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Primul proiect din Sud Muntenia
pentru dezvoltare urbană durabilă,

depus de municipiul Călăraşi 
vineri, 7 septembrie 2018, s-a depus»

primul proiect de la nivelul regiunii Sud
Muntenia în cadrul obiectivului specific
4.1 al Axei prioritare 4 „Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile” din Programul
operațional Regional 2014 – 2020!

Prima aplicație aferentă obiectivului specific
4.1 „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile
reședință de județ prin investiții bazate pe planu-
rile de mobilitate urbană durabilă” a fost depusă
de către unitatea Administrativ-teritorială Muni-
cipiul Călărași, pentru proiectul „Reducerea emisii -
lor de carbon în municipiul Călărași prin moderni -
zarea infrastructurii căilor de rulare a transportu -
lui public local”. valoarea totală a cererii de finan -
țare este de 43.419.721,02 lei, din care 42.551.326,63
lei reprezintă valoarea finanțării nerambursabile so -
licitate din fondul European de Dezvoltare Regio-
nală (fEDR) și de la bugetul de stat.

În prezent, în toate municipiile reședință de ju -
deț din regiunea Sud Muntenia se derulează un in-
tens proces de elaborare a cererilor de finanțare spre
a fi depuse până la data de 31.12.2018, în vederea
obținerii de fonduri nerambursabile, în cadrul Axei
prioritare 4, a Programului operațional Regional
2014-2020.

Prin Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile”, regiunea noastră dispune de
fonduri nerambursabile de 201,09 milioane de lei,
distribuite astfel: pentru mobilitatea urbană (P. i.
4e) – 163,33 milioane de euro, pentru revitalizarea
urbană (P.i. 4.2) – 18,15 milioane de euro, pentru
regenerarea comunităților defavorizate (P.i. 4.3) –
8,53 milioane de euro, iar pentru educație (P.i.
4.4/ P.i. 4.5) – 11,09 milioane de euro.

Conform Procedurii operaționale pentru Dez-
voltare urbană (instrucțiunea nr. 75/18.06.2018),
pentru apelurile de proiecte ale Axei prioritare 4,
experții Structurii de Sprijinire a Dezvoltării ur-
bane din cadrul ADR Sud Muntenia susțin perma-
nent și punctual municipiile reședință de județ, în
procesul de pregătire a cererilor de finanțare afe-
rente obiectivelor specifice ale axei dedicate dez-
voltării urbane durabile.

ADR Sud Muntenia este organism intermediar
pentru PoR 2014 - 2020 și are responsabilități
delegate pentru implementarea acestui
program. Mai multe detalii despre posibilitățile
de finanțare din PoR puteți obține contactând
experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769,
0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167,
e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro


În cele două decenii»
de când ne desfășurăm
activitatea, în cele 7
județe ale regiunii (Argeș,
Călărași, Dâmbovița,
Giurgiu, ialomița, Prahova
și teleorman), prin
intermediul și cu sprijinul
Agenției, s-au finanțat
1.668 de proiecte cu o
valoare totală de 1.461
de miliarde de euro.

finalizarea acestor proiecte
a avut ca rezulta te următoarele:

81 de clădiri construite;•
389 de clădiri reabilitate/mo -•

der ni zate/extinse;
2 clădiri reabilitate termic;•
384 Km lungime drumuri mo-•

dernizate/reabilitate;
13 minute timp de răspuns me -•

diu intervenție iSu (urban), 27 de mi nu -
te timp mediu de in ter venție iSu (rural);

135 Km de străzi orășenești•
modernizate/reabilitate;

103.000 de echipamen te/ do -•
tări achiziționate;

479 de studii, strategii, consul -•
tanță, softuri;

8 rețele de iluminat stradal;•
994 iMM-uri finanțate;•
19 clădiri istorice/muzee/ uni -•

tăți de cult reno vate;
13.000 de persoane instruite•

în 243 de progra me;
3.400 de persoane deservite;•
88 de unități mobile echipate;•
59.000 de elevi beneficiari ai•

infrastructurii șco lare moderni-
zate/reabilitate;

9.924 de locuri de muncă nou•
create;

473.000 de persoane benefi-•

ciare ale serviciilor sociale;
28 ha spații verzi amenajate;•
961 de gospodării reabilitate•

termic;
7 campusuri;•

148.000 de turiști/vizitatori.•
Datele prezentate sunt afe-

rente contractelor de finanțare pâ -
nă în luna februarie a acestui an,
când am realizat această statistică.
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ADR Sud Muntenia - peste 1000 de cereri
de finanţare depuse până în prezent!

Agenția pentru»
Dezvoltare Regională Sud
Muntenia a înregistrat,
până la 11 septembrie,
1021 de cereri de finanțare
nerambursabilă în cadrul
Programului operațional
Regional 2014 – 2020.
Astfel, potențialii beneficiari
au solicitat fonduri
nerambursabile europene
în valoare totală de peste
6,8 miliarde de lei.

Dintre aceste aplicații depu -
se prin sistemul el ectronic MYSMiS,
până în prezent au fost semnate
contractele de finanțare pentru
415 proiecte ce au o valoare de
pes te 1,7 miliarde de lei, din ca -
re pes te 1,4 miliarde de lei repre -
zintă totalul fondurilor nerambur -
sabile solicitate de la uniunea Eu -
ropeană și din bugetul de stat. 

Regio este unul dintre progra -
mele opera țio na le din generația
2014-2020 implementate în Ro-

mânia, cofinanțate din fondurile
europene structurale și de inves -
tiții și gestionate de MDRAP, în ca-
litate de Autoritate de Manage-
ment.

Regio are ca obiectiv general
creșterea compe titivității econo-
mice și îmbunătățirea condițiilor
de viață ale comunităților locale

și regionale, prin spri jinirea dez-
voltării mediului de afaceri, infra -
structu rii și serviciilor, pentru dez -
voltarea durabilă a regiu nilor, ast-
fel încât acestea să-și poată ges -
tiona în mod eficient resursele și
să-și valorifice potențialul de ino -
vare și de asimilare a progresului
tehnologic.
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Aurelian-Dănuţ Crivăţ
• 12 ani de activitate neîntreruptă

în cadrul ADR Sud Muntenia
În data de 11 septembrie, colegul nostru Aurelian-

Dănuț Crivăț, șef Serviciu Administrativ, împlinește 12
ani de activitate în cadrl Agenției pentru Dezvoltare Re-
gională Sud Muntenia!

Cu această ocazie dorim să-l felicităm și îi mul țu -
mim pentru întreaga activitate derulată până în pre-
zent, precum și pentru sprijinul acordat tuturor colegi-
lor din Agenție!

La Mulți Ani cu împliniri pe toate planurile!
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Peste 390 de milioane de lei fonduri nerambursabile
pentru eficientizarea capacităţii de reacţie

în cazul situaţiilor de urgenţă
La sfârșitul lunii august, s-a închis apelul PoR/2018/

8/8.1/8.2/1 destinat achiziționării ambulanțelor și a
echipamentelor aferente acestora, în vederea crește-
rii capacității de reacție și răspuns în cazul situațiilor
de urgență și al dezastrelor colective. Astfel, au fost
depuse șapte proiecte regionale cu o valoare neram-
bursabilă totală de 391.232.199 de lei (fonduri euro-
pene și de la bugetul de stat) pentru achiziționa rea
următoarelor tipuri de ambulanțe, ce vor fi distribuite
în regiunile eligibile (Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-vest
oltenia, vest, nord-vest, nord-Est, Centru):

ambulanțe de tip A 2;•
ambulanțe de tip B 4 x2;•
ambulanțe de tip B 4 x 4;•
ambulanțe de tip C pentru transportul nou-•

născuților în stare critică;
ambulanțe specializate pentru pacienții cu risc•

biologic;
ambulanțe pentru transport victime multiple;•
posturi medicale avansate;•
unități de suport pentru accidente colective;•
ambulanțe pentru acces în zone foarte greu accesibile.•
Achiziționarea acestor echipamente va permite

evaluarea și transportul pacienților, precum și acorda -
rea asistenței medicale sau a primului ajutor calificat. 

