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Proiect de OUG pentru preluarea de către MIPE a unor structuri
aflate la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat miercuri, 27 iulie 2022, spre consultare
publică, Ordonanța de urgență privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea
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Finalizarea proiectului „Sprijin pentru ADR
Sud Muntenia în pregătirea POR 2021-2027”
Cod SMIS 2014+ - 140452 / Cod proiect 2.1.128
Proiectul este finanțat din Programul Operațional
Asistență Tehnică, Axa Prioritară 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, Obiectivul specific 2.1: Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea
FESI, Acțiunea 2.1.1: Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI
și pentru gestionarea POAT, POIM și POC.
1. Autoritatea de Management: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
2. Beneficiar: Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia.
Alte informații: Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Sprijin pentru ADR Sud Muntenia în pregătirea POR 2021-2027”.
3. Obiectivul general al proiectului a vizat sprijinirea
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în
realizarea rolului de Autoritate de Management pentru
Programul Operațional Regional 2021-2027.
4. Obiectivul specific al proiectului a fost operațio-

nalizarea rolului Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia în calitate de Autoritate de Management
pentru Programul Operațional Regional 2021-2027.
5. Rezultate obținute:
• Un program operațional regional elaborat și transmis către Comisia Europeană fundamentat de studiile
elaborate în cadrul proiectului;
• Descrierea de sistem elaborată și aprobată la nivelul ADR Sud Muntenia în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2021-2027;
• Pachet de proceduri operaționale elaborate și
aprobate la nivelul ADR Sud Muntenia în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2021-2027;
• Un studiu - „Planul Regional pentru Infrastructura
Verde - Albastră Sud - Muntenia 2021-2027”.
6. Valoarea totală a contractului de finanțare este
de 3.612.653,09 lei, din care: 3.070.755,12 lei reprezintă
valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European
de Dezvoltare Regională și 541.897,97 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.
7. Durata de implementare a proiectului a fost de 24
de luni (1 august 2020 - 31 iulie 2022).

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020.
www.adrmuntenia.ro
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Aurelian Dabu
• 19 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia

Lidia Gabriela Ilie
• 13 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia

Laurențiu Rodean
• 12 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia

La sfârșitul lunii iulie, colegul
nostru Aurelian DABU, șef Birou
gestionare financiară proiecte
externe, a împlinit 19 ani de activitate!
Cu această ocazie, îl felicităm și îi mulțumim pentru profesionalismul și pentru competența dovedite în cei 19 ani de
activitate!
La Mulți Ani cu realizări pe
toate planurile!

În luna august, colega noastră Lidia Gabriela Ilie a împlinit
13 ani de activitate!
Cu această ocazie, o felicităm și îi mulțumim pentru colegialitatea și responsabilitatea
dovedite
prin activitatea derulată în
cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu multe împliniri!

În luna august, colegul nostru
Laurențiu RODEAN, expert Serviciul achiziții publice și asistență tehnică, a împlinit 12 ani de activitate!
Cu această ocazie, îl felicităm și îi mulțumim pentru priceperea și implicarea manifestate în întreaga activitate desfășurată în sprijinul colegilor
din Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu multe împliniri!

Sediul central al ADR Sud Muntenia

www.adrmuntenia.ro
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REGIO
2014-2020

Situația proiectelor depuse în cadrul POR
la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 1 august 2022

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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OPORTUNITĂȚI
DE FINANȚARE

