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ADR Sud Muntenia a primit vizita 
viceprim-ministrului Vasile-Daniel Suciu, 

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice
Vineri, 10 mai, Agenția pentru Dezvoltare Regio-

nală Sud Muntenia a avut onoarea de a primi vizita vi-
ceprim-ministrului Vasile-Daniel Suciu, ministrul dez-
voltării regionale și administrației publice. 

Cu această ocazie, a fost prezentat stadiul imple-
mentării proiectelor finanțate prin Programul Opera -
țional Regional 2014 – 2020 la nivelul regiunii Sud Mun -
tenia, proiectele în care Agenția este lider sau partener, 
proiecte depuse în cadrul altor programe de finanțare, 
precum și sediul în care ne desfășurăm activitatea. În 
acest context, au fost discutate o serie de probleme pri -
vind finanțarea prin POR, ministrul dezvoltării și ad -
ministrației publice apreciind realizările noastre în do-
meniul accesării fondurilor europene, felicitându-ne 
totodată pentru rezultatele obținute. De asemenea, apre -
cierile vicepremierului s-au îndreptat și asupra sediului 
Agenției pentru Dezvoltare Regională, „considerat cel 
mai frumos edificiu din municipiul Călărași”. 

În cadrul evenimentului, Liviu Gabriel Mușat, di-
rectorul ADR Sud Muntenia, i-a acordat vicepremieru -
lui Vasile-Daniel Suciu o plachetă aniversară, în contex -
tul în care, recent s-au celebrat 20 de ani de dezvoltare 
regională în Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi -
nan țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat 
implementării Programului în regiunea Sud - Mun-
tenia, regio.adrmuntenia.ro.

Liviu Mușat, directorul ADR Sud Muntenia (stânga), alături de Vasile-Daniel Suciu, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice

https://regio.adrmuntenia.ro
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Victorina Ligia DRAGU 
• 15 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
Luni, 13 mai, colega noastră Victorina Ligia DRAGU, 

șef Serviciu Financiar - Contabil, împlinește 15 ani de 
activitate în cadrul Agenției! 

Pe această cale, te felicităm și-ți mulțumim pen-
tru profesionalismul și colegialitatea manifestate fără 
întrerupere de-a lungul celor 15 ani în ADR Sud Mun-
tenia! 

La Mulți Ani cu multe împliniri!

Sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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În data de 7 mai, s-a semnat contractul 
de finanțare pentru proiectul 

„Reabilitare, consolidare și modernizare 
monument istoric, schimbare destinație 
în Centrul Cultural Gheorghe Zamfir”. 

Primăria Orașului Găești, în calitate de beneficiar, 
a accesat finanțare europeană prin Programul Ope -
rațional Regional 2014 – 2020, în cadrul Axei prioritare 
5 - „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, pro ‐
tecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, 
Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, pro ‐
movarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”. 

Prin acest proiect, autoritățile locale își propun să 
valorifice patrimoniul cultural, în vederea diversificării 
ofertei turistice, stimulându-se pe această cale dezvol -
tarea locală. Astfel, conservarea și restaurarea obiecti -
vului de patrimoniu Casa Ciubuc, promovarea și valo-
rificarea acestuia prin transformarea în Centrul Cultural 
„Gheorghe Zamfir”, vor duce la creșterea numărului de 
vizite cu 1.500 de persoane anual. În acest context, vor 
fi inițiate o serie de acțiuni cultural-artistice care să rea -
ducă în atenția publicului obiectivul de patrimoniu, prin -
tre acestea, Festivalul Internațional de Nai „Gheorghe 
Zamfir”, organizat în onoarea artistului român, având 
o conotație aparte. 