Acest apel de proiecte a fost deschis în cadrul
Axei prioritare 8 - „Dezvoltarea infrastructurii de să-
nătate și sociale”, prioritatea de investiții 8.1. - „In-
vestițiile în infrastructurile sanitare și sociale care
contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional
și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește sta-
rea de sănătate și promovând incluziunea socială prin
îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale
și de recreere, precum și trecerea de la serviciile
instituționale la serviciile prestate de colectivitățile
locale” și a avut drept beneficiari eligibili parteneria-
tele formate din inspectoratul General pentru Situații
de urgență (iGSu), în calitate de lider de parteneriat,
și inspectoratele județene pentru situații de urgență
(iSu) din fiecare regiune. totodată, beneficiarii direcți
ai achizițiilor efectuate sunt: Serviciile de Ambulanță
județene (SAj-urile), autoritățile administrației publi -
ce locale (consiliile județene și consiliile locale), insti -

tuțiile publice cu atribuții în domeniul căutării-salvării
de persoane în zone montane, greu accesibile, alături
de iSu și iGSu. Grupul țintă al acestor proiecte este re -
prezentat de populația din cele șapte regiuni care va
beneficia de servicii medicale și echipamente ce vor
permite creșterea capacității de răspuns în situații de
urgență, inclusiv în cazul accidentelor cu victime multi -
ple, și care vor crește eficiența și calitatea serviciilor
me dicale de urgență și a celor de prim-ajutor calificat.

tot în cadrul Axei prioritare 8, prin apeluri sepa-
rate, se finanțează proiecte dedicate serviciilor de să-
nătate și proiecte de înfrastructură pentru servicii so-
ciale. Pentru apelurile de proiectele dedicate obiec-
tivului specific 8.2 „Îmbunătățirea calității și a efi ci en -
ței îngrijirii medicale de urgență”, au fost alocate 160.906.014
de euro (fEDR și bugetul de stat), din care 94.906.014 de
euro reprezintă suma pentru apelul dedicat ambulanțelor.

Sursa: inforegio.ro
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,

la data de 11 septembrie 2018

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a publicat Cata lo -
gul surselor de finanțare nerambursabilă pentru luna sep-
tembrie 2018! Scopul editării acestei publicații este de a
veni în sprijinul potențialilor beneficiari de fonduri
nerambur sabile din regiunea Sud Muntenia care doresc
să realizeze diferite investiții. Astfel, în acest document
sunt prezentate oportunitățile de finanțare din pro-
gramele operaționale și schemele de grant, ce se de-
rulează în prezent în România, precum și oportu nitățile
din Progra mul național pentru Dezvoltare Rura lă 2014 –
2020, intERREG v-A și uRBACt iii. Publicația elec tronică
poate fi acce sată pe site-ul Agenției, www.adr munte -
nia.ro. în secțiunea Bibliotecă > Documente utile > Cata-
logul surselor de fi nanțare, link: https://adrmun te nia.ro/
download_file/document/1104/csf-septembrie-2018.pdf.

Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
active pentru luna septembrie 2018
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Finanţare de aproape 24 de milioane de euro
pentru proiecte BIG DATA şi OPEN DATA

Ministerul fondurilor Eurpene, în calitate de Au -
toritate de Management pentru Programul opera țio -
nal Competitivitate (PoC), și Ministerul Comunica -
țiilor și Societății informaționale, în calitate de or-
ganism intermediar pentru Promovarea Societății
informaționale, au lansat, în data de 6 septembrie,
apelul de proiecte aferent Acțiunii 2.3.1. Consoli-
darea și asigurarea interoperabilității sistemelor
informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip
2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor
și a întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing
guvernamental și a comunicării media sociale, a
oPEn DAtA și BiG DAtA – secțiunea e-guvernare și
open data. 

Astfel, autoritățile publice vor putea depune
cereri de finanțare nerambursabilă pentru proiecte
BiG DAtA și oPEn DAtA, în valoare de aproximativ 24
de milioane de euro, oferindu-se o oportunitate de
dezvoltare firmelor private de it și comunicații ca -
re, pe această cale, pot obține contracte de achizi -
ții publice. 

