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Primul contract semnat de ADR Sud Muntenia
pentru finanțarea documentației proiectelor
de specializare inteligentă din regiunea Sud Muntenia
Luni, 10 mai, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud
Muntenia, în calitate de administrator de schemă de ajutor de stat
și de minimis, a semnat primul contract de finanțare pentru realizarea documentațiilor necesare implementării proiectelor de
specializare inteligentă în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia,
conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88 din 2020.
Parteneriatul dintre Consiliul Județean Prahova (lider de parteneriat) și Asocierea dintre Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” (I.N.C.E.) al Academiei Române și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.) a
obținut fonduri nerambursabile pentru pregătirea documentației tehnice aferente proiectului „Aplicație online integrată pentru promovarea județului Prahova – N.O.I – NAȚIUNE, ORIGINE,
IDENTITATE în județul Prahova”, în cadrul operațiunii „Sprijin la
nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”, pentru care ADR Sud Muntenia este, în premieră, administrator de schemă de minimis și finanțată din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa prioritară 1 - „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”, Obiectivul Specific 1.1 - „Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a
implementa proiecte mature”.
Prin proiectul „Aplicație online integrată pentru promovarea județului Prahova – N.O.I – NAȚIUNE, ORIGINE, IDENTITATE
în județul Prahova” Consiliul Județean Prahova urmărește implementarea unui concept inovativ pentru industria turismului
și promovarea unei transformări economice inovatoare prin realizarea unei aplicații online integrate ce va utiliza tehnologii holografice pentru atragerea vizitatorilor, duplicată într-un parc tematic dezvoltat de beneficiar, demers ce se încadrează în Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia pentru
perioada 2021-2027.
Intervențiile propuse prin proiect au în vedere promovarea
județului Prahova printr-o aplicație online, cu suport de Realitate Augmentată (AR) și Realitate Virtuală (VR), incinte modulare și
mobile, special amenajate și dotate pentru a asigura imersia vizitatorilor, care vor evidenția cele mai importante obiective turistice, istorice și geografice din județul Prahova și din tară, replicată într-un parc tematic dezvoltat de Consiliul Județean Prahova.
Aplicația online integrată va cuprinde, printre altele, rute turistice, SMS-uri cu notificări privind evenimentele culturale, sportive
etc. și o hartă interactivă a obiectivelor turistice. Soft-ul va avea
integrată o soluție de Realitate Augmentată în care vor fi prezentate obiectivele turistice din județul Prahova, cu posibilitatea
tehnologică de a adăuga orice alte obiective, din orice categorie,
www.adrmuntenia.ro

la nivel național. De asemenea, va fi completat de o platformă
de Realitate Virtuală, care, folosind tehnologie specifică (ochelari
3D, pereți de realitate virtuală etc.) va transpune turiștii în povestea fiecărui obiectiv, Ie va da acestora posibilitatea de a vedea
în detaliu și de a interacționa cu fiecare element. Prin algoritmi
de inteligență artificială și machine learning vizitatorii vor putea
să converseze cu personaje istorice, specifice fiecărui obiectiv.
În acest sens, abordarea propusă este unică la nivelul României. Aplicația online dezvoltată va fi una modulară, pentru fiecare
element de VR (obiectiv, epocă istorică, personaj etc.), cu posibilitatea de configurare a modulelor în orice manieră, pentru a asigura un parcurs mereu nou utilizatorilor. Elementele de VR vor
fi disponibile inclusiv în platforma online, astfel încât vizitatorii acesteia să Ie poată descărca și rula pe dispozitivele proprii. Astfel,
aplicația online va putea atrage un număr mult mai mare de utilizatori, turiști virtuali, atât din România, cât și turiști străini.
O altă direcție a proiectului va avea în vedere selecția, în vederea digitizării și randării 3D (acolo unde este cazul) a exponatelor valoroase ale muzeelor din județul Prahova și realizarea de
tururi virtuale a acestor muzee, direct din site-ul web sau de pe
aplicația mobilă dezvoltată prin proiect.
Platforma tehnologică va fi una deschisă, care să permită
adăugarea de noi obiective, și transferabilă, ea putându-se aplica și pentru alte parcuri tematice, muzee și obiective turistice care ar dori să adere sau să preia și să utilizeze aceleași tehnologii
și metode.
Bugetul pentru documentația tehnică realizată prin POAT
are o valoare totală de 974.610 lei, din care 819.000 lei reprezintă valoarea totală eligibilă nerambursabilă (grant), iar 155.610 lei
este contribuția beneficiarului. Durata de implementare a proiectului este de 11 luni, în perioada 15 februarie 2021 – 31 decembrie 2021, și va acoperi costurile de realizare a următoarelor componente ale documentației tehnice: studiu de oportunitate (384.000 lei, fără TVA), studiu de marketing (175.000 lei, fără TVA) și plan de afaceri (260.000 lei, fără TVA).
Cererea de finanțare pentru care a fost solicitată decontarea
documentație tehnice din POAT va fi depusă de Consiliul Județean Prahova în exercițiul financiar 2021-2027, în cadrul programelor ce vor avea axe destinate finanțării specializării inteligente.
Prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 894 din
03.08.2020 a fost aprobată Schema de ajutor de stat și de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de
proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile,
pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, iar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia a fost desemnată administrator al aceste Scheme la
nivelul regiunii Sud – Muntenia.