Investițiile preconizate de administrația din Găești 
au o valoare totală de 6.106.526,29 lei, din care aproxi -
mativ cinci milioane de lei provin din Fondul European 
pentru Dezvoltare Regională (FEDR), peste 760 de mii 
de lei provin din bugetul de stat, în timp ce aproximativ 
118 mii de lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului. 
Perioada în care acest proiect va fi implementat este de 
62 de luni, începând cu 28 octombrie 2015. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înre-
gistrat 1.161 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate 
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursa-

bile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului Dâm -
bovița au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 216 
aplicații, având o valoare solicitată de aproximativ 1,5 
miliarde de lei. Dintre acestea opt proiecte depuse în 
cadrul Axei prioritare 5, Prioritatea de investiții 5.1, 
solicită fonduri de peste 86 de milioane de lei. 

Fonduri Regio pentru înființarea Centrului Cultural 
„Gheorghe Zamfir” în orașul Găești

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi -
nan țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat 
implementării Programului în regiunea Sud - Mun-
tenia, regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor POR în data de 14 mai 2019
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Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă 
active pentru luna mai 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte-
nia, prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a publicat 
Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă pentru 
luna mai 2019! 

Scopul editării acestei publicații este de a veni în 
sprijinul potențialilor beneficiari de fonduri nerambur-
sabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să rea-
lizeze diferite investiții. Astfel, în acest document sunt 
prezentate oportunitățile de finanțare din programele 

operaționale și schemele de grant, ce se derulează în 
prezent în România, precum și oportunitățile din Pro-
gramul Național pentru Dezvoltare 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://www.adrmuntenia.ro/download_file/newslet-
ter/419/csf-mai-2019.pdf.

http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/newsletter/419/csf-mai-2019.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/newsletter/419/csf-mai-2019.pdf
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Early Game Ventures – program de finanțare 
pentru startup-uri tehnologice

Fondul de investiții Early Game Ventures 
(EGV) își lansează programul de accelerare 

destinat startup-urilor tehnologice. Anual, 
sunt selectate cinci sau șase startup-uri 
românești din domeniul tehnologic care 
vor fi introduse în programul de accelerare 
coordonat de partenerii Early Game Ventures, 
 startup-urile selectate primind finanțare de 
până la 200.000 de euro, pentru șapte sau 
zece procente din acțiuni.  

Procesul de selecție a firmelor se va realiza pe 
tot parcursul anului, finanțatorii acceptând echipa de 
antreprenori care se dovedește de încredere, echipele 
selectate având oportunitatea de a lucra direct cu par-
tenerii EGV, având totodată acces la oameni-cheie și la 
resursele fondului. Early Game Ventures are în vedere 
startup-uri ca re inovează la nivel de tehnologie și care 
încearcă să rezolve probleme majore ale clienților și 
ale societății. Detalii privind cerințele pe care fondul 
le are, teme, industrii, idei de business, pot fi consul-
tate pe pagina https://earlygame.vc/accelerator/.  

Sursa: finanțare.ro

Ajutoare 
de stat 
pentru 
firmele 

care investesc 
în reciclare

Firmele care vor investi în re-
ciclare pot primi ajutoare de stat de 
până la cinci milioane de lei fiecare, 
prin aplicarea unei scheme ce ur-
mează a fi lansată la jumătatea lunii 
iunie. 

Astfel, potrivit ministrului me -
diului, agenții economici pot accesa 
fonduri pentru mo dernizarea insta -
lațiilor tehnologice sau pentru inves -
tiții în reciclare. 

Sursa: finanțare.ro

Sursă foto m
edia.hotnew

s.ro
Sursă foto beagreencom

m
uter.com

https://earlygame.vc/accelerator/
http://www.finantare.ro
http://www.finantare.ro
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Dezbatere publică privind cinci proceduri 
de implementare a programelor naționale 

de finanțare destinate IMM-urilor
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 

Antreprenoriat a lansat în dezbatere publică proceduri 
de implementare pentru cinci programe, după cum 
urmează: Programul Artizanat și Meșteșuguri, Progra-
mul UNCTAD EMPRETEC, Programul Femeia Antrepre-
nor, Programul Microindustrializare, Programul Comerț 
și Servicii de Piață. 