Mai multe detalii privind posibilitatea de acce -

sare a acestor fonduri puteți afla accesând urmă-
torul link: https://startupcafe.ro/bani-europeni/big-
data-open-data-apel-proiecte.htm. 

Sursa: finantare.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
https://adrmuntenia.ro/download_file/document/1104/csf-septembrie-2018.pdf
https://adrmuntenia.ro/download_file/document/1104/csf-septembrie-2018.pdf
https://startupcafe.ro/bani-europeni/big-data-open-data-apel-proiecte.htm
https://startupcafe.ro/bani-europeni/big-data-open-data-apel-proiecte.htm
http://www.finantare.ro
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20 septembrie - Ziua Cooperării Europene
Data de 20 septembrie s-a impus, în»

calendarul evenimentelor, drept Ziua
Cooperării Europene și este celebrată
anual sub auspiciile motto-ului: „Granițe
comune - dezvoltare comună”.

Cu această ocazie, Secretariatul Comun pen-
tru Programul interreg v-A Romania-Bulgaria, din
cadrul Biroului Regional pentru Cooperare trans-
frontalieră Calarași pentru granița Romania - Bul-
garia (BRCt Calarași) organizează o serie de acțiuni
menite să crească nivelul de înțelegere culturală
reciprocă, să sublinieze unitatea prin diversitatea
ce caracterizează uniunea Europeana și să arate
lumii cum zona transfrontalieră dintre Romania și
Bulgaria a devenit mai atractivă prin impactul po-
zitiv pe care accesarea fondurilor europene îl are
asupra vieții oamenilor, până la acest moment fiind
semnate 119 contracte în valoare de 186 de mili oa -

ne de euro, în cadrul Programului interreg v-A Roma -
nia – Bulgaria. 

Evenimentul va avea loc la Pleven, Bulgaria, la
sediul Administrației Districtuale, iar cei ce doresc
să participe pot afla informații interesante despre
importanța cooperării teritoriale, rezultatele pro-
ietelor finanțate fiind prezentate într-o sinteză de
imagini, culoare și muzică. 

Cooperarea teritorială Europeană reprezintă u -
nul dintre obiectivele politicii de coeziune a uniu nii
Europene și creează un cadru favorabil implemen-
tarii proiectelor comune ale actorilor locali sau re-
gionali, din diferite state membre. obiectivul gene -
ral al Cooperarii teritoriale Europene este de a pro -
mova o dezvoltare economică, socială și teritorială
armonioasă a uniunii în ansamblu, prin intermediul
a 60 de programe transfrontaliere, 15 programe
transnaționale și a trei programe interregionale.

Sursa: ziarulcivic.ro

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://ziarulcivic.ro
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Crucea de Leac din comuna Dichiseni,
judeţul Călăraşi

Aflată în cadrul mânăstirii din»
Coslogeni, Crucea de Leac este un obiectiv
atât de cunoscut printre credincioși,
încât în fiecare an este vizitată de un
număr din ce în ce mai ridicat de oameni,
devenind așadar un important obiectiv
al turismului ecumenic. 

Legendele locale spun că numele mânăstirii Cru -
cea de Leac vine de la o veche cruce din piatră ce da -
tează din vremea domnitorului Constantin Mavro-
cordat (1738), despre care se crede că face minuni.
Se spune că această cruce trebuia să ajungă la fe -
tești, însă, în câmp, carul cu ajutorul căruia era trans -
portată, a cedat, iar crucea nu a mai putut fi urnită
din loc. Primul miracol nu a întârziat să apară: un

copil mut care păzea o turmă de oi, atingând crucea,
a început să vorbească. De atunci, timp de peste do -
uă secole oamenii s-au rugat neîncetat la această
cruce, despre care credincioșii spun că a crescut în
timp, iar mesajul de pe ea, scris în slavona veche,
nu a putut fi descifrat decât pe jumătate. 

