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A fost inaugurat Centrul Cultural Protoieria Ploiești Nord,
obiectiv de patrimoniu restaurat prin ﬁnanțare Regio
Joi, 24 septembrie, Liviu Gabriel Mușat, directorul
La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul Axei
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a prioritare 5 au fost ﬁnanțate 32 de proiecte destinate
luat parte la inaugurarea Centrului Cultural Protoieria dezvoltării patrimoniului cultural prin care au fost so
Ploiești Nord, obiectiv de patrimoniu restaurat în ca licitate peste 370 de milioane de lei.
drul Programului Operațional Regional 20142020 (Re
gio), Axa prioritară 5  „Îmbunătățirea mediului urban
și conservarea, protecția și valoriﬁcarea durabilă a pa‐
trimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 „Con‐
servarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea pa‐
trimoniului natural și cultural”.
Prin acest demers au fost ﬁnanțate lucrări de con
solidare, restaurare și punere în valoare a unei clădiri
înscrise în categoria monumentelor istorice, astfel încât
să se asigure un spațiu adecvat realizării unor activități
compatibile cu statutul ediﬁciului și în deplină concor
danță cu viața comunitară. Proiectul, realizat cu scopul
de a crește importanța turismului cultural local, ca fac
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
tor stimulator al dezvoltării economiei locale și regio pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
nale, a derulat investiții în valoare totală de 4.843.769, implementarea acestui program.
81 lei. Din aceștia, peste patru milioane de lei au fost
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnan
alocate de Fondul European de Dezvoltare Regională, țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
peste 700 de mii de lei au avut ca proveniență bugetul (POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
național, în timp ce coﬁnanțarea beneﬁciarului a mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia,
depășit 96 de mii de lei.
regio.adrmuntenia.ro.
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Regio ﬁnanțează infrastructura educațională
din orașele Titu și Topoloveni, precum și modernizarea
iluminatului public în municipiul Câmpulung
Recent au fost semnate contractele de ﬁnanțare
pentru dezvoltarea infrastructurii învățământului teh
nic liceal și profesional din localitățile Titu (județul Dâm
bovița) și Topoloveni (județul Argeș), precum și pentru
reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul
Câmpulung (județul Argeș). Proiectele „Reabilitarea,
extinderea și modernizarea Liceului Tehnologic Goga
Ionescu”, depus de administrația orașului Titu, „Con‐
struire campus tehnologic – Liceul Tehnologic Topolo‐
veni”, inițiat de autoritatea publică locală, și „Reabili‐
tarea sistemului de iluminat public în municipiul
Câmpulung”, depus de Primăria Municipiului Câmpulung,
au obținut ﬁnanțare Regio (Programul Operațional Re
gional 20142020) în cadrul Axei prioritare 10 – „Îm‐
bunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea
de investiții 10.1  „Investițiile în educație, și formare,
inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dez‐
voltarea infrastructurilor de educație și formare”,
Obiectiv speciﬁc 10.2 „Creșterea gradului de participa‐
re la învățământul profesional și tehnic și învățare pe
tot parcursul vieții”, respectiv Axa prioritară 3 „Spriji‐
nirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de
carbon”, Prioritatea de investiții 3.1  „Sprijinirea
eﬁcienței energetice, a gestionării inteligente a energiei
și a utilizării energiei din surse regenerabile în infras‐
tructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sec‐
torul locuințelor”, Operațiunea C – Iluminat public.
Intervențiile preconizate de administrația orașului
Titu vizează lucrări de reabilitare termică, modernizare
și extindere a unor corpuri de clădire din Liceul Teh
nologic Goga Ionescu, în vederea asigurării unui cadru
optim de instruire a elevilor în specializările: sculer
matrițer, sudor și cofetar patiser. De asemenea, se are