Programul național multianual pentru susți ‐•
nerea meșteșugurilor și artizanatului are ca benefi-
ciari între prinderile mici și mijlocii, societățile coo perative, 
inclu siv societățile cooperative meșteșugărești mixte, 
per soanele fizice autorizate care desfășoară activități 
e co nomice în mod independent, întreprinderile indi -
vi duale, întreprinderile familiale, precum și asociațiile 
pro fe sio nale sau fundațiile.  

Obiectivul general al schemei de minimis îl consti -
tuie stimularea dezvoltării meșteșugurilor și a micii in -
dus trii din România, a întăririi clasei de mici meșteșu -
gari și artizani, care își desfășoară activitatea individual 
sau organizat prin intermediul asociațiilor ori al altor 
organizații, în special în localitățile rurale, dar și în cele 
urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr 
mare de operații executate manual în practicarea lor 
și relansarea serviciilor și a produselor realizate de aceș -
tia, în special a celor cu specific tradițional, inclusiv obiec -
te de artă populară și artizanat, promovarea acestor pro -
duse și servicii pe piețele naționale și internaționale. 

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul 
bugetar 2019 este de 890.000 lei. 

Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru •
sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii are 
drept grup țintă antreprenorii, managerii de top, inclusiv 
specialiști din organizații publice sau private care au în 
vedere activități antreprenoriale sau manageriale. 

Obiectivele programului susțin dezvoltarea între-
prinderilor mici și mijlocii, crearea de noi locuri de mun -
că, creșterea numărului de întreprinderi mici și mijlocii 
capabile să facă față competiției și forțelor concu ren -
țiale, în condițiile globalizării piețelor. 

Bugetul alocat pentru anul 2019 este de 504.000 lei. 
Programul național multianual de microindus‐•

trializare are ca obiectiv, în sectoarele economice prio -
ritare stabilite prin prezenta procedură, creșterea vo lumului 
de activitate și a competitivității IMM -urilor din aceste 
sectoare, cu un buget alocat schemei de minimis pe 
anul 2019 de 22.678.000 lei. 

Programul de dezvoltare a activităților de co‐•
mercializare a produselor și serviciilor de piață are 
în vedere sprijinirea operatorilor economici, societăți 
și societăți cooperative, prin facilitarea accesului la fi-
nanțare, în scopul îmbunătățirii performanțelor eco-
nomice și tehnice ale acestora, urmărind adaptarea la 
cerințele determinate de statutul României ca stat 
membru al UE, prin creșterea nivelului de competiti-
vitate, crearea și menținerea locurilor de muncă, spo-
rirea protecției consumatorilor și a securității alimen tare. 
Bugetul alocat este de 15.392.000 lei 

Sursa: fonduri‐structurale.ro

Sursă foto strathm
ore.edu

http://fonduri-structurale.ro
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Tentațiile Insulei Mocanu, Giurgiu

Situat în Lunca Dunării, la granița cu 
Bulgaria, județul Giurgiu se dezvăluie 

drept un străvechi leagăn al civilizației, 
săpăturile arheologice scoțând la iveală 
urme materiale datând din paleolitic și 
neolitic. Astfel, relieful și reperele 
istorice pun la dispoziția turiștilor 
numeroase vestigii ce oferă călătorii în 
timp, în trecutul glorios, oaze de natură 
ce tentează prin frumusețe. 

În zilele toride de vară, un adevărat paradis te-
restru, atrăgător prin tentațiile de petrecere a timpului 
liber, este Insula Mocanu, cel mai apropiat ostrov de 
orașul Giurgiu, traversată de Podul Prieteniei la capătul 
din amonte, având o lungime de aproximativ cinci ki-
lometri și o lățime maximă de 1,2 kilometri.  

Insula găzduiește două lacuri formate natural, ali-
mentate de Dunăre în fiecare primăvară, atât cu apă, 
cât și cu pește. În partea estică a ostrovului plaja își 
așteaptă vizitatorii cu un nisip extrem de fin, apă bună 
de baie și locuri excelente pentru pescuit.  

Astfel, la adăpost de atmosfera citadină sufocantă, 

în doar cinci minute parcurse cu barca, turiștii pot fi ten -
tați pe Insula Mocanu cu o bogată vegetație caracte-
ristică zăvoaielor (salcia, plopul negru și plopul alb, vi -
ța sălbatică, urzica, murul de miriște, izma, stânjene lul, 
nalba mare, păpădia, piciorul cocosului, salcie, brus -
turele, podalbul, traista ciobanului), cu posibilitatea de 
a pescui (somn, crap, caras, știucă, avat, șalău, plătică, 
mreană, roșioară, oblete), precum și cu beneficiile raze -
lor ultraviolete, pe plaja cu atmosferă de mal de Dunăre. 

Sursa: informatii‐romania.ro

Sursă foto: inform
atii-rom

ania.ro
Sursă foto: giurgiuro.blogspot.com

http://informatii-romania.ro


În perioada 10-12 mai, inițiatorii proiectului „Da‐
nubeOn2Whells” au demarat seria de evenimente ex-
perimentale de ciclism destinate promovării turistice 
a zonei transfrontaliere aflate la granița României cu 
Bulgaria, reunite sub egida CYCLE for FUN. Evenimen-
tele sunt destinate tuturor iubitorilor de activități în 
aer liber, înscrierile realizându-se online.  

Astfel, aventura pe două roți a început cu Insula 
Mare din Călărași și a continuat cu un tur un special 
realizat pe malul Lacului Techirghiol. Pentru această 
lună, mai sunt programate trasee în zona Belogradchik, 
Forest Tour, Balcan Special Tour, în zona Vidinului, Du-
nonia Tour, precum și în zona Dobrogei, Bugeac Tour. 

„Danube on 2 wheels” este un proiect pilot prin 
crearea pachetelor cicloturistice. Practic, scopul pro-

iectului este se pună bazele dezvoltării lor pe viitor, 
prin organizarea de evenimente de ciclism de masă, 
cu caracter permanent, pentru amatorii de sporturi și 
de activități recreaționale, în vederea promovării du-
rabile a patrimoniului natural în zona transfrontalieră 
România – Bulgaria, prin ecoturism. 

Proiectul „Danube on 2 wheels” își propune să dez -
volte turismul în zona transfrontalieră româno-bulgară, 
pe cursul Dunării, exploatând potențialul natural al ariei, 
prin promovarea unui mediu ecologic, prietenos și să-
nătos și a unui climat curat pentru cetățeni și oaspeți, 
în condițiile conservării valorilor culturale și naturale, 
asigurând dezvoltarea regională durabilă, precum și opor -
tunități pentru practicarea turismului „verde” în regiune. 

Sursa: face book – DanubeOn2Wheels
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Mioveni implementează 
primul proiect pilot Smart City din județul Argeș
În data de 8 mai a fost lansat la Mioveni proiectul 

pilot „Smart City – soluție inteligentă pentru iluminat 
public lămpi LED, supraveghere video – management 
rutier, free wi‐fi, panou LED”, în prezența delegaților 
Ambasadei Chinei în România, a reprezentanților 
autorităților locale, precum și a reprezentanților unor 
firme IT&C. 

Prin soluția de telegestiune a iluminatului public 
implementată de firme IT&C (în parteneriat româno-
chinez) s-a avut în vedere optimizarea consumului de 
energie electrică și a costurilor privind operarea și 
întreținerea sistemului de iluminat public, pe o 
suprafață de 1,5 km din Bulevardul Dacia, existând po-
sibilitatea de extindere.  

Prin acest demers au fost montate 126 de lămpi 
LED cu consum redus, având o putere cuprinsă între 
20 și 90 W, 17 camere CCTV de supraveghere video, având 
o rezoluție de 1920x1080/60fps cu sistem infrared, un 
stâlp BluePillar cu panou LED ce poate reda video me-
saje informative și publicitare, o stație meteo și termi-
nal pentru furnizare de semnal internet WI-FI gratuit 
în zonă, precum și furnizarea unui soft special de ope-
rare de către una dintre firmele partenere. 

Sistemul de telegestiune permite posibilitatea se-
tării programului de funcționare și a intensității luminii 
în funcție de anotimp, condiții meteo sau de trafic, 

dispozitivele transmițând alarme și informații în timp 
real cu privire la consumul de electricitate, eventuale dis -
funcționalități sau parametrii la care lămpile funcționează. 

Implementarea acestei platforme inteligente con-
tribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățe ni -
lor prin menținerea unui mediu mai sigur și mai curat. 
De asemenea, operarea și întreținerea sistemului se fa -
ce cu costuri reduse, în raport cu sistemele clasice, aces -
tea putând să semnaleze și să gestioneze în mod efici -
ent problemele apărute în cursul exploatării, având toto dată 
o durată de viață mai mare, obținându-se astfel redu-
ceri cu până la 50% a costurilor de întreținere. 

Sursa: bitpress.ro

ARGEȘ

Sursă foto freecam
.ro

„DanubeOn2Wheels” - 
aventura turistică a început!

CĂLĂRAȘI

http://bitpress.ro
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Administrația județului Dâmbovița 
solicită finanțare prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, 

pentru 117 km de drumuri județene

DÂMBOVIțA

În data de 7 mai, consiliul Județean Dâmbovița a 
depus spre finanțare prin Fondul de Dezvoltare și In -
ves tiții proiectul „Lucrări de întreținere periodică a dru ‐
murilor județene, prin covoare bituminoase”, în valoare 
de peste 51 de milioane de lei. 

Prin acest proiect se are în vedere efectuarea u -
nor lucrări de reparații la drumurile județene asfaltate, 
aflate într-o stare de degradare avansată și o stare de 
viabilitate necorespunzătoare, pe o suprafață estimată 
la peste 117 km. Astfel, pentru realizarea investițiilor, 
autoritățile județene au selectat următoarele seg-
mente: DJ 702 B, sector Gemenea (DN 72 A) - Cândești 
Vale - Tătărani- Mănești - Ungureni - Lucieni (DN 72), 

DJ 712 A, sector Râu Alb - Gura Bărbulețului - Pietrari - 
Aluniș - Manga - Izvoarele (DN 72 A), DJ 702 A, sector 
Potocelu - Ludești - Hulubești - Valea Mare - Livezile - 
Voia, DJ 721, sector Costeștii din Deal (DN 7) – 
Produlești - Gura Șuții - Perșinari - Văcărești,  DJ401 A, 
sector Miulești - Mărunțișu - Tomșani - Poroinica – 
Mogoșani - Merii (C.F.). 

Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare 
prin Fondul de Dezvoltare și Investiții a fost deschisă 
în data de 2 mai, solicitările fiind analizate în ordinea 
înregistrării și soluționate în limita plafoanelor stabilite 
pentru anul în curs. 

Sursa: gazetadambovitei.ro

Proiecte Erasmus+, 
la Școala Gimnazială Nr. 7

Școala Gimnazială Nr.7 din municipiul Giurgiu le 
deschide elevilor perspective moderne de învățare, 
prin valorificarea oportunităților finanțate de Comisia 
Europeană. Astfel, elevii și cadrele didactice din această 
unitate școlară sunt implicați în trei proiecte Erasmus+, 
după cum urmează „The Way People Live in Diffrent 
Contries”, „Environmental Green Gate schools” și „The 
Rivers Tell”. 

În perioada 21-25 mai, municipiul Giurgiu va găz-
dui  ultima reuniune transnațională a proiectului „The 
Way People Live in Diffrent Contries”, la care vor par-
ticipa doar cadrele didactice din țările partenere, prin-
cipalele obiective ale întâlnirii fiind evaluarea activită -
ților proiectului și lucru la raportul final. Programul 
vizitei cuprinde, de asemenea workshopuri tematice, 
activități conexe reuniunii: vizitarea Școlii Gimnaziale 
Nr. 7 din Giurgiu, vizită de lucru la Muzeul de Istorie din 
Giurgiu, la Rezervația Naturală Comana, la Mănăstirea 
Comana, atelier de lucru (olărit) etc. 

Tot în aceeași perioadă, se desfășoară în Lituania 
cea de-a doua activitate a proiectului „Environmental 
Green Gate schools”, activitate ce presupune organiza -
rea unor ateliere de realizare a prototipurilor aferente 
instalațiilor de alimentare cu apă și iluminat necesare 
pentru pereții verzi construiți în fiecare dintre școlile 
partenere. Din partea școlii giurgiuvene vor participa 

trei cadre didactice și cinci elevi. 
În săptămâna 27 – 31 mai 2019 va avea loc a 

doua întâlnire din cadrul proiectului The Rivers Tell în 
Bîrzai, Lituania, unde se vor prezenta legendele râurilor 
din țările partenere, însoțite de ilustrațiile realizate de 
elevi. Reprezentanții școlii din Giurgiu, trei cadre didac -
tice și șase elevi, vor prezenta legenda Dunării. 

Sursa: giugiupesurse.ro

GIURGIU

http://gazetadambovitei.ro
http://giugiupesurse.ro


www.adrmuntenia.ro 12 regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #416 
7 • 13 mai 2019

INFO 
JUDEțE

Miercuri, 8 mai, Direcția Regională de Drumuri și 
Poduri București a inițiat lucrările de frezare a părții 
carosabile, în vederea așternerii de covor asfaltic pe 
Drumul Național 2, km 30+220 – km 40 + 200, de la 
ieșirea din localitatea Sinești, până la intrarea în loca-
litatea Movilița, județul Ialomița. Totodată, după ce va 
fi finalizată așternerea covorului asfaltic, circulația pe 
DN 2, pentru sectorul cuprins între km 30+605 (ieșire 
localitatea Sinești) până la 40+240 (intrare/ieșire) lo-
calitatea Movilița, se va reglementa în soluție 2+1 
(benzi de circulație), după cum urmează: 

Km 30+903-km 33+158 – 2 benzi pe sens (Bucu -•
rești-Buzău)/ 1 bandă pe sens (Buzău-București) 

Km 33+384-km 35+488 – 2 benzi pe sens (Buzău-•
București)/ 1 bandă pe sens (București-Buzău) 

Km 35+720-km 37+810 – 2 benzi pe sens (Bu cu -•
rești-Buzău)/ 1 bandă pe sens (Buzău-București) 

Km 38+024-km 40+094 – 2 benzi pe sens (Buzău-•
București)/ 1 bandă pe sens (București-Buzău) 

Marcajele rutiere în strat gros se vor aplica după mi -
nim 14 zile de la finalizarea lucrării de așternere covor asfaltic. 

Sursa: obiectiv.net

Se reabilitează DN 2 
între localitățile Sinești și Movilița!

IALOMIțA

http://obiectiv.net


În această perioadă, Grupul de Acțiune Locală 
„Câmpia Găvanu Burdea”, având sediul în comuna 
Vitănești derulează două apeluri de selecție de pro-
iecte cu un buget total de 238.621,95 euro.  

Astfel, pe de o parte în cadrul Măsurii M3.4/6B 
„Modernizarea satelor din cadrul GAL Câmpia Găvanu 
Burdea”, al cărei termen de depunere a proiectelor a 
fost prelungit până pe data limită de 24.05.2019, ora 
13,00, suma pusă la dispoziția investitorilor eligibili 
este de 138.621,95 euro. Beneficiari pot fi comunele 
din acest GAL și asociațiile acestora, ONG-uri, unitățile 
de cult, persoanele fizice și societățile comerciale care 
dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural 
de utilitate publică din acest GAL. 

Pe de altă parte, prin Măsura M3.2/6B – „Servicii 
sociale îmbunătățite în teritoriul GAL Câmpia Găvanu 

Burdea” termenul de depunere a proiectelor a fost 
prelungit pentru perioada 11.05-10.06.2019. Suma 
pusă la dispoziția investitorilor care depun proiecte 
eligibile este de 100.000 de euro. Data limită de de-
punere a proiectelor – 10 iunie 2019, ora 13,00. Sunt 
eligibile comunele și asociațiile acestora, ONG-uri, 
GAL-ul în cazul în care niciun alt solicitant nu-și mani-
festă interesul pentru această măsură de finanțare. 

Proiectele se depun la sediul GAL „Câmpia Gă‐
vanu Burdea”. Cei interesați pot obține informații de-
taliate privind accesarea și derularea celor două măsuri 
de finanțare consultând Ghidul solicitantului postat 
pe site-ul GAL de pe pagina de internet www.galcam-
piagavanuburdea.ro sau la telefon 0247/331.093 și 
0766.437.975. 

Sursa: ziarulmara.ro
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În perioada 7-9 mai, în cadrul Universității Petrol-
Gaze, Ploiești a avut loc Salonul Internațional de In -
ven ții și Idei Practice INVENT-INVEST organizat de Came -
ra de Comerț și Industrie Prahova, Universitatea Pe trol-Gaze 
Ploiești, în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Ghe‐
orghe Asachi” din Iași. Alături de organizatori și de ofi -
cialități, au participat și studenți, având în vedere că Sa -
lonul Internațional de Invenții și Idei Prac tice cuprinde o 
expoziție de invenții și idei focalizate pe stimularea crea -
tivității.  

Organizat în premieră la Ploiești, evenimentul es -
te la a IX-a ediție. În acest context, președintele Socie -
tății Inventatorilor din România, dr. ing. și fizician Constan -
tin Marin Antohi, a precizat că sunt expuse creațiile a 
zeci de inventatori, menționând că atenția i-a fost a tra să 
de invenția prahoveanului Lupu Andrei al cărui ex ponat 
este un aerator mobil destinat aerării apei lacu rilor pis -
cicole. Carnea peștelui care va proveni din ast fel de lacuri 
va avea un gust mai bun, ca urmare a oxigenă rii apei.  

Cei prezenți au putut analiza exponate precum 
aparatură medicală pentru stimulare electrică funcțio -

nală ce ar putea fi utilizată pentru exerciții ale muș -
chilor slăbiți sau paralizați, huse pentru telefon anti -
ra diație, măști magnetice energizante, branțuri magne -
tice antistres, roboți, etc. 

Sursa: ziarulprahova.ro

Salonul Internațional 
de Invenții și Idei Practice, 

la Universitatea Petrol – Gaze Ploiești!

PRAHOVA

Finanțare nerambursabilă 
pentru serviciile sociale și pentru modernizarea satelor, 

prin GAL „Câmpia Găvanu Burdea”

TELEORMAN

http://www.galcampiagavanuburdea.ro
http://www.galcampiagavanuburdea.ro
http://ziarulmara.ro
http://ziarulprahova.ro


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.
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ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care dumneavoastră le desfășurați. 
Dacă sunteți interesați să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500 de ca ractere cu tot cu 
spații), împreună cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție a 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 informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

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, 
B-dul 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, 
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 Județean TELEORMAN 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 52-54, etaj 6, 
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

Date de contact 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia


