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Marți, 16 februarie, la sediul central din 
municipiul Călărași al Agenției pentru 

Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, 
în cadrul unei conferințe de presă, Liviu 
Gabriel Mușat, directorul general al ADR 
Sud Muntenia, a semnat două contracte de 
finanțare alături de Sandu Manea, primarul 
comunei Gurbănești și Costel Boitan, 
primarul comunei Valea Argovei, prin care 
infrastructura școlară din cele două unități 
administrativ - teritoriale primește finanțare 
din Programul Operațional Regional (POR) 
2014-2020, în cadrul Axei prioritare 10 - 
„Îmbunătățirea 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 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 sistemului”, Operațiunea B – 
„Învățământ obligatoriu”.

Administrația din Gurbănești, județul Călărași a ob-
ținut fonduri nerambursabile pentru proiectul „Reabili-
tare, modernizare, extindere (desființare corpuri C2 si C3), 
dotare Școala Gimnazială Nr. 1, sat Gurbănești – Comu-
na Gurbănești – Județul Călărași” ce va fi implementat în 
93 de luni, în perioada 25 februarie 2016 – 30 octom-
brie 2023. Obiectivul general al proiectului îl constituie 
creșterea condițiilor din Școala Gimnazială nr. 1 din sa-
tul Gurbănești, în vederea îmbunătățirii performanțelor 
elevilor și reducerii ratei de abandon școlar din comună.

(continuare în pagina 3)

Finanțare Regio pentru infrastructura educațională
din județul Călărași

https://regio.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru 
implementarea acestui program.

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

(continuare din pagina 2)
Cei 90 de elevi, profesori și personal auxiliar vor be-

neficia de reabilitarea a cinci săli de clasă și trei labora-
toare, complet utilate, extinderea cu o anexă care va 
cuprinde sală de sport, vestiare și grupuri sanitare până 
la o suprafață de 535,53 mp, necesară pentru buna des-
fășurare a orelor de educație fizică. Bugetul proiectului 
are o valoare totală de 6.553.057,77 lei, din care peste 
2,73 milioane de lei reprezintă finanțarea nerambursa-
bilă din FEDR, peste 418 mii de lei sunt fonduri de la Bu-
getul de Stat, iar contribuția beneficiarului se ridică la 
aproape 3,34 milioane de lei.

Comuna Valea Argovei din județul Călărași va bene-
ficia de finanțare Regio pentru proiectul „Reabilitare, 
modernizare, extindere (prin desființare corp Anexa 
C2) și dotare Școala Gimnazială nr.1 - Comuna Valea 
Argovei (Corp A și Corp B) - Județul Călărași”, al că-
rui obiectiv general îl reprezintă îmbunătățirea condiții-
lor din unitatea de învățământ, în vederea creșterii per-
formanțelor elevilor și a reducerii abandonului școlar, 
prin reabilitarea a trei săli de clasă și a două laboratoa-
re complet utilate corpul de școală existent, ce va de-
servi peste 200 elevi din Valea Argovei. Corpul de școa-
lă va fi extins până la o suprafață de 677,50 mp, cu încă-
peri noi având funcțiuni de grupuri sanitare, cameră de 
depozitare pentru produse perisabile, spații cu destina-
ție administrativă, centrală termică și magazie. Finaliza-
rea investiției va conduce la scăderea ratei de abandon 
școlar în localitate, reducerea ratei de părăsire timpu-
rie a școlii sub 10% și creșterea ratei de absolvire în ve-
derea integrării pe piața muncii și diminuării ulterioare 
a indicelui sărăciei (IDUL). Proiectul, cu o durată de im-
plementare de 91 de luni în perioada 1 martie 2016 – 
30 septembrie 2023, are o valoare totală a bugetului de 
4.909.824,82 lei, din care peste 3.8 milioane de lei re-
prezintă contribuția FEDR, peste 587 de mii de lei este 
finanțarea de la Bugetul de Stat și 480 de mii de lei este 
contribuția beneficiarului.

Până la această dată, la nivelul regiunii de dezvolta-
re Sud – Muntenia au fost transmise 2.076 cereri de fi-
nanțare care au o valoare totală de 20,39 miliarde de 
lei, solicitând fonduri publice de peste 14,31 miliarde de 
lei. Pentru 792 dintre ele au fost semnate contracte de 
finanțare în valoare totală de 8,17 miliarde de lei și fon-
duri nerambursabile solicitate de aproape 6,93 miliar-
de de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar u-

nic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinde-
rea geografică a sistemului de înregistrare a proprietă-
ților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoa-
re totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv 
o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

La nivelul județului Călărași au fost transmise 198 de 
aplicații cu o valoare totală la depunere de peste 2,1 mi-
liarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 1,58 
miliarde de lei. Pentru 65 dintre ele s-au semnat con-
tracte de finanțare Regio, ce însumează o valoare to-
tală de peste 485 de milioane de lei și care solicită fon-
duri publice în valoare de 425 de milioane de lei. Pentru 
realizarea investițiilor POR în infrastructura educaționa-
lă, în județul Călărași au fost depuse 11 cereri de finan-
țare care au avut un buget cu o valoare totală de 61 de 
milioane de lei, din care valoarea fondurilor solicitate a 
fost de peste 53,6 milioane de lei. Au fost semnate nouă 
contracte de finanțare cu o valoare totală de 485,25 mi-
lioane de lei, ce au solicitat 425,51 milioane de lei - fon-
duri nerambursabile din FEDR și Bugetul Național.

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Joi, 11 februarie 2021, Liviu Gabriel Mușat, 
directorul general al Agenției pentru 

Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături 
de Ion Constantin, primarul comunei Malu cu 
Flori, au semnat contractul de finanțare pentru 
proiectul „Modernizare, extindere și dotare 
Școala Malu cu Flori din Satul Malu cu Flori, 
în Comuna Malu cu Flori, Județul Dâmbovița”, 
finanțat din Programul Operațional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 10 – „Îmbunătățirea 
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 dezvoltarea 
infrastructurilor de educație și formare”, 
Obiectivul 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 
sistemului”, Operațiunea B – „Învățământ 
obligatoriu”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crește-
rea gradului de participare la nivelul educației timpurii 
și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu 
risc crescut de părăsire timpurie a sistemului de învă-
țământ, prin modernizarea, extinderea și dotarea școlii 
existente în satul Malu cu Flori. Intervențiile prin proiect 
urmăresc reabilitarea construcției existente și extinde-
rea acesteia, asigurarea utilităților necesare funcționă-
rii și, nu în ultimul rând, dotarea cu echipamente speci-
alizate pentru procesul de învățământ.

Proiectul va fi implementat în 67 de luni, în perioa-
da 1 iunie 2018 – 31 decembrie 2023 și are un buget 
cu o valoare totală de peste 5.45 milioane lei, din ca-
re aproape 4.55 milioane lei reprezintă finanțarea ne-
rambursabilă din partea Fondului European de Dezvol-
tare Regională (FEDR), 696 mii de lei este finanțarea de 
la Bugetul de Stat și aproape 210 mii de lei este contri-
buția beneficiarului.

Până la această dată, la nivelul regiunii de dezvolta-
re Sud – Muntenia au fost transmise 2.076 cereri de fi-
nanțare care au o valoare totală de 20,39 miliarde de 
lei, solicitând fonduri publice de peste 14,31 miliarde de 
lei. Pentru 785 dintre ele au fost semnate contracte de 
finanțare în valoare totală de 8,1 miliarde de lei și fon-
duri nerambursabile solicitate de aproape 6,9 miliarde 
de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar u-
nic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinde-
rea geografică a sistemului de înregistrare a proprietă-
ților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoa-
re totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv 
o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru 
implementarea acestui program.

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

Școala din Malu cu Flori, județul Dâmbovița, 
modernizată prin Regio

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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La începutul acestei săptămâni, Agenția pentru Dezvolta-
re Regională Sud Muntenia a semnat trei contracte de finan-
țare pentru infrastructura de învățământ din comunele Bu-
ghea de Sus din județul Argeș, respectiv Puchenii Mari și Po-
iana Câmpina din județul Prahova. Fondurile nerambursabi-
le au fost obținute din Programul Operațional Regional (POR) 
2014-2020, Axa prioritară 10 – „Îmbunătățirea infrastructu-
rii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în 
educație, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru 
dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vie-
ții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare”, 
Obiectiv specific 10.1 – „Creşterea gradului de participare la 
nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în spe-
cial pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemu-
lui”, Operațiunea B – „Învățământului obligatoriu”.

Primăria Bughea de Sud din județul Argeș a primit finan-
țare Regio pentru proiectul „Reabilitare, modernizare şi do-
tare Școală Gimnazială nr. 1, comuna Bughea de Sus, jude-
țul Argeş”, prin care își propune îmbunătățirea calității in-
frastructurii, în vederea asigurării unui proces educațional la 
standarde moderne. În cele 61 de luni de implementare a 
proiectului, în perioada 28 noiembrie 2017 – 30 noiembrie 
2022, Școala Gimnazială nr. 1 Bughea de Sus va fi reabilita-
tă, modernizată și dotată cu echipamente IT, mobilier, sistem 
de supraveghere video și instalații detecție și alarmare de in-
cendiu, urmărind creșterea numărului total de participanți 
la procesul educațional, la nivelul școlii. Proiectul are un bu-
get cu o valoare totală de peste 3,2 milioane de lei, din ca-
re aproape 2,44 milioane de lei sunt fonduri nerambursabile 
din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 373 de 
mii de lei sunt fonduri de la Bugetul de Stat, iar 401 mii de lei 
reprezintă contribuția beneficiarului.

Prin proiectul „Extindere, reabilitare, demolare şi dotare 
Școala Pietroşani, com. Puchenii Mari, jud. Prahova”, Primă-
ria Comunei Puchenii Mari din județul Prahova a obținut fon-
duri nerambursabile pentru creșterea gradului de participa-
re la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu 
în satul Pietroșani din comuna Puchenii Mari, prin îmbună-
tățirea infrastructurii serviciilor de educație, în urma realiză-
rii unor lucrări de extindere, reabilitare, demolare și dotare a 
școlii gimnaziale din sat. Proiectul va fi implementat în 72 de 
luni, în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2023, și are 

un buget în valoare totală de aproape 6,59 milioane de lei. 
Din aceștia, peste 4,7 milioane de lei reprezintă fonduri ne-
rambursabile din FEDR, aproape 721 de mii de lei sunt fon-
duri de la Bugetul de Stat, iar peste 1,15 milioane de lei sunt 
contribuția beneficiarului.

„Modernizare şi dotare şcoala gimnazială ‘Învățător Ion 
Mateescu’ comuna Poiana Câmpina, județul Prahova” este 
proiectul prin care Primăria Comunei Poiana Câmpina din 
județul Prahova a primit finanțare din POR 2014-2020 pen-
tru creșterea gradului de participare la nivelul educației tim-
purii și învățământului obligatoriu, prin îmbunătățirea infras-
tructurii serviciilor de educație, în urma realizării unor lucrări 
de modernizare și dotare a școlii gimnaziale din satul Poiana 
Câmpina, comuna Poiana Câmpina. Perioada de implemen-
tare a proiectului este de 53 de luni, în perioada 1 mai 2018 – 
30 septembrie 2022, iar bugetul are o valoare totală de pes-
te 6,63 de milioane de lei, din care aproape 5,56 milioane de 
lei sunt fonduri nerambursabile din FEDR, aproape 850 de 
mii de lei sunt fonduri de la Bugetul de Stat și aproape 230 de 
mii de lei reprezintă cofinanțarea din partea beneficiarului.

Până la această dată, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud 
– Muntenia au fost transmise 2.076 cereri de finanțare ca-
re au o valoare totală de 20,39 miliarde de lei, solicitând fon-
duri publice de peste 14,31 miliarde de lei. Pentru 785 dintre 
ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală 
de 8,1 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 
aproape 6,9 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui 
beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Ex-
tinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăți-
lor în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare tota-
lă de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare ne-
rambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru 
implementarea acestui program.