2

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #512
26 aprilie • 10 mai 2021

INFO
ADR SUD MUNTENIA

Concurs pentru ocuparea unui post de expert în cadrul
Serviciului Monitorizare, Direcția Organism Intermediar POR,
la biroul județean Dâmbovița, în data de 19 mai 2021
Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până la
data de 17 mai 2021, ora 17.00.
Concursul se va desfășura la sediul central al ADR
Sud-Muntenia din municipiul Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi nr. 7A, jud. Călărași, în data de 19 mai
2021, începând cu ora 10.00.
Concursul se va desfășura cu respectarea legislației
în materie de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-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 birou resurse umane, e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro.
Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și
documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate și pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://
www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1235/
Concurs-BJ-Dambovita-SMP-19-05-2021.rar.

A

genția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia organizează, în data de 19
mai 2021, concurs pentru ocuparea unui post
de expert în cadrul Serviciului monitorizare
proiecte POR, la Biroul Județean Dâmbovița
din municipiul Târgoviște. Contractul individual
de muncă va fi pe durată determinată de 12
luni din momentul angajării (pentru înlocuirea
unui angajat care are contractul individual de
muncă suspendat).
Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
99Studii superioare absolvite cu diplomă de licență
în una dintre următoarele ramuri de știință: inginerie civilă, inginerie electrică, electronică și telecomunicații,
inginerie geologică, mine, petrol și gaze, ingineria transporturilor, inginerie mecanică, științe economice;
99Capacitate de lucru în echipă;
99Capacitate de analiză și de sinteză;
99Rezistență la stres și la lucrul peste program.
Alte cerințe:
99Disponibilitate pentru deplasări în regiune și în țară.

Rodica IORGA
• 14 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia!

Florina RĂȘCANU
• 15 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia!

Silviu George MITREA
• 19 ani de activitate
în cadrul
ADR Sud Muntenia!

În această lună,
colega noastră Ro
dica IORGA, șef Ser
viciu verificare pro
iecte POR, împlineș
te 14 ani de activita
te în Agenția pentru Dezvoltare Re
gională Sud Muntenia!
Pe această cale, te felicităm șiți mulțumim pentru competența
și pentru spiritul metodic dovedi
te de-a lungul celor 14 ani în cadrul
ADR Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu realizări pe toa
te planurile!

În luna mai, co
lega noastră Flori
na RĂȘCANU, ex
pert, Serviciul ges
tionare, evaluare și
monitorizare pro
gram, împlinește 15 ani de activi
tate în Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia!
Cu această ocazie, dorim să te
felicităm și să-ți mulțumim pentru
eficiență și pentru spiritul de echi
pă manifestate de-a lungul celor
15 ani de activitate continuă!
La Mulți Ani cu succese!

La începutul lu
nii mai, colegul nos
tru Silviu George MI
TREA, expert Servi
ciul monitorizare pro
iecte POR, împlineș
te 19 ani de activitate în cadrul
Agenției pentru Dezvoltare Regio
nală Sud Muntenia! Cu această oca
zie, dorim să-l felicităm și să-i mulțu
mim pentru competență și pentru
activitatea desfășurată neîntrerupt
în sprijinul beneficiarilor de finanța
re Regio din județul Teleorman!
La Mulți Ani cu multe realizări!

www.adrmuntenia.ro
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Ghid pentru elaborarea Strategiilor Integrate
de Dezvoltare Urbană

Î

n perioada septembrie 2019
– martie 2022, Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice,
și Administrației (MDLPA)
derulează Proiectul „Elaborarea
politicii urbane ca instrument
de consolidare a capacității
administrative și de planificare
strategică a zonelor urbane
din România”, cofinanțat din
Fondul Social European (FSE),
prin Programul Operațional
Capacitate Administrativă
(POCA) 2014 – 2020.
În cadrul acestui proiect a fost dezvoltat Ghidul pentru elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare urbană (SIDU), document creat cu scopul
de a sprijini orașele din România în a
deveni verzi și reziliente, competitive și productive, juste și incluzive, și bine guvernate. Nu în ultimul rând, acesta oferă posibilitatea de a alinia noile strategii cu direcțiile și obiectivele propuse de prima politică urbană a țării.
SIDU este unul dintre principalele instrumente aflate
la dispoziția administrațiilor publice locale pentru planificarea deciziilor administrative. Prin intermediul SIDU,
administrațiile își realizează o radiografie exhaustivă a
situației actuale a comunității și la finalul acestora își definesc viziunea pe termen lung, însoțită de un portofoliu de proiecte prioritare create prin implicarea societății civile și a tuturor factorilor interesați. Fiecare decizie administrativă modelează comunitățile în care trăim și afectează ritmul zilnic al vieții. Ca urmare, modul
în care este planificat viitorul orașelor are un rol esențial pentru bunăstarea comunităților și îmbunătățirea calității vieții fiecărui cetățean.
Politica Urbană reprezintă viziunea de dezvoltare urbană durabilă, incluzivă și rezilientă a României. Ea va
stabili o agendă comună a autorităților publice de la nivel central și local pentru îmbunătățirea cadrului de dezvoltare urbană, prin furnizarea unui set de măsuri coerente și prin coordonarea și corelarea domeniilor sectoriale și a diferiților actori. Documentul va cuprinde un set
de principii directoare de planificare, dezvoltare, management și susținere a zonelor urbane de toate dimensiunile, ce va rezulta în urma unui proces colaborativ și de
stabilire a responsabilităților între toate nivelurile de guwww.adrmuntenia.ro

vernare, bazat pe implicarea tuturor actorilor urbani relevanți, inclusiv societatea civilă și sectorul privat.
Politica Urbană va respecta principiul autonomiei locale și subsidiarității. Ea nu are rolul de a înlocui politicile urbane și strategiile locale, ci de a le fundamenta.
O politică urbană națională pentru toate categoriile de zone urbane este fundamentală în implementarea obiectivelor de dezvoltare ale Noii Agende Urbane
aprobate în cadrul Conferinței Habitat III a Organizației Națiunilor Unite, în 2016, respectiv în implementarea
acțiunilor Agendei Urbane pentru UE.
Politica Urbană va fi elaborată în conformitate cu
prevederile Noii Carte de la Leipzig, document ce va fi
aprobat în cadrul Președinției Germaniei la Consiliul UE,
semestrul II al anului 2020. Ea va asigura un cadru unic
de planificare care va fundamenta programele de finanțare cu fonduri europene și naționale, pregătind astfel
următorul exercițiu de finanțare 2021-2027.
Ghidul pentru elaborarea Strategiilor Integrate de
Dezvoltare Urbană poate fi descărcat de pe pagina web
a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
www.adrmuntenia.ro, secțiunea Comunicare > Bibliotecă > Documente utile > Ghiduri, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1234/Ghid-elaborare-SIDU-BM.pdf, sau de pe site-ul dedicat proiectului „Elaborarea politicii urbane ca instrument de consolidare a capacității administrative și de planificare strategică a zonelor urbane din România”, www.citadini.ro.
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Clădire rezidențială din municipiul Câmpina,
eficientizată energetic cu ajutorul Regio
Vineri 7 mai, Mariana Vișan, directorul Organismului Intermediar POR din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături de Ioan-Alin Moldoveanu, primarul municipiului Câmpina din județul Prahova, au semnat
contractul de finanțare pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din municipiul Câmpina”,
ce va primi fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea
de investiții 3.1 - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și
în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă aplicarea
unor măsuri de eficiență energetică în vederea reducerii
emisiilor de CO2 la nivelul municipiului Câmpina și îmbunătățirea calității vieții urbane, prin creșterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie odată cu realizarea izolației termice a blocului ce reprezintă obiectul investiției, scăderea estimată a gazelor cu
efect de seră și eficientizarea consumului de energie termică pentru cele 63 de apartamente din imobilul situat în municipiul Câmpina, cuprins în cererea de finanțare, prin reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzirea spațiilor. Proiectul va fi implementat în 61 de luni, în perioada 1 noiembrie 2017 – 30 noiembrie 2022 și are un buget cu o valoare totală de 3.772.524,91 lei, din care peste 1,78 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 315 mii
de lei este finanțarea de la Bugetul Național, iar 1,67 milioane de lei este contribuția Primăriei Municipiului Câmpina.
Până la această dată, în cadrul Obiectivului specific 3.1.A,
unde au putut fi depuse proiecte pentru creșterea eficienței
energetice a clădirilor rezidențiale, s-au transmis 26 de aplicații
în valoare totală de 146,5 milioane de lei, ce au solicitat aproape 84 de milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 14
dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de peste 71 de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 39,56 milioane de lei. Cifrele includ proiectele transmise în cadrul apelului dedicat regiunii cuprinse în Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) și nu
se referă și la proiectul privind sistemele fotovoltaice, al cărui
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

beneficiar a fost Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).
La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost
transmise până acum 2.100 de cereri de finanțare care au
o valoare totală de 20,43 miliarde de lei, solicitând fonduri
publice de aproape 14,35 miliarde de lei. Pentru 816 dintre
ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de aproape 8,53 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 7,26 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară”, și care are
o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.
Potențialii beneficiari din județul Prahova au transmis
556 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de aproape 5,58 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de peste 3,83 miliarde de lei. Pentru 206 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare
totală de aproape 1,88 miliarde de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare de peste 1,58 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 implementării Programului în regiunea Sud Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Regio finanțează creșterea calității vieții
în localități urbane din județul Prahova
Cu ajutorul fondurilor Regio, Primăria Orașului Mizil
implementează proiectul „Îmbunătățirea calității vieții
populației din orașul Mizil” prin Axa prioritară 13 - „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea
de investiții 9b - „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific
13.1 - „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România”. Obiectivul general al investiției este îmbunătățirea calității vieții populației din
orașul Mizil în general și, în mod particular, oferirea de
sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a
comunității defavorizate locale, în scopul promovării incluziunii sociale, combaterii sărăciei și a oricăror forme
de discriminare prin:
99reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de cultură a orașului Mizil, cu scopul creșterii și diversificării
calității serviciilor culturale adresate publicului;
99înființarea muzeului comunității mizilene, cu scopul de a potența identitatea și vitalitatea culturală specifică colectivității, de a păstra actuală și pe viitor memoria orașului, dar și de a fi un furnizor instituțional activ în domeniul oportunităților de cercetare a istoriei
comunității;
99reabilitarea, modernizarea și dotarea calitativă a
infrastructurii educaționale specifice Școlii Gimnaziale
„Sfântul Nicolae”, cu clasele I-VIII, inclusiv clasa pregătitoare, unde o bună parte din elevi provin din familiile
vulnerabile din oraș;
99modernizarea străzilor Griviței, Țepeș Vodă, Vișinului și Zorile, unde domiciliază o mare parte a persoanelor vulnerabile din orașul Mizil, cu scopul de a asigura realizarea condițiilor optime pentru circulația auto și
pietonală, inclusiv pentru persoane cu dizabilități, fluidizarea traficului urban, reducerea timpului de transport,
eliminarea blocajelor rutiere în punctele de acces către
oraș, pentru eliminarea prafului și noroiului și colectarea și evacuarea dirijată a apelor pluviale;
99amenajarea unui teren de sport multifuncțional în
curtea Școlii Gimnaziale nr. 1 Mizil, pentru stimularea
interesului pentru sport și o viață sănătoasă a elevilor.
(continuare în pagina 7)