A fost finalizată emiterea cardurilor încărcate
cu voucherele sociale în valoare de 250 de lei,
prin programul „Sprijin pentru România”
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță
că a fost finalizată emiterea cardurilor pe care sunt încărcate voucherele sociale în valoare de 250 de lei, care se
acordă o dată la două luni, până în luna decembrie, prin
programul „Sprijin pentru România”. Până la 31 iulie se
preconizează că Poșta Română va distribui toate cardurile.
Beneficiarii voucherelor sociale sunt: pensionarii din
sistemul public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale
de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei; persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau
mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei; familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri nete lunare pe membru de fa-

milie sunt mai mici sau egale cu 600 lei; familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei; familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; persoanele fără adăpost, așa cum acestea
sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.
Voucherele în valoare de 250 de lei se încarcă o dată la două
luni, până la finalul anului, iar aceste sume sunt valabile 12 luni de
la data încărcării lor. Astfel, dacă tranșa IV este încărcată în decembrie 2022, ea poate fi utilizată până în decembrie 2023. Cardurile pot fi folosite doar de către beneficiari. În cazuri excepționale, în care beneficiarul nu se poate deplasa la operatorii economici pentru a utiliza ajutorul, atunci poate încredința tichetele
unei persoane apropiate, împreună cu actul de identitate.
Sursa: mfe.gov.ro

Fonduri PNRR
Două reforme și patru investiții în sprijinul
de peste 40 de milioane de euro
protejării clădirilor de patrimoniu și al
pentru centrele comunitare integrate susținerii sectorului cultural prin PNRR
Ministerul Sănătății a publicat Ghidul de finanțare pentru Centrele Comunitare Integrate aferent Componentei 12
– Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I1.4: Centre Comunitare
Integrate. Astfel, 200 de centre comunitare integrate vor fi
construite /reabilitate/modernizate/extinse și/sau dotate în
cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Principalul scop al centrelor comunitare integrate este
acela de a spori accesul la servicii medicale de calitate pentru
populație și, în special, pentru grupurile vulnerabile. Investiția are un buget total de 40.200.000 €, 70% din buget (peste 28.000.000 €) reprezentând un grant financiar la dispoziția celor 200 de beneficiari preselectați pentru construcții noi
sau renovări. Restul de 30% (puțin peste 12.000.000 €) presupune selectarea dintr-o listă de echipamente și dotări a pozițiilor care prezintă interes pentru beneficiar.
Bugetul unui proiect va fi compus din echipamente și dotări selectate dintr-o listă predefinită cu o valoare maximă de
60.300 € și grant financiar la dispoziția beneficiarului pentru
realizarea lucrărilor de construcție sau renovare a Centrelor
Comunitare Integrate în valoare de 140.700 €.
Data deschiderii platformei pentru încărcarea dosarelor
este 30 septembrie 2022, iar dată limită pentru semnarea
primelor 200 de contracte: 30 decembrie 2022.
Sursa: ms.ro
www.adrmuntenia.ro

Eficientizarea energetică a clădirilor monument istoric,
accesul la cultură în 50 de localități din mediul rural și urban
mic, program pilot pentru 40 de producători și distribuitori
de filme sunt reforme și investiții care vor fi făcute în sectorul cultural prin Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu buget total alocat de 33 de milioane de euro.
Finanțările PNRR vor facilita implementarea de inițiative
unice pentru sectorul cultural din România. Pe scurt, acestea înseamnă o metodologie și acțiuni pilot de intervenție
privind eficientizarea energetică a clădirilor monument istoric, două programe pilot care urmăresc să faciliteze accesul la cultură în 50 de localități din mediul rural și urban
mic unde se înregistrează un deficit major de oferte culturale, plus o platformă unică de finanțare publică ce va înlocui dosarele greoaie și nesfârșitele hârtii cu un sistem electronic care să asigure ca întreg procesul de depunere, evaluare, contractare și monitorizare a proiectelor culturale să
se realizeze exclusiv online. Totodată, va fi un program pilot
prin care cel puțin 40 de producători și distribuitori de filme
sunt sprijiniți pentru a deveni competitivi pe piețele cinematografice naționale și internaționale. Nu în ultimul rând,
se va crea statutul artistului din România, un cadru legislativ mult așteptat care stabilește măsuri de protecție a profesioniștilor din domeniul sectoarelor culturale și creative.
Sursa: mipe.gov.ro
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Foto: pixabay.com

Proiect de OUG pentru preluarea de către MIPE
a unor structuri aflate la Ministerul Dezvoltării
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)
a lansat miercuri, 27 iulie 2022, spre consultare publică,
Ordonanța de urgență privind aprobarea unor măsuri
pentru consolidarea capacității administrative a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de gestionare
a programelor operaționale, prin care MIPE preia de la
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, activitatea, structura și personalul încadrat la Direcția
Generală Programe Europene Capacitate Administrativă și la Direcția Generală Program Operațional Regional.
De asemenea, modificările la hotărârile Guvernului
care reglementează organizarea și funcționarea Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, respectiv a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrațiwww.adrmuntenia.ro

ei, vor fi propuse spre adoptare Guvernului în termen de
30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
Potrivit notei de fundamentare, ulterior aprobării, prin
Decizie, a programelor operaționale, de către Comisia Europeană, existența unor sisteme de management și control pe deplin funcționale, va permite demararea imediată a implementării fondurilor disponibile, raportat la necesitatea asigurării unui grad de absorbție corespunzător,
pentru evitarea oricărui risc de pierdere a fondurilor neutilizate în termene stabilite prin regulamentele europene.
Propunerile și sugestiile de modificare pot fi transmise la adresa acte.normative@mfe.gov.ro.
Sursa: fonduri-structurale.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

M

uzeul Ceasului „Nicolae Simache”
este un muzeu județean din Ploiești,
România. Organizat din inițiativa profesorului
N. I. Simache, ca secție a Muzeului de Istorie,
el datează din 1963. A fost instalat mai întâi
într-o sală din Palatul Culturii, până când, prin
achiziții, a căpătat un patrimoniu atât de bogat
încât a avut nevoie de un local propriu. I s-a
pus atunci la dispoziție Casa Luca Elefterescu,
care a fost adaptată noului scop; lucrările de
amenajare s-au terminat în anul 1971 și muzeul
s-a deschis în ianuarie 1972.

Foto: simonamocanu.ro

Vizită la Muzeul Ceasului din Ploiești

Muzeul Ceasului este situat în zona istorică a orașului
Ploiești și este unic în rețeaua muzeală din România. Mai
mult decât atât, clădirea muzeului reprezintă un monument de arhitectură de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Pe
lângă valorosul mobilier de epocă, muzeul prezintă publicului o impresionantă expoziție a celor mai cunoscute tipuri de ceasuri: cadrane solare, clepsidre, nisiparnițe, ceasuri de masă, de șemineu, de perete, de buzunar
și de călătorie. Muzeul Ceasului din Ploiești atrage numeroși vizitatori români și străini, oferindu-le o istorie fascinantă a orologeriei și o experiență mirobolantă pentru
iubitorii de artă.
În prezent, muzeul are o colecție de aproape 1.000
de piese (numai în parte expuse), printre care ceasurile originale care au aparținut unor mari personalități din
țara noastră și din străinătate: ceasurile de buzunar ale
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, regilor Carol I și Mihai
I, țarului Alexandru al II-lea, Marelui Duce Nicolae, istoricului Nicolae Iorga, generalului Alexandru Averescu, poetului Vasile Alecsandri, diplomatului Nicolae Titulescu,
pictorului Theodor Aman, juristei Ella Negruzzi, politicianului Nicolae Fleva sau primarului revoluționar al Ploieștiului, Constantin T. Grigorescu. Diversitatea colecției
Muzeului Ceasului este ilustrată și de ceasurile de perete, de șemineu și de masă. Remarcabil este ceasul de perete în stil Art Déco al lui Mihail Sadoveanu și ceasul care a aparținut scriitorului Duiliu Zamfirescu. Puncte de
atracție sunt și ceasurile de șemineu de mare ținută artistică. În interiorul muzeului veți descoperi ceasurile de
șemineu în stil neo-renascentist ale lui Theodor Aman și
Păstorel Teodoreanu, ceasul de șemineu cu mecanism
astronomic al lui Alexandru Ioan Cuza, ceasul de șemineu în stil empire al lui Constantin Istrati, ceasul de șemineu în stil Ludovic XV al comanditarului austriac August
Klein, ceasul de șemineu al domnitorului Mihail Sturdza
și ceasul de șemineu al prim-ministrului României, Nicolae Kretzulescu. Foarte frumos este și ceasul de perete
www.adrmuntenia.ro