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

Noi contracte de finanțare Regio
pentru școli din județele Argeș și Prahova

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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La sfârșitul acestei săptămâni Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a semnat 

trei noi contracte de finanțare pentru obiective 
de infrastructură educațională din municipiul 
Târgoviște, județul Dâmbovița și comuna Filipeștii de 
Târg, județul Prahova, respectiv pentru regenerarea 
urbană a orașului Titu din județul Dâmbovița.

Finanțarea pentru școlile generale a fost obținută din 
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, în ca-
drul Axei prioritare 10 - „Îmbunătățirea infrastructurii edu-
caționale”, Prioritatea de investiții 10.1 - „Investițiile în e-
ducație, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru 
dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vie-
ții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare”, 
Obiectiv specific 10.1 – „Creşterea gradului de participare 
la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în 
special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 
sistemului”, Operațiunea B – „Învățământ obligatoriu”.

Primăria Municipiului Târgoviște va implementa proiec-
tul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extin-
derea, reabilitarea, modernizarea şi echiparea Școlii Gim-
naziale ‘Tudor Vladimirescu’ din Târgovişte, județul Dâm-
bovița” cu fonduri nerambursabile Regio, având ca reper 
realizarea de investiții în infrastructura școlară prin extin-
derea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gim-
naziale „Tudor Vladimirescu” din Târgoviște, contribuind 
astfel la creșterea accesului, calității și a atractivității edu-
cației, precum și la creșterea atractivității sistemului edu-
cațional al municipiului Târgoviște, în cadrul sistemului te-
ritorial local și regional. În cele 90 de luni de implementa-
re, 1 iulie 2016 – 31 decembrie 2023, va fi reabilitat cor-
pul principal de clădire al Școlii Gimnaziale „Tudor Vladi-
mirescu”, va fi supraetajată sala de sport, va fi amenajată 
curtea interioară pentru funcționalizarea ca bază sportivă 
și va fi extinsă cu un corp administrativ și sală festivități, în 
vederea creșterii accesului, calității și atractivității educați-
ei în municipiul Târgoviște. Investiția are un buget cu valoa-
rea totală de 20.656.566,55 lei, din care aproape 7,5 mili-

oane de lei sunt fonduri nerambursabile din Fondul Euro-
pean de Dezvoltare Regională (FEDR), aproape 2,68 mili-
oane de lei reprezintă fondurile de la Bugetul Național, iar 
peste 489 de mii de lei este contribuția beneficiarului.

Primăria Comunei Filipeștii de Târg din județul Pra-
hova a obținut fonduri nerambursabile pentru proiectul 
„Construire Sală sport pentru Școala Gimnazială Filipeş-
tii de Târg, terenuri sport, alei pietonale şi carosabile, spa-
țiu parcare, împrejmuire, branşamente utilități, organiza-
re de şantier” pentru creșterea gradului de participare la 
nivelul educației în învățământul obligatoriu prin investi-
ții în îmbunătățirea infrastructurii educaționale și trans-
formarea Școlii Gimnaziale Filipeștii de Târg într-o unita-
te atractivă de învățământ pentru elevii din ciclul primar 
și gimnazial din comună. În perioada de implementare de 
81 de luni, între 1 august 2016 și 30 aprilie 2023, principa-
lele activități din proiect vor fi extinderea Școlii Gimnazia-
le Filipeștii de Târg prin construirea unei săli de sport mo-
derne, a terenurilor de tenis și a terenului de sport, con-
form planurilor arhitecturale și dotarea cu echipamente 
specifice a sălii și a terenurilor de sport conform standar-
delor în vigoare. Investiția are un buget cu o valoare to-
tală de 15.300.233,81 lei, din care aproape 8,23 milioane 
de lei sunt fonduri nerambursabile din Fondul European 
de Dezvoltare Regională (FEDR), aproape 1,26 milioane 
de lei reprezintă fondurile de la Bugetul Național, iar pes-
te 5,8 milioane de lei este contribuția beneficiarului.

Primăria Orașului Titu din județul Dâmbovița va fi be-
neficiar Regio pentru proiectul „Îmbunătățirea calității 
vieții populației oraşului Titu prin investiții în infrastructura 
rutieră, educațională şi socio-culturală”, finanțat din POR 
2014-2020, Axa prioritară 13 - „Sprijinirea regenerării ora-
şelor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b - „Oferirea 
de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială 
a comunităților defavorizate din regiunile urbane şi rura-
le”, Obiectivul specific 13.1 - „Îmbunătățirea calității vie-
ții populației în oraşele mici şi mijlocii din România”, al că-
rei obiectiv principal este revitalizarea fizică, economică 
și socială a unor comunități marginalizate din orașul Titu.

(continuare în pagina 7)

Finanțare Regio pentru infrastructură educațională
și regenerarea orașelor mici și mijlocii

din regiunea Sud - Muntenia

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
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ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are 
responsabilități delegate pentru implementarea acestui program.

Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare prin Programul 
Operațional Regional 2014 – 2020 (POR) puteți obține accesând siteul 
dedicat implementării Programului în regiunea Sud Muntenia, regio.
adrmuntenia.ro.

(continuare din pagina 6)
Activitățile desfășurate în ce-

le 77 de luni ale perioadei de im-
plementare a proiectului, cuprin-
să între 1 august 2017 și 31 de-
cembrie 2023, vor conduce la re-
abilitarea a 3,497 km de străzi și 
realizarea sistemului de colec-
tare și evacuare a apelor pluvia-
le, la reabilitarea termică și mo-
dernizarea Centrului de tineret 
din localitate și la construirea u-
nei creșe în orașul Titu. Buge-
tul investiției are valoarea tota-
lă de 17.846.468,75 lei, din care 
aproape peste 15,1 milioane de 
lei sunt fonduri nerambursabile 
din Fondul European de Dezvol-
tare Regională (FEDR), 2,31 mili-
oane de lei reprezintă fondurile 
de la Bugetul Național, iar peste 
426 de mii de lei este contribuția 
beneficiarului.