L

a începutul lunii mai, Liviu Gabriel Mușat,
directorul general al Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
a semnat două contracte de finanțare
în cadrul Programul Operațional Regional
(POR) 2014-2020, alături de beneficiari publici
din județul Prahova.

„Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiu
lui Ploiești, cartier Râfov” este proiectul pentru care Primăria Municipiului Ploiești a primit fonduri Regio prin
Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.3 – „Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 4.3 – „Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România”, al cărui obiectiv
general îl constituie regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate din cartierul Râfov, municipiul Ploiești. Activitățile proiectului urmăresc integrarea socială și culturală a populației cartierului Râfov prin
construirea unui centru multifuncțional cultural, inclusiv
amenajare unei zone de recreere în str. Râfov 20B și dezvoltarea comunitară și regenerarea fizică și economică a
cartierului Râfov prin realizarea de lucrări de construcție/ reabilitare/ modernizare a utilităților de bază la scară mică: drumuri și alimentare cu apă și canalizare. La finalul investiției, cele peste 700 de persoane ce trăiesc în
zonele unde se realizează intervențiile prin proiect vor
beneficia de 2,8 ha de spațiu deschis creat sau reabilitat și de noul Centru multifuncțional cultural și recreațional ce va fi construit în cartierul Râfov din Ploiești. Durata de implementare a proiectului este de 106 luni, în
perioada 18 septembrie 2014 – 30 iunie 2023, și are un
buget cu o valoare totală de 22.376.891,00 lei, din care
19 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 2,9 milioane de lei este finanțarea de la Bugetul Național, iar
aproape 460 de mii de lei este contribuția Primăriei Municipiului Ploiești.
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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(continuare din pagina 6)
Durata de implementare a proiectului este de 54 de luni, în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 ianuarie 2023, iar bugetul are o valoare
totală de 16.411.543,54 lei, din care peste 13 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din
Fondul European de Dezvoltare
Regională, aproape două milioane
de lei este finanțarea de la Bugetul
Național, iar 1,4 milioane de lei este contribuția beneficiarului.
La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise până acum 2.100 de cereri de
finanțare care au o valoare totală
de 20,43 miliarde de lei, solicitând
fonduri publice de aproape 14,35
miliarde de lei. Pentru 816 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de
aproape 8,53 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de
7,26 miliarde de lei. Sumele includ
și aplicația al cărui beneficiar unic
este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a
sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară”, și care are o valoare totală de
aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă
de peste 1,22 miliarde de lei.
Potențialii beneficiari din județul Prahova au transmis 556 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de aproape 5,58 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de peste 3,83 miliarde
de lei. Pentru 206 dintre acestea sau semnat contracte de finanțare în
valoare totală de aproape 1,88 miliarde de lei, ce au solicitat fonduri
publice în valoare de peste 1,58 miliarde de lei.
regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

REGIO
2014-2020

Infrastructura Școlii „Dora Dalles”
din comuna Bucșani, județul Dâmbovița,
îmbunătățită cu ajutorul Regio
La sfârșitul lunii aprilie, Liviu Gabriel
Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
a semnat contractul de finanțare pentru
proiectul „Extindere, modernizare și dotare
Școala <Dora Dalles> din satul Bucșani, comuna Bucșani, județul Dâmbovița”, în cadrul Programul Operațional Regional (POR)
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.
Primăria Comunei Bucșani din județul
Dâmbovița a primit fonduri Regio pentru lucrări de extindere și modernizare, precum și
pentru dotarea școlii „Dora Dalles” din satul
Bucșani, în vederea creșterii capacității infrastructurii educaționale și a calității procesului de învățământ, care să conducă la asigurarea unui proces educațional la standarde europene, adecvat și eficient, menit să
răspundă noilor cerințe ale societății. Activitățile ce vor fi realizate în derularea acestei
investiții presupun modernizarea și dotarea
corpului de clădire C1 (clădirea școlii vechi)
existent, construirea unui nou corp de clădire în prelungirea corpului C1, amenajarea
incintei școlii prin construirea de alei pietonale și carosabile, împrejmuire și amenajarea spațiilor verzi și dotarea școlii cu echipamente didactice, mobilier și echipamente IT
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necesare procesului de învățământ.
Proiectul va fi implementat în 90 de luni,
în perioada 18 aprilie 2016 – 30 septembrie
2023, și are un buget cu o valoare totală de
3.445.145,97 lei, din care peste 2,88 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, aproape 441 de mii de lei este finanțarea de la Bugetul Național, iar 124 de
mii de lei este contribuția Primăriei Comunei Bucșani.
Până la această dată, în cadrul Obiectivului specific 10.1.B, unde au putut fi depuse proiecte pentru îmbunătățirea infrastructurii școlare în învățământul obligatoriu,
s-au transmis 62 aplicații în valoare totală de
496,4 milioane de lei, ce au solicitat 477,31
milioane de lei - fonduri nerambursabile.
Pentru 51 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de peste 562 de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de peste 490,46 milioane de lei.
La nivelul regiunii de dezvoltare Sud –
Muntenia au fost transmise până acum
2.100 de cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,43 miliarde de lei, solicitând
fonduri publice de aproape 14,35 miliarde
de lei. Pentru 816 dintre ele au fost semnate
contracte de finanțare în valoare totală de
aproape 8,53 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 7,26 miliarde de
lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului
de înregistrare a proprietăților în cadastru și
cartea funciară”, și care are o valoare totală
de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22
miliarde de lei.
www.inforegio.ro
facebook.com/inforegio.ro
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2014-2020

Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul
regiunii Sud Muntenia la data de 11 mai 2021

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

A

genția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, prin Direcția Dezvoltare şi
Comunicare, a publicat Catalogul surselor de
finanțare nerambursabilă pentru luna mai 2021!

Foto: TVR Moldova

Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă active
pentru luna mai 2021

Scopul editării acestei publicații este de a veni în sprijinul potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile
din regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite investiții. Astfel, în acest document sunt prezentate oportunitățile de finanțare din programele operaționale şi schemele de grant, ce se derulează în prezent
în România, precum şi oportunitățile din Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, INTERREG
V-A şi 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/newsletter/538/csf-mai-2021.pdf.

Comisia Europeană lansează 424 de noi centre „Europe Direct”
pentru a consolida relația dintre cetățenii europeni și instituțiile UE

Î

n perioada următoare, Comisia Europeană
lansează 424 de noi centre „Europe Direct”
pentru a ajunge la cetățenii europeni din toate
colțurile Uniunii Europene.
„O nouă generație de 424 de centre Europe Direct”
va începe să funcționeze în întreaga UE începând cu 1
mai. Aceste centre vor aduce Uniunea Europeană, politicile și valorile sale în toate colțurile Europei și vor consolida legătura importantă dintre instituțiile UE și cetățeni, contribuind la explicarea modului în care Europa
luptă împotriva pandemiei COVID-19, stimulând redresarea prin NextGenerationEU și abordând tranziția ecologică și cea digitală.
Noua rețea Europe Direct va furniza informații actuale și concrete despre chestiunile europene, dar va încerca, de asemenea, să se implice cu cetățenii în ceea ce
privește starea și viitorul Uniunii Europene.
Noua generație de centre Europe Direct va organiza dialoguri cu cetățenii și evenimente participative, mai
ales pentru Conferința privind viitorul Europei. Acestea
vor oferi informații relevante privind politicile și prioritățile UE presei și multiplicatorilor locali și îi vor implica
www.adrmuntenia.ro

pe aceștia în activitățile lor.
De asemenea, acestea vor ajuta Comisia Europeană
să urmărească probleme locale legate de politicile UE.
Noile centre vor promova cetățenia europeană activă în
școli și se vor coordona cu alte rețele UE din regiuni, asigurând cetățenilor, organizațiilor și întreprinderilor un
acces mai ușor la informații la nivel local.
Sursa: caleaeuropeana.ro
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OPORTUNITĂȚI
DE FINANȚARE

Foto: ec.europa.eu

Programul Orizont Europa, adoptat de eurodeputați

O

rizont Europa 2021-2027, program pentru
cercetare și inovare, cu buget total de 95,5
miliarde de euro, ce va ajuta sistemele de sănătate
ale UE să se pregătească pentru viitoarele
pandemii, și industria sa se decarbonizeze și să
inoveze, a fost adoptat de eurodeputați.