Mânăstirea Crucea este situată pe drumul de la
Calarași spre fetesti, în apropierea brațului Borcea
al Dunarii, iar zona prezintă un deosebit interes spi -
ritual, deoarece, în apropiere se află și mânăstirile
Radu negru și Libertatea, prima, înființată în bise ri ca
veche a satului Radu negru, strămutat din cauza re -
petatelor inundații, iar ultima stabilită în vechea bi -
serică a satului Libertatea (numit inițial Brătia nu), sat
ce a luat naștere în 1898 la inițiativa lui ion Bră tianu. 

Sursa: locuridinromania.ro

Schitul Coslogeni,
jud. Călărași

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://locuridinromania.ro


În data de 5 septembrie, Dan Manu, președin -
tele Consiliului județean Argeș, a organizat o întâl -
nire de lucru cu managerii unităților sanitare a fla -
te în subordinea consiliului, tematica discuțiilor pur -
tate vizând maniera în care se derulează in ves ti -
țiile, resursa umană existentă în sistem, precum și pro -
blemele specifice ale fiecărei unități spita li cești.

În județul Argeș, investițiile din domeniul să nă -
tății se ridică la zeci de milioane de euro, bani pro ve -
nind din fonduri europene, finanțări prin Planul na -
țional de Dezvoltare Locală ii (PnDL ii), dar și din fon -
duri proprii, arată că acest domeniu reprezintă o prio -
ritate pentru președintele Consiliului județean Ar -
geș. Astfel, prin aceste investiții au fost realizate lu -
crări de consolidare, reabilitare și extindere a Spi-
talului de urgență Pitești, precum și reabilitarea ter -

mică a Spitalului de Recuperare Brădet. totodată,
Spitalul de Pediatrie Pitești a fost dotat cu un compu -
ter tomograf performant și cu un sistem informatics
PACS (tehnologie medicală de imagistică utilizată pen -
tru stocarea, recuperarea, prezen tarea și partaja-
rea imaginilor produse prin radiogra fie, scanare Ct,
RMn etc.), echipamente medicale atât de necesare
în salvarea și diagnosticarea pacien ților, în timp ce
Spitalul județean de urgență Pi tești a beneficiat de
dotări importante, de la paturile și echipamentele pen -
tru secția de anestezie-terapie intensivă, până la RMn.

Dotarea cu echipamente performante și mo-
dernizarea unităților spitalicești a avut ca efect îm -
bunătățirea resursei umane prin atragerea specia -
liștilor în domeniul sănătății. 

Sursa: Universul Argeşean

Miercuri, 5 septembrie, Consiliul județean Că -
lărași, în calitate de partener lider, și inspectoratul
de jandarmi au semnat contractul de finanțare pen -
tru Proiectul RoBg-481 „Eficientizarea managemen -
tului situațiilor de urgență civilă în regiunea Trans -
frontalieră Călărași-Veliko-Târnovo”, proiect prin
care se pun bazele unui management comun al ris-
curilor în regiunea transfrontalieră România-Bul-
garia. Astfel, principalul scop al acestui demers es -
te optimizarea managementului comun al riscurilor
în regiunea transfrontalieră pentru protecția po-
pulației și a mediului împotriva dezastrelor natu-
rale sau provocate de om. totodată, proiectul vizea -
ză îmbunătățirea siguranței în regiune prin stimu-
larea colaborării interinstituționale și internaționa -
le. În acest sens, prin una dintre liniile directoare ale
proiectului se statuează implementarea a nouă par -
teneriate între instituțiile române și bulgare. 

În ultimii 10 ani, în zona, Călărași au avut loc
aproximativ 1.000 de intervenții pentru prevenirea și
înlăturarea cauzelor și a efectelor inundațiilor în ba -
zinul Dunării. inspectoratul de jandarmi Călărași,
alături de alte instituții abilitate în domeniu, a sus -

ținut populația în toate aceste momente, salvând
persoane și bunuri, menținând siguranța cetățeni-
lor și securitatea zonelor afectate și înlăturând efec -
tele inundațiilor. 