Până la această dată, la ni-
velul regiunii de dezvoltare Sud 
– Muntenia au fost transmise 
2.076 cereri de finanțare care au 
o valoare totală de 20,39 miliar-
de de lei, solicitând fonduri pu-
blice de peste 14,31 miliarde de 
lei. Pentru 785 dintre ele au fost 
semnate contracte de finanțare 
în valoare totală de 8,1 miliarde 
de lei și fonduri nerambursabile 
solicitate de aproape 6,9 miliar-
de de lei. Sumele includ și apli-
cația al cărui beneficiar unic es-
te ANCPI, în cadrul Axei priorita-
re 11 – „Extinderea geografică a 
sistemului de înregistrare a pro-
prietăților în cadastru şi cartea 
funciară”, și care are o valoare 
totală de aproape 1,44 de miliar-
de de lei, respectiv o valoare ne-
rambursabilă de peste 1,22 mili-
arde de lei.

Fonduri Regio pentru modernizarea 
infrastructurii educaționale și creșterea calității 

vieții pentru localități
din regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia

La începutul lunii februarie, Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud Mun-
tenia a semnat două contracte de finan-
țare din Programul Operațional Regional 
(POR) 2014-2020 pentru modernizarea 
infrastructurii educaționale și creșterea 
calității vieții pentru municipiile Pitești 
(județul Argeș) și Ploiești (județul Prahova).

Municipiul Pitești va implementa 
proiectul „Realizare parc Lunca Argeşu-
lui 3”, finanțat în cadrul Axei prioritare 4 
- „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, 
Prioritatea de investiții 4.2 „Realizarea 
de acțiuni destinate îmbunătățirii mediu-
lui urban, revitalizării oraşelor, regenerării 
şi decontaminării terenurilor industriale 
dezafectate (inclusiv a zonelor de recon-
versie), reducerii poluării aerului şi pro-
movării măsurilor de reducere a zgomo-
tului”, Obiectivul specific „Reconversia şi 
refuncționalizarea terenurilor şi suprafe-
țelor degradate, vacante sau neutilizate 
din municipiile reşedință de județ”. Peri-
oada de implementare a proiectului este 
de 67 de luni, în perioada 1 iunie 2018 – 
31 decembrie 2023, valoare totală a bu-
getului fiind de aproape 22 de milioane 
de lei, din care 16,55 milioane lei repre-
zintă contribuția FEDR. Obiectivul gene-
ral al proiectului îl constituie reconver-
sia terenurilor și suprafețelor degrada-
te în scopul revitalizării mediului urban al 

municipiului Pitești, reducerii poluării ae-
rului și creșterea oportunităților de agre-
ment și petrecere a timpului liber pentru 
locuitorii din municipiu. Astfel, după im-
plementarea proiectului, suprafața spa-
țiului verde din municipiul Pitești va creș-
te cu peste 20 de hectare și 1,6 hectare 
de străzi urbane și parcări vor fi reabilita-
te sau modernizate.

Municipiul Ploiești va primi finanța-
re nerambursabilă pentru proiectul „Re-
abilitarea, modernizarea şi dotarea Lice-
ului Tehnologic ‚Sfântul Andrei’ Munici-
piul Ploieşti”, în cadrul Axei prioritare 4 
- „Sprijinirea dezvoltării urbane durabi-
le”, Prioritatea de investiții 4.5 – „Creş-
terea calității infrastructurii educaționale 
relevante pentru piața forței de muncă”, 
pentru creștea ratei de absolvire a învă-
țământului obligatoriu, îmbunătățirea 
condițiilor în care se desfășoară proce-
sul de învățământ, reabilitarea construc-
ției în conformitate cu normele standard 
în vigoare, garantarea pregătirii pentru 
adaptarea la viața școlară, apoi la cea so-
cială și crearea unei imagini pozitive a li-
ceului la nivel local. Proiectul va fi imple-
mentat în 66 de luni, în perioada 26 apri-
lie 2018 – 30 septembrie 2023 și are o 
valoare totală a bugetului de 7,35 milioa-
ne lei, din care peste 6,2 milioane lei re-
prezintă contribuția FEDR.

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul 
regiunii Sud Muntenia la data de 15 februarie 2021

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
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Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud- Muntenia organizează, în data 

de 26 februarie 2021, concurs pentru 
ocuparea unui post de îngrijitor în cadrul 
Serviciului Administrativ, la sediul central al 
ADR Sud Muntenia din municipiul Călărași. 
Contractul individual de muncă va fi pe 
durată determinată de 12 luni din momentul 
angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
 9 Candidatul să fie absolvent de studii gimnazia-

le (8 clase);
 9 Capacitate de a gestiona un volum variabil de 

muncă și de a respecta termenele.
Alte cerințe:

 9 Posesor permis conducere categoria B.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la adre-

sa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până la 
data de 24 februarie 2021, ora 17.00.

Concursul se va desfășura la sediul central al ADR 
Sud-Muntenia din muncipiul Călărași, str. Gen. Con-
stantin Pantazi nr. 7A, jud. Călărași, în data de 26 fe-
bruarie 2021, începând cu ora 09.00.

Concursul se va desfășura cu respectarea legisla-
ției în materie de prevenire și combatere a efectelor 
pandemiei de COVID-19 (distanțare socială și obli-
gativitatea purtării măștii).

Informații suplimentare se pot obține la tel. 
0242/331.769, persoane de contact: Crivăț Aurelian Dă-
nuț - șef Serviciu administrativ, e-mail: administrativ@
adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana - Șef birou resurse uma-
ne, e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul 
prezentului anunț, bibliografia, precum și documente-
le necesare înscrierii la concurs pot fi consultate și pe 
site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmunte-
nia.ro, secțiunea Bibliotecă > Documente utile > Biblio-
grafii concursuri angajare, link: https://www.adrmun-
tenia.ro/download_file/document/1227/Concurs-in-
grijitor-26-02-2021.rar.

Concurs pentru ocuparea 
unui post de îngrijitor 
în cadrul Serviciului 

Administrativ, la sediul 
central din municipiul 
Călărași - 26 februarie

Concurs pentru ocuparea 
unui post de expert în cadrul 

Serviciului Monitorizare, 
Direcția Organism Intermediar 

POR, la biroul județean 
Teleorman - 2 martie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia organizează, în data de 2 martie 

2021, concurs pentru ocuparea unui post 
de expert în cadrul Serviciului Monitorizare 
Proiecte POR, la Biroul Județean Teleorman din 
municipiul Alexandria. Contractul individual de 
muncă va fi pe durată determinată de 12 luni 
din momentul angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
 9Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în una din-

tre următoarele ramuri de știință: inginerie civilă, inginerie electri-
că, electronică și telecomunicații, inginerie geologică, mine, petrol 
și gaze,ingineria transporturilor, ingineria sistemelor, calculatoare-
lor și tehnologia informației,inginerie mecanică, mecatronică, in-
ginerie industrială și management, științe economice;

 9 Capacitate de lucru în echipă;
 9 Capacitate de analiză și de sinteză;
 9 Rezistență la stres și la lucrul peste program.
Alte cerințe:

 9 Disponibilitate pentru deplasări în regiune și în țară.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la adre-

sa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până la 
data de 26 februarie 2021, ora 14.00.

Concursul se va desfășura la sediul central al ADR 
Sud-Muntenia din muncipiul Călărași, str. Gen. Constantin 
Pantazi nr. 7A, jud. Călărași, în data de 2 martie 2021, înce-
pând cu ora 10.00, cu respectarea legislației în materie 
de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de CO-
VID-19 (distanțare socială și obligativitatea purtării măștii).

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331.769, 
persoane de contact: Vișan Mariana - director, direcția OI 
POR, e-mail: da.oi@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana, Șef bi-
rou resurse umane, e-mail: resurseumane@adrmuntenia.
ro. Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și docu-
mentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate și pe 
site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, 
secțiunea Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concur-
suri angajare, link: http://adrmuntenia.ro/download_file/do-
cument/1230/Concurs-BJ-Teleorman-SMP-02-03-2021.rar.

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:administrativ%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:administrativ%40adrmuntenia.ro?subject=
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1227/Concurs-ingrijitor-26-02-2021.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1227/Concurs-ingrijitor-26-02-2021.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1227/Concurs-ingrijitor-26-02-2021.rar
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:da.oi@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro
http://adrmuntenia.ro/download_file/document/1230/Concurs-BJ-Teleorman-SMP-02-03-2021.rar
http://adrmuntenia.ro/download_file/document/1230/Concurs-BJ-Teleorman-SMP-02-03-2021.rar
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Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, prin Direcția Dezvoltare 

și Comunicare, a publicat Catalogul surselor 
de finanțare nerambursabilă pentru luna 
februarie 2021!

Scopul editării acestei publicații este de a veni în spriji-
nul potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din 
regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite in-

vestiții. Astfel, în acest document sunt prezentate oportu-
nitățile de finanțare din programele operaționale și sche-
mele de grant, ce se derulează în prezent în România, pre-
cum și oportunitățile din Programul Național pentru Dez-
voltare Rurală 2014 – 2020, INTERREG V-A și URBACT III.

Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul 
Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Bibliotecă > 
Documente utile > Catalogul surselor de finanțare, link: 
https://adrmuntenia.ro/download_file/document/1228/
csf-februarie-2021.pdf.

Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă active 
pentru luna februarie 2021

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro
https://adrmuntenia.ro/download_file/document/1228/csf-februarie-2021.pdf
https://adrmuntenia.ro/download_file/document/1228/csf-februarie-2021.pdf
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Ministerul Dezvoltării reia programul
pentru reabilitarea blocurilor cu risc seismic

Foto: timpolis.ro

O nouă șansă pentru cei care au în proprietate apar-
tamente din blocuri încadrate în clasă de risc seismic! 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrați-
ei (MDLPA) elaborează un proiect de act normativ în ve-
derea alocării sumei de 1 miliard de lei, în tranșe, pe o 
perioadă de patru ani, în vederea consolidării clădirilor 
cu risc seismic 1 și 2.

Este vorba despre un program multianual care vizea-
ză finanțarea, din bugetul de stat, a consolidării clădiri-
lor aflate în proprietate privată, dar și a celor deținute 
de persoane juridice, precum și clădirile care găzduiesc 
instituții publice, dacă sunt în proprietatea sau adminis-
trarea acestora.

„Administrațiile publice locale vor avea posibilitatea 
de a propune o listă de clădiri, cu risc seismic foarte ridi-
cat, de gradul 1 şi 2, pentru a fi consolidate. Finanțarea 
va fi nerambursabilă, iar pentru persoanele juridice va fi 
acordată sub forma unui ajutor de stat. Clădirile private 
cu locuințe multiple vor putea cere finanțare pentru con-
solidare pe baza deciziei asociației de proprietari. Finan-
țarea de către stat a clădirilor cu risc seismic din proprie-
tatea unor persoane juridice private este motivată de in-
teresul public de a proteja cetățenii aflați în clădire sau 
în fața acestuia în cazul unui eventual cutremur de mag-
nitudine ridicată. Imobilele deținute de persoane juridi-

ce private şi consolidate din bani publici nu vor putea fi 
vândute timp de zece ani, decât cu obligația de a se plă-
ti, către bugetul de stat, cota-parte din costurile de con-
solidare”, au precizat reprezentanții MDLPA.

Solicitările vor primi finanțare în ordinea cronologi-
că a depunerii acestora, în limita creditelor de angaja-
ment, a creditelor bugetare aprobate anual cu această 
destinație și a estimărilor pentru următorii 3 ani. Ast-
fel, beneficiarii vor putea încheia contracte de finanțare 
pentru care este nevoie de:

• autorizația de construire valabilă, obținută pe ba-
za proiectului pentru autorizarea/desființarea execută-
rii lucrărilor, reglementată prin Legea nr. 50/1991 pri-
vind autorizarea executării lucrărilor de construcții, re-
publicată, cu modificările și completările ulterioare;

• devizul general cu identificarea categoriilor de 
cheltuieli ce se finanțează de la bugetul de stat și cele 
suportate de autoritatea locală/beneficiar;

• documente care să prezinte stadiul fizic realizat, 
dacă este cazul.