Programul de cercetare asigură finanțarea pe termen scurt și lung a cercetării și inovării legate de provocările globale, cum ar fi combaterea schimbărilor climatice, digitalizarea și pandemia de coronavirus.
Orizont Europa include cel mai mare buget de până acum pentru cercetare și digitalizare. El va susține și
IMM-urile inovatoare, infrastructura europeană de cercetare, și include o sumă suplimentară de 1 miliard de
euro, asigurată de Parlamentul European, pentru cercetarea sprijinită prin Consiliul European pentru Cercetare.
Programul a fost deja pus în aplicare cu titlu provizoriu
de Comisia Europeană începând cu data de 1 ianuarie 2021.
Programul Orizont Europa va avea un buget total de
95,5 miliarde de euro, cu 5,4 miliarde de euro din planul
de redresare al Uniunii (Next Generation EU), și include
o majorare suplimentară de 4 miliarde de euro din cadrul financiar multianual al UE (CFM).
Programul Orizont Europa are trei piloni:
www.adrmuntenia.ro

• Pilonul privind Excelența științifică va susține proiectele de cercetare de frontieră dezvoltate și conduse chiar de cercetători prin intermediul Consiliului European pentru Cercetare (CEC). Prin acest pilon vor fi
finanțate bursele și schimburile de experiență pentru
cercetători prin acțiunile Marie Skodowska-Curie și se
vor face investiții în infrastructura de cercetare.
• Pilonul privind Provocările globale și competitivitatea industrială europeană va sprijini în mod direct cercetarea legată de schimbările de la nivelul societății,
precum și de capacitățile tehnologice și industriale. Cu
ajutorul acestui pilon se vor stabili aspectele pe care se
vor concentra misiunile de cercetare de la nivelul întregii Uniuni Europene. Pilonul include și activități desfășurate de Centrul Comun de Cercetare (JRC). Obiectivul
centrului este a de susține factorii decizionali de la nivelul Uniunii și de la nivel național și de a le pune la dispoziție date științifice independente și asistență tehnică.
• Pilonul privind Europa inovatoare vine să transforme Europa într-un lider în domeniul inovării creatoare
de piețe. Un alt obiectiv al acestui pilon este de a consolida și mai mult Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) și de a stimula, astfel, integrarea companiilor din acest sector, a cercetării, a învățământului superior și a antreprenoriatului.
Sursa: bursa.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Șapte kilometri de alei pietruite care înconjoară domeniul
regal de la Sinaia au fost recent descoperite și urmează să fie
reamenajate pentru a fi introduse într-un circuit turistic. Aleile leagă între ele principalele construcții aflate în jurul castelului Peleș, de la Vila Cuțitul de Argint și până la Stâna Regală.
Proiectul de reabilitare este realizat de Asociația pentru
Patrimoniu Regal Peleș cu sprijinul studenților și profesorilor
din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București. Cei mai mulți dintre turiștii care ajung la Sinaia se opresc pentru a vizita doar Castelul Peleș, fără să știe
că în jurul acestui măreț edificiu se află o serie de alte construcții spectaculoase ridicate de familia regală la final de secol XIX, dar și obiective turistice naturale care se regăseau pe
lista destinațiilor preferate de regele Carol I. Exact din spatele Castelului Peleș, punctul nodal al domeniului regal, pornește Aleea Regală care a fost realizată imediat după inaugurarea
principalului edificiu, în 1883.
La început era doar o cărare de pământ. Din 1889, poteca a devenit un drum fermecător prin pădure. A fost pietruită, s-au trasat borduri, au fost umplute intervalele cu piatră
din cariera de la Poiana Țapului, iar din loc în loc, au fost așezate balustrade din beton, lucrate astfel încât să semene cu niște crengi împletite. În perioada comunistă, aleea a fost pavată cu piatră fasonată, iar balustradele au fost înlocuite cu unele de lemn.
Această alee care duce spre Stâna Regală este puțin cunoscută de turiști. O știu doar oamenii locului sau călătorii care află întâmplător informația. Ani la rând spectacolul oferit
de pădurea din spatele castelului a fost ascuns turiștilor, iar în
timp frumusețea traseului a fost acoperită de vegetație.
Drumul asfaltat duce la Cota 1400, dar din acest traseu
se desprinde pe partea dreaptă Aleea Regală, până în dreptul
unui pod peste râul Peleș, până se ajunge în dreptul unui izvor și de acolo spre Poiana Stânei Regale de unde se poate vedea toată splendoarea unei fânețe, rezervație natural botanică. Tot aici se află și punctul de belvedere, stâncile Franz Iosif,
zona preferată de regele Carol I, monument natural geomorfologic. În septembrie 1896, Împăratul Franz Iosif a vizitat România cu prilejul inaugurării canalului de la Porțile de Fier și a
încheierii lucrărilor de regularizare a fluviului în zona Orșova.
Vizitatorul imperial a poposit și la Sinaia, de unde a făcut o excursie la Stâna Regală. De aici, Împăratul a urcat și pe platforma amenajată pe stânca înaltă (situată la o înălțime de 1.299
de metri), pentru a admira Sinaia și Valea Prahovei. Așa se face că, după această vizită, Carol I a dat acestor stânci numele
împăratului austro-ungar: Franz Iosif.
Proiectul de refacere a domeniului regal are în vedere readucerea la viață a aleii regale și redarea ei turiștilor interesați
să ajungă până la Stâna Regală.
Rețeaua întreagă de alei, construită încă de pe vremea lui
www.adrmuntenia.ro

