcului. Nu în ultimul rând, par
tea carosabilă din zona pasajului CFR Podul Înalt va ﬁ
extinsă la două benzi de circulație pe ﬁecare sens și vor
ﬁ amenajate sensuri giratorii la intersecția străzii Gh.
Grigore Cantacuzino cu strada Gen. Eremia Grigorescu,
respectiv la intrarea în viitorul terminal multimodal.
Implementat în 72 de luni, în perioada 1 ianuarie
2018 – 31 decembrie 2023, proiectul este ﬁnanțat în
cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile”, Prioritatea de investiții 4.e – „Promovarea

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele
urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multi‐
modale durabile și a măsurilor de adaptare relevante
pentru atenuare”, Obiectiv speciﬁc 4.1 „Reducerea
emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin
investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană du‐
rabilă” și are o valoare totală de 65.554.957,34 lei. Din
aceștia, peste 51 de milioane de lei provin din Fondul
European de Dezvoltare Regională (FEDR), peste 7,8
milioane de lei sunt alocați din bugetul național, co
ﬁnanțarea beneﬁciarului este de peste 1,2 milioane de
lei, în timp ce cuantumul cheltuielilor neeligibile, asigu
rate de beneﬁciar, depășește 5,5 milioane de lei.
Prin proiectul depus, Direcția Generală de Asis
tență Socială și Protecția Copilului Argeș (DGASPC Ag)
are în vedere îmbunătățirea serviciilor sociale furnizate,
prin închiderea centrului de plasament existent în ca
drul Complexului de Servicii pentru Copii cu Dizabilități
și valoriﬁcarea celor mai bune alternative care să per
mită dezvoltarea armonioasă și deplină a beneﬁciarilor
acestei măsuri de protecție. În acest sens, vor ﬁ construi
te și dotate două case de tip familial având o capacitate
de 12 locuri ﬁecare, precum și un centru de zi de recu
perare destinat copiilor.
(continuare în pagina 3)

2

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

Info Regional Sud Muntenia #480

PROGRAMUL OPERAțIONAL REGIONAL
20142020

31 august • 7 septembrie 2020

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

Sursă foto: pixabay.com

(continuare din pagina 2)
Astfel, cele două case de tip familial vor ﬁ inte
grate în comunitate, oferind un climat socioafectiv
propice formării personalității copiilor, în timp ce în
centrul de zi vor ﬁ furnizate servicii suport atât pentru
beneﬁciarii celor două case, cât și pentru copiii cu
dizabilități neinstituționalizați din orașul Costești și din
zonele limitrofe. În acest context, se vor realiza pro
grame individualizate de recuperare constând în rea
bilitare prin kinetoterapie, logopedie, terapie
ocupațională, consiliere psihologică, orientare școlară
și profesională, activități de psihopedagogie specială,
terapie psihologica individuală și de grup, sprijin pentru
orientare școlară și profesională a beneﬁciarilor, con
siliere și sprijin pentru familiile beneﬁciarilor, programe
educaționale, recreative și de socializare speciﬁce co
pilului și tânărului cu dizabilități, adecvate vârstei, par
ticularităților și potențialului de dezvoltare a acestora.
Aplicația este ﬁnanțată prin Axa prioritară 8 – „Dez‐
voltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Priori
tatea de investiții 8.1 „Investițiile în infrastructurile sa‐
nitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel
național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea
ce privește starea de sănătate și promovând incluziu‐
nea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile
sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de
la serviciile instituționale la serviciile prestate de co‐
lectivitățile locale”, Obiectiv speciﬁc 8.3 – „Creșterea
gradului de acoperire cu servicii sociale”.
Cu o perioadă de implementare de 44 de luni, în
intervalul 1 mai 2019 – 30 decembrie 2022, proiectul
are o valoare totală de 6.657.300,01 lei. Din aceștia, pes
te 3,2 milioane de lei sunt asigurate din FEDR, peste 1,3
milioane de lei provin din bugetul național, peste 90
de mii de lei reprezintă coﬁnanțarea eligibilă a beneﬁ
ciarului, în timp ce valoarea cheltuielilor neeligibile asi
gurate de beneﬁciar este de aproximativ două milioane
de lei.
În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înregis
trat 1.775 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 745 de cereri de ﬁnan
țare, a căror valoare solicitată este de peste 6,5 miliar
de 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.
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Mirela TIBERIU
• 14 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 1 septembrie, colega noastră Mirela
TIBERIU, arhivar, Compartimentul arhivă, împlinește
14 ani de activitate în Agenție!
Cu această ocazie, te felicităm șiți mulțumim
pentru profesionalismul și motivația manifestate în
activitatea desfășurată în cadrul Agenției pentru Dez
voltare Regională Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu realizări pe toate planurile!

Sediul central al ADR Sud Muntenia din Călărași

www.adrmuntenia.ro

5

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #480
31 august • 7 septembrie 2020

OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE
Sursă foto: pixabay.com

Fonduri pentru digitalizarea IMMurilor
Microîntreprinderile și IMMurile vor putea ob
ține ﬁnanțări pentru digitalizare, în cadrul Programului
Național de Digitalizare a Microîntreprinderilor și IMM
urilor ce dispune de o alocare de 150 de milioane de
euro. Această inițiativă este ﬁnanțată în cadrul Progra

mului Operațional Competitivitate 20142020 și pre
supune acordarea de suport ﬁnanciar, printre altele,
pentru achiziționarea de semnătură electronică, arhi
vare electronică și servicii de securitate cibernetică.
Sursa: ﬁnantare.ro

Sursă foto: pixabay.com

935 de milioane
de euro
pentru companiile
afectate
de coronavirus
Recent, Comisia Europeană a aprobat schema de
ajutor de stat în valoare de peste 4,5 miliarde de lei,
echivalent a 935 de milioane de euro, solicitată de Ro
mânia pentru o serie de demersuri menite a susține
companiile afectate de coronavirus.
Acest suport ﬁnanciar va lua forma unor granturi
directe pentru capital de lucru și investiții productive
și va ﬁ coﬁnanțat de Fondul European de Dezvoltare
Regională.
Obiectivul măsurii este să furnizeze lichidități pen
tru IMMuri, fapt ce le permite săși continue
activitățile, să demareze investiții și să mențină locurile
de muncă. Apelul de proiecte a fost lansat la începutul
lunii septembrie.
Sursa: ﬁnantare.ro
www.adrmuntenia.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA
Sursă foto: muntiinostri.ro

Cheile Zănoagei –
cheia unei aventuri de neuitat!
La ﬁnalul acestei vacanțe de vară, care nea recon
ﬁgurat planurile punând pe primul loc siguranța, vă
propunem o destinație aparte, caracterizată prin aven
tură și mister: traseul Cheile Zănoagei – Lacul Scropoa
sa – Cheile Orzei – Cascada Șapte Izvoare. Cheile Zănoa
gei – supranumite și Rezervația a IIIa a Bucegilor sunt
situate în Masivul Bucegi, pe Valea Ialomiței, în raza lo
calității Moroeni, întinzânduse pe o suprafață de un
kilometru. Relieful acestora este calcaros și puternic
erodat, înălțimea pereților ajungând până la 200 de me
tri. Printre aceste vârfuri, râul Ialomița își face cu în
drăzneală drum în cascade, datorită diferențelor de ni
vel. Peisajul este cu adevărat spectaculos grație dispunerii
stâncilor ce permit luminii soarelui să pătrundă și să
rămână pentru mai mult timp. Din acest motiv, Cheile
Zănoagei pot păstra un microclimat cald, speciﬁc zonei
sudmediteraneene, dezvoltând astfel o vegetație bo
gată și rară ce înnobilează peisajul.
Intrarea din nord în chei se face traversând râul
www.adrmuntenia.ro

Zănoaga, în dreptul campingului Zănoaga, pe o poteca
marcată, spre Lacul Scropoasa. Lacul Scropoasa, un lac
de baraj artiﬁcial construit în anul 1929 în scopuri hidro
energetice, este situat la aproape 1.200 de metri alti
tudine, are o suprafață 5,7 hectare și alimentează hidro
centrala de la Dobrești, una dintre cele mai vechi din
România, construită în anul 1936.
În continuarea potecii de la Scropoasa spre vest,
se ajunge la Cascada Șapte Izvoare a cărei apă dovedeș
te proprietăți deosebite de calitate și puritate. Aceste
proprietăți sunt certiﬁcate de studii științiﬁce dublate
de ipoteza că izvoarele ar traversa un zăcământ de ar
gint care împiedică dezvoltarea bacteriilor.
Cu o diﬁcultate medie și posibilități de campare,
cu o apă de o puritate deosebită, din care legenda spu
ne că ar ﬁ băut însuși Zamolxe, traseul Cheile Zănoagei –
Lacul Scropoasa – Cheile Orzei – Cascada Șapte Izvoare
este o destinație de vis!
Sursa: adevarul.ro

7

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #480
31 august • 7 septembrie 2020

Modernizarea
celei mai importante
artere rutiere din Călărași,
în licitație publică!
CĂLĂRAȘI

Sursă foto: img.directbooking.ro

ARGEȘ

INFO
JUDEțE

Administrația locală din municipiul Călărași a
lansat în licitație publică proiectarea și execuția lu
crărilor aferente proiectului „Reducerea emisiilor de
carbon în municipiul Călărași prin modernizarea in‐
frastructurii căilor de rulare a transportului public
local”.
Demersul, ﬁnanțat în cadrul Programului Opera
țional Regional 20142020, vizează modernizarea in
tegrală a străzilor București și Prelungirea București,
reabilitarea trotuarelor, precum și amenajarea spa
țiilor vezi, în vederea reducerii emisiilor de carbon.
Valoarea lucrărilor de modernizare se ridică la peste
37,5 milioane de lei.
Sursa: observatorcl.info

Drum modernizat
în comuna Rucăr!

Lucrările de modernizare a drumului comunal
21 din satul Sătic, comuna Rucăr, sau ﬁnalizat. Astfel,
pe o lungime de 12 kilometri, sa turnat asfalt, au fost
amenajate rigole, podețe și apărători de maluri, in
terveninduse și la cele 12 drumuri laterale. Investi
țiile, având o valoare de aproximativ 10 milioane de
lei, au fost realizate în cadrul Programului Național
de Dezvoltare Locală II. Proiectul pune în valoare co
muna Rucăr, având în vedere potențialul turistic al
acesteia datorat reliefului variat, pe de o parte, și ve
cinătății cu un sit natural protejat, pe de alta.
Sursa: jurnaluldearges.ro

Titu –
Tabăra Națională
de Sculptură
„Vasile Blendea”

Investiții
de peste 11 milioane de lei,
fonduri europene,
la Spitalul Județean
de Urgență
Giurgiu

În perioada 115 septembrie, orașul Titu găzdu
iește Tabăra Națională de Sculptură „Vasile Blendea”.
Tema ediției din acest an, ce reunește sculptori în pia
tră consacrați la nivel național, este „Interferențe cul‐
turale”. Operele de artă realizate în cadrul taberei
de sculptură vor face obiectul unei expoziții al cărei
vernisaj se va desfășura vineri, 11 septembrie, la ora
16:00. Acestea vor rămâne să înnobileze Parcul Oră
șenesc Titu, înfrumusețândul și dândui o notă de
autenticitate.
Aﬂat la a cincea ediție, evenimentul este orga
nizat Consiliul Județean Dâmbovița, prin Centrul Ju
dețean de Cultură Dâmbovița, în parteneriat cu Pri
măria Orașului Titu
Sursa: agerpres.ro

Administrația județului Giurgiu a obținut o nouă
ﬁnanțare europeană prin Programul Operațional In
frastructură Mare 20142020. Astfel, prin proiectul
„Dotare medicală performantă pentru STOPare CO‐
VID 19 la nivelul județului Giurgiu – CO‐STOP” se
dorește creșterea capacității de tratare și monitori
zare a pacienților COVID19 de către personalul me
dicosanitar și diminuarea riscurilor de infectare a
personalului medicosanitar și auxiliar al instituției
spitalicești.
Ca atare, vor ﬁ achiziționate echipamente me
dicale necesare tratării cazurilor de cu virusul SARS
COV2, echipamente de protecție și materiale sanita
re. Proiectul are o valoare de peste 11 milioane de lei.
Sursa: giurgiu‐net.ro

GIURGIU

DÂMBOVIțA

www.adrmuntenia.ro
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INFO
JUDEțE

Proiecții
investiționale
în infrastructura Spitalului
Județean de Urgență
Slobozia!

Sursă foto: i.ytimg.com

IALOMIțA

La nivelul administrației județene ialomițene au
fost aprobate nota conceptuală și tema de proiectare
pentru construirea și dotarea unui bloc alimentar și a
unei spălătorii, pe a căror terasă va ﬁ realizat un heliport.
Conform proiectului, va ﬁ realizată o nouă clădire, cu
regim de înălțime parter și etaj, ce va ﬁ amplasată între
biserica din curtea spitalului și construcția nouă a viito
rului bloc operator. De menționat este faptul că inves
tiția este necesară, având în vedere că atât blocul ali
mentar existent, cât și spălătoria vor ﬁ demolate pentru
a ﬁ construit blocul operator. Întregul demers privind rea
lizarea unui ediﬁciu destinat blocului alimentar, spălăto
riei și heliportului vizează investiții de opt milioane de lei.
Sursa: obiectiv.net

TELEORMAN

Oportunități
pentru fermierii
teleormăneni,
prin GAL Valea Câlniței

Se dă startul
lucrărilor de modernizare
a drumului județean
ce leagă județele Prahova
și Dâmbovița

PRAHOVA

Până la sfârșitul lunii septembrie, pot ﬁ accesate
până la 40 de mii de euro pentru apelul de proiecte
aferent măsurii: M2.2/2B  „Acces facil în domeniul
agricol al unor fermieri caliﬁcați și reînnoirea gene‐
rațiilor”. În cadrul acestei oportunități de ﬁnanțare
deschise de Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea
Câlniței sunt considerați beneﬁciari eligibili tinerii fer
mieri, conform art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se
instalează ca unici șeﬁ ai exploatației agricole; per
soana juridică cu mai mulți acționari, unde un tânăr
fermier, așa cum este deﬁnit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/
2013, se instalează și exercită un control efectiv pe ter
men lung în ceea ce privește deciziile referitoare la
gestionare, la beneﬁcii și la riscurile ﬁnanciare legate
de exploatație și deține cel puțin 50%+1 din acțiuni.
Informații detaliate privind accesarea și deru
larea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitan
tului elaborat de GAL și postat pe pagina de internet
a instituției: www.valeaclanitei.ro.
Sursa: ziarulteleormanul.ro

Sa lansat licitația pentru execuția lucrărilor de mo
dernizare a DJ 720, infrastructură rutieră ce realizează le
gătura între județele Prahova și Dâmbovița, prin localitățile
Florești, Călinești, Filipeștii de Pădure și Ditești. Astfel, cu
investiții de peste 45 de milioane de lei, va ﬁ modernizată
platforma drumului, vor ﬁ refăcute trotuarele și vor ﬁ
amenajate poște de biciclete. De asemenea, va ﬁ moder
nizat sistemul de iluminat și vor ﬁ create stații pentru
transportul public. Toate aceste intervenții vor ﬁ realizate
în cadrul unui proiect ce vizează creșterea capacității por
tante, a vitezei medii de deplasare a autovehiculelor și a
siguranței rutiere pe drumul județean DJ 720, în vederea
îmbunătățirii accesibilității județului Prahova la rețeaua
de transport TEN T și către Polul de Creștere Ploiești.
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.