Ca urmare a desfășurării acestui proiect, jandar -
meria Călărași va putea achiziționa echipamente pre -
cum: o camionetă off-road 4x4, având cabină du-
blă, barcă pneumatică cu capacitate de 10 persoa -
ne, două ambarcațiuni de salvare și intervenție,
două peridocuri pentru ambarcațiuni și o stație de
lucru it, performantă, cu periferice.

De asemenea, prin acest proiect se urmărește
și creșterea gradului de conștientizare a populației
privind reducerea impactului riscurilor în cazul
situațiilor de urgență.

Principalii beneficiari, pentru cele două palie -
re de activitate, sunt cetățenii celor două țării impli -
cate în Proiectul RoBg-481, după cum urmează: pes -
te 300.000, ca urmare a măsurilor de eficientizare
a managementului riscurilor și peste 600.000, ca
urmare a masurilor de protecție impotriva inunda-
țiilor.

Sursa: adevarul.ro
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Sănătatea – o prioritate
pentru Consiliul Judeţean Argeş

Argeş

Proiect româno-bulgar
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă

Călăraşi

http://www.universulargesean.ro
http://www.adevarul.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro


Lucrările de reabilitare și modernizare a șase
tronsoane de drum din municipiul Giurgiu vor fi finan -
țate în urma contractului încheiat în data de 6 sep-
tembrie de către primarul municipiului Giurgiu, ni-
colae Barbu, și viceprimarul orașului Ruse, Strahil Ka -
rapchanski, în prezența reprezentanților Biroului Re -
gional pentru Cooperare transfrontalieră Călărași, în
calitate de organism intermediar pentru Programul
intERREG v-A România-Bulgaria.

Proiectul transfrontalier „Dezvoltarea sistemu -
lui de transport în cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu
pentru o mai bună conectivitate cu rețeaua de tran -
sport TEN-T” depus de Primăria Municipiului Giur-
giu, în calitate de beneficiar lider și Primăria Ruse,
are o valoare totală de peste 7,8 milioane de euro
(7.835.520,26 ). Astfel, pentru municipiul Giurgiu, su -
ma alocată este de 4.703.601,87 de euro, având ca
surse de finanțare: fondul European de Dezvoltare
Regionala - 85%, bugetul de stat - 13%, bugetul local -
2%. Contribuția proprie a Municipiului Giurgiu este
92.376,80 de euro, reprezentând cei 2% din valoarea
cheltuielilor eligibile ale proiectului, la care se ada -
ugă 87.070,00 de euro, cheltuieli neeligibile.

Cele șase tronsoane de drum sunt:
tronsonul 1 – Bd. București de la intrarea în Giur-•

giu dinspre București (plăcuță indicator rutier) până

la sensul giratoriu de la intersecția cu șos. Prieteniei
și str. Gloriei – 4 benzi;

tronsonul 2 – Bd. București de la intersecția•
cu șos. Prieteniei și str. Gloriei, până la sensul gi-
ratoriu de la Spitalul județean – 4 benzi;

tronsonul 3 – Şos. Prieteniei de la sensul giratoriu•
de la intersecția cu bd. București și str. Gloriei până
la intersecția cu str. 1 Decembrie 1918 – 4 benzi;

tronsonul 4 – Str. 1 Decembrie 1918 de la intersec-•
ția cu șoseaua Prieteniei (calea ferată) până la sensul
giratoriu de la intersecția cu bd. Mihai viteazu – 2 benzi;

tronsonul 5 – Bd. Mihai viteazu de la sensul gi-•
ratoriu de la Spitalul județean până la sensul giratoriu
de la intersecția cu str. 1 Decembrie 1918 – 4 benzi;

tronsonul 6 – Bd. Mihai viteazu de la intersec-•
ția cu Str. 1 Decembrie 1918 până la sensul girato-
riu de la Steaua Dunării – 4 benzi.

Lucrările vor consta în reabilitarea sistemului ru-
tier, inclusiv refacerea trecerii la nivel cu calea ferată
pe strada 1 Decembrie 1918, amenajarea de trotuare
și alei pietonale, amenajarea racordărilor cu străzile
secundare, realizarea de semnalizări și marcaje, ame -
najarea de piste de biciclete pe 5 din cele 6 sectoare
de drum modernizate, precum și realizarea unui sens
giratoriu și a unei fântâni arteziene pe tronsonul 2.

Sursa: primariagiurgiu.ro
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Investiţii de 500 de mii de lei
la Târgovişte

Dâmboviţa

Primăria Municipiului târgoviște a încheiat la
termen lucrările de modernizare a infrastructurii
stradale din zona tribunalului nou. obiectivul de
investiții, prevăzut în programul primăriei, a avut
alocate 500 de mii de lei. Astfel, intervenția în zonă
a vizat modernizarea străzii și a trotuarelor, amena -
jarea locurilor de parcare, reabilitarea canalizării
pluviale, precum și amenajarea unui loc de joacă. 

Prezent la inaugurarea obiectivului de investi -
ții, primarul municipiului târgoviște, Cristian Stan,
a declarat: „ne aflăm în zona noului Tribunal, stra -
da Crăițelor, aici unde administrația locală târgo -
vișteană tocmai a finalizat o investiție care a vizat

reabilitarea și modernizarea locului de joacă, de
asemenea reabilitarea parcării, a străzii, a trotua -
relor și a iluminatului public. Este o investiție care
a constat în jur de 500.000 de lei, este o investiție
realizată în mare parte de Municipal Construct, o
investiție prin care această zonă, unde cred că nu
se investise mai nimic de la momentul în care a fost
dat în folosință Blocul G8, a fost, în sfârșit reabili -
tată. La acest moment se lucrează pe strada Ur-
muz, în microraionul V, de asemenea sper ca lucră -
rile să fie finalizate acolo în această săptămână și să
trecem, tot în microraionul V, la strada Ion Ghica”. 

Sursa: dambovita24.ro

Modernizarea a 7 km de drum
în municipiul Giurgiu

Giurgiu

http://primariagiurgiu.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://dambovita24.ro
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Cererea de finanțare»
nerambursabilă depusă de Consiliul
județean ialomița, pentru proiectul
„Construire adăpost pescăresc pentru
îmbunătățirea siguranței pescarilor” a
fost selectată în vederea finanțării
nerambursabile de către Direcția
Generală de Pescuit, în calitate de
Autoritate de Management pentru
Programul operațional pentru Pescuit și
Afaceri Marine 2014 -2020 (PoPAM), din
cadrul Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale.

Proiectul depus prin PoPAM 2014-2020, Măsura
i.23 - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre
de licitații și adăposturi - investițiile menite să îm -
bunătățească infrastructura porturilor de pescuit și
a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare, in -
vestițiile pentru construirea sau modernizarea adă -
posturilor pentru îmbunătățirea siguranței pesca-

rilor, inclusiv investițiile în instalațiile de colectare
a deșeurilor și a deșeurilor marine, are o valoare to -
tală de 2.273.426,61 lei, din care 1.856.736,73 lei re -
prezintă valoarea totală eligibilă, în timp ce 413.689,88
lei este partea de cofinanțare.

Aplicația depusă vizează îmbunătățirea siguran -
ței pescarilor prin dezvoltarea unui mediu favora-
bil pentru practicanții pescuitului comercial din
zona comunei Giurgeni, pe tronsonul de Dunăre km
227 – 248. implementarea acestui proiect va gene -
ra noi locuri de muncă și va avea drept consecință
creșterea gradului de coeziune și de incluziune so-
cială în zonă. totodată, pescarii comerciali vor be-
neficia de următoarele facilități: 20 de spații de
odihnă, atelier de reparații al uneltelor de pescuit,
dotat cu bancuri de lucru și spații pentru depozita -
rea echipamentelor, sală de ședințe pentru 18 per-
soane, sală de mese pentru 20 de persoane, plat-
formă carosabilă cu cinci locuri pentru automobile
și peridocuri. Astfel, județul ialomița va avea primul
adăpost pescăresc destinat angajaților în domeniul
activităților de pescuit comercial.