Foto: domeniulpeles.ro

Potecile neștiute de la domeniul Sinaia

Carol I, este însă cu mult mai ofertantă pentru un circuit integral al domeniului. Au fost gândite la final de secol XIX tocmai
pentru a putea parcurge cu trăsura, cu sania, pe jos sau călare, întreg domeniu regal de la Sinaia. Pornind din dreptul castelului se țese o rețea de alei pietruite care duc spre restul clădirilor regale. De la Peleș se ajunge pe aleea pietruită la Castelul Pelișor, reședința de vară a principilor Ferdinand și Maria,
comandată de Carol I special pentru tânărul cuplu. Urmează
apoi o clădire mai puțin cunoscută astăzi, Vila Șipot sau Casa
Arhitectului, unde a locuit Karl Liman, arhitectul castelului Peleș, preluată de familia regală în 2011. În prezent nu se poate vizita, dar urmează să fie reabilitată și redată și ea circuitului turistic. Intenția este ca în această clădire cu o arhitectură
spectaculoasă să fie realizat un spațiu expozițional dedicat arhitectului Karl Liman, care și-a dedicat jumătate din viață domeniului Peleș.
Un alt imobil de patrimoniu, aflat pe domeniul de la Peleș,
este Complexul Vulpărie. Aici exista o crescătorie de animale
de blană și de vulpi argintii, însă de foarte mulți ani locul a fost
abandonat. Complexul face și el parte din proiectul de restaurare inițiat de Asociația Patrimoniului Regal și urmează să fie
readus la viață. Va fi amenajat aici un spațiu expozițional și va
fi pus la dispoziția publicului pentru proiecte artistice dedicate
elevilor. Potecile Peleșului duc apoi la baza domeniului regal,
spre un alt complex de vile aflate în circuitul HoReCa
Pe terasa dinspre Castelul Peleș există si astăzi cele două
tunuri autentice achiziționate de Carol I și folosite în Războiul
de Independență din 1877. Acestea dau numele sub care sunt
bine-cunoscute deja și edificiul, și piațeta, potrivit sursei citate.
Domeniul regal de la Peleș nu oferă doar un spectacol arhitectural, ci și unul natural. În pădurea care înconjoară castelul și întreg domeniul există o serie de specii de arbori aduse de pe trei continente, Europa, Asia și America de Nord,
plantați acum un secol și jumătate, chiar în perioada în care
se construia castelul. Sunt arțari cu frunze vărgate, o specie
altoită de paltin de munte, precum și un chiparos foarte valoros care provine de pe coasta de vest a Americii de Nord,
conform informațiilor oferite de Asociația Patrimoniul Peleș..
Sursa: adevarul.ro
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Proiect european
pentru gestionarea
crizei sanitare la Spitalul
Județean de Urgență Pitești

Proiect
regional pentru
dezvoltarea infrastructurii
de apă și apă uzată din
județele Călărași și Ialomița

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

42.445.108,79 lei este valoarea proiectului „Consolidarea
capacității de gestionare a crizei sanitare cauzată de COVID-19
în cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești”, pentru care
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea
de management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, a semnat contractul de finanțare. Obiectivul acestui
proiect vizează un răspuns mai prompt și mai eficient la efectele crizei Covid-19 pentru populația din județul Argeș, prin achiziția de echipamente, aparatură și dispozitive medicale, precum și de materiale de protecție specifice tratării cazurilor de
infecție. Se are în vedere scăderea numărului de pacienți infectați cu virusul SARS-CoV-19 și reducerea timpului de diagnosticare și tratament cu până la 30%. Spitalul Județean de Urgență
Pitești va implementa proiectul până la finalul acestui an.
Sursa: bursa.ro

Proiectul regional privind dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Călărași și Ialomița,
cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 20142020, va fi semnat cel mai târziu în cursul lunii iulie.
Reprezentanții Ecoaqua SA Călărași precizează că
proiectul are o valoare estimată de aproximativ 250270 de milioane de euro, valoare de licitație pentru 33
de localități (inclusiv municipiul Călărași) din județele
Călărași și Ialomița. Investiția presupune stații de epurare, de tratare a apei, canalizări și rețele de apă, plus
debimetrie diferențială pentru pierderile de apă. Cofinanțarea beneficiarului este de 6%, 85% sunt fonduri
de la Uniunea Europeană, iar diferența este contribuția Guvernul României și a UAT-urilor. Termenul de finalizare a proiectului va fi anul 2027.
Sursa: arenamedia.ro

DÂMBOVIȚA

Parcul de lângă mall-ul
din Târgoviște,
în faza de recepție

Consultare
pentru Strategia
de Dezvoltare a Județului
Giurgiu în perioada
2021–2027!
GIURGIU

Primăria Municipiului Târgoviște anunță că investiția care
vizează parcul de la fosta UM Gară, din vecinătatea Dâmbovița Mall, realizat de administrația locală din fonduri europene nerambursabile, va intra săptămâna viitoare în faza de recepție. Peste 14.000 mp de spațiu verde, aproximativ 500 de
arbori și arbuști din specii rășinoase și foioase, sistemul automat de irigații, iluminatul ambiental modern, piațeta și fântâna arteziană, locul de joacă și de fitness, biblioteca în aer liber, aleile pietonale și pistele pentru biciclete reprezintă numai câteva dintre reperele unei investiții publice care completează o zonă în plină dezvoltare. Spațiul verde cuprinde
zone de vegetație bogată și peluze ce pot fi folosite ca locuri
de picnic. Iluminatul ambiental se va realiza cu stâlpi de iluminat și corpuri LED, iar iluminatul decorativ va presupune bolarzi și proiectoare. Vor fi amplasate cișmele și toalete. Autoritățile publice locale târgoviștene au mai precizat că valoarea
investiției se ridică la suma de 7.080.721,49 lei, inclusiv TVA,
sursa de finanțare este asigurată prin fonduri europene nerambursabile din cadrul Programului Operațional Regional.
Sursa: jurnaldedambovita.ro
www.adrmuntenia.ro