Proiectul de act normativ va fi în dezbatere publică 
timp de cel puțin 30 de zile și vor exista consultări cu 37 
de entități, asociații și autorități în vederea îmbunătăți-
rii reglementărilor din actul normativ.

Sursa: actualitateaprahoveana.ro

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://actualitateaprahoveana.ro
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Parlamentul European a aprobat marți, 
9 februarie, Mecanismul de redresare și 

reziliență (MRR), pentru a ajuta țările Uniunii 
Europene, inclusiv România, să combată 
efectele pandemiei de COVID-19.

Regulamentul referitor la obiectivele, finanțarea și 
normele de accesare ale Mecanismului de redresare și 
reziliență (MRR) a fost adoptat cu 582 voturi pentru, 40 
împotrivă și 69 abțineri. Mai departe, regulamentul tre-
buie aprobat oficial de către Consiliul UE și publicat în 
Jurnalul Oficial al UE, pentru a intra în vigoare.

MRR este cel mai important element constitutiv al 
pachetului de stimulente aferent Instrumentului euro-
pean de redresare „Next Generation EU”, care are o va-
loare totală de 750 de miliarde de euro.

Prin MRR, Uniunea Europeană pune la dispoziție 672,5 
miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi 
pentru a finanța măsuri naționale care atenuează conse-
cințele economice și sociale ale pandemiei. Se pot finan-
ța prin MRR și proiecte conexe demarate la 1 februarie 
2020 sau ulterior, a informat Parlamentul European.

Finanțarea va fi disponibilă timp de trei ani, iar gu-
vernele Uniunii pot cere o prefinanțare de până la 13% 
pentru planurile lor de redresare și reziliență.

Pentru a putea să beneficieze de finanțare, planurile naționale 
de redresare și reziliență trebuie să se concentreze pe domenii-che-
ie de politică ale Uniunii: tranziția spre o economie verde, inclusiv bi-
odiversitatea, transformarea digitală, coeziunea economică și com-
petitivitatea, precum și coeziunea socială și teritorială.

Sunt eligibile pentru finanțare și planurile care ajută in-
stituțiile să se pregătească pentru crize și să reacționeze la 
ele. Mai pot fi finanțate politicile pentru copii și tineret, in-
clusiv pentru învățământ și formarea de competențe.

Fiecare plan trebuie să consacre climei cel puțin 37% 
din buget, iar acțiunilor din domeniul digital cel puțin 
20%. Planurile trebuie să aibă un impact social și econo-
mic de durată și să includă reforme cuprinzătoare și un 
pachet robust de investiții. Ele nu pot prejudicia în mod 
semnificativ obiectivele de mediu.

Regulamentul mai stipulează că doar statele membre 
care s-au angajat să respecte statul de drept și valori-
le fundamentale ale Uniunii pot primi fonduri din MRR.

Comisia Europeană este responsabilă pentru aplicarea 
MRR. Ea poate fi convocată de comisiile de resort ale Parla-
mentului o dată la două luni pentru a discuta situația Uniunii 
din perspectiva redresării și modul în care obiectivele și etape-
le au fost respectate de statele membre. Comisia va mai pune 
la dispoziția statelor membre și un sistem integrat de informare 
și monitorizare. Prin acesta, le va furniza informații comparabile 
referitoare la modul în care sunt folosite fondurile.

Prin Mecanismul de redresare și reziliență, Uniunea 
Europeană va aloca României fonduri de de 30,4 miliar-
de de euro, din care 13,7 miliarde de euro vor fi gran-
turi (nerambursabile) și 16,6 miliarde de euro vor fi îm-
prumuturi cu dobândă avantajoasă. În această anvelo-
pă bugetară intră și aproximativ 3,4 miliarde de euro 
pentru IMM-uri, potrivit draft-ului de Plan Național de 
Redresare și Reziliență (PNRR) lansat de Guvernul Ro-
mâniei și dicutat în plan intern și la Comisia Europeană.

Sursa: startupcafe.ro

Mecanismul de redresare și reziliență,
aprobat de Parlamentul European

Foto: europarl.europa.eu

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://startupcafe.ro
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Balta Suhaia este un lac de luncă, o mare întindere 
de apă situată amonte de Zimnicea și aval de Turnu Mă-
gurele, în vecinătatea Dunării, fluviu cu care este în le-
gătură printr-un canal. Suprafața apelor bălții Suhaia va-
riază în timp (având cca 1.000 hectare, ca ordin de mă-
rime), primăvara având tendințe de creștere iar în peri-
oade secetoase evident de scădere; adâncimea maximă 
a bălții este de doar 2,2 m. Întinse stufărișuri ocupă spa-
țiile din afara digului care înconjoară lacul balta Suha-
ia. La nordul lacului există băltiri cu zone atractive pen-
tru limicole. Cursul de apă numit Călmățui, cu o lungi-
me de 134 km și drenând un bazin hidrografic de 1.379 
kmp, se varsă în nordul lacului Suhaia. Substratul geolo-
gic este reprezentat de calcare cretacice ale Platformei 
Moesice, peste care sunt pietrișuri și nisipuri de cca. 18 
m grosime, peste care la suprafață există aluviuni argi-
loase și argilo-nisipoase fine, în grosime de 6-8 m. Pe la 
marginea estică a lacului putem vedea depuneri de lo-
ess, cu versanți cu râpe.

Situl Natura 2000 ROSPA0102 Suhaia are suprafața 
de 1.250 hectare, cuprinse altitudinal între 2 și 38 m, o 
zonă umedă aflată în regiunea biogeografică continen-
tală. 83% din suprafață este acoperit de râuri și lacuri, 
9% mlaștini, 8% teren arabil. Există aici luciu de apă de 
972 hectare, pepiniere piscicole pe 240 ha, stufăriș pe 
120 ha, mlaștini cu vegetație plutitoare 20 ha, precum 
și 101,5 hectare de diguri și canale de legătură. Printre 
plantele care plutesc în apă fără a fi fixate prin rădăcini, 
se pot vedea specii de lintiță, peștișoară sau iarba broaș-
telor. Plantele submerse fixate prin rădăcini sunt re-
prezentate de brădiș, cosor, sârmuliță și inarița. Printre 
plantele care au rădăcini de fixare în mâl și frunze pluti-
toare la suprafața apei, se pot menționa nufărul galben, 
nufărul alb, plutica, săgeata apei și specii de broscăriță. 
Este prezentă și planta carnivoră numită otrățel. Margi-
nile de apă sunt acoperite de stuf, papură, pipirig etc..

Dintre nevertebrate se cunosc aici mai multe spe-
cii de fluturi importanți pentru conservare: Proserpi-
nus proserpina, Parnassius mnemosyne, Apatura me-
tis sau Lycaena dispar. Speciile de pești sunt variate, a-
vând și specii de interes comunitar: țigănuș, țipar, sabi-
șă sau boarță. Pe lângă acestea, mai sunt prezente în 
lac și plătica, babușca, linul, văduvița, crapul, știuca, șa-
lăul, roșioara, bibanul, somnul, pălămida de baltă, dar și 
acul de apă dulce (Syngnathus nigrolineatus), un pește 
de maxim 20 cm care trăiește în mare, dar intră și în ape 
salmastre și dulci și urcă până aici, fiind o pecie de pește 
înrudită cu acul de mare (Syngnathus typhle).

Cuibăresc aici perechi de stârc roșu, stârc galben, 

buhai de baltă, chirighiță cu obraji albi, barză albă, bar-
ză neagră, cristel de câmp, egretă mare, egretă mică, pi-
ciorong, stârc pitic, pelican creț, lopătar, țigănuș, ciocîn-
tors și călifar roșu. În perioada de pasaj, situl este utili-
zat de exemplare de chirighiță neagră, cormoran pitic, 
bătăuși, dar trec pe aici și pelicani creți, pelicani comuni, 
gârlițe mari, lebede de iarnă, specii de rațe, stârci, câr-
stei etc., ceea ce face ca în perioada de migrație să exis-
te pe aici peste 20.000 de exemplare de păsări de baltă.

Există la Suhaia o Arie de Importanță Avifaunistică 
(Important Bird Area -IBA) RO116, cu suprafața de 19.594 
hectare situate altitudinal între 17-40 m, cuprinzând pe 
lângă balta Suhaia propriu-zisă și o mare suprafață de te-
ren spre Dunăre, între Turnu Măgurele și Zimnicea.

Situl Ramsar Suhaia (nr. 2066), declarat în 2012, are 
suprafața de 19.594 hectare (similar cu Aria de Impor-
tanță Avifaunistică), cuprinzând atât balta Suhaia, mlaș-
tini, canale, stufărișuri cât și o zonă din cursul Dună-
rii care include grinduri, japșe, privaluri, brațe moarte, 
adâncituri cu ape temporare etc. Este planificată cre-
area unui sit Ramsar transfrontalier, România-Bulgaria.

În vecinătatea sitului se află câteva obiective de inte-
res istoric, cultural și turistic: Conacul Ioanid, azi Primăria 
din satul Lisa, construcție din secolul al XIX-lea, monu-
ment istoric; Turnul de apă din satul Suhaia, construcție 
din secolul al XX-lea, monument istoric sau Tumulul de la 
Lisa („Măgura de lângă Moară”), atribuit Eneolitic-ului.

Sursa: peterlengyel.wordpress.com

Călătorie prin aria naturală protejată Suhaia
din județul Teleorman

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://peterlengyel.wordpress.com
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Proiect al Consiliului Județean Argeș, finanțat cu fonduri 
de la bugetul consiliului și de bugetul de stat prin PNDL II, 
podul de la Valea Mare – Ștefănești este realizat în procent 
de 98%! Principalii beneficiari ai investiției sunt locuitorii 
orașului Ștefănești care, astfel, au o variantă mult mai ra-
pidă de a ajunge la Mioveni. Însă, ruta Pitești – Valea Ma-
re – Făgetu – Mioveni este folosită și de cetățenii din Mi-
oveni și Pitești pentru a evita aglomerația de pe drumul 
național DN 73, mai ales la orele de vârf. Valoarea tota-
lă a proiectului a fost de 2.707.690 de lei, iar lucrările au 
început la mijlocul lunii martie 2020. Consiliul Județean 
Argeș are în implementare nouă contracte cu finanțare 
prin PNDL II, contracte a căror valoare depășește 141 de 
milioane de lei..

Sursa: ziaruldearges.ro

Podul
de la Valea Mare – Ștefănești, 

aproape de finalizare

O zonă până acum complet inutilizabilă este transforma-
tă, cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio, într-un spațiu 
generos, cu multiple posibilități de relaxare! Peste 14.000 mp 
de spațiu verde, aproximativ 500 de arbori și arbuști din spe-
cii rășinoase și foioase, sistemul automat de irigații, iluminatul 
ambiental modern, piațeta și fântâna arteziană, locul de joa-
că și de fitness, biblioteca în aer liber, aleile pietonale si piste-
le pentru biciclete reprezintă numai câteva dintre reperele u-
nei investiții publice care completează o zonă în plină dezvol-
tare ce cuprinde deja Dâmbovița Mall, drum pe 4 benzi, rețea 
de iluminat public sau rețea de canalizare. Proiectul a primit 
finanțare din Programul Operațional Regional 2014-2020, în 
cadrul Axei prioritare 4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabi-
le”, Prioritatea de investiții 4.2 – „Realizarea de acțiuni destina-
te îmbunătățirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regeneră-
rii şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv 
a zonelor de reconversie), reducerii poluării” și are un buget cu 
o valoare totală de peste șapte milioane de lei, din care 6,93 
milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile.

Sursa: dambovitanews.ro

Noul parc
de la fosta unitate militară 

de lângă gara din Târgoviște 
va fi inaugurat curând

Primăria Municipiului Călărași a anunțat că înce-
pând cu data de 12 februarie 2021, au fost instalate 
puncte de acces la internet wireless gratuit în patru 
locuri din oraș, ca parte din inițiativa europeană nu-
mită Wifi4EU. Au fost instalate zece astfel de puncte 
cu o rază de acoperire de 50 de metri în patru locuri 
din municipiu: pe platoul Primăriei, în parcul de lângă 
Biblioteca Județeană „Alexandru Odobescu”, pe bule-
vardul Nicolae Titulescu, tronsonul dintre străzile Bu-
curești și Cornișei și în Parcul Dumbrava, între scenă și 
intrarea la Grădina Zoologică.

Sursa: observatorcl.info

Patru locuri din municipiul 
Călărași au fost dotate

cu WiFi gratuit

Săptămâna trecută a fost primit acordul de finanțare 
pentru proiectul „Dezvoltare locală integrată în comu-
nitatea marginalizată Istru – zona locuinte sociale”, cu o 
valoare totală a bugetului de 706.663,44 de lei. Proiectul 
a primit fonduri nerambursabile din Programul Operați-
onal Regional (POR) 214-2020, Axa prioritară 4 – „Spriji-
nirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de inves-
tiții 4.3 – „Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, 
economică şi socială a comunităților defavorizate din re-
giunile urbane şi rurale”, Obiectivul Specific – „Îmbună-
tățirea regenerării fizice, economice şi sociale a comuni-
tăților marginalizate în municipiile reşedință de județ din 
România” și are ca termen de finalizare a implementării 
proiectului data de 31 decembrie 2021. 

Obiectivele proiectului urmăresc amenajarea spa-
țiului urban degradat, amenajarea zonelor verzi, achi-
ziționarea elementelor de tipul alei, foișoare, dotare 
cu mobilier urban, instalarea sistemelor de suprave-
ghere video, amenajarea terenului de sport, fitness și 
locuri de joacă.

Sursa: giurgiuveanul.ro

Se modernizează
zona locuințelor sociale 

din cartierul Istru
al municipiului Giurgiu

ARGEȘ CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIȚA
GIURGIU

https://www.adrmuntenia.ro
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http://giurgiuveanul.ro
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Joi, 11 februarie, în sala „Atelier” din incinta Cen-
trului Cultural „Ionel Perlea” din Slobozia a avut loc 
vernisajul unei expoziții de pictură și ceramică a artiș-
tilor plastici Silviu Ioan Soare și Marian Cătălin Cioban, 
destinele celor doi fiind total diferite.

Marian Cătălin Cioban este un pictor care a trecut 
de la discursul modern la cel gestual, și de la tușa si-
gură și hotărâtă la spații amprentate de pete terne de 
culoare, iar Silviu Ioan Soare, ceramist fiind prin studi-
ile de specialitate, a practicat mai multe tehnici de ex-
primare pe bidimensional, de la pictura de șevalet la 
acuarele, ambele abordări transformându-se în studii 
după natură.

Ceea ce au în comun expozanții este tocmai prefe-
rința pentru subiecte inspirate din peisajul imediat, în-
tâlnit în apropierea cotidiană.

Sursa: ziarulstirea.ro

Expozitie
în sala „Atelier”

a Centrului Cultural
„Ionel Perlea”
din Slobozia

Primăria Municipiului Alexandria, în calitate de be-
neficiar, a început implementarea proiectului „Reabi-
litare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr.1 Ale-
xandria (fost Grup Școlar Tehnic)”, finanțat din Progra-
mul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa priori-
tară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prio-
ritatea de investiții 4.4 – „Investițiile în educație, în for-
mare, inclusiv în formare profesională pentru dobân-
direa de competențe şi învățare pe tot parcursul vie-
ții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi for-
mare”, Obiectivul Specific 4.5 – „Creşterea calității in-
frastructurii educaționale relevante pentru piața for-
ței de muncă”. Bugetul proiectului are o valoare totală 
de 3.078.893,50 lei, din care finanțarea europeană ne-
rambursabilă este de 3.064.018,50 lei. Perioada de im-
plementare a proiectului este de 53 luni, respectiv în-
tre data 06.01.2018 și data 31.05.2022, iar obiectivul 
general al proiectului vizează creșterea calității infras-
tructurii educaționale relevante pentru piața forței de 
muncă prin reabilitarea si modernizarea și dotarea clă-
dirii cu laboratoare a Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria.

Sursa: ziarulteleormanul.ro

A început reabilitarea
cu fonduri Regio

a clădirii laboratoarelor 
de la Liceul Tehnologic nr. 1 

din Alexandria

IALOMIȚA
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Consiliul Local Ploiești a aprobat, vineri, 12 februa-
rie, în ședință extraordinară, proiectul care vizează no-
ul amplasament pentru viitorul Spital Municipal de Ur-
gență. Potrivit documentului, unitatea spitalicească va 
fi construită în apropierea Hipodromului, pe strada 
Ghighiului, iar documentația specifică pentru constru-
irea viitoarei unități medicale va fi depusă la Compa-
nia Națională de Investiții.

Decizia vine după ce, în ultimii patru ani, municipa-
litatea a întâmpinat greutăți în a prelua de la Ministe-
rul Apărării Naționale o suprafață de peste șapte hec-
tare pe strada Torcătorilor, pe care se stabilise inițial 
amplasamentul viitorului spital de urgență.

Sursa: ziarulincomod.ro

Locație nouă
pentru viitorul Spital 
Municipal de Urgență
din municipiul Ploiești

PRAHOVA
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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, 
E-mail 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, 
E-mail 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, 
E-mail 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, 
E-mail 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, 
E-mail ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean PRAHOVA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Prahova, Bd. Republicii, nr. 24, et. 7, birourile 723, 
724 și 725, Ploiești, jud. Prahova, 
Tel. 0244/595.594, Fax 0344 100 310, 
E-mail 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, 
E-mail teleorman@adrmuntenia.ro

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 caractere 
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.
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Se distribuie gratuit

Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia” 
este un material cu informații despre 
activitățile derulate de către Agenție și de 
către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
şi Administraţiei, în vederea promovării 
Programului Operaţional Regional.

Pe lângă aceste noutăți, se dorește 
informarea publicului țintă despre activitatea 
instituțiilor membre ale Reţelei de Informare 
REGIO Sud Muntenia și despre cele mai 
importante evenimente organizate de 
acestea în județele regiunii.
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