cu barometru și termometru al istoricului Alexandru D.
Xenopol, dar și barometrul cu termometru care a aparținut poetului George Coșbuc. Cele mai vechi ceasuri ale
muzeului sunt din anii 1544 și 1562. Este vorba despre
creațiile orologierilor Jakob Acustodia din Olanda și Jeremias Metzker din Augsburg. Acestea sunt urmate de cadranele solare din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, precum și clepsidra (ceasul cu apă) realizată la Londra de către de Charles Rayner în anul 1654. Colecția muzeului cuprinde și pendule de mobilier și de podea, cu cabinete
de mari dimensiuni în stil baroc, Ludovic al XIV-lea, Boulle și Rococo, ceasuri tablou de proveniență austriacă și
germană, automate și ceasuri muzicale, symphonioane,
cutii muzicale cu cilindru, păsări mecanice, păpușă mecanică, gramofon și patefon.
În urma lucrărilor de consolidare și restaurare din perioada 2013-2015, administrația monumentul de arhitectură de importanță națională a hotărât să țină pasul
cu noile tehnologii. Este vorba despre o hologramă sau
un ceas vorbitor care prezintă publicului cele mai importante informații despre muzeu și istoria frumoasei clădiri. De asemenea, vizitatorii interesați au la dispoziție și
un touch-screen care oferă detalii suplimentare despre
ceasurile din colecție. Restaurarea și consolidarea Muzeului Ceasului „Nicolae Simache” Ploiești s-a făcut pe baza unui proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare
urbană”, Sub-domeniul: Poli de creștere. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 7.949.234,58 lei.
Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” din Ploiești poate fi vizitat de marți până duminică în intervalul orar 9:00 – 17:00. Ultima intrare în muzeu se face la ora 16:30, iar luni este închis.
Sursa: vacanteleluimircea.wordpress.com
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Modernizarea DJ 703E
Pitești (DN7)- Băbana – Cocu
prin Programul Național de Investiții
„Anghel Saligny”

Centru
destinat copiilor cu dizabilități,
inaugurat la Călărași

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

Centrul SERA, destinat copiilor cu autism și sindrom
Down, a fost inaugurat marți, 2 august a.c.. Investiția are o
valoare de 420.000 de euro, contribuția Consiliului Județean
(CJ) Călărași fiind de 63.000 de euro, iar cea a Fundației SERA, de 357.000 de euro. În această locație, vor fi cazați, pe
timp de zi, 36 de copii care vor beneficia de servicii medicale
de kinetoterapie, hidroterapie, educație specială, logopedie
și consiliere psihologică.
La momentul începerii proiectului, în anul 2018, la nivelul
județului Călărași erau 400 de copii cu sindrom Down și cu alte afecțiuni care aveau nevoie de consiliere, astfel că autoritățile locale călărășene au decis să investească pentru realizarea
acestui centru, cu o capacitate de 36 de copii care pot fi tratați
zilnic. Instituția rezolvă o parte din problemele părinților care
au nevoie de consilierea copiilor lor, desfășurând aici activități
de abilitare și reabilitare pentru copiii cu dizabilități, într-un regim de 1 la 1 (terapeut-copil), în cabinete distincte, și numai în
anumite momente ale activității, în grupuri mici.
Centrul are cabinete de logopedie, psihologie, asistență
socială, asistență medicală, kinetoterapie și hidromasaj, precum și o sală multifuncțională. Toate aceste cabinete sunt însoțite de anexe pentru primirea copiilor.
Programul va fi, în general, de o oră pentru fiecare tip de
terapie, astfel încât copilul să rămână în centru în jur de 3-4
ore, în funcție de recomandările medicilor de specialitate și
de planul de recuperare-reabilitare.
Sursa: canalsud.ro

Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 260/28.10.2021
a fost aprobată Cererea de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny” și Devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 703E Pitești
(DN7)- Băbana – Cocu, km 1+800 – km 19 + 765, L= 17, 965
km”. Județul Argeș intenționează să obțină finanțare de la bugetul de stat pentru cheltuielile eligibile Programului național
de investiții „Anghel Saligny”, motiv pentru care a depus în anul
2021 la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cererea de finanțare pentru acest obiectiv de investiții.
Astfel, în următoarea perioadă, vor fi întocmite documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție, proiectul pentru
autorizarea/desființarea executării lucrărilor, proiectului tehnic de execuție, iar ulterior, lucrarea va fi scoasă la licitație.
Sursa: ziarobiectiv.ro

Încep lucrările
de extindere a Secției Cardiologie
a Spitalului Județean
de Urgență Târgoviște

DÂMBOVIȚA

Începând de joi, 28 iulie 2022, clădirea Secției Cardiologie a
Spitalului Județean de Urgență Târgoviște (SJUT) face obiectul
unui important proces de extindere. Lucrările ce vor fi realizate
sunt prevăzute de proiectul cu acest obiectiv, finanțat din bugetul Consiliul Județean Dâmbovița. Debutul proiectului „Extinderea Secției Cardiologie a Spitalului Județean de Urgență
Târgoviște” a fost marcat prin ordinul de începere al lucrărilor.
În valoare de 6.470.189,66 lei, contractul de lucrări prevede
extinderea Secției Cardiologie prin: construirea unei unități de
angiografie, intervenții asupra clădirii existente, realizarea unei
legături funcționale și structurale între clădirea existentă și corpul propus, sistematizarea pe verticală a zonei delimitate prin
proiect, precum și relocarea rețelelor de utilități din amplasament. Suprafața totală construită va ajunge la 525,73 mp și va
cuprinde clădirea extinsă a Secției Cardiologie – de 438,22 mp –
și clădiri anexe pentru: grupul electrogen, gaze medicale și echipamente UPS. Pentru optima funcționare a secției extinse, o altă componentă a proiectului prevede asigurarea mai multor tipuri de echipamente de bază pentru climatizare, ventilare, centrală termică, instalații electrice și sanitare și instalație de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu.
Realizarea proiectului duce la crearea condițiilor pentru asigurarea unor servicii medicale de prevenție și tratare de calitate superioară, cu efecte sociale și economice benefice asupra
comunității dâmbovițene.
Sursa: gazetadambovitei.ro
www.adrmuntenia.ro

INFO
JUDEȚE

Lucrări
de cadastru cu bani europeni,
în șapte comune din județul Giurgiu
GIURGIU

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Giurgiu
anunță începerea lucrărilor de cadastru în șapte comune din județul Giurgiu. Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară
(PNCCF) și sunt gratuite pentru cetățeni. Finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020, Axa prioritară 11. Cele șapte
comune din județul Giurgiu sunt: Clejani, Colibași, Gostinari, Letca Nouă, Oinacu, Slobozia și Stănești. În județul Giurgiu, dintre cele 18 comune care beneficiază de finanțare europeană pentru
realizarea cadastrului, șase sunt în lucru (Băneasa, Bucșani, Comana, Frătești, Ghimpați și Prundu). Pentru celelalte cinci comune care au rămas neatribuite (Daia, Grădinari, Iepurești, Mihai
Bravu și Singureni), ANCPI va iniția o nouă procedură de licitație.
Sursa: realitateadegiurgiu.net
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Blocuri
pentru medici și profesori,
la Fetești

IALOMIȚA

Administrația locală din Fetești va construi 5 blocuri
de locuințe destinate medicilor și profesorilor care aleg
să-și desfășoare activitatea pe raza municipiului. Proiectul va fi realizat cu ajutorul fondurilor disponibile prin
Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), aceasta fiind a patra depunere prin PNRR a Primăriei Fetești. Blocurile destinate medicilor și profesorilor care vor
să-și practice profesiile în municipiul Fetești sunt prevăzute cu câte 6 apartamente cu 2 camere. Valoarea totală
a acestui proiect este de 10,8 milioane de lei. Proiectul se
află în etapa de evaluare. Dacă acesta va primi undă verde pentru finanțare, imobilele se vor construi într-o zona
unde, în prezent, există o parcare destinată camioanelor.
Sursa: independentonline.ro

Atelier
în cadrul proiectului
„Școala de vară”, organizat
de Centrul Europe Direct
Teleorman

TELEORMAN

O nouă creșă
va fi construită cu fonduri europene
în Ploiești
PRAHOVA

Inspirați de strategia UE pentru tineret, care se articulează în jurul noțiunilor de implicare, conectare și
responsabilizare, 15 tineri europeni au ales să petreacă, marți, 26 iulie, câteva ore la atelierul „Trăiește, lucrează, studiază în UE!” din cadrul proiectului „Școala
de vară”, organizat de Centrul EUROPE DIRECT Teleorman, găzduit de Biblioteca Municipală „Gala Galaction” din Roșiori de Vede.
Anul european al tineretului, Eurodesk, ERASMUS+,
Eures, Your Europe, EU Careers, Portalul european pentru tineret sunt doar câteva dintre platformele create la
nivel european pentru tineri.
„Cum să găsești și să obții o bursă?”, „Pași pentru
studii în străinătate cu ERASMUS+”, „Taxele de școlarizare în Europa”, „Care este valoarea burselor?”, „De ce
să studiezi în Europa?” sunt întrebările la care tinerii teleormăneni, prezenți la atelier, au primit răspuns și care au stârnit cele mai interesante dezbateri. Oportunitățile de a trăi, lucra și studia în Uniunea Europeană au
trezit întotdeauna interesul tinerilor. Important este ca
ei să le descopere și să aleagă în cunoștință de cauză,
iar Școala de vară ED Teleorman sprijină acest demers.
Participanții la atelier au primit materiale de promovare a Centrului Europe Direct Teleorman, dar și publicații editate de UE.
Sursa: ziarulteleormanul.ro
www.adrmuntenia.ro

Primăria Municipiului Ploiești informează comunitatea locală că a fost depusă o nouă solicitare de finanțare din fonduri europene prin programul PNRR. În cadrul Componentei C15- Educație a fost depus proiectul
pentru „Construire creșă medie, proiect tip - Municipiul
Ploiești, Strada Cosminele, nr. 11A- Lot 2”.
Amplasată în cartierul Ploiești Vest, în centrul unei zone cu o creștere demografică semnificativă, noua creșă va avea o capacitate de 7 grupe (70 de copii),
venind astfel în întâmpinarea nevoilor cetățenilor, prin
creșterea capacității infrastructurii învățământului preșcolar. Proiectul municipalității ploieștene are o valoare totală de 4.310.717,66 euro, fără T.V.A.
Primăria Municipiului Ploiești va continua demersurile, și în anii următori, privind construcția de creșe și
grădinițe, pentru a răspunde cerințelor comunității locale. Necesitatea construirii de unități de tip creșă în
Ploiești rezultă din cele mai recente statistici, potrivit
cărora, pentru anul școlar 2022- 2023, au fost depuse
un număr de 767 de solicitări de înscriere la creșă pentru copii cu vârste între 1-3 ani, la care se adaugă numărul de cereri de reînscriere, în curs de completare la
momentul actual.
Sursa: ph-online.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,
E-mail office@adrmuntenia.ro

Biroul Județean ARGEȘ

Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Argeș,
Bulevardul Republicii, nr. 71, et. 2, camera 201,
mun. Pitești, jud. Argeș,
E-mail arges@adrmuntenia.ro

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 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.

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
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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 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.