INFO
JUDEȚE

Consiliul Județean Giurgiu anunță publicul interesat – tineri, organizații culturale și de tineret, organizații sportive – referitor la reluarea procesului de consultare publică a factorilor interesați în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021 – 2027.
Pentru ca strategia să răspundă cât mai bine nevoilor cetățenilor și oportunităților de dezvoltare a județului Giurgiu, și, de asemenea, să contribuie eficient la rezolvarea problemelor identificate, Consiliul Județean Giurgiu invită pe cei interesați să completeze
chestionarul aferent acestei etape, disponibil în format electronic accesând următorul link: https://www.
surveymonkey.com/r/X7YRJSD.
Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro
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Programul
internațional „Eco Școala”,
tradiție la Liceul de Arte
„Ionel Perlea” din Slobozia

IALOMIȚA

Participarea elevilor Liceului de Arte „Ionel Perlea” din Slobozia
la Programul internațional Eco Școala este deja o tradiție, în acest
an temele abordate fiind „Hrană și stil de viață sănătos” și „Natură și biodiversitate”. Subiectele au fost pe placul tuturor participanților, iar o primă provocare a fost aceea de a regândi tipurile de activități ce pot fi puse în practică în mediul virtual, pentru care au
fost găsite soluțiile cele mai bune, folosind diverse instrumente online concentrate mai mult pe conștientizarea problemelor de mediu și de sănătate ce se regăsesc în viața de zi cu zi. Prin activitățile
din program, elevii își dezvoltă diverse competențe cheie în profilul european de formare, implicând comunicarea în limba maternă și o limbă străină, analiza unor fenomene meteo și schimbări
climatice, căutarea unor informații esențiale pentru a realiza jocuri
sau prezentări online, utilizarea și crearea unor resurse digitale și
comunicarea deschisă în diverse contexte de învățare.
„Eco Școala” este un program pentru managementul mediului
și certificarea școlilor care-l implementează, coordonat la nivel internațional de Fundația de Educație pentru Mediul Înconjurător (FEE),
ce reunește 81 de organizații din 68 de țări, care acționează la nivel
național în domeniul educației pentru o dezvoltare durabilă.
Sursa: jurnaluldi.ro

PRAHOVA

Documentația
pentru restaurarea
Capelei Hernea
din Câmpina
a primit finanțare
Institutul Național al Patrimoniului a anunțat proiectele care au obținut finanțare din Fondul Național
„Timbrul Monumentelor Istorice”, printre acestea numărându-se și proiectul depus de Primăria Câmpina –
„Elaborarea documentației tehnico-economice în vederea restaurării și punerii în valoare a Capelei Hernea”. Este vorba despre o finanțare nerambursabilă de
126.751 lei pentru documentația aferentă tuturor fazelor de proiectare.
Proiectul depus de Primăria Câmpina a avut un
punctaj de 89,6 puncte, al cincilea punctaj de pe lista
proiectelor eligibile din Subprogramul de elaborare a
documentațiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice.
Capela Hernea a fost declarată anul trecut monument istoric de clasă A. Clădirea a fost construită în anul
1886, aici fiind înmormântat Dumitru Hernea, un mare
petrolist, proprietarul platoului de sonde Bucea din sudul Câmpinei. În anul 1896, societatea Steaua Română
a cumpărat întreaga moșie a boierului Hernea, de peste 300 hectare. După naționalizarea din 1948, toate terenurile au intrat în proprietatea statului, iar urmașii lui
Dumitru Hernea l-au deshumat, mutându-i rămășițele pământești în cavoul familiei de la Cimitirul Bellu din
București. Capela a fost, practic, abandonată, dinainte
de 1989 fiind într-o stare de degradare continuă.
Sursa: campina.tv

TELEORMAN

Centrul Europe Direct
Teleorman
și-a deschis porțile
de Ziua Europei
Porțile centrului de informare Europe Direct Teleorman, situat in incinta Bibliotecii municipale „Gala Galaction” din Roșiori de Vede, s-au deschis, duminică, 9 mai,
în prezența autorităților locale, a profesorilor precum și a
oamenilor de cultură. După tăierea panglicii, în sala mare
a Direcției pentru Cultură, Educație, Creație și Sport Roșiori
de Vede a fost vernisată expoziția filatelică „EUROPA DE
COLECȚIE”, din colecția personală a avocatului Petre Dumitriu. Evenimentele înscrise în activitățile privind sărbătorirea Zilei Europei, au fost urmate de o sesiune online despre valorile, prioritățile și importanta Uniunii Europene.
Sursa: ziarulteleormanul.ro
www.adrmuntenia.ro
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Date de contact

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAȘI

Adresă Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași,
Tel. 0242/331.769, Fax 0242/313.167,
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

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.

EDITOR
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Biroul Județean TELEORMAN

Email comunicare@adrmuntenia.ro,
Website www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro

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
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

Data publicării 10 mai 2021
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.