Sursa: Consiliul Judeţean Ialomiţa

Peste 1,8 milioane de lei
fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea

pescuitului comercial

Ialomiţa
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Consiliului județean teleorman și-a»
propus, printre alte priorități, modernizarea și
reabilitarea drumurilor județene. unul dintre
proiectele ce vor fi promovate în perioada
imediat următoare este cel ce vizează
modernizarea Dj 506 Bujoru-Cernevia, tronson
de drum aflat în prezent într-o stare de degradare
avansată, fapt ce constituie un impediment în
desfășurarea, în bune condiții, a traficului rutier.

Distanța pe care se vor realiza acste lucrări de
reabilitare și modernizare este de aproximativ 17
kilometri, din localitatea Bujoru, până la ieșirea din
comuna Cernevia, fiind incluse și localitățile Bujo -
ru, Bragadiru și Conțești. În prezent, pentru dema -
rarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a a -
cestui tronson de drum județean, Consiliul jude -
țean teleorman a depus la sediul Agenției pentru pro -
tecția Mediului teleorman, din municipiul alexandria,
solicitarea pentru obținerea acordului de mediu. 

Sursa: ziarulmara.ro
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Nou drum de acces
către Centura de Vest a municipiului Ploieşti

Prahova

Președintele Consiliului județean Prahova, Bog -
dan toader, a anunțat, alături de Adrian Dumitru,
primarul comunei Blejoi, în cadrul conferinței de pre -
să organizate în data de 6 septembrie, finalizarea
lucrărilor de amenajare a drumului de legătură în-
tre Dj 156 - Dn 1, Cartier Parc, Comuna Blejoi, proiect
realizat în parteneriat de Consiliul județean Praho -
va și Primăria Blejoi, finanțat totodată și de Minis-
terul Dezvoltării Regionale, prin programul PnDL.
Drumul de utilitate județeană asigură fluidizarea
traficului dinspre municipiul Ploiești spre zona co-
mercială a a Brașovului. 

Drumul, având o lungime de 1,3 km este prevă -
zut cu patru benzi, câte două pe sens, trotuar, pis -
tă de biciclete și iluminat stradal pe bază de LED,
a avut o valoare a investițiilor de peste 11 milioane de
lei, din care, o bună parte a fost alocată devierii unor

rețele subterane existente pe teren. 
Realizarea acestui obiectiv marchează finaliza -

rea pimei etape a unui amplu proces de moderni-
zare a intrărilor și ieșirilor din oraș menite a fluidi -
za traficul rutier în aceste zone și a reduce numărul
accidentelor. Cea de-a două atapă a procesului vi-
zează ieșirea din Ploiești spre Buda unde se dorește
realizarea unei supratraversări, în timp ce în penul -
tima etapă, se dorește lărgirea la patru benzi a stră -
zii Buda și a podului din zona Cardinal Motors; în eta -
pa finală se are în vedere amenajarea unui nou sens
giratoriu, la intrarea în Dn 72 Ploiești - târgoviște, îna -
inte de Parcul industrial Ploiești, giratoriu care să ușu re -
ze virajul spre breteaua de acces în Dn 1, darși, în perspec -
tivă, spre viitoarele bretele de acces ca re se presupu -
ne că vor deservi autostrada Ploiești-Comarnic.

Sursa: actualitateaprahoveana.ro

Modernizarea
drumului judeţean Bujoru – Cervenia

Teleorman

http://www.ziarulmara.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.actualitateaprahoveana.ro
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newsletter-ul „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.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CĂLĂRAŞI
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 Judeţean ARGEŞ
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 Judeţean 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 Judeţean GIURGIU
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Giurgiu, B-dul Mihai viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean 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 Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. vi, cam.
626/627, mun. Ploiești, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
teleorman, sediul Consiliului județean
teleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro

Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud.
Călărași, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN -
director adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu
Comunicare, Mihaela FELEA, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra POPA, Andreea PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 10 septembrie 2018

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 newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa

de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
newsletter-ul va fi publicat pe site-ul 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 mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor

dedicate (portalurilor de știri economice), precum
și publicului larg.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,

fax: 0242/313.167.

http://www.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro