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

Liceul Tehnologic „Goga Ionescu”, Titu

în vedere reconﬁgurarea exterioară a terenului și a zo
nelor de circulație, construirea a două terenuri de
sport, precum și amenajarea spațiilor verzi. Pe această
cale, se realizează o corelație între cererea existentă
pe piața muncii, determinată de dezvoltarea orașului
și a zonei industriale din jurul orașului, și specializările
învățământului liceal tehnic și profesional. Proiectul
necesită o perioadă de implementare de 94 de luni,
din 4 martie 2016 până la 31 decembrie 2023, și are
o valoare totală de 17.787.524,59 lei. Din aceștia,
peste 14,5 milioane de lei reprezintă alocarea din Fon
dul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR),
peste 2,2 milioane de lei constituie contribuția din bu
getul de stat, coﬁnanțarea eligibilă a beneﬁciarului
depășește 340 de mii de lei, în timp ce valoarea chel
tuielilor neeligibile, asigurate de beneﬁciar, este de
peste 700 de mii de lei.
Pentru a crește gradul de participare a elevilor la
învățământul profesional și tehnic, Primăria Orașului
Topoloveni, beneﬁciarul ﬁnanțării nerambursabile, va
îmbunătăți condițiile de desfășurare a activităților in
structiveducative din Liceul Tehnologic Topoloveni.
(continuare în pagina 4)
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(continuare din pagina 3)
Astfel, vor ﬁ realizate lucrări de reabilitare și mo
dernizare a unui corp de clădire, precum și de con
strucție a unui nou ediﬁciu ce va cuprinde săli de clasă,
cancelarie, ateliere, laboratoare, sală de festivități, pre
cum și spații administrative. Totodată, vor ﬁ achiziționa
te echipamente educative moderne și mobilier adecvat
procesului educațional. Prin aceste investiții, vor ﬁ rea
lizate spații optime pentru desfășurarea procesului
educațional aferent specializărilor: mecanică, industrie
alimentară, turism și alimentație, propuse de instituția
școlară în concordanță cu cerințele pieței muncii, și va
ﬁ asigurată egalitatea de șanse prin accesul la educație
al persoanelor cu dizabilități, al grupurilor defavorizate,
precum și al celor cu probleme de ordin social. Peri
oada de implementare a proiectului este de 57 de luni,
în intervalul 25 iunie 2018 – 28 februarie 2023. Valoa
rea totală a investițiilor ajunge la 8.883.663,11 lei, din
care peste 7,4 milioane de lei provin din FEDR, bugetul
național are o contribuție de peste un milion de lei,
coﬁnanțarea eligibilă a beneﬁciarului depășește 176 de
mii de lei, iar cuantumul cheltuielilor neeligibile, asigu
rate de beneﬁciar, este de peste 72 de mii de lei.
Prin proiectul depus, administrația municipiului
Câmpulung își propune să eﬁcientizeze iluminatul pu
blic, implementând sisteme moderne de iluminat și
de telegestiune. Astfel, prin înlocuirea sistemelor cla
sice de iluminat cu surse de lumină tip LED, caracteri
zate printro eﬁciență energetică ridicată și o durată
mare de viață, vor scădea consumul anual de energie
electrică, precum și emisiile de gaze cu efect de seră.
Proiectul are o perioadă de implementare de 43 de luni,
începând cu 1 iunie 2018 până la 31 decembrie 2021.
Intervențiile ce vor ﬁ realizate în cadrul acestui demers
au o valoare estimată la 5.802.833,50 lei din care peste
4,8 milioane de lei provin din FEDR, peste 745 de mii
de lei sunt alocate din bugetul național, peste 114 mii
de lei reprezintă coﬁnanțarea eligibilă a beneﬁciarului,
în timp ce peste 71 de mii de lei constituie valoarea
cheltuielilor neeligibile asigurate de beneﬁciar.

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

Orașul Topoloveni

Municipiul Câmpulung

În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înre
gistrat 1.793 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în
cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri neram
bursabile de peste 10 miliarde de lei. Din acestea, au
fost semnate contracte pentru 755 de cereri de ﬁnan
țare, a căror valoare solicitată este de peste 6,6 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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Sa modiﬁcat Ghidul Solicitantului – Condiții speciﬁce
de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte
cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

Sursă foto: pixabay.com

Miercuri, 23 septembrie, Ministerul Lucrărilor Pu
blice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) a emis or
dinul de modiﬁcare a Ghidului Solicitantului – Condiții
speciﬁce de accesare a fondurilor în cadrul apelului
de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parte
neriat, Obiectivul speciﬁc 4.1 – „Reducerea emisiilor
de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții
bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.
Principalele modiﬁcările se referă la:
• eliminarea cerinței de prezentare a datelor refe
ritoare la persoanele desemnate de partener în echipa
de implementare a proiectului, din cadrul Modelului –
Acord de parteneriat;
• menționarea posibilității ca echipa de implemen
tare a proiectului, de la nivelul partenerilor, să cuprin
dă și alți membri în afară de cei solicitați în mod obligatoriu
prin ghidul speciﬁc;
• prelungirea termenului pentru prezentarea Auto
rizației de construire în cazul achiziționării prin proiect
a punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor elec
trice.
Restul condițiilor și prevederilor din ghidul speciﬁc
rămân neschimbate.
Forma consolidată a Ghidului Solicitantului – Con
diții speciﬁce de accesare a fondurilor în cadrul apelului
de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parte
neriat este publicată pe siteul dedicat implementării Re
gio în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, regio.adr
muntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 4, titlul
Ghid 4.1  proiecte în parteneriat cu MDRAP, link:
https://regio.adrmuntenia.ro/download_ﬁle/article/15
65/Ghid41apel3parteneriatMLPDA23092020.rar,
sau pe siteul Autorității de Management pentru Pro
gramul Operațional Regional, www.inforegio.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnan
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR
la nivelul regiunii Sud Muntenia în data de 29 septembrie 2020

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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Marian GRADEA
• 16 ani de activitate în cadrul
ADR Sud Muntenia!
În data de 23 septembrie, colegul nostru Ma
rian GRADEA, expert, Serviciul monitorizare proiecte
POR, a împlinit 16 ani de activitate în cadrul ADR
Sud Muntenia!
Pe această cale, îl felicităm șii mulțumim pen
tru competență și pentru întreaga activitate desfă
șurată dea lungul celor 16 ani în cadrul Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu realizări în toate domeniile!

Sediul central al ADR Sud Muntenia din Călărași

www.adrmuntenia.ro
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE
Sursă foto: casagradina.ro

150 de milioane de euro pentru fermierii
afectați de COVID19
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a pu
blicat ghidul aferent Măsurii 21 – „Sprijin temporar cu
caracter excepțional acordat fermierilor și IMM‐urilor
care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID‐
19”. Astfel, până la 23 octombrie, fermierii din sectorul
zootehnic, bovine, ovine și caprine, precum și cei din
sectorul de legumefructe pot depune cereri de ﬁnan
țare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Ru
rală (PNDR) 2014 – 2020.
Cererile de sprijin însoțite de documentele ge
nerale și speciﬁce pot ﬁ depuse la centrele județene/
locale ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agri

cultură, respectiv al municipiului București, sau trans
mise prin fax, poștă și format electronic scanat prin e
mail, cu condiția asumării prin semnătură de către be
neﬁciar pe ﬁecare pagină a documentului transmis.
Sprijinul va ﬁ acordat sub formă de sumă forfetară
în funcție de dimensiunea fermei și urmează să ﬁe
plătit până la 30 iunie 2021, pe baza cererii de sprijin
aprobată de autoritatea competentă până la 31 de
cembrie 2020. Valoarea sprijinului este de maximum
7.000 de euro per beneﬁciar, în funcție de dimensiunile
și natura exploatației agricole.
Sursa: startupcafe.ro

Sursă foto: pixabay.com

Oportunități
pentru antreprenoriatul social!
Antreprenorii sociali din Sud Muntenia ar putea
beneﬁcia de ﬁnanțări cuprinse între 40.000 și 200.000
de euro pentru a crea societăți agricole și alte forme
de întreprinderi sociale la sate, în cadrul unor proiecte
viitoare de anvergură.
Aceste oportunități, pentru care a fost lansată
deja sesiunea de depunere a documentațiilor, pot ﬁ
valoriﬁcate în cadrul Programului Operațional Capital
Uman (POCU) 20142020, prin linia de ﬁnanțare „Spri
jin pentru înﬁințarea de întreprinderi sociale în mediul
rural” (AP 4/PI 9v/OS 4.16).
La nivel național, apelul beneﬁciază de un buget
de 30 de milioane de euro (21 milioane euro din fon
www.adrmuntenia.ro

duri UE și nouă milioane de la bugetul de stat), din
care 21 de milioane de euro vor ﬁ alocate pentru
schema de minimis.
Detalii privind algoritmul de implementare a sche
mei de ﬁnanțare pot ﬁ obținute accesând siteul Mi
nisterului Fondurilor Europene.
Sursa: startupcafe.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA
Sursă foto: 365romania.ro

O incursiune pe „Drumul Vinului”
la Conacul Urlățeanu, Prahova
Conacul Urlățeanu se aﬂă la aproximativ 18 kilome
tri de municipiul Ploiești și face parte, alături de alte cra
me și conace, din circuitul turistic „Drumul Vinului”.
Cum soarele acestei toamne aurii ne dezmiardă
încă potecile, iar strugurii, transformați întro dulce pro
misiune de evadare, fac drumul mai tentant, vă pro
punem un popas discret, virtual sau în condiții de dis
tanțare ﬁzică, la una din cramele aﬂate pe Drumul Vinului.
Reeditând un segment mai vechi dintrun drum al vi
nului folosit de romani, acesta străbate podgoriile re
numite ale județului Prahova și include popasuri la co
nace, curți domnești și mănăstiri, oferind tuturor ocazia
săși creeze momente memorabile.
Un astfel de popas este considerat Conacul Urlă
țeanu, situat în vecinătatea orașului Urlați (cunoscut
și ca „orașul dintre vii”, așezare al cărei istoric se pierde
în negura vremurilor). Conacul a fost construit de boie
rul Urlățeanu în anul 1922, în vârful dealului, în mijlocul
viilor cu struguri roșii unde soarele cu razele lui calde
www.adrmuntenia.ro

dezmiardă strugurii pregătindui pentru cea mai de
gustată licoare. Construcția a fost introdusă în circuitul
turistic vitivinicol după ce, în anul 1999, Cramele Ha
lewood au reușit să restaureze conacul și crama. Astfel,
turiștii au posibilitatea de a vizita o cramă funcțională
și de a regăsi atmosfera autentică a unei vechi case bo
ierești care impresionează atât prin arhitectura proprie,
cât și prin frumusețea domeniului pe care este situată.
„La Crama Urlățeanu, drumețul devine boier” și,
dornic să cunoască tainele vinului, ajungând în acest
loc plin de liniște și de lucruri care spun istorii intere
sante, aﬂă cum lucrau și cum trăiau înaintașii noștri.
Călătoria devine, cu siguranță mai interesantă da
că pe lista obiectivelor de vizitat veți include, pe lângă
renumitele podgorii Dealu Mare, Tohani sau Valea Că
lugărească și obiective precum Conacul Bellu, Mănăs
tirea Vărbila, Mănăstirea Jercălăi, Crama 1777 și Mă
năstirea Zamﬁra.
Sursa: amfostacolo.ro
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Au început
lucrările de asfaltare
a DJ 735!

Sursă foto: asfaltaridrumuri.ro

ARGEȘ

În data de 22 septembrie, a fost dat ordinul de
începere a lucrărilor de asfaltare pe drumul județean
DJ 735 Câmpulung – Albești – Cândești. Investiția de
aproximativ 26 de milioane de lei este asigurată din
bugetul administrației județene. Cu o suprafață de pes
te 11 kilometri, drumul unește comunele Bughea de
Sus și Albeștii de Muscel. Pe lângă lucrările de asfal
tare, vor mai ﬁ construite 56 de podețe, vor ﬁ ame
najate șanțurile și vor ﬁ construite rigole pentru asi
gurarea accesului la proprietăți. Prin aceste investiții,
în 13 luni, cât este estimată perioada de intervenții,
participanții la traﬁc vor beneﬁcia de condiții de sigu
ranță și mobilitate îmbunătățite.
Sursa: jurnaluldearges.ro

Lucrări
de modernizare
a infrastructurii rutiere
în județul Dâmbovița!

DÂMBOVIțA

Administrația județului Dâmbovița a semnat
contractul de execuție a lucrărilor cuprinse în cel de
al doilea lot al proiectului ﬁnanțat prin Programul
Operațional Regional 2014 – 2020  „Dezvoltarea in‐
frastructurii de transport județean prin modernizarea
DJ 720, DJ 720B, DJ 711 și DJ 101B, pe traseul limită
județ Prahova – Moreni – Gura Ocniței ‐Răzvad – Ulmi –
Târgoviște – Comișani ‐ Bucșani – Băleni – Dobra –
Finta – Bilciurești ‐Cojasca – Cornești – Butimanu –
Niculești – limită județ Ilfov”.
Din 212.845.189,34 lei, cât reprezintă valoarea
totală a proiectului, pentru lotul II este estimată valoa
rea de 36.299.420,42 lei, lucrările de modernizare vizând
DJ 711 Ulmi – Comișani – Băleni, în lungime de 16 km.
Având în vedere complexitatea și valoarea lucră
rilor, precum și lungimea traseului, obiectivul de in
vestiții a fost împărțit în patru loturi, după cum ur
mează: lotul I (DJ 720 și DJ 720B) – limita județului
Prahova – intrare în municipiul Moreni – ieșire din
municipiul Moreni – Gura Ocniței (intersecție DJ 720) –
Ulmi (intersecție DJ 711), în lungime totală de 13,169
km; lotul II – DJ 711 Ulmi – Comișani – Băleni, în lungi
me de 16 km; lotul III – DJ 711 Băleni (pod peste
Racoviță) – Dobra – Bilciurești – Cojasca, în lungime
de 19,350 km, și lotul IV – DJ 711 Cojasca (pod peste
canal) – Bujoreanca și DJ 101B Lucianca – Niculești –
limită județ Ilfov, în lungime de 13,642 km. Proiectul
a fost depus în cadrul POR 2014 – 2020, Axa prioritară
6 – „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de im‐
portanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 – „Sti‐
mularea mobilității regionale prin conectarea nodu‐
rilor secundare și terțiare la infrastructura TEN‐T,
inclusiv a nodurilor multimodale”.
Sursa: ziardambovita.ro

Două licee
cu proﬁl preponderent
agricol din județul
Călărași vor ﬁ susținute
ﬁnanciar de MADR

CĂLĂRAȘI

Sectorul agricol călărășean va beneﬁcia în curând
de forță de muncă tânără și profesionalizată! Progra
mul anual de investiții speciﬁce activității de învățământ
în domeniul agriculturii implementat de Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), a cărui valoa
re în acest an se ridică la 10 milioane de lei, aduce pe
lista unităților școlare de proﬁl ﬁnanțate două licee
călărășene. Este vorba despre Colegiul Agricol „Sandu
Aldea” Călărași și de Liceul Tehnologic Nr. 1 Fundulea.
Prin implementarea măsurilor cuprinse în contractele
de ﬁnanțare, MADR vizează dezvoltarea învățămân
tului liceal agricol românesc, în scopul realizării obiec
tivului de întinerire și profesionalizare a forței de mun
că din agricultură.
La nivel național, vor beneﬁcia de ﬁnanțare pen
tru investiții speciﬁce și asigurarea unor cheltuieli ma
teriale 56 de licee tehnologice cu proﬁl preponderent
agricol.
Sursa: observatorcl.info
www.adrmuntenia.ro
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Zilele
Muzeului Giurgiuvean
la a XIIIa ediție!

INFO
JUDEțE

TehniCOOL –
corelarea învățământului
profesional și tehnic
cu piața muncii

GIURGIU

IALOMIțA

Pentru municipiul Giurgiu, 23 septembrie este o
dată cu o însemnătate istorică: în acest an, în cadrul „Zi‐
lelor Muzeului Giurgiuvean” sau aniversat 617 ani de
la atestarea documentară a Cetății Giurgiu, prin Tratatul
de alianță semnat și trimis de la Giurgiu de către voie
vodul Mircea cel Bătrân către regele Poloniei Vladislaw
Yagello (23 septembrie 1403). În acest context, cea dea
XIII a ediție a sărbătorii anuale organizate de Muzeul
Județean „Teohari Antonescu” a fost marcată, la ﬁnal,
prin organizarea unui tur documentar al specialiștilor
instituției la principalele monumente istorice din zona
veche a capitalei de județ, în vederea redescoperii po
tențialului turistic al urbei. În ideea valoriﬁcării lor vii
toare pe trasee de turism cultural, sa constatat exis
tența a două potențiale circuite, care grupează pe de
o parte monumentele din ansamblul Muzeul Județean
„Teohari Antonescu”, Parcul Alei, ruinele Cetății din In
sulă, Podul Bizetz, Cheiul de piatră, biserica Schitului
„Sf. Nicolae”, iar pe de altă parte ansamblul străzii Mir
cea cel Bătrân, între zona Parcului și Turnul Ceasornicului.
Sursa: giurgiupesurse.ro

Prin proiectul TehniCOOL – Îmbunătățirea acce
sului la activități de învățare în mediul de muncă real
pentru elevii învățământului profesional și tehnic din
județul Ialomița, implementat de Inspectoratul Școlar
Județean Ialomița în calitate de lider, a crescut numă
rul de elevi din învățământul profesional și tehnic ca
re au beneﬁciat de programe de învățare care să le fa
ciliteze accesul pe piața muncii. Astfel, grație ﬁnanțării
europene, 333 de elevi provenind din Liceul Mihai Emi
nescu, Liceul Alexandru Ioan Cuza, Liceul Înălțarea Dom
nului (din municipiul Slobozia), Liceul Tehnologic Urzi
ceni și Școala Profesională Reviga au parcurs programe
educative de învățare practică, iar 167 dintre absolvenții
acestor instituții sau încadrat pe piața muncii. Elevii din
grupul țintă au fost caliﬁcați în meseriile de mecanic auto,
estetică, în domeniul economic, dar și alte tipuri de servicii.
Sursa: obiectiv.net

Parteneriat
pentru amenajarea
Domeniului Regal Peleș!

Youth
Engagement in Society
(YES) Camp – o oportunitate
pentru tinerii din Alexandria

Moment istoric pentru orașul Sinaia: a fost sem
nat Protocolul de colaborare pentru refacerea aleilor
Castelului Peleș și pentru construirea statuii Regelui
Mihai I al României. În baza parteneriatului ce reuneș
te Asociația Patrimoniului Regal Peleș, Ministerul Cul
turii și Primăria Orașului Sinaia va demara proiectul de
reabilitare a traseelor istorice de pe Domeniul Regal
Peleș prin intermediul cărora vor ﬁ puse în valoare ce
le mai speciale zone de belvedere din munții Bucegi.
Astfel, cei șapte kilometri de drumuri și alei pietruite
vor oferi oportunitatea de a redescoperi Domeniul
Regal Peleș, precum și traseul montan ce conduce
până la Stâncile Franz Joseph.
Totodată, în centrul orașului, va ﬁ ridicată statuia
Regelui Mihai I al României.
Sursa: primarph.ro

Tineri din municipiul Alexandria au oportunitatea de a
deveni lideri implicați în procesul de luare a deciziilor în co
munitate grație inițiativei YES! Camp. Astfel, alături de repre
zentanți ai localităților Piatra Neamț, Vaslui, Caracal, Târgoviște,
Arad, Oradea și Satu Mare, aceștia vor lua parte la sesiuni de
educație civică, educație media și scriere de proiecte con
cepute cu scopul de ași înțelege mai bine comunitățile și
modul în care le pot ajuta. De asemenea, participanții vor
avea oportunitatea de a lucra direct cu experți pentru ași
scrie propriile proiecte pe care să le implementeze în
comunitățile lor. Accesul la sesiunile de formare este gratuit.
Youth Engagement in Society (YES) Camp este o tabără digi
tală ceși propune să crească gradul de conștientizare și im
plicare a tinerilor în ceea ce privește problemele sociale de
actualitate din comunitățile în care aceștia trăiesc.
Sursa: trnews.ro

TELEORMAN

PRAHOVA

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.